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Van de redactie. 
 
Het eerste reguliere nummer van ons tijdschrift!  
Door allerlei problemen en probleempjes (veel) later dan gepland -waardoor het themanummer van 
1999 eerder verscheen - maar toch .... 
Zoals het natuurlijk bij een eerste nummer altijd gaat is het nog een beetje aftasten en proberen. Nog 
niet alle door de redactie bedachte rubrieken staan er in; komen er misschien ook niet in; misschien 
komen er ook nog hele andere rubrieken in: voor een groot deel zal dat ook afhangen van de reactie 
van u, de lezers. Mist u nog bepaalde dingen, staat er misschien al te veel van het een of ander in ... 
kortom: hebt u suggesties, schroom niet en vertel het ons - mondeling of schriftelijk, per telefoon of per 
fax: laat het ons weten!  
We willen een tijdschrift maken voor u, de in de historie van Schiermonnikoog geïnteresseerden, maar 
ook met u.  
We hopen (en verwachten ...) dat er bijdragen komen van de lezers. Bijdragen op het gebied van de 
eilander historie door de eeuwen heen, van heel lang geleden tot kort geleden. Er zijn genoeg 
onderwerpen te vinden waar een interessant artikel over te schrijven is.  
Nogmaals: schroom niet en schrijf! Korte of lange artikelen, populair of streng wetenschappelijk, dat 
maakt niet uit, maar schrijf!  
 
 
Verenigingsnieuws. 
                                       door Henk Koning 
 
Van de voorzitter. 
 
Voor u ligt het eerste nummer van ons nieuwe tijdschrift. Als voorzitter van de CultuurHistorische 
Vereniging 't Heer en Feer wil ik dit tijdschrift graag een goede toekomst toewensen! 
Overigens verdient de naam 't Heer en Feer nog een verklaring. Deze naam, voor onze vereniging - en 
nu dus ook voor het tijdschrift - is in het verleden voorgesteld door Els Perdok. Het is namelijk een 
uitdrukking die vroeger veel werd gebruikt. Een Nederlandse uitdrukking hiervoor is er niet, maar een 
omschrijving als: het hele eiland, met alles er op en er aan; het hele reilen en zeilen; het wel en wee - 
geeft zo ongeveer aan wat de bedoeling is. We komen deze uitdrukking tegen in een gedicht van Pita 
Grilk: 
 
            "'k Hew dyn heer en feer fersangen, eilaun" 
 
(Zie ook het artikeltje: Pita Grilk en de cultuurhistorie) 
 
Natuurlijk richt de CultuurHistorische Vereniging zich in de eerste plaats op geschiedenis en cultuur.  
Op dit gebied ligt er nogal wat werk op ons te wachten: de gemeente heeft ons een bijdrage van f 
5000,- geschonken voor de uitgave van dit tijdschrift, maar vraagt van ons een lange-termijn-visie op 
tafel te leggen. Ook ligt er een provinciaal plan om per eiland te komen tot een inventarisatie van 
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historische monumenten. 
Uiteraard vindt op de ledenvergadering hierover een discussie plaats. 
Heeft u op dit gebied een opmerking? Graag opsturen naar secretariaat of redactie - in het volgende 
nummer komen we er op terug. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
De expositie: "Een eeuw toerisme" is nog tot 9 januari 2000 te bezichtigen. In de kerstvakantie is het 
Bezoekerscentrum dagelijks geopend, daarbuiten alleen op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur. 
Uit schattingen is gebleken dat van alle bezoekers van het Bezoekerscentrum, meer dan 50.000, 
ongeveer driekwart de cultuurhistorische afdeling bezoekt. Vooral de videoband van de VVV-film uit 
1956 was een groot succes. 
 
Overigens zijn alle uitgaven van onze vereniging nog aan de balie verkrijgbaar:  
Ansichten van schilderijen (f 1,-) 
boekje "Schier-Schilders-Oog" (f 5,-) 
boekje "Vredenhof" (f 7,50) 
boekje "Een eeuw toerisme" (f 7,50). 
 
Aanwinsten: 
 
object nr. 171: 16 mm zwart/wit film Walvisvaart 1948 (4 stuks) 
  -    -   172: 16 mm film met geluid Avro/Televizier: wad/kwelder  
  -    -   173: idem : zilvermeeuwen 
  -    -   174: 8 mm amateurfilm: vakantie-opnamen 1972-1975 (4 stuks) 
  -    -   175  inventarislijst gemeente-archieff, 1811-1930. 
  -    -   176: dagboek kustwacht jan 1933 - december '45 
  -    -   177: klapper met correspondentie kustwacht 1940-1945 
 
 
Pita Grilk en de cultuurhistorie. 
 
In bijna 500 gedichten heeft Pita Grilk (1905-1980) behalve haar persoonlijke gevoelens ook tal van 
plaatselijke gebeurtenissen beschreven. Zo vertelt ze uitvoerig over de gebruiken als Palmpasen, het 
Pinksterfeest en het Sinterklaasfeest. In deze gedichten worden de gebruiken, zoals die voor de 
Tweede Wereldoorlog in zwang waren, nauwkeurig beschreven. 
Ze vormen een bron van vergelijking met de tegenwoordige situatie. 
In de inleiding werd vermeld dat de titel Heer en Feer in een van haar gedichten voorkomt. Voor de 
volledigheid volgt hier het hele gedicht, zoals afgedrukt in de bundel "Swyljen". 
 
't Eilaun 
 
'k Hew dyn heer en feer fersangen 
eilaun. Ne bin ik múed en stil; 
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'k Wúe dy yn myn liêten fange; 
al wat wiê, wat wazze sil. 
 
'k Mocht dyn taal to rymen minge; 
ús musyk is 't, aud en swiêt; 
maar dyn siêl lat him net twinge: 
biste mair as myn lytj liêt. 
 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken over het eiland. Het is niet de bedoeling om een boek-
bespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
 
Stoep, A. van der - 1948-1998, vijftig jaar Voortgezet Onderwijs op Schiermonnikoog; 
verzameld en geschreven door -. Z.pl, uitg. en j. (1998) 111 blz. 
 
Een geschiedenis van het voortgezet onderwijs op het eiland, bestaande uit twee gedeelten: in het 
eerste gedeelte een algemeen overzicht en in het tweede deel herinneringen van oud-leerlingen. De 
auteur stelt dat hij heeft gekozen voor het uitgangspunt van "de school als leefgemeenschap, waarvan 
leerlingen, leraren en ouders deel uitmaken".  
 
 
Tiddens, E., en R. Beumer - Licht op Schier; over vuurtorens en bakens op Schiermonnikoog. 
Peize, v.o.f. de vuurtorenbroeders, 1999. 68 blz. 
 
Een boekje met een betreurenswaardige titel: het is al triest genoeg dat hoe langer hoe meer de naam 
van het eiland in krantenartikels afgeknot wordt tot de eerste lettergreep, maar helaas worden we nu 
ook al (na het boek van J. de Vries - De 1000 zilvers van Schier) voor de tweede keer geconfronteerd 
met deze gewoonte in boekvorm! 
Voor de geschiedenis en de ontwikkeling van de vuurtorens en bakens is het een aardig overzicht; 
hoewel het onderwerp natuurlijk een uitgebreidere behandeling verdient! 
 
Eeuw toerisme, een - van badgast tot recreant; begeleidend boekje bij de in het 
Bezoekerscentrum Schiermonnikoog gehouden tentoonstelling, georganiseerd door de Cultuur 
Historische Vereniging "'t Heer en Feer". 1999. 52 blz. 
 
Reitsma, D.Th. - 100 jaar VVV Schiermonnikoog; van bedstede tot appartement. 
Schiermonnikoog, VVV, 1999. 135 blz. 
 
Twee boekjes die verschenen zijn naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de VVV. Het 
eerste, geschreven door de twee redacteuren van dit tijdschrift en uitgekomen als het themanummer 
1999, als 'ondersteuning' van de tentoonstelling.  
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Het tweede is het officiele gedenkboek van de VVV, geschreven door de eiland-kenner bij uitstek! 
 
 
Wat is er geschreven over Schiermonnikoog. 
 
Onder deze titel willen we (vanaf het volgende nummer) tijdschriftartikelen over Schiermonnikoog, die 
in de afgelopen tijd zijn verschenen, de revue laten passeren.  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over Schiermonnikoog 
tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar 
de redactie. 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn dus altijd 
welkom! 
 
 
Met pensioen:  
krantenartikels van zo'n 65 jaar geleden, met een knipoog naar het heden. 
 
Uit de Telegraaf van 4 Augustus 1934: 
 
UITSTEKEND SEIZOEN VOOR SCHIERMONNIKOOG; meer dan 3000 gasten. 
 
Alhoewel bij den aanvang van het vacantieseizoen de verwachtingen voor het bezoek aan de 
Noordelijkste onzer Noordzeebadplaatsen niet hoog gespannen waren, vertoeven thans op 't kleine 
eiland tusschen Friesche Gat en Lauwers niet minder dan 32 à 3300 badgasten. 
Het eenige dorpje, dat daar zoo schilderachtig, aan den voet der duinen, tusschen het hoog opgaande 
geboomte ligt verscholen, telt slechts 700 inwoners, en het is te begrijpen, dat er in deze weken van de 
capaciteit der bakkerijen, slagerijen en andere winkelbedrijven heel wat wordt gevergd. 
Het grootste gedeelte van deze vreemdelingenstroom wordt geleverd door de provincie Groningen. 
Maar ook uit andere deelen van het land, vooral uit Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage trekken 
geregeld velen naar het hooge Noorden, om aan het breede, zonnige Noordzeestrand de meest 
moderne badgenoegens te smaken. Zelfs troffen we tal van Franschen, Engelschen, Duitschers en 
Oostenrijkers onder de bezoekers aan. 
Voor de door het verlies der historische zeevaartschool gedupeerde bevolking beteekent dit drukke 
seizoen een niet onbelangrijke schadeloosstelling. 
Voor hen, die in de meening mochten verkeeren, dat zij op dit brokje geïsoleerd Nederland "van de 
beschaafde wereld zijn afgesloten", zal het troost zijn, te vernemen, dat de ochtendbladen er reeds 
omstreeks den middag arriveeren. 
Dat de toekomst van het eiland ook in officieele kringen voortdurend de aandacht heeft, blijkt uit het 
feit, dat het onlangs door den Commissaris der Koningin in de provincie Friesland, baron van Harinxma 
thoe Slooten, werd bezocht, terwijl ook de Commissaris uit Groningen, mr. Fockema Andreae, het met 
een bezoek vereerde. 
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Uit de krant van 29-9-'34: 
 
NACHTELIJKE ZANGERS. 
 
 FOLKERT V., TJEERD CORNs. V. EN EELKE B., allen te Schiermonnikoog, wordt ten 
laste gelegd in den nacht luidkeels te hebben gezongen en geschreeuwd op den openbaren straat in hun 
dorp. 
 Dit schreeuwen was zóó erg, dat de gemeenteveldwachter Holm er door uit z'n slaap werd 
gewekt. 
 Na uit zijn bed te zijn gestapt hoorde de politie het gezang eenigen tijd aan, waarna hij 
plotseling zijn electr. zaklantaarn aanknipte. In het felle schijnsel van het licht herkende hij de jongelui. 
 De politieman is na dit nachtelijk intermezzo weer onder z'n wolletje gekropen en heeft de 
zoete sluimering voortgezet. 
 Den volgenden dag heeft hij de nachtelijke zangers proces-verbaal aangezegd. Eén der 
verdachten ontving deze zeker niet vreugdevolle mededeeling op z'n slaapkamer, terwijl hij nog op bed 
lag. 
 Toen hij de oogen opende, zat daar de politieman aan z'n bed, als een dokter bij een ernstige 
patiënt Dit alles neemt niet weg dat de ambtenaar de tenlastelegging voor ieder der verd. bewezen acht. 
Hij eischt tegen ieder f 5 subs 5 d. 
 Uitspraak 4 October 9.30 uur. 
 
 
 
Noodgeld had slechts kort bestaan.            
                                              door B. Henstra 
 
Schiermonnikoog had ooit een korte periode dat er twee soorten betaalmiddelen waren. Dat was in 
1941 tijdens de Duitse bezetting. Het zogeheten 'Notgeld' dat de toenmalige Inselkommandant Dr. 
Arnold Rehm invoerde had een kort leven te gaan: het duurde slechts één week.  
Januari 1941: het was hartje winter en het vroor dat het kraakte. De Waddenzee zet zich vol met zwaar 
ijs, de veerboot ziet geen kans meer om het eiland te bereiken. Dit wordt een probleem voor kapitein 
Rehm - er worden geen postzakken, met o.a. soldij voor de Duitse soldaten aangevoerd. Bij de 
machtsovername is overeen gekomen dat het bezettingsleger in Nederlandse valuta wordt uitbetaald. 
De Duitse soldaten op Schiermonnikoog, ruim 500 man, kwamen op zwart zaad te zitten, wat onder 
hen tot gemor leidt.  
Toen bedacht Arnold Rehm een foefje. De Duitse soldaat Erich Heimann, die goed kon tekenen, kreeg 
opdracht om een zogeheten 'Notgeld' biljet te maken. Hij ontwierp een biljet van f 1,- en één van f 10,-. 
Het sierlijke ontwerp toonde de Schiere monnik in het wapen van het eiland. Het f 1,- biljet wordt roze 
van kleur, het f 10,- biljet blauw. Hoeveel er op de stencilmachine zijn gemaakt is niet bekend; wel 
bekend is dat de biljetten zijn gemaakt in het huidige Egbertsduin, waar ook de Schreibstube was 
ondergebracht met aan het hoofd L. Gerspacher. Het noodgeld-biljet wordt links onderaan 
ondertekend door Rehm en rechts onderaan door Gerspacher; met de datum 10 januari 1941. Op 11 
januari verstuurt Rehm een schrijven gericht aan de burgemeester met betrekking tot het noodgeld. Hij 
schrijft daarin dat tengevolge van de "augenblicklichen Verkehrsschwierigkeiten" (doelend op de 
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dichtgevroren Waddenzee) hij besloten heeft voor de uitbetaling van de soldij aan de soldaten noodgeld 
uit te geven wat ogenblikkelijk - als alles weer normaal is - bij de Inselkommandant ingewisseld kan 
worden. Hij benadrukt dat nadruk of vervalsing streng gestraft zal worden.  
Hotelhouder Sake van der Werff ziet echter niets in dit noodgeld waarmee de Duitse soldaten bij hem 
in de zaak zullen betalen. Hij neemt er geen genoegen mee en eist van Rehm een garantstelling; en die 
krijgt hij ook. 
Een week later, als koning Winter zich voor een groot deel terugtrekt, trekt de "Iko von Schiko" (zoals 
Inselkommandant Rehm wel werd aangeduid) de noodmaatregel ten aanzien van het noodgeld in; er is 
dan weer genoeg Hollands geld aangevoerd en beschikbaar. De bedrijven op het eiland die noodgeld 
hebben geïnd krijgen een schrijven met daarin vermeld dat zij tot 22 januari de roze en blauwe biljetten 
kunnen omwisselen voor harde munt. De bedrijven - 3 stuks - maken daar snel gebruik van. 
Uit Duitse archieven in Freiburg blijkt dat Rehm met zijn noodmaatregel een zeer gevaarlijk spel heeft 
gespeeld wat hem de kop had kunnen kosten als zijn hoogste chef het had ontdekt. Hij had de 
maatregel moeten melden bij de opperbevelhebber van het Duitse leger. Dat is niet gebeurd. In feite 
pleegde Rehm een zeer ernstige overtreding. In de op 3 april 1940 door de opperbevelhebber van het 
Duitse leger, Halder, ondertekende "Besondere Anordnungen für die Militärverwaltung" - op grond 
waarvan op 10 mei 1940 het "Heeresgruppen Verordnungsblatt für die besetzten Gebiete" wordt uitge-
bracht - was in punt 1117D aan de troepen uitdrukkelijk verboden zelf noodgeld uit te geven alsook de 
organen van het bezette gebied hiertoe te nopen. Er schijnt dan ook van de zijde van Rehm aan de 
uitgifte van het noodgeld geen ruchtbaarheid te zijn gegeven, want het blijkt dat het Militair Archief in 
Freiburg niet op de hoogte was van het op Schiermonnikoog uitgegeven noodgeld; in het archief is er 
niets over te vinden. 
Voor zover bekend is het op Schiermonnikoog uitgegeven noodgeld het enige noodgeld dat gedurende 
de oorlog op gezag van een Duitse autoriteit is uitgegeven.Het tot dusver enige echte biljet van f 1,-
dook op tijdens het door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde 
georganiseerde numismatische weekend in Den Haag op 21 en 22 maart 19921. Een bezoeker die 
tijdens de oorlogsjaren op Schiermonnikoog had gewoond toonde daar het biljet aan Mevr. M. 
Rombouts van het Rijksmuseum 'Het koninklijk Penning kabinet' uit Leiden. Voor zover bekend zijn er 
nog 1 of 2 'Notgeld' biljetten op Schiermonnikoog die gekregen zijn van het hoofd van de Schreibstube 
L. Gerspacher. 
 
PS. Dr. Arnold Rehm was na de oorlog verbonden aan het Reisebüro Scharnow te Bremen. Hij 
overleed in de jaren zeventig te Bremen. 
L. Gerspacher was na de oorlog Gastwirt o.a. in Hamburg; hij vertrok later naar Sauerland waar hij 
werkte in een café. Hij overleed ruim 18 jaar geleden in Sauerland. 
 
(fotokopie, 3x) 
 
('foto') 
Op het strand, 1940.  
links: Sake van der Werff; 2e van rechts: Arnold Rehm. 
(archief Bouke Henstra). 
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Iets over brandbestrijding in de negentiende eeuw 
 
                                                     A. Medema 
 
In de negentiende eeuw beschikte de gemeente Schiermonnikoog niet over een georganiseerd 
brandweerkorps met vaste spuitgasten of vrijwilligers.  
Het Reglement van Plaatselijke Politie, Veiligheid en Openbare Orde voor de gemeente 
Schiermonnikoog uit 1861 leent zich uitstekend voor een poging om inzicht te krijgen in de toenmalige 
situatie. Naast diverse verkeers- en andere gedragsmaatregelen, bijv. met betrekking tot 
milieuverontreiniging en openbare vermakelijkheden, bevat dit reglement ook tal van bepalingen met 
het oog op het voorkomen en blussen van brand. De artikelen 89 tot en met 101, beschrijven de 
procedure "bij het ontstaan en omtrent het blusschen van den brand" 1) 
 
Wanneer iemand in zijn woning brand ontdekte, dan was hij "verpligt, daarvan ten spoedigste kennis te 
geven aan zijne buren, op dewelken zoowel als op hemzelven de verpligting rust, onverwijld 
mededeeling van den brand te doen aan den politiebediende en bij afwezigheid aan deszelfs 
huisgenooten". 
Wie geen eigenaar of bewoner van een in brand staand perceel was, maar het eerst de burgemeester en 
de politiebediende waarschuwde, kon rekenen op "eene premie, waarvan het bedrag naar gelang der 
omstandigheden" werd bepaald. 
De leiding van het bluswerk en de handhaving van de orde was in handen van de burgemeester of een 
hem vervangende wethouder. 
Wanneer dezen afwezig waren, kwam het oudste raadslid voor deze taak in aanmerking. 
Het reglement sluit echter niets uit, want "bij ontstentenis van dezen", moest de plaatselijke politieman 
als zodanig optreden. 
Diens aanwezigheid werd blijkbaar nimmer in twijfel getrokken. 
Wanneer een brandalarm werd gegeven moest de burgemeester onmiddellijk ruchtbaarheid geven aan 
het gebeuren door "het laten kleppen der klok of het doen rondschellen". 
De politiebediende was gehouden om zich onverwijld ter plaatse te vervoegen. 
Meehelpen met het bluswerk, werd beschouwd als "eene algemeene burgerpligt". Dit viel binnen het 
kader van de verplichting tot het verrichten van persoonlijke diensten door iedere mannelijke inwoner 
tussen 18 en 60 jaar oud. Naast assistentie in geval van brandbestrijding, behoorde ook het houden van 
nachtwacht, hulp bij watersnood en handhaving van de openbare orde onder deze burgerplicht. 
"Verschooning" hiervan was slechts mogelijk door de "bevoegde magt", ingeval van "behoorlijk 
bewezene ziekte, ligchaamsgebreken" en andere wettige redenen. Bovendien was het mogelijk om deze 
verplichting af te kopen, dan wel om zich te laten vervangen. Overigens waren "leeraars of bedienaars 
van de godsdienst, onderwijzers der jeugd en geneeskunstoefenaren" vrijgesteld. 
Degene bij wie de brand woedde en de omwonenden waren verplicht om de instanties vrije door- en 
toegang te verlenen. Daarnaast moesten de omwonenden "een voldoend brandend licht voor hunne 
ramen stellen of eene lantaarn met zoodanig licht uithangen, om tot het aanbreken van den dag de 
straat te verlichten". Iets dergelijks gold met betrekking tot de watervoorziening. 
Men diende in voorkomende gevallen "de grootste tobbe of ton" voor de deur te plaatsen en "die 
gedurig vol water te houden". 
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Nabijgelegen gebouwen en goederen, "voornamelijk die welke door den wind het meest aan den brand 
zijn blootgesteld, zal men zooveel mogelijk trachten te bewaren, door dezelve nat te houden met natte 
zeilen of dekens te dekken of anderzins". 
Ook was er grote aandacht voor de nablussingswerkzaamheden. 
"Nadat men de vlammen geheel meester is geworden doch de verbrande voorwerpen nog smeulende 
zijn, zullen er brandblusmiddelen met de noodige manschappen tegenwoordig blijven, teneinde een 
wakend oog te houden en bij wederuitbarsting der vlammen bij de hand te zijn, om dadelijk water te 
geven, tot zoolang men zich van de geheele blussching kan verzekerd achten". 
Het is niet aannemelijk dat al deze bepalingen pas in 1861, als volstrekt nieuw zijn ingevoerd. 
Dergelijke reglementen behelzen vaak een bevestiging en aanscherping van een reeds bestaande 
praktijk. Wat verder opvalt is dat de maatregelen mede worden gestempeld door het ontbreken van 
straatverlichting en waterleiding, terwijl er nog niet zoiets bestond als een gemeentelijke brandweer. 
Brandbestrijding vond plaats door de burgerij, onder leiding van de burgemeester en de enige 
politieagent die de gemeente rijk was. 
Personen belast met het feitelijke bluswerk, konden nagenoeg niets uitrichten, wanneer hun geen enkel 
gereedschap ten dienste stond. 
Reeds blijkens het Gemeenteverslag over 1871 kon men gebruik maken van "de brandspuit op de 
Rijksvuurtorens". In 1872 is er sprake van drie brandspuiten bij de "lichttorens", maar in 1881 kan men 
slechts over een tweetal beschikken. Daar staat tegenover dat op het gemeentehuis een "extincteur" 
voorhanden was. Het verslag over 1896 meldt dat de toestand van de brandblusmiddelen te wensen 
overliet, maar dat men plannen koesterde om hierin gedurende 1897 verbetering aan te brengen. Het 
Gemeenteverslag over dat jaar maakt hiervan overigens geen enkele melding...  
 
Hoe dit alles nu in de praktijk toeging, valt vrij nauwkeurig af te lezen uit het Gemeenteverslag over 
1882, waarin melding wordt gemaakt van een brand op 26 september van dat jaar, 's morgens om 9 uur 
uitgebroken in het huis, bewoond door de kastelein en de gemeenteontvanger W.O. Schaafsma. 
"De brandspuiten van de vuurtorens" werden "aangebracht, doch het ontbrak aan water. Het water 
moest den geheelen dag bij emmers vol worden aangebracht uit welputten en regenbakken in den 
omtrek, wilde men met den brandspuit werken, doch niemand behoefde tot werken aangespoord te 
worden. En hieraan is het te danken dat de brand, aangewakkerd door een stevige koelte, zich niet 
verder uitbreidde". Het pand brandde slechts gedeeltelijk af.  
Ook het Gemeenteverslag over 1887, vertelt levendig over het blussen van een brand. 
"In den nacht van 5 op 6 augustus, ten twee ure, werden de bewoners gewekt door brandalarm. Het 
bleek toen dat de schuur, bewoond door Karel Coolen, staande aan het westeinde van den 
Middelstreek alhier, in volle vlam stond. Ten spoedigste werd de brandspuit van de Rijkslichttoren 
door den opzichter afgegeven. De burgers droegen water van wijd en zijd in een put, waaruit de 
brandspuit water ontving, zoodat deze goed kon werken. Hieraan is het te danken dat slechts de schuur 
afbrandde. Het daaraan bevestigde woonhuis en belenden897 zijn met betrekking tot de 
brandbestrijding veel soberder. Hier valt meer de nadruk op het voorkomen van brand, al komt dit ook 
al voor in het genoemde reglement uit 1861. 3) 
 
Noten: 
 
1. SANOF, W.T. Keune, Inventaris van het gemeentearchief van Schiermonnikoog, 1811-1930, inv. 
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nr. 259. 
 
2. idem, gemeenteverslagen, inv. nrs. 264, 265, 273, 274, 287 en 288. 
 
3. idem, inv. nr. 259.  
 
 
Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet helemaal 
onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto hebben waarvan 
u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de redactie. 
 
We beginnen deze keer met een paar foto's van een gebeurtenis die bij sommige mensen nog wel 
herinneringen zal oproepen, namelijk de overstroming van 1962. De foto's zijn gemaakt door Meindert 
Dobbinga en als prentbriefkaart uitgegeven door Schut. 
Op de eerste foto ziet u de Heereweg; op de tweede de boerderij van J.J. de Vries, waar nu Jackele 
Visser woont. 
 
         ('foto's') 
 
 
Een foto, uit het archief van WybJan Groendijk, van het korps. Een aantal namen zijn bekend.  
Staand, van links naar rechts: Renze Visser, Piet Hoekstra, ??, Teake Holwerda, Jotje Hoekstra, ??, 
Fope Smidt.  
Op de 2e rij: Simon Wijkstra, Lytje Willem, Melle Fenenga, ? Fenenga.  
Vooraan: Paulus Wijkstra, ??, Freerk Visser. 
Wie de vraagtekens kan invullen, graag bericht! 
 
           ('foto') 
 
Een foto uit 1938 van de bestrating van de Badweg. Kent iemand de namen van de mannen die hier 
aan het werk zijn? 
 
           ('foto') 
 
 
 
Dat het niet altijd meeviel om op het eiland te komen tonen deze twee foto's. Zo te zien vond de dame 
die door Douwe Holwerda 'vervoerd' werd het trouwens best wel leuk! 
 
 
           ('foto's') 
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In jan. 1954 strandde er een potvis op het eiland. Maar wie zijn al die mensen? 
 
 
            ('foto') 
 
 
Een als prentbriefkaart uitgegeven tekening, uit het archief van Hilbert G. de Vries, van een 
"ontmoeting in de duinen". Een exemplaar uit de afdeling "gekke, grappige kaarten". Is er iemand die 
hier iets meer over kan vertellen? 
 
 
Wie was ........ 
 
Het ligt in de bedoeling regelmatig in deze rubriek aandacht te schenken aan een bekende naam op het 
eiland. Door de terugkeer van de reddingboot "Willem Horsman" op het eiland, leek het een goed idee 
de naam Willem Horsman opnieuw aan de vergetelheid te ontrukken. 
 
Wie was Willem Horsman?     door H. Koning. 
 
Hij werd geboren op 21 februari 1909 te Amsterdam waar hij de Zeevaartschool volgde. Op 20-jarige 
leeftijd trad hij als 4e stuurman in dienst bij de Halcyon-Lijn en maakte enkele reizen op de s.s. 
"Vredenburg" en "Maasburg". De Oost lokte hem echter meer en nog in het jaar 1929 trad hij in dienst 
van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij en vertrok hij met een drie-jarige 
verbintenis en een gage van f 180,- per maand aan boord van de mailboot "Jan Pieterszoon Coen". In 
Indië deed hij dienst op een groot aantal schepen.  
In 1933 haalde hij in Batavia zijn 2e rang. Na een verlof in Nederland vertrok hij in 1934 weer naar 
Indië, nu voor een gage van f 154,- per maand (in die crisisjaren logen de bezuinigingen er niet om!). 
Zijn eerste rang behaalde hij in 1936, maar het duurde tot 1938 voordat hij inderdaad tot 1e stuurman 
werd bevorderd.  
Omdat Nederland bezet was bracht Willem Horsman in 1942 zijn verlof door in Australië. Na 
terugkeer van dit verlof werd hij op de relatief jeugdige leeftijd van 33 jaar op 31 oktober 1942 
benoemd tot gezagvoerder van de "Ondina" (6341 ton), een nieuwe motortanker van de N.V. 
Petroleum Maatschappij "La Corona".  
Het schip vertrekt op 5 november van Fremantle (Australië) naar Abadan en wordt op deze reis 
begeleid door de mijnenveger "Bengal" van de Brits-Indische marine. Beide schepen waren slechts licht 
bewapend.  
Op 11 november worden vanaf de "Ondina" twee Japanse kruisers zichtbaar (in de dagorder van H.M. 
de Koningin van 9 juli 1948 wordt gesproken van "twee Japanse gewapende koopvaarders", van 
respectievelijk van 10.000 en 7.000 ton, bewapend met zes kanonnen, die bovendien vliegtuigen 
meevoerden en torpedobewapening hadden).  
Van de "Bengal" komt het sein om stuurboord uit te varen en op eigen gelegenheid verder te gaan. De 
"Bengal" zal de kruisers gaan onderscheppen. Eén van de Japanse kruisers opent het gevecht; de 
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"Ondina" wordt geraakt en besluit niet te vluchten. Een schot van de "Ondina" treft de kruitkamer van 
een Japanse kruiser, die na een hevige ontploffing ten onder gaat. 
Bij de strijd raakt de "Ondina" zo zwaar beschadigd dat kapitein Horsman order geeft het schip te 
verlaten. De bemanning gaat in de sloepen, met uitzondering van de kapitein die op de brug wordt 
geraakt en sterft. 
De Japanners trachten de "Ondina" tot zinken te brengen. Het schip blijft evenwel drijven en na het 
vertrek van de Japanners gaan de opvarenden uit de sloepen terug aan boord, herstellen zo goed 
mogelijk de schade en weten het schip terug te brengen naar Fremantle. 
Onderweg krijgt kapitein Willem Horsman een zeemansgraf - slechts elf dagen was hij gezagvoerder. 
Na de oorlog keerde de "Ondina" terug in Nederland; aan de brug werd een gedenkplaat bevestigd die 
later een plaats kreeg in het hoofdgebouw van de Shell. 
Willem Horsman werd op 9 juli 1948 postuum onderscheiden met o.a. de Militaire Willemsorde 4e 
klasse.  
De B.P.M. meende deze moedige kapitein niet beter in de herinnering te kunnen laten voortleven dan 
door het schenken van een reddingboot aan de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse 
Reddingmaatschappij. Deze teakhouten motorstrandreddingboot met 60 PK motor werd op 7 
september 1956 in dienst gesteld en overgedragen aan het reddingstation Schiermonnikoog. Vijf dagen 
later voer de msrb. Willem Horsman uit voor haar eerste dienst om een op Rottumeroog bij de bouw 
van het nieuwe voogdshuis werkzaam zijnde schilder, die een ernstig ongeluk was overkomen, naar 
Delfzijl te brengen. 
Bijna dertig jaar lang heeft de Willem Horsman dienst gedaan op het reddingstation Schiermonnikoog. 
Haar terugkeer op het eiland betekent het levend houden van de herinnering aan Willem Horsman en 
aan al die talloze zeelieden, ook van het eiland, die het leven hebben gelaten bij het uitoefenen van hun 
taak. 
 
Behalve de reddingboot van Schiermonnikoog zijn naar Willem Horsman genoemd: een flatgebouw in 
de zeeheldenbuurt te Zwijndrecht; en de in de 60er jaren populaire wandelmarsen te Overschie. 
 
Bij dit artikel is gebruik gemaakt van:  
artikelen in De Dorpsbode van 1 maart 1984 (Wie was Willem Horsman), van 15 januari en 15 
september 1956 (over de reddingboot). 
Bezemer's "Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog", deel 2, pag. 
1006-1014. 
De Reddingboot, december 1961. 
 
1. (foto) 
Koninginnedag 31 augustus 1938 in Aden. Enige leden van de bemanning van het m.s. "Jan 
Carstensz." op weg naar de Nederlandse consul. Geheel rechts: Willem Horsman, die toen 1e stuurman 
was. (Derde van links is derde stuurman Bennie van Bon!) 
(v.l.n.r. 2e WTK Hester, Gezagv. Coops, 3e stuurm. B. van Bon, 3e stuurm. Broersma, 2e stuurm. De 
Jager, en geheel rechts 1e stuurman Willem Horsman) 
 
2. (foto reddingboot)  
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De afneming van het eiland 
 
In  1836 schreef de provinciaal ingenieur (Waterstaat) aan de Commissaris des Konings in de Provincie 
Friesland: "Het eiland Schiermonnikoog schijnt zich te verplaatsen in oostelijke richting, althans dat 
meen ik te mogen concluderen, na bestudering van de mij ten dienste staande topographische kaarten". 
 
Het leek mij interessant, uit te vlooien waarom de ingenieur dit aan de Commissaris schreef.  
Basis bleek een brief van Johan Stachouwer, Grietman en mede-eigenaar van het eiland, naar aanleiding 
van de stormvloed van 3/4 februari 1825 (!). 
Op verzoek van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, voor 2/3 eigenaar van het eiland, 
rapporteerde Johan Stachouwer aan het College van Gedeputeerde Staten van Friesland ondermeer: 
"In den Donderdagavond steeg het zeewater met zulk eene snelheid, dat het te zeven ure twee palmen 
hooger was dan bij den hoogsten vloed in den maand November des vorigen jaars. Nu ontdekte men 
reeds in het dorp den geweldigen aandrang van het vloedwater, dat over den dijk heenstortte, 
waardoor elk, die op den eersten aanval lag, met zijn gezin, en zooveel hij met zijn vee op de hoogte 
bergen kon, de vlugt nam; hetgeen dan ook deze gelukte. 
Daarna werd de wind heviger en het weder onstuimiger, waarbij aangetekend dient te worden dat men 
op dit eiland een schudding en sterke beweging in den grond heeft gevoeld, zoodat het water, tot den 
hoogsten stand gekomen, meer dan eene el hoog over de dijken, die de landen omringden, sloeg. Na 
zich door de Zuiderduinen met geweldigen golfslag een doortogt gebaand, en dezelve hier en daar 
geheel te hebben weggescheurd. 
Vele boerenhuizen, schuren en andere gebouwen werden beschadigd en de landen met zand als geheel 
overdekt; het hooi en koren spoelden weg en al de levensvoorraden werd bedorven ...". 
 
Het College nam geen genoegen met de uiterst trage reactie, die bovendien als te simpel werd 
aangemerkt. 
Dat het eiland zich verplaatste, werd niet beschouwd als een antwoord op de vraag, of de afslag kon 
worden beteugeld en, zo ja, wat dat moest kosten. 
De Commissaris deed daar nog een schepje bovenop, door te vragen of het verantwoord was, rijksgeld 
te spenderen aan een eiland, dat geheel particulier bezit was. 
 
Na jaren van sudderende correspondentie greep de Commissaris in. Op 29 augustus 1842 drong hij er 
bij de toenmalige hoofdingenieur van de Waterstaat aan op een spoedig onderzoek, rapportage en 
mogelijke voorstellen, die zouden kunnen leiden tot een betere waterstaatkundige situatie op het eiland 
Schiermonnikoog. 
Die ingreep had tot gevolg dat de Hoofdingenieur van de Waterstaat, aangeduid als "Rijksingenieur", 
ir. C.I. Bolten, op 1 en 2 november 1842 op het eiland een onderzoek instelde. Hij liet zich assisteren 
door opzichter A. Hansum. 
Op 10 november d.a.v. (vlot hè?) rapporteerde Bolten aan de CdK: "Betrekkelijk het onderzoek naar 
de afneming van het eiland Schiermonnikoog". 
Bolten nam meteen afstand van het volledige, door te schrijven: "Vooraf moet ik echter opmerken dat 
deze opneming niet zoo volledig konde geschieden, als misschien wel gevorderd konde worden. Voor 
eerst omdat tot dezelve alsdan meer tijd dan waarover ik kon beschikken, noodig was. Immers bestond 
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daartoe gedurende mijn verblijf aldaar geen gelegenheid en eindelijk zoude daartoe nog al eenige 
belangrijke weken worden gevorderd, welke mij niet geregtigd achten zonder directe autorisatie te 
besteden. 
Doch zal het hierna vermelde, zoo ik mij vlije, voor het tegenwoordige wel genoegzaam zijn, om de 
gesteldheid van dit eiland, derzelfs afneming en het meer of minder dringende eener voorziening 
daartegen te doen kennen". 
 
Na een bladzijden lang betoog over vergelijkend onderzoek, op basis van kaarten, waarvan de 
topografische waarde niet verder gaat dan de kwalificatie "Twijfelachtig", keerde Bolten terug tot de 
realiteit door mee te delen dat een inwoner van Schiermonnikoog, I. of J. Zeilinga, hem had 
meegedeeld dat deze vijfentwintig jaar eerder de kapen op de Engelsmanplaat vanuit zijn woning niet 
kon zien. Het uitzicht werd belemmerd door twee duinen. Die duinen waren in 1842 verdwenen 
waardoor de kapen op de Engelsmanplaat vanuit Zeilinga's woning zichtbaar waren geworden. 
 
Bolten noemde ook de opname gedaan door de rijksopzichter, L.J. Seidel, in 1832. Volgens die 
opname was de vloedstroom de bedreigende factor voor het eiland. De vloedstroom belaagde het 
eiland namelijk "uit eene slenk tusschen de westzijde van het eiland en het groot scheepvaarwater het 
Vriesche Gat en uit eene slenk genaamd de Noorder Noorman, welke op het westeinde met het 
Vriesche Gat gemeenschap had ...". 
Ter verduidelijking: die slenk was het Aude Gat, tussen de Aude Waal en de Heige Waal.  
Naast de Noder Noorman was er ook een Súdder Noorman, thans op de kaarten helaas aangeduid als 
"Gat van Schiermonnikoog", zonder dat er een relatie bestaat met bijvoorbeeld de eilander begroting. 
 
De uitschuring van de zuidwestkust was fors en bijna dagelijks waarneembaar. In de Noder Noorman 
werden rond 1837 nog diepten gemeten van 10, 12 en 13 meter beneden volzee! 
Als gevolg van veranderingen in het zeegat begonnen het Aude Gat zowel als de Noder Noorman 
daarna te verzanden. 
Bolten schreef: "Bij mijne inspectie heb ik bevonden, dat weliswaar de afneming van het eiland sedert 
1837 is voortgegaan maar daarentegen is de slenk langs die oever merkelijk ondieper geworden, 
zoodat die punten, waar vroeger bij gewoon volzee van 10 tot 12 ellen water stond, tegenwoordig bij 
laagwater, waadbaar zijn en bij lage tijen geheel droog loopen. 
Bewesten en beoosten deze lengte heeft de slenk alsmede naar evenredigheid in diepte verloren. 
Uit dit alles blijkt dat de vloed en ebbestromen nu niet meer gedurende het geheele tij uitsluitend langs 
dezen oever van het eiland schuren maar zulke alleen gebeurt tot dat bij de vloed het water de hoogte 
van de daar tegenover liggende zandplaat heeft bereikt en bij eb weder daar beneden is gedaald, 
hetgeen i beide gevallen op half tij gerekend kan worden. Het is daarenboven zeer goed te zien dat de 
oever door de ebstroom niet van belang meer afneemt, daar die boven de lijn van hoogwater wel steil 
staat, maar daar boven met eene helling van 3 1/2 à 4 op één tot op de bodem der slenk, voor zoo verre 
dit zichtbaar is, nederdaalt.  
Zoo de stroom daar ter plaatse deze gunstige dispositie blijft behouden, dat mij niet onwaarschijnlijk 
voorkomt, zoude van dezelve voor de afneming van den oever niet veel meer te vreezen zijn en zoude 
ik het dus geraden achten dit voor eerst nog eens af te zien, alvorens door stroomleidende werken te 
trachten om dezelve af te keeren, dewijl deze werken belangrijke uitgaven voiterende, het niet te 
verantwoorden zoude zijn om dezelve vergeefs aan te leggen. 
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Overigens kan de afneming van dit eiland niet alleen aan den stroom worden toegeschreven, maar zal 
de golfslag bij hoogwater en aanlandige winden hiertoe het zijne ook wel bijdragen waartegen geene 
andere beveiliging dan het aanleggen van oeverwerken bestaat. En waartoe dan een rijzen pakberm, 
een paalkistwerk of eene steenen voeting in aanmerking zoude komen. 
Voor dat tot deze kostbare werken werd overgegaan, zoude men echter eerste kunnen beproeven om 
den oever onder eene helling van 5 op 1 tot op de hoogwaterlijn af te graven, dezelve alsdan weder met 
eene laag der afgegraven klei te bedekken, om daarna deze helling met de afgenomen zoden van 
onderen tegen eene stevige kieltuin geplaatst te bekleden. 
Voor het eerst echter acht ik het aanleggen van andere oeverwerken mede ongeraden, maar dient 
daarmede gewacht te worden totdat het in vervolg van tijd nader gebleken is, of de hiervoor vermelde 
opdroging van de slenk blijft aanhouden, dewijl wanneer met de oeverwerken eenmaal begonnen was 
en de slenk begon weder te verdiepen, men genoodzaakt zoude zijn om dadelijk daartegen door 
stroomleidende werken eene voorziening daar te stellen of anders de oeverwerken in gevaar zoude 
komen van te verzinken en de daartoe bestede kosten weder verloren zouden zijn. 
Behalven deze afneming van den oever van het Groenland, bestaat er mede eene afneming der duinen 
aan de west- en noordwestkant welke sedert 1832 zoodanig is gevorderd, dat de buitenhelling van de 
Ketenduinen aan die zijde geheel weg is en deselve niets meer dan uit een steilen wand bestaat die 
gedurig afstort en waarvan het afkomende zand door den stroom wordt weggevoerd, hetgeen zeer 
waarschijnlijk wel tot de opdroging der, zie vorenvermelde, slenk aan de zuidwestkant des eilands zal 
bijdragen. 
Het is zeer ligt in te zien dat na kort tijdsverloop, deze buitenrand der duinen voor een groot gedeelte 
zal verdwijnen en alsdan het zeewater bij meer dan gewone hooge vloeden den vrije toegang zal 
hebben tot de daarachter liggende duinvallei, als wanneer hetzelve door de tweede duinketen gekeerd 
moet worden en deze aan de buitenzijde niet genoegzaam met helm voorzien zijnde, zal dezelve alsdan 
mede aan de afneming en verstuiving onderhevig zijn. 
 
Over het algemeen zijn de duinen op dit eiland niet zeer begroeid, waarvoor mijns inziens twee 
oorzaken bestaan, als vooreerst het konijn dat daarin nog aanwezig is en ten anderen het afsnijden van 
de helm, hetwelk door de geringere klasse der inwoners geschiedt, die van de afgesneden helmen 
vloermatten samenstellen en daardoor een middel van bestaan zoeken.  
In weerwil dat dit helmsnijden verboden is, schijnt men hetzelve tog niet te kunnen beletten en zal dit 
wel in het gebrek aan personeel om het vereischte toezigt daarop te houden gelegen zijn. Waarom het 
mij verkieselijker voorkomt dit verbod in te trekken en het helmsnijden toe te staan onder bepaling dat 
sulks veroorloofd kon worden wanneer daartoe vooraf aanvraag aan het grietenijbestuur was geschied, 
en dat alsdan die vergunning niet eerder werd verleend dan nadat de aanvrager vooraf, volgens 
aanwijzing eene zekere oppervlakte met helm had beplant, gelijk aan die welke hij wenschte af te 
snijden, hetwelk alsdan mede naar aanwijzing behoorde te geschieden op die plaatsen binnen in de 
duinen alswaar daarvan geene schadelijke gevolgen te vreezen zijn, als wanneer door dit middel de 
beplanting der duinen zoude worden bevorderd.  
Verder zoude alsmede het konijn dienen te worden uitgeroeid, waartegen eender eenige zwarigheid 
bestaat, en wel deze, dat het eiland eene heerlijkheid is, toebehorende aan de heer Starkenborch 
Stachouwer te Utrecht voor tweederde en den Heer Grietman Stachouwer voor eenderde gedeelte en 
de konijnenjagt tot een der regten der Heerlijkheid behoort, welke door de eigenaars derzelven jaarlijks 
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verpacht wordt ende derhalven deze bij de uitroeijing een verlies zoude lijden, waardoor zij zekerlijk 
schadevergoeding zouden vorderen, hoezeer die uitroeijing ook in het voordeel hunner bezitting mogt 
strekken. 
 
En mij zelven kortelijk resumerende zoude mijn advies hierop neder komen: 
1. Vooreerst nog aanzien of de verzanding en opdrooging der slenk langs de Zuidwestzijde van 
het eiland bleef voortgaan of niet, om naarmate van dien de vereischte middelen te beramen om de 
stroom van dat punt af te leiden en de oever op eene doelmatige wijze te voorzien zullende het dan ten 
dien einde noodig zijn om jaarlijks een onderzoek deswege te doen, waartoe het dan tevens doelmatig 
zoude wezen om eenige merkpalen in eene bepaalde rigting te plaatsen op gelijke afstanden van bijv. 
200 ellen ten einde daaruit de noodige metingen te kunnen doen. 
2. De noodige bepalingen te maken omtrent het snijden van helm, hetzij door beter toezigt op het 
verbod daartegen in te stellen op het zelve onder de hiervoor opgeschreven bepalingen toe te laten. 
Terwijl ik tegelijkertijd hierbij wel in overweging zoude willen geven om jaarlijks eene zekere som van 
Rijk of Provinciewege te besteden voor duinbeplanting indien daartegen niet in te brengen was dat die 
kosten zouden strekken om alleen het particulier eigendom van de Heeren der Heerlijkheid te 
beveiligen en te verbeteren.  
Zoals gelijk bezwaar bestaat tegen het laatste voorstel, 
3. Om namentlijk de uitroeijing der konijnen te doen. 
 
En hiermee vlei ik mij voor het tegenwoordige aan de mij opgedragen last te hebben voldaan terwijl ik 
tevens de eer heb de van Uw Edelgestrenge ontvangen stukken en kaarten hierbij terug te zenden, 
waarbij ik tevens nog moet opmerken dat twee dezer kaarten namentlijk die van de jaren 1763 en 1769 
behooren aan de Heeren van Schiermonnikoog, zijnde dezelve in der tijd door den heer Seretaris 
Fenega, rentmeester dier heerlijkheid aan den opzigter Hansum, ten gebruik verstrekt, en waarom ik 
Uw Edel Gestrenge zoude voorstellen, deeze kaarten te doen kopieeren en dezelve alsdan aan de 
eigenaar terug te laten bezorgen. 
 
De ingenieur van den Waterstaat 
Bolten. 
 
Dit was een stukje taaie kost, maar voor de geïnteresseerden ongetwijfeld het voorzien in een leemte in 
kennis. 
 
Kort door de bocht adviseerde Bolten in feite: 'Niets doen en afwachten'.  
Zijn advies pakte goed uit. De Noder Noorman verzandde en de plaat ten zuiden van die Noder 
Noorman, 'De Aude Waal', verheelde zich met het eiland. Kort daarop verzandde ook het Aude Gat, 
waardoor ook de Heige Waal deel ging uitmaken van het 'Vasteland' van Schiermonnikoog. De Aude 
Waal en de Heige Waal vormden in feite de basis voor het huidige Rif. 
Voor het eerst sinds eeuwen was er sprake van aanwas op een plaats waar tot dan vrijwel voortdurend 
landverlies was geleden. 
 
In een volgend nummer van ''t Heer en Feer' het bijzondere vervolg.  
Stiens Durk Reitsma 
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Vragen staat vrij (vragen van lezers aan lezers). 
 
Ongetwijfeld leven er bij u vragen, waarvan u denkt: misschien is er wel iemand die daar het antwoord 
op weet. Dus stuur uw vraag naar de redactie, wij plaatsen hem in het tijdschrift en hopen dan dat we u 
in het volgende nummer het antwoord kunnen geven.  
 
Hilbert de Vries vraagt of er een foto bestaat van de plek waar nu zijn huis staat (Reeweg 10); het gaat 
dus om een foto van voor 1950. 
Hij heeft wel eens gehoord dat er voor de oorlog soms een tent van het Leger des Heils stond. Kan 
iemand daar iets meer over vertellen? 
 
Eveneens een vraag van Hilbert de Vries: hij is in het bezit van een "Vereerend getuigschrift van vlijt en 
zedelijk gedrag" dat op 1 oktober 1841 uitgereikt is aan Jeltje Jans Posthumus, leerling van de 2e 
afdeling van de 2e klasse van de school te Schiermonnikoog. Volgens een aantekening achterop is deze 
Jeltje Jans Posthumus geboren op 3 oktober 1831 en overleden op 20 november 1917. Ze wordt niet 
vermeld in het boek van Teensma - Schiermonnikoger geslachten. Is er iemand die iets weet van deze 
Jeltje Jans? 
 
 
De redactie kreeg via-via een brief van Mevr. Angela Morris-Jodeleit uit Reinbek in Duitsland die 
schreef dat ze in de familiepapieren een visitekaartje van haar grootvader was tegengekomen en ze 
wilde graag weten of er nog wat bekend is over haar grootvader. Wie weet iets over deze meneer 
Pollacsek?  
 
('fotokopie visitekaartje') 
 
 
Een vraag van de redactie: wie heeft herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen van vroeger en zou 
daar iets over op papier kunnen zetten? (Te denken valt aan de eerste auto, het eerste vliegtuig enz.) 
 
 
 
Vraag en aanbod (boeken, prentbriefkaarten e.d.). 
 
Aangeboden: prentbriefkaarten van het eiland. Alleen ruilen! 
Ik zoek kaarten van: Reeweg, kerken, scholen en vuurtoren(s). 
(Vuurtorens ook van buiten het eiland). 
H.G. de Vries, Reeweg 10, tel. 531344. 
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De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten drukken we elke keer een foto af en vragen u om 
aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie, binnen zes weken na 
verschijnen van dit nummer. 
We beginnen met twee foto's en zijn erg benieuwd naar de reacties! 
 
               ('foto's')  
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Jaargang 1 (1999) nr. 2 
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ''t Heer en Feer' Schiermonnikoog. 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer) 
 
Redactie: Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Redactie-adres: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog; tel/fax 0519 - 531 344 
 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PX Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 242 
 
Abonnementsprijs: f 20,- per jaar 
Postabonnees f 27,50 per jaar 
Losse nummers f 7,50 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:  
nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion ADC Kollum 
 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is in 
verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand 
gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 
1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie. 
 
Ons tweede nummer! Hoewel het al een eind in het jaar 2000 is hebben we dit nummer toch nog 'jrg. 
1999 nr.2' meegegeven; immers de 'afspraak' die we met u gemaakt hebben was: twee gewone 
nummers en een themanummer. Wel, het themanummer was het nummer over 100 jaar toerisme, het 
eerste gewone nummer is uitgekomen in december: dus vandaar dit nummer als '1999, 2'.  
We hopen aan het eind van dit jaar goed op schema te liggen! 
 
Er waren veel reacties op het eerste nummer; gelukkig waren ze alle vrij positief!  
Men vond het er prachtig uitzien - hetgeen dan ook op de vergadering van de CHV ''t Heer en Feer' 
een (terecht!) applaus opleverde richting drukkerij Trion GAC.  
Ook wat de inhoud betreft waren er veel positieve reacties; hoewel enkelen vonden dat er wat veel 
fouten instonden, waarbij dan gedoeld werd op de bijschriften van sommige foto's, in het bijzonder op 
de vraagtekens in de rij namen.  
De redactie vindt echter dat men dit geen fouten kan noemen: zoals ook vermeld bij diverse foto's is 
juist de vraag aan de lezers om deze vraagtekens weg te werken - met elkaar (de leden van de 
vereniging) maken we dit tijdschrift en als er dan foto's aangeleverd worden waarbij niet alle namen 
bekend zijn, is het juist de vraag aan de (andere) leden naar de ontbrekende namen. Volgens ons maakt 
dat juist ons tijdschrift: de reactie van leden naar andere leden (die de foto's of artikelen hebben 
aangeleverd).  
 
We schreven het al in het eerste nummer: "het is nog een beetje aftasten en proberen". We denken ook 
niet dat dat proces al snel afgelopen is; integendeel!  
Natuurlijk zijn we niet "blank" begonnen met het tijdschrift ''t Heer en Feer' - het voorbeeld wat ons 
voor ogen stond was het tijdschrift van de Terschellinger Cultuurhistorische Vereniging 'Schylge myn 
lântse'! 
Maar een definitieve vorm zal nog best wel een paar nummers op zich laten wachten; waarbij het 
woord 'vorm' hier niet zozeer slaat op het uiterlijk als wel op de inhoud.  
En daarom willen we er nogmaals bij u op aandringen om iets te schrijven voor ons tijdschrift - en met 
dat 'ons' wordt dan bedoeld de gehele vereniging, alle lezers! Vooral ook persoonlijke herinneringen 
aan vroeger: met nadruk willen we een beroep doen op de oudere lezers van ''t Heer en Feer' om iets 
van hun belevenissen en gebeurtenissen in vroeger dagen op papier te zetten. Voor jongeren die die tijd 
niet hebben meegemaakt is het leuk en interessant om te lezen hoe het leven in vroeger dagen op 
Schiermonnikoog zich afspeelde. Dus: graag herinneringen, anekdotes enz. 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor 1 juni sturen naar het redactie-adres (het liefst op 
diskette, in WP 5.1, maar getypt of geschreven mag natuurlijk ook!) 
 
In dit nummer hebben we weer een aantal artikelen uit de verre en nabije historie. Onder andere veel 
(en belangrijk) verenigingsnieuws; we gaan naar een nevelig verleden en nemen we een duik in de 
frutselmand; ook een artikel over de kaperskaart (waarvan een gedeelte de voorkant van dit tijdschrift 
siert). Een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog, herinneringen en reacties, krantenartikels van 65 
jaar geleden en ook de rubriek 'oude foto's ' is natuurlijk present.  
We hopen dat u er weer een paar genoegelijke ogenblikken aan zult beleven! 
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Verenigingsnieuws. 
                                       door Henk Koning 
 
Verslag ledenvergadering. 
 
Op vrijdag 7 januari 2000 werd in Hotel Duinzicht de ledenvergadering gehouden. Ondanks griep en 
andere bezigheden waren er een twintigtal leden aanwezig. 
Uit het kasverslag bleek dat de vereniging een saldo heeft van f 4000,-, maar daarbij is een schenking 
voor de aanschaf van vitrines voor de Cultuurhistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum. 
Het aantal leden bedraagt 62, waarvan 18 buitenleden. Omdat de verzending van het tijdschrift jaarlijks 
een bedrag vergt van f 7,20 per lid, wordt besloten de contributie van de buitenleden te verhogen tot f 
27,50. 
Na stemming blijkt dat er een meerderheid voor is om komende zomer in het Bezoekerscentrum een 
expositie in te richten over het reddingswezen. Het feit dat er sinds 1830 een reddingboot op het eiland 
gestationeerd is, de terugkeer van de 'Willem Horsman' en de ingebruikname van de nieuwe 
reddingboot zijn aanleiding om samen met de reddingmaatschappij de inrichting van de expositie te 
verzorgen, alsmede ook de uitgave van het themanummer van ''t Heer en Feer'. 
Van de gemeente is bericht ontvangen dat de verzorging van de graven van Tunteler en Willem Dijk, 
de zg. eregraven, niet tot de taak van de gemeente kan worden gerekend. Daarop wordt besloten een 
commissie te vormen, bestaande uit de heren A. Maris, P. Teensma en H. Koning, die op zich nemen 
deze taak uit te voeren en eventueel een fonds te stichten voor het onderhoud. 
Bij de bestuursverkiezing worden de periodiek aftredende leden W.K. van der Geest en H. Koning bij 
acclamatie herkozen. 
Namens de redactie van ''t Heer en Feer' doet Hilbert de Vries een dringend beroep op de leden om bij 
te dragen aan voldoende kopij, vooral ook als men iets in een krant of tijdschrift leest op het gebied van 
de cultuurhistorie. 
Van de Taalplúech komt groot nieuws: het woordenboek Nederlands-Eilanders van Els Perdok is af en 
wordt waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd gedrukt. Een subsidie-aanvraag is onderweg en als het 
even meezit komt er ook nog een verhalenboek met bijdragen van de leden van de Taalplúech. Dit ter 
vervanging van het groene boekje van D. Fokkema, waarin vooral vertaalde verhalen en gedichten een 
plaats vonden. 
De heer P. Teensma deelde mee dat hij samen met de heer Wolverbeek doende is de serie 
'Schiermonnikoger kapiteins tussen 1800 en 1924' af te maken. Deze lijst is door J. Teensma 
gepubliceerd in De Dorpsbode tussen 1984 en 1990 en bevat 176 namen. Door P. Teensma en dhr. 
Wolverbeek zijn hieraan 161 namen toegevoegd. 
Daarna komt de voorwaarde van de gemeente aan de orde vermeld bij de toezegging van een subsidie 
voor ''t Heer en Feer'. Hierin wordt gevraagd te komen met een lange-termijnvisie, dit vooral in 
verband met de inventarisatie van cultuurhistorische objecten op de Waddeneilanden. 
Omdat dit onderwerp te omvangrijk is wordt besloten een conceptplan te publiceren in ''t Heer en Feer' 
en daaraan komende herfst in een ledenvergadering een vaste vorm te geven. 
Nog steeds bestaat er geen helderheid over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de objecten die 
afkomstig zijn van de voormalige Stichting Oudheidkamer, van de gemeente, van het 
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Bezoekerscentrum en van de vereniging ''t Heer en Feer'. Het bestuur zal zich informeren bij de 
gemeente Ameland en eventueel bij Terschelling om tot een concept statuut te komen, waarbij het 
gehele beheer bij een Stichting terecht komt. 
Bij de rondvraag kwam naar voren dat er door Theo de Vries gewerkt wordt aan een gidsje voor een 
historische wandeling door het dorp; dit zou ook goed van pas kunnen komen bij het werk van 
vrijwilligers van het Bezoekerscentrum. 
Om 11 uur kon de voorzitter deze nuttige en goede bijeenkomst sluiten.  
 
Lange Termijnvisie 
 
De gemeente heeft onze vereniging gevraagd een lange termijnvisie te ontwikkelen op het behoud en 
beheer van de cultuurhistorie op ons eiland. 
Om alle leden van onze vereniging gelegenheid te geven aan de discussie deel te nemen is op de 
ledenvergadering besloten een voorstel te publiceren in ''t Heer en Feer'.  
Opmerkingen kunnen worden gepubliceerd in het volgende nummer, waarna eventueel een extra 
ledenvergadering hierover verder een besluit neemt. 
 
Bij dit voorstel kunnen we in overweging nemen dat een gevraagde visie ook voor onze vereniging 
zinvol is. 
De bevolking van ons eiland is sterk aan het veranderen; door de verjonging die optreedt, maar 
evenzeer door de groei van de bevolking. 
Ons eiland kent een geheel eigen cultuur in de vorm van een eigen taal, eigen tradities en gewoonten. 
Voor de oudere bewoners lijkt dit alles normaal, maar voor een hele grote groep ligt dit anders. Tot nu 
toe zijn er geen pogingen geweest deze nieuwe eilanders voor te lichten over al de gebruiken. 
Daarbij komt dat door de seizoensuitbreiding de eilander minder tijd krijgen voor de traditionele 
gebruiken. Dat is niet alleen jammer voor de gebruiken zelf, maar daardoor verdwijnen de 
bindmiddelen tussen de bewoners, waardoor er gemakkelijk spanningen kunnen optreden. 
Daarbij komt dat er de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor de cultuurhistorie bestaat bij 
de gasten die ons eiland bezoeken; dus ook zakelijk gezien is het belangrijk ons hierover te bezinnen. 
Wij, als vereniging, kunnen niet alleen de traditionele gebruiken als Pinksterfeest, Koninginnedag, 
Klozumfeest en de eigen taal behouden. Daarvoor is de inzet van de hele bevolking nodig. Door 
voorlichting kunnen we de bevolking bewust maken van de problemen en een steentje bijdragen aan 
het behoud van de eigen identiteit. 
De rechtvaardiging hiervoor vinden we in de statuten van onze vereniging:  
- het behoud van cultuurhistorische objecten; 
- het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van de studie van de cultuur en de geschiedenis 
van de historische en de huidige bevolking, haar taal en cultuurvormen in al haar uitingen; 
- verspreiding van de verworven kennis en het opsporen en beschrijven van voorwerpen, geschriften en 
andere getuigenissen van historisch belang van het eiland Schiermonnikoog. 
 
Gevolgtrekkingen. 
 
Uit de doelstellingen vloeit voort het streven naar en beheer van een ruimte waar verworven of 
geleende objecten verantwoord kunnen worden bewaard en geëxposeerd. Daarnaast komen er 
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publicaties in eigen en andere tijdschriften voor de doeleinden in aanmerking. 
Ook het houden van lezingen, voorstellingen e.d. kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van 
bovenvermelde doelstellingen. 
 
Samenwerking. 
 
Om de doelstellingen te verwezenlijken is samenwerking met anderen noodzakelijk. Organisaties die 
hiervoor in aanmerking komen zijn: 
- Rijk en provincie: musea, archieven, functionarissen, beheer monumenten; 
- Gemeente: beheer cultuurhistorische monumenten, gebruik archieven, het beschikbaar stellen van 
fondsen; 
- Stichting Bezoekerscentrum: inrichting en beheer van de cultuurhistorische afdeling en magazijn(en), 
verstrekking en verkoop voorlichtingsmateriaal; 
- Stichting Sociaal Cultureel Werk: organisatie van cultuurhistorische evenementen, voorlichting aan 
bewoners en gasten; 
- Vereniging Dorpsbelang: organisatie dorpsfeesten als Klozum, Koninginnedag e.d.; 
- Dorpshuis: faciliteiten en bibliotheek (voorlichting); 
- Eilander Taalplúech: het bevorderen van het mondelinge en schriftelijke taalgebruik en het wekken 
van belangstelling voor de taal in het algemeen; 
- Pinkstercommissie: voorlichting over de betekenis van het Pinksterfeest bij de bewoners; 
- Stichting Paerdemarct: financiering van cultuurhistorische evenementen en uitgaven; 
- Diverse fondsen (Anjerfonds e.d.): financiering exposities, uitgaven en inrichting cultuurhistorische 
afdeling Bezoekerscentrum; 
- Particulieren: gebruik maken van de aanwezige kennis, het deelnemen aan exposities en bijdragen aan 
publicaties. 
 
Mogelijk kan hier in de toekomst worden toegevoegd: 
- Stichting Beheer Cultuurhistorische Objecten: het zorgvuldig omgaan met en beheer van objecten, 
geschriften e.d. die van belang zijn voor de cultuurhistorie van Schiermonnikoog. 
 
Aandachtspunten. 
 
De discussie omtrent de nota cultuurhistorie op Schiermonnikoog spitst zich toe op een aantal concrete 
objecten. Daarvoor zouden in aanmerking kunnen komen: 
- eilander huizen, ook die niet onder monumentenzorg vallen; 
- zgn. kapiteinshuizen, bv. langs Langestreek en Middenstreek; 
- burgerhuizen: gemeentehuis e.a.; 
- vuurtoren en watertoren; 
- monumenten als: De Monnik (Willemshof), Bank van Banck, Blauwe Palen, Walviskaken 
(Willemshof en Badweg), resten van 'walvisbonken' langs de Langestreek o/d Noord; 
- Oude zeedijk om de West, dijkjes Oosterreeweg, bunker Wassermann, Vredenhof en Zweedse 
graven; 
- Reddingboot Willem Horsman, trailer en trekker; 
- Dorpskerkhof met Ned. Herv. Kerk; 
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Oude paden, Langestreek o/d Noord, Middenstreek, alle niet verharde paden in het buitengebied; 
- Bakens Steinsdúne en Wilemsdún; 
- In het algemeen: het waken tegen verloedering van het dorp: panden die vroeger permanent werden 
bewoond door een gezin worden nu gebruikt om personeel onder te brengen - dat is te zien aan 
onderhoud en aanzien (dichte gordijnen!); 
- Handhaving leefbaarheid, zich uitend in kenmerkende gebruiken als volkszang, overbrenging van 
typisch eilander gewoonten. Bewustwording van het feit dat er een bepaalde stijl vereist is om de 
leefbaarheid en goede sociale contacten te behouden; 
- Handhaving juiste benaming van paden, duinen etc. met bij voorkeur namen in de eilander taal. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie zijn alle uitgaven van onze vereniging verkrijgbaar:  
 
Ansichten van schilderijen -   f 1,- per stuk 
"Schier-Schilders-Oog" -   f 5,- 
"Vredenhof" -     f 7,50 
"Een eeuw toerisme" -    f 7,50 
''t Heer en Feer', jrg. 1, nr. 1 -   f 7,50 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden dingen 
tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg kunnen - graag 
een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te voegen aan de 
verzameling van de CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo blijven ze goed 
bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
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De Kaperskaart, nader bekeken. 
 
door Durk Reitsma 
 
Het kaartfragment op het omslag van ''t Heer en Feer' is een deel van een kaart, getekend door P.W. 
Donama. 
De aanduiding 'Kaperskaart' is waarschijnlijk geïntroduceerd door Louise Mellema; zij gebruikte deze 
naam in haar correspondentie in 1972. 
Pieter (Petrus) Wopkes Donama was in de periode 1713 - 1743 convooimeester voor de Friese 
Admiraliteit en gedurende een aantal jaren (1735? - 1763) Drost van/op Schiermonnikoog. 
(Voor geïnteresseerden: voor informatie over het geslacht Donama kan worden verwezen naar het 
artikel van H. Feenstra: 'De Schiermonnikoger families Donama en Donema', in het Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie, deel 41, jrg. 1987). 
 
Pieter Donama bemoeide zich op Schiermonnikoog met diverse zaken, waaronder het plaatsen en 
onderhouden van kapen. Hij tekende ook kaarten. 
In 1731 of 1732 tekende hij een kaart met daarop de toen op het eiland aanwezige kapen. De 
noordwestelijke kaap betitelde hij als 'Nyuwe Kaap', de noordelijke kaap als 'Groote Vriese Kaap' en de 
zuidelijke kaap als 'Groninger Kaap'. Bij één van de twee noordoostelijke kapen schreef hij: 'Een lichte 
Kaap'. 
Het waarom van deze kaart is niet absoluut duidelijk. Gelet echter op het gegeven, dat de kaart is 
getekend tijdens de slepende procedure over de door de Schiermonnikogers bedreven plunderingen 
van de 'Prosperous' en het gegeven dat het wrak van de 'Prosperous', zo duidelijk in het oog springend, 
op deze kaart is ingetekend, lijkt het niet te gewaagd te stellen dat het proces de aanleiding vormde 
voor het tekenen van die kaart. 
Louise Mellema gebruikte de kaart als illustratie, op blz. 53, voor haar boek 'Schiermonnikoog, Lytje 
Pole', 1973. 
De samenstellers van het boek 'Schiermonnikoog, het eiland der Grijze Monniken' (Delfzijl 1938) 
hebben de kaart gebruikt voor de illustraties op de bladzijden 13 en 20. 
 
('fotokopie') kaart 
 
Deel van de kaart van Donama (1732), zoals afgebeeld in het boek 'Schiermonnikoog, het eiland der 
Grijze Monniken', blz. 20. 
 
Een aantal jaren later tekende Donama weer een kaart, de 'Kaperskaart'! 
Deze kaart sprak en spreekt kennelijk tot de verbeelding van velen. Foskea van der Ven gebruikte de 
kaart op het omslag van 'Een omstreden eiland' (Groningen 1993). 
Louise Mellema becommentarieerde de kaart in 'Schiermonnikoog, Lytje Pole'. 
W.H. Keikes beschreef de kaart in 'Verleden in Frieslands Noordoosten' (Dokkum 1968). 
Enz. 
En toen ..... struikelde ''t Heer en Feer' over deze kaart. 
 
Zeer waarschijnlijk vormde de stranding van de 'Anna', op de Heijne-plaat, en het bergen van de lading 
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daaruit, de aanleiding voor het tekenen van deze kaart. Het is daarom ook aannemelijk dat deze niet-
gedateerde kaart in 1737 of kort daarna is getekend. De basis is vrijwel gelijk aan die van de hiervoor 
genoemde kaart, doch de 'Kaperskaart' bevat veel meer details. 
De Groninger Kaap, de Nieuwe Kaap en de Grote Friese Kaap zijn met zogenaamde zichtlijnen 
ingetekend. De twee kleine kapen komen op deze kaart niet voor (afgebroken?). 
Meeunebun/Molenbuurt is piepklein weergegeven rond de noordelijke molen. 
Ten westen hiervan is het restant van de buurtschap Aisterbun/Oosterburen herkenbaar. 
Het kerkje in Dompen, dat slechts korte tijd voor de erediensten kon worden gebruikt, en daarnaast 
'Binnendijken' zijn eveneens herkenbaar. Er doet zich evenwel een klein probleempje voor, namelijk dat 
Donama Binnendijken heeft getekend met twee gevels en dat op het primitieve kaartje van Pieter 
Hendriks (1702) Binnendijken met een soort trapgeveltje is afgebeeld. Vooralsnog mag worden 
verondersteld dat deze dubbele gevel Binnendijken heeft gesierd. 
Ten westen van Binnendijken is met een beetje goede wil een zuidwest-noordoost lopende bebouwing 
te onderscheiden. Dit zou een weergave van de Westerstreek en van de Oosterstreek in Dompen 
kunnen zijn geweest. 
Nog westelijker, naast de Nieuwe Kaap, staat een tweede molen. Was dit de uit de kloostertijd 
stammende 'Rogmolen'?  
Tot nu toe is er geen acceptabel verklaring beschikbaar voor het toen aanwezig zijn van twee molens 
op Schiermonnikoog. In de bestaande archieven is niets gevonden over twee molens in de eerste helft 
van de 18e eeuw. Wanneer en waarom werd er een tweede molen gebouwd op het eiland? Bedreiging 
van de molen door overstuivend zand en kustafslag direct ten oosten van Aisterbun/Oosterburen, in 
wat later werd aangeduid als Meeunebun/Molenbuurt, lijkt geen voor de hand liggend argument. De 
breedte van de duinen ter hoogte van de noordelijke molen was namelijk van dien aard dat deze als 
waterkering weinig meer voorstelde. 
(Overigens hebben in en bij het tegenwoordige dorp ook twee molens gestaan. De molen die het langst 
in gebruik is geweest stond in nabijheid van het westeinde van de Voorstreek en de molen die slechts 
gedurende zeer korte periode dienst heeft gedaan stond aan de Noorderstreek op de Meeunebank). 
Het begin van het Hoogdorp, met Reestreek en Achterstreek (tegenwoordige Voorstreek en 
Middenstreek) is vermeld als 'T Nyuwe Dorp'. 
 
De overige namen op de kaart. 
 
'Bracksand' (met het wrak van de Prosperous). Oudere spellingen zijn 'Brecksandt' en 'Bricksande' 
(omstreeks 1600). Een relatie met het scheepstype lijkt logisch; vergelijk namen als Pinkegat, 
Bomshoog, Schoenerbult enz. De ellende is dat het scheepstype 'Brik' omstreeks 1600 nog niet 
bestond.  
 
'Noorman'. Oudst bekende vorm 'Norman' (1594). Een relatie met het land van herkomst van een 
'gestrand' schip lijkt aannemelijk; vergelijk namen als Engelsmanplaat, Fransmannegaatje, Poepegat, 
Spanjool enz. 
 
'De Ree' (rede). Min of meer beschutte ankerplaats. 
 
'Deinum'. Deze naam is uitsluitend bekend van de door Donama getekende kaarten en biedt tot nu toe 
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totaal geen houvast. 
 
'De Scholbalg'. De naams-oorsprong is door naamkundigen gezocht als de balg waar schol zou zijn 
gevist of aangevoerd. Maar ... de oudst bekende vormen (rond 1300) zijn 'Scoddebalje', 'Scudbalve' en 
'Skoddebalke'. Waar assimilatie van d naar l vrijwel uitgesloten is, dient de theorie der geleerden te 
worden bijgesteld. Dus ??? 
 
'Heinegat' en 'Heineplaat' (ook geschreven  als 'Heynegadt' en 'Heyneplaet'). Heyne Jeppes was eind 
17e eeuw als voerman betrokken bij het bergen van brandewijn op het Noorderstrand van Schiermon-
nikoog. Hij raakte daar in een benarde positie verzeild toen zijn wagen met opkomend water vast raakt. 
Gelet op de eilander naamgevings-traditie lijkt het alleszins gerechtvaardigd de naam Heyne Jeppes te 
koppelen aan het 'Heinegat' en de 'Heineplaat'. 
 
'Paardemarck'. Dit was een zandbank in de buitendelta van het zeegat die tijdens normaal hoog water 
droog bleef. In de 15e eeuw werd de plaat vermeld als 'Perdmet'.  
Deze naam stond niet op zich. Voor het Zwin bij Brugge lag een plaat met de naam 'Peerdenmerck' en 
een plaat met een soortgelijke naam lag in de Danziger Bocht ten noorden van Danzig.  
Naamkundigen zoeken de oorsprong van de naam in opspattend water; alsof paarden door het water 
draven. Wie het zeker weet mag het melden. 
 
'Groet Strandt'. 'Groot strand'; en dat spreekt voor zich. 
 
Gelet op de vrolijkheid en de properheid die de kaart uitstraalt lijkt het mij het overwegen waard, in het 
vervolg de kaart te betitelen als 'Grote Strand Schoonmaak Kaart'. De tekening van Donama 
rechtvaardigt de veronderstelling dat er reeds in 1737 op het strand van Schiermonnikoog werd 
gewandeld, gevist, gewassen enz. 
De platliggende figuren waren zonnebaders of gewoon stomdronken als gevolg van het langdurig 
proeven van de inhoud van het nabijgelegen vat (of waren het al lijken?). 
Hoe dan ook: niks kapen; gewoon de rommel op het strand opruimen! 
 
De kaart toont in ieder geval aan dat de ware liefhebber nog vele raadsels mag oplossen. 
 
 



't Heer en Feer 1,2 
 

Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet helemaal 
onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto hebben waarvan 
u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de redactie. 
 
Reacties op het vorige nummer 
 
Van de foto's van de overstroming van 1962 vertelde Cees Soepboer Tzn dat ze gemaakt zijn door zijn 
schoonvader Jaap van der Wagen. 
 
Dan de foto, uit het archief van WybJan Groendijk, van het korps. Er had natuurlijk bij moeten staan 
dat het om het christelijk korps 'Looft den Heer' ging! 
Bij de weergave van deze foto is echt iets fout gegaan: in het bijschrift staat 'staand, van links naar 
rechts'; dit moet zijn 'staand, van rechts naar links'. Op het papiertje wat bij de foto zat stond het goed, 
maar bij het overtypen is het verkeerd gegaan, waarvoor onze excuses. 
Er zijn een aantal reacties gekomen, zodat we nu de volgende namen kunnen geven. 
Staand, van links naar rechts: Renze Visser, Piet Hoekstra, ??, Teake Holwerda, Jotje Hoekstra, ??, 
Fope Smids.  
Op de 2e rij: Simon Dijkstra, Lytje Willem, Melle Fenenga, Melle Kalsbeek. 
Vooraan: Paulus Dijkstra, Bouwe Hoekstra, Freerk Visser. 
 
De foto uit 1938 van de bestrating van de Badweg.  
De man vooraan moet Ye Teerdstra zijn, de man met de alpino Tiemon de Boer. 
 
De foto die de meeste  reacties opleverde was de foto van de stranding van de potvis. Mis, werd er 
meteen van vele kanten geroepen, het was geen potvis, maar een butskop!  
En nu de namen, van links naar rechts: Lodewijk van der Veen, Rengert de Vries, Jilt Visser, Jopie de 
Jong, onbekend, Clive Hellinga, met achter hem Laurens Bazuin, Pieter van der Geest, Egbert van der 
Geest, Teun Talsma, dhr. Leopold (onderwijzer openbare lagere school), Tiel Broerse, Sytse Schut. 
 
Met dank aan al degenen die geholpen hebben de vraagtekens op te lossen! 
 
En dan nu de nieuwe oude foto's. 
 
Het is nog niet zover maar binnenkort gaat de Pinkstercommissie weer aan het werk en waarschijnlijk 
worden er dan weer vele foto's gemaakt.  
Hier een foto, van WybJan Groendijk, van een Pinkstercommissie uit vroeger tijd.  
Van links naar rechts zien we: P. Wielema, ??, Wopke Fenenga, Rink Dubblinga, ??, Ede Visser, L. 
Grilk. Op de achtergrond: agent Minnema. 
Wie weet wanneer deze foto gemaakt is en wie kan de ontbrekende namen invullen? 
 
      ('foto') Pinkstercommissie 
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Ook van WybJan Groendijk is de volgende foto. Is het een Pinksterrit? Of anders, wat is het voor een 
gezelschap? Kent iemand namen?  
 
      ('foto') gezelschap met paard en wagen 
 
Uit het archief van Eddie Bakker komt de volgende foto. De foto is genomen op 25 juni 1925 ter 
gelegenheid van de opening van de 'Stoomzuivelfabriek De Eensgezindheid'.  
Op de bovenste rij, in de deuropening, v.l.n.r. H. Wielema, Corn. Visser, Jacob Hoekstra, Joh. de 
Vries, Melle Kalsbeek, Foppe Bakker. De naam van de man met witte pet is niet bekend.  
De zes dames op de onderste rij v.l.n.r. Anna van Corn. Visser, de vrouw van Melle Kalsbeek, Janke 
Wielema, Durkje van Eelke, onbekend, de vrouw van Joh. de Vries. 
De namen van de 2 mannen in witte pakken links en rechts van de dames zijn onbekend. 
De man geheel links, met witte baard, is Ruurd Fenenga; de man geheel rechts, met grijze gleufhoed, is 
Eelke Hoekstra. De vrouw met witte blouse, links naast Eelke, is onbekend. 
 
('foto')  zuivelfabriek 
 
Dan een foto van mevr. Renes (Nettie Coolen): zaklopen op de Langestreek voor het pension Friso. 
Wanneer? Herkent iemand nog personen van de foto? 
 
('foto') Langestreek 
 
Als laatste, eveneens van mevr. Renes, een ansicht van het pension. 
(Op de achterkant staat vermeld: Hotel-Pension "Friso", J. Coolen, Langestreek Schiermonnikoog, tel. 
4, postgiro 94559) 
 
('foto')  pension Coolen 
 
 
 
 
 
Wat is er geschreven over Schiermonnikoog. 
 
Onder deze titel willen we tijdschriftartikelen over Schiermonnikoog, die in de afgelopen tijd zijn 
verschenen, de revue laten passeren.  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over Schiermonnikoog 
tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar 
de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn dus altijd 
welkom! 
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Met pensioen:  
krantenartikels van zo'n 65 jaar geleden, met een knipoog naar het heden. 
 
 Schiermonnikoog, 11 Febr (1934). Voor de vacante betrekking van gemeentegeneesheer - 
wegens vertrek van Dr. Mosselman - hebben zich tien sollicitanten aangemeld. 
 
 Schiermonnikoog, 11 Febr. Als bewijs van medeleven, met alles wat de sympathie van geheel 
Nederland de laatste maanden heeft betuigd, tegenover de dappere bemanning van de "Pelikaan", heeft 
de heer vd. Werff, eigenaar van hotel vd. Werff, deze heeren als blijk van waardeering voor hunne 
daden uitgenoodigd, om gedurende hun zomervacantie eenige dagen in zijn hotel te willen 
doorbrengen. 
 Hierop ontving de heer vd. Werff antwoord van een der leden van de bemanning, dat deze 
uitnoodiging door hun op prijs werd gesteld en ze gaarne in de a.s. zomer van zijn aanbod gebruik 
wenschten te maken, zoodat men onder de gasten van het a.s. seizoen ook de bemanning van de 
"Pelikaan" zal kunnen aantreffen. 
 
('foto') Smirnoff/Toxopeus 
 
Iwan Smirnoff (links) ontmoet Mees Toxopeus op Schiermonnikoog 
 
IWAN SMIRNOFF OP SCHIERMONNIKOOG. 
Een paar dagen rust in een vliegerbestaan. 
 
Landingsterrein op het eiland zou niet overbodig zijn. 
 
Leeuwarden, 29 Juni (1934). - Ondanks het schitterende zomerweer waren er Zaterdag en Zondag nog 
zeer weinig badgasten op Schiermonnikoog aanwezig. Vrijdagmiddag arriveerde echter de bekende 
Indië-vlieger Iwan Smirnoff, om, na den vorigen Zondag uit Batavia te zijn vertrokken en 
Donderdagavond op Schiphol te zijn geland, zijn verlofweek met zijn echtgenoote op het oude, rustige 
eiland der Schiermonniken door te brengen. Toen wij zijn oordeel wilden vernemen over de 
mogelijkheid van den aanleg van een landingsterrein voor vliegtuigen op het eiland waren wij getuige 
van een zeldzame ontmoeting. De Provinciale Groninger Propagandacommissie der Noord- en Zuid-
Hollandsche Redding Maatschappij hield zaterdag haar jaarlijksche tocht met de motorreddingboot 
"Insulinde", gestationneerd te Oostmahorn. Aan dezen tocht werd deelgenomen door een twintigtal 
heeren, onder wie de burgemeester van Groningen, mr. Cort v.d. Linden. Het commando berustte bij 
Schipper Mees Toxopeus. Het gezelschap vertoefde enkele uren op Schiermonnikoog, waar in hotel 
v.d. Werff de lunch werd gebruikt. Hier was het, dat de ontmoeting plaats vond tusschen twee mannen, 
wier namen ieder Nederlander kent: Iwan Smirnoff en Mees Toxopeus. 
 "En wat uw vraag betreft over de mogelijkheid en de wenschelijkheid van een landingsterrein 
voor vliegtuigen op Schiermonnikoog", aldus de heer Smirnoff tijdens het onderhoud, dat we den 
avond van denzelfden dag met hem hadden, "over de mogelijkheid kan ik niet oordelen, daar dit 
hoofdzakelijk een financieele kwestie is. Wanneer echter, zooals u mij meedeelde, de Ned. 
Heidemaatschappij draineering van het terrein noodzakelijk acht, dan ben ik het daarmee niet eens. Het 
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terrein heeft een harden zandbodem, waardoor draineering niets anders dan geldverspilling zou 
beteekenen. Wanneer het goed wordt geëgaliseerd, durf ik er, onder normale omstandigheden, zonder 
eenig bezwaar de zwaarste machine op neer te zetten. Ook bij ernstige ziektegevallen, die een 
onmiddellijke overbrenging van den patiënt naar een ziekeninrichting aan den vasten wal noodzakelijk 
maken, dat zulk een landingsterrein onschatbare diensten kunnen bewijzen". 
 "Wat is uw indruk van het kleine Friesche eiland?" 
 "Een prachtig eiland met een schitterend, breed strand; het aangewezen vacantieoord voor hen, 
die rust zoeken en die zich, zooals wij eens heerlijk bruin willen laten branden." 
 Woorden, die eigenaardig klinken uit den mond van een man, die rusteloos geregeld zijn 
machine laat voortsnellen over Oceanen en woestijnen en op wien de tropische zon reeds tallooze 
malen haar "brandenden" invloed heeft doen gelden. 
 
(Bovenstaande foto is ook afgedrukt in de serie 'Uit de oude foto-doos' door Bram Spier, in de Nieuwe 
Dokkumer Courant, met als onderschrift: 'Een simpel kiekje met 2 grote figuren'. Hij schrijft daarbij: 
"Iwan Smirnoff (bijgenaamd De Turk), Piet Soer en Jeffie Grosveld van de KLM, vlogen in December 
1933 de Fokker XVIII "De Pelikaan" voor de 'kerstvlucht' naar Indië en keerden begin 1934 naar 
Nederland terug. Oorspronkelijk zou de "Zilvermeeuw" de vlucht maken, doch deze machine kreeg 
(nog in Europa) motorstoring, zodat in allerijl "de Pelikaan" in gereedheid werd gebracht. 
Het lukte de bemanning nog vóór Kerstmis 1933 in Indië te zijn! 
Het vliegtuig was volgestouwd met postzakken kerstpost voor de landgenoten overzee en heel 
Nederland volgde met grote spanning via de radio (Persbureau Vaz Dias) de verrichtingen van de 
bemanning van de Pelikaan. Het werd een groot succes! 
Na de terugkeer van de KLM machine in januari 1934 werden de 3 bemanningsleden op grootse wijze 
gehuldigd. De hotelhouder Sake v.d. Werff van Schiermonnikoog was zo onder de indruk van de 
geslaagde Kerstvlucht, dat hij de gezagvoerder Iwan Smirnoff en zijn echtgenote voor een week op het 
eiland uitnodigde. 
Op dit plaatje, dat in de zomer van 1934 geschoten is in de serre van het Strandhotel zien we links de 
gezagvoerder Smirnoff. 
Mees Toxopeus (rechts) die toevallig met de Insulinde in de buurt was en over de radio van de 
aanwezigheid van de Pelikaan gezagvoerder was ingelicht kon dan ook niet nalaten Iwan Smirnoff 
even te bezoeken. 
Een simpel kiekje met 2 GROTE figuren."). 
 
Kantongerecht - Leeuwarden; Zitting 24 Januari 1935. 
Vermeend recht. 
 
 De - zoowel op Schiermonnikoog als in geheel Noord Friesland -welbekende 
Schiermonnikoger zeeman WOPKE F. is heden door den kantonrechter verschenen om zich te 
verantwoorden wegens het hem ten laste gelegde feit dat hij op 29 November 's morgens om half tien 
zonder daartoe gerechtigd te zijn heeft geloopen op een perceel duingrond waarvan de toegang was 
verboden blijkens bij de toegangs-wegen staande borden vermeldende: Verboden Toegang Art. 461 
Wetb. van Strafrecht. 
 De verdachte geeft toe dat hij op het bewuste stuk duingrond zich heeft opgehouden. Bij de 
weg die hem toegang tot het terrein verschafte stond echter geen bord met vermeld opschrift. Later 
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bleek hem dat er meer dergelijke toegangswegen waren, waar geen bord met: Verboden toegang 
stond. Deze borden hadden er wel gestaan 
maar waren sinds eenigen tijd verdwenen. 
 Op grond hiervan meent verdachte te moeten worden vrijgesproken. 
 Uit het proces-verbaal blijkt dat verd. van oordeel is dat een persoonlijke feete tusschen hem en 
den jachtopziener oorzaak is van deze bekeuring, omdat er 's Zondags honderden op dit stuk duin zich 
ophouden om de voetbalmatch gade te slaan, zonder dat hiertoe iets wordt gedaan. 
 De jachtopziener had een heele nacht in de duinen gelegen om hem te pikken, zonder resultaat 
en nu beschouwt verd. deze bekeuring als een soort wraakneming. 
 De ambt. van het O.M. neemt aan dat verdachte heeft geweten dat dit stuk duingrond voor 
onbevoegden verboden was. Dit blijkt uit verschillende dingen. Eisch f 12.- subs. 10 dagen. 
 Vonnis f 10 subs. 10 dagen. 
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Drama op het eiland:  
drie doden door explosie 
 
 door Bouke Henstra 
 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog uitbreekt doet zich op Schiermonnikoog een drama voor dat drie 
mensen het leven zou kosten. 
Op 6 maart 1940 ontdekte de 22-jarige zoon van burgemeester Van den Berg dat op het 
Noordzeestrand een vreemd peerachtig voorwerp lag; wat hij liet liggen. Later vond de 30-jarige A. 
van Dijk hetzelfde voorwerp. Hij nam het mee naar huis, legde het in de tuin neer en meldde de vondst 
bij de burgemeester. De volgende dag begon hij het voorwerp te demonteren: met verschrikkelijke 
gevolgen. 
Op 8 maart 1940 werd een proces-verbaal door rijksveldwachter A. Schokker opgesteld, waaruit het 
volgende blijkt. 
 
Op donderdag 7 maart 1940 's middags rond kwart over vijf stond de veldwachter te praten met de 
burgemeester. Plotseling hoorden ze een enorme knal en gerinkel van glas. De twee mannen begaven 
zich in de richting waar het geluid vandaan kwam; onderweg hoorden ze dat er in de tuin van A. van 
Dijk aan de Langestreek een eerder door hem gevonden projectiel uit elkaar was gesprongen, waarbij 
drie personen ernstig gewond waren.  
Toen het tweetal op de onheilsplek aankwam was de eilander huisarts, H.C.Berghuis, reeds aanwezig 
om eerste hulp te verlenen. Ook diverse eilanders waren op de plek van het ongeluk aanwezig. Het 
publiek werd verwijderd en burgemeester Van den Berg deed een verzoek aan enige militairen om hulp 
te verlenen. Onder leiding van dokter Berghuis werden de zwaargewonden naar hun woning gebracht. 
F. Bandstra overleed enige ogenblikken later ter plaatse; R. Visser overleed ongeveer anderhalf uur 
later in zijn woning. Het derde slachtoffer, A. van Dijk, is 's avonds op weg naar het ziekenhuis vlak bij 
Oostmahorn overleden.  
Alle drie slachtoffers waren gehuwd, R. Visser had een kind, de twee anderen hadden geen kinderen. 
Het ontplofte projectiel was ± 90 cm. lang en had ongeveer 30 cm. vanaf de bovenkant een diameter 
van 36 cm., terwijl zich aan het boveneinde een koperen ring bevond waaruit enige kleine draadjes 
staken. Aan het andere einde zat een handvat. 
Van Dijk, aldus veldwachter Schokker, dacht dat het om een soort boei ging; hij wou het koper uit het 
voorwerp halen - hij heeft geprobeerd het voorwerp uit elkaar te halen, waarna het is gesprongen. Op 
de plaats van het ongeval lagen twee schroevendraaiers en een nijptang.  
Omtrent de uitwerking van de explosie kon worden meegedeeld dat ter plaatse een gat in de grond was 
geslagen van 70 bij 70 cm en een diepte van ong. 35 cm. Van de omliggende woningen waren 19 
ramen vernield en 6 ruiten; ook een kippenhok en een schuur liepen schade op.  
Op vrijdag 8 maart 1940 is in samenwerking met de commandant van het kustdetachement van het 
eiland een onderzoek ingesteld. Op de plaats van het ongeval werd te midden van een stapel oud hout 
een voorwerp aangetroffen gelijk aan dat wat door Van Dijk van het strand was meegenomen waarvan 
het inwendige ontbrak. Vermoedelijk kan worden aangenomen dat Van Dijk het inwendige van het 
voorwerp eruit heeft gehaald en dat dit een ontstekingstoestel was, wat daarna uiteengesprongen is 
zodat het omhulsel van het eigenlijke voorwerp intact gebleven is.  
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De geneeskundige H.C. Berghuis verklaarde dat alle drie personen door zware verminkingen om het 
leven zijn gekomen.  
Sommige nieuwsbladen meldden dat in verband met het hier ter plaatse gevonden ongeval op 
Schiermonnikoog een tekort was aan verbandmateriaal, wat onzin bleek te zijn. Ter beschikking was 
aanwezig 11 kg verbandwatten, 150 x 5 meter verbandgaas, 65 rollen kleefpleister. Ook was nog veel 
materiaal aanwezig bij de luchtbeschermingsdienst op Schiermonnikoog, aldus J.R. van Dam, hoofd 
van deze dienst. 
Het ongeval vond plaats in de tuin waar nu Hidde Smidt woont. 
Over wat voor explosief het was lopen de meningen uiteen: de een beweert dat het een vliegtuigbom 
was, een ander zegt dat het een contactmijn was - het doet er niet zoveel toe, voordat de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak had Schiermonnikoog drie doden te betreuren, nl. Freerk Bandstra, geboren 16 
februari 1893 te Anjum; Anne van Dijk, geboren 5 januari 1907 te Anjum; Rinze Visser, geboren 12 
februari 1913 te Anjum; alle drie woonachtig op Schiermonnikoog. 
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HERINNERINGEN 
 
Ik ben 87 jaar. Hier zijn dan enkele: 
 
De eerste auto 
 
Dat moet wel de Ford van v.d. Werff zijn. Die hoorde bij v.d. Werff zoals het paard bij Sinterklaas. Een 
Ford van het eerste model met dat vierkante voorstuk. Zo glad, of zo nat kon het strand niet zijn, of 
v.d. Werff kwam met de Ford waar hij wezen wilde. 
Het eerste vliegtuig. 
 
In de Eerste Wereldoorlog,  in 1916 of 1917 is het een paar keer voorgekomen, dat een Engels 
gevechtsvliegtuig op het strand belandde. Ik heb het zelf niet gezien, daarvoor was ik nog te klein. 
Maar de verhalen herinner ik me wel. De vliegers werden krijgsgevangenen. In die oorlog beleefden we 
ook al motorverkeer op de grond. Mijn broer, Fije Faber, geboren 1908, vertelde dat zij als jongens 
achter de motorfiets van jonkheer Groeninx van Zoelen, de toenmalige commandant van de kustwacht, 
aandraafden. 
 
Maar 'de motor' dat was de postboot! Het postschip was al voor mijn tijd vervangen door een 
motorboot. Die 'motor' was zo belangrijk, dat zelfs de koets voor passagiersvervoer naar de dijk, die 
met twee paarden bespannen was, de 'motorkoets' heette. Ik heb nog meegemaakt, dat de koets door 
het water naar de vlet (roeivlet) reed en bij de paarden tot de knieën kwam. Dan moest je overstappen 
en werd je naar 'de motor' geroeid. 
 
Naast ons, aan de Voorstreek, woonde 'Schipper' (Douwe Visser), die met Hindrik* de boot bemande. 
Hindrik woonde met zijn zuster Vogeltje op Vierhuizen. Aan de andere kant, Oost van ons, woonde 
'eume Ede', Ede Teensma, agent van Wagenborg. Als je met de boot meewilde,  moest je dat de dag 
van te voren meedelen. Ik hoor nog de roep van eume Ede als hij aan de Noorderdeur mensen te 
woord stond: "Tjien ieure. Net latter!!" 
 
Wat de vliegtuigen betreft, bedenk ik ook nog, dat het gebeurde, in het begin van de jaren twintig, dat 
een klein vliegtuig op het strand voor het Badhotel landde. Er werd dan de gelegenheid geboden voor 
één passagier om een klein tochtje boven het eiland te maken. Dat kostte vijfentwintig gulden. Het was 
dus alleen weggelegd voor kapitaalkrachtige badgasten met lef. 
 
Soms zagen we een watervliegtuig. Dan draafden we naar de dijk: 
Misschien zou het dalen op het wad! 
 
* Achternamen werden vroeger nauwelijks gebruikt. (Volgens Bram Spier, in zijn boek 'Terug naar 
Schiermonnikoog', blz. 20, heette Hendrik van achternaam Visser) 
 
Sine Beukema-Faber 
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Uit een nevelig verleden 
 door Durk Reitsma 
 
Er wordt vaak beweerd dat er geen bronnen zijn waarin iets is opgetekend over Schiermonnikoog, 
Werveroog, Warvneraegh of hoe ook genoemd, ouder dan 1430. 
Navolgend een logenstraffen van die tamelijk vaak gebezigde uitspraak. 
 
Het "Hamburgische Urkundenbuch" II,3 (1321-1330) bevat onder nr. 587 een aardige oorkonde. 
Vrij vertaald luidt deze: 
"Aan de eerbiedige en discrete Burgemeesters en Raden van de Stad Hamburg, brengen de rechters, 
grietmannen genoemd, van het district Winninge (= Noordelijk Oostergo, D.R.) en de raden en 
schepenen van de stad Leeuwarden alsmede dankzij Gods medelijden, abten van respectievelijk 
Mariëngaarde, het klooster van St. Jan de Doper (=Foswerd) en St. Bonifatiusklooster in Dokkum, 
alsmede de proost van het klooster te Bergum, hun groet over, met een getuigenis van de waarheid, en 
dat zij de zaken die bijdragen tot vrede en eendracht, voortdurend zullen nastreven. 
Aangezien door allen bevonden is, dat de religieuze broeders van het huis van Klaarkamp, gelegen 
binnen ons gebied en behorend tot de orde Citeaux (Cisterciënzers = Grijze monniken) met betrekking 
tot de goederen die door schipbreukelingen verloren zijn en die op hun eiland aangetroffen werden tot 
dusver steeds als ware religieuzen gehandeld hebben. Trouw en bereid tot restitutie en daar nog in het 
geheel niets kwaads van deze aard tegen hen ooit de oren van sommigen heeft bereikt, verwonderen 
wij ons er ten zeerste over en kunnen wij er ons met diezelfde broeders niet genoeg over verwonderd 
zijn dat u discrete en rechtschapen heren, volgens de inhoud van Uw, aan ons gerichte, brief er niet 
voor terugschrikt om, op  grond van het bericht van een simpele boodschapper, niet alleen deze 
geldelijke schade toe te brengen met betrekking tot de mast van hun schip, die ze op een openbare 
markt gekocht hadden, maar ook hun goede naam in het land met laster te bezoedelen, met de 
bewering als zouden deze broeders de mast, het zeil, de ankers en kabel van de kogge van Gruneke uw 
medeburger, die op hun eiland schipbreuk leed, gevonden en gejut hebben en vervolgens, samen met de 
rest van de tuigage op hun eigen schip gemonteerd hebben, hetgeen zonder dat U eerbiedwaardigheid 
overigens wordt, in strijd met de waarheid is en waartegen wij met deze brief protesteren, door te 
bewijzen dat het vals is, echter met deze kanttekening, dat wij zonder meer toegeven dat de 
voornoemde mast welke aangetroffen is op het schip van de broeders, eigendom van uw medeburger is 
geweest. Zij hebben echter die mast zelf niet gevonden; die mast is niet op hun eiland gevonden maar 
op een zeker ander eiland, in de volksmond Cornasand genoemd, door de beheerder en zijn helpers en 
begunstigers. De bewuste broeders hebben, zoals bekend is aan de communitas terre, de mast, zonder 
ook maar enig kwaads of duisternis in de zin te hebben, op een openbare verkoping voor een eerlijke 
prijs gekocht voor eigen gebruik, zoals hierboven reeds werd vermeld." 
Of de Broeders van Klaarkamp het gestrande Hamburger Kofschip op Schiermonnikoog, toen nog 
aangeduid als Warvneraegh, hebben geplunderd, of dat zij de mast inderdaad op het toen in de 
nabijheid gelegen eilandje Corensant hebben gekocht, zal waarschijnlijk nooit worden achterhaald. Vast 
staat wel dat in de desbetreffende oorkonde sprake is van op het eiland aanwezige Schiere monniken. 
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REACTIES VAN LEZERS 
 
Op het artikel van Durk Reitsma, 'De afneming van het eiland', stuurde mevrouw  M.J.Beukema-Faber 
de volgende reactie: 
 
In mijn jonge jaren - ik ben in 1912 geboren - waren er geen Zuiderduinen. Als je op het Westend van 
de dijk stond keek je over 'de Putten' naar 'het aanwas'. Dat aanwas kon met stormtij geheel 
onderlopen. Aan de westkant werd het afgegrensd door de Strodijk, die na de duinafslag van 1842 is 
aangelegd. Mijn grootmoeder Meinsina Grilk Jaarsma, geboren in 1849, heeft ons vaak verteld van die 
afslag. Ik heb altijd verondersteld dat zij het zelf had meegemaakt. Ik begrijp nu, dat zij het had uit de 
verhalen van haar ouders. Het verhaal was aanschouwelijk (zoals haar meeste verhalen). "Als je op het 
Westend van de Middenstreek stond, kon je in de verte de zee zien." Dat klopt dus met het verhaal van 
J. Zeilinga, die de kapen op de Engelsmanplaat vanuit zijn huis kon zien. 
 
Als je via het Westerpad (volgens mijn Bep 'Aisterbunspaid') naar het strand loopt en je staat op de 
laatste duinen, dan kon je ook nog zien, dat de duinen aan je linkerkant van veel jonger datum zijn, dan 
de duinen rechts, die tot de vuurtoren doorlopen. In mijn kindertijd was dat nog veel duidelijker. 
 
Sine Beukema - Faber 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Uit het Rechterlijk archief. 
 
Compar(i)tie op den 18 novembris 1802 voor het geregte van Schiermonnikoog. 
 
Op heeden den 18 novembris 1802 compareerden voor den geregte van Schiermonnikoog Jurjen 
Teunis en Lambete Hendriks Dublinga, weleer verloofde en ondertroude bruidegom en bruid, dewelke 
in volle geregte en ter presentie van de eerwaarde kerkenraad van deese gemeente (uit hoofde van 
dringende reeden) verklaarden elkander te ontslaan van de onderlinge verbintenis als verloofde en 
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ondertroude bruidegom en bruid, wijl het de Goddelijke Voorzienigheid behaagd heefd hem bruidegom 
met blindheid aan beide zijne oogen te bezoeken, uit welker hoofde hij bruidegom niet in staat is voor 
het noodige onderhoud, dat in den egten staat vereist word, te kunnen zorgen; en geen middelen 
hebbende om van te kunnen leeven, daartoe geen lust hebbende om zijne bruid langer op te houden met 
een hoop die vermoedelijk buiten grond is, en haar verder voor andere ellenden te bevrijden, zo is het, 
dat wij voors. bruidegom en bruid ons weederzijds van onse onderlinge verbintenis ontslaan en 
elkanderen volkoomen vrijheid geeven om na deesen ons weederom  te moogen verbinden aan eene 
perzoon en met dezelve, een wettig huwelijk voltrekken, nietteegenstaande de huwelijksproclamatiën 
voor ons weleer zijn afgeloopen; aldus ontslaan en elkaar in vrijheid gesteld, met goedkeuringe van het 
geregt en met derzelver approbatie. Ter bevestinge heb wij deese eigenhandig met ons gewoone merk 
of verteekeninge bevestigt. Actum in de regtkaamer van Schiermonnikoog, dato als booven. 
 
N.B. De geweesen bruidegom Jurjen Teunis heeft hardnekkig geweigerd deese voor- en 
boovenstaande acte van ondbinding te teekenen, nietteegenstaande hij ronduit bleef te verklaren 
Lamberte H. Dublinga van zijn perzoon vinaal vrij te stellen. En is over zulks deese door de president 
van den geregte beneffens den secretaris onderschreeven. Actum in de regtkaamer als vooren. 
 
                                          Feije Pieters 
                                          president 
 
                                          J.P. Crook 
                                          secretaris 
 
(Rechterlijk archief Schiermonnikoog A 2.) 
Deze akte is afgedrukt in het Genealogysk Jierboekje 1972, blz. 41.  
Als we Lamberta Hendriks Dubblinga opzoeken in 'Schiermonnikoger geslachten' van H.D. Teensma 
dan blijkt, op blz. 93 en 45, dat het hier gaat om een dochter van Hendrik Gerardus Dubblinga en 
Sjouk Gerrits Hoekstra, geboren op 28 augustus 1773.  
Op 11 september 1801 is zij ondertrouwd met Jurjen Teunis Buurmans, gedoopt op 3 juli 1768, zoon 
van Teunis Coerts Buurmans en Grietje Jurjens Docter.  
Teensma schrijft: 'Jurjen moet vlak na zijn huwelijk jarenlang vermist geweest zijn en Lamberta had 
waarschijnlijk alle hoop op terugkeer al opgegeven omdat zij in 1804 met Jan Romkes (Dijkstra) huwt.'  
Dat de zaak iets anders lag bewijst de bovenstaande akte. 
NB. Bij zijn overlijden, op 3 maart 1828, had Jurjen de achternaam Dubblinga!  (Evenals zijn broer 
Livius). (Teensma, blz. 45 en 46). 
 
NB. In het boekje 'Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog', van A. Winkler 
Prins, (Amsterdam, Loman en Verster, 1868 (1867). 111 blz.) staat op blz. 97 een zinsnede - in een 
stukje over de zeevarenden  - "Men verhaalt zelfs van eene vrouw, wier man eerst na verloop van jaren 
wederkeerde, terwijl zij zich inmiddels door den band des huwelijks met een ander vereenigd had." Zou 
de schrijver hier Lamberta bedoelen? 
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Uit de map met frutsels 
 door Durk Reitsma 
 
Vroege natuurbeschermingsplannen 
 
In de periode 1940-1945 werden er af en toe ook nog zaken besproken, die niets met de oorlog of het 
oorlogsgeweld te maken hadden. 
Een voorbeeld uit de Nederlandsche Staatscourant 1942 nr. 144, d.d. 28 juli. 
Onder verantwoordelijkheid van de President van den Rijksdienst voor het Nationale Plan, Frederiks, 
werd een lijst gepubliceerd van "Natuurreservaten, welke in de eerste plaats voor bescherming in 
aanmerking komen". 
Onder het kopje "Friesland" werd o.a. vermeld: 
"Schiermonnikoog. Voor wat betreft het gedeelte Oostelijk van het Strandpad". 
Ter voorkoming van misverstanden was de topografische kaart van Schiermonnikoog, uitgave 1931, 
bijgevoegd. Het genoemde Strandpad bleek een pad te zijn dat liep van ongeveer de noordoostpunt 
van de Tweede Dennen naar strandpaal V-600. 
 
Vragen staat vrij (vragen van lezers aan lezers). 
 
Ongetwijfeld leven er bij u vragen, waarvan u denkt: misschien is er wel iemand die daar het antwoord 
op weet. Dus stuur uw vraag naar de redactie, wij plaatsen hem in het tijdschrift en hopen dan dat we u 
in het volgende nummer het antwoord kunnen geven.  
 
Reacties op de vorige 'Vragen staat vrij'. 
 
Op de vraag van Hilbert de Vries of er een foto bestaat van de plek waar nu zijn huis staat (Reeweg 
10) kwam WybJan Groendijk met deze foto van een echtpaar dat op de plek van de latere achterkamer 
van het huis staat. Maar nu de vraag: wie zijn deze mensen? 
 
('foto') 
 
Blijven nog de vragen van de vorige keer staan over de tent van het Leger des Heils; het "vereerend 
getuigschrift"; en het visitekaartje.  
 
De redactie ontving, via Cees Soepboer Tzn, een brief van de heer Huijsman van Texel, die bijzonder 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de post. Hij is op zoek naar foto's en/of illustraties m.b.t. de 
post, telegraaf en/of telefoon; in het bijzonder naar foto's van het interieur van het postkantoor als ook 
van de hand-telefooncentrale. Ook zou hij graag een foto willen hebben van het postvervoer van of 
naar de boot: waar het vervoer van postzakken te zien is, hetzij bij het postkantoor, hetzij bij de boot. 
Wie kan helpen? 
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Vraag en aanbod (boeken, prentbriefkaarten e.d.). 
 
Aangeboden: prentbriefkaarten van het eiland. Alleen ruilen! 
Ik zoek prentbriefkaarten van: Reeweg, kerken, scholen en vuurtoren(s). (Vuurtorens ook van buiten 
het eiland). 
 
Ook te koop: enkele boekjes over Schiermonnikoog. 
H.G. de Vries, Reeweg 10, tel. 531344. 
 
De raadplaat. 
 
De twee foto's van de vorige keer hebben een aantal reacties opgeleverd. 
 
De eerste foto was een opname van de top van het huis Middenstreek 27. 
 
De tweede foto liet een stuk zien van de noordgevel van het huis Vuurtorenpad 30, het noordelijkste 
huis bij de vuurtoren, dat op het ogenblik bewoond wordt door de familie Fickweiler. 
 
Uit de goede inzendingen is een prijswinnaar getrokken en dat is voor de eerste foto: de fam. Bentum 
Reeweg), en voor de tweede: Clive Hellinga (Oosterreeweg); deze krijgen beide een eilander kaasje! 
 
De nieuwe raadplaat. 
Oplossingen naar de redactie, binnen zes weken na verschijnen van dit nummer. 
 
('foto') raadplaat 
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Cultuur Historische Vereniging  
''t Heer en Feer'  Schiermonnikoog. 
 
Bestuur: 
 
Henk Koning, voorzitter; 
Willem K. van der Geest, secretaris; 
WybJan Groendijk, penningmeester; 
Cees Soepboer Tzn.; 
Hilbert G. de Vries. 
 
secretariaat: 
Willem K. van der Geest 
Burgemeester Van den Bergstraat 22 
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penningmeester : 
WybJan Groendijk 
Reeweg 11 
9166 PX Schiermonnikoog  
 
Administratie 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog 
nr. 34.61.83.413  
 
Bereikbaarheid. 
 
Nog vrij vers in het geheugen van een aantal mensen ligt de dag van 3 december 1999 - een 
stormachtige dag toen de veerboot uren vast zat en 's avonds de steiger onder water stond, waardoor 
sommige mensen die om half twee met de boot naar het eiland wilden, pas om tien uur arriveerden. 
 
Een paar dagen later hoorde ik van Bep Dobbinga, een zuster van Meindert Dobbinga, een verhaal dat 
de geleden "ontberingen" toch wel in een iets ander perspectief plaatst. 
 
Toen Teunis Teen Dobbenga in de winter van 1929 na een reis van een jaar voor tien dagen met verlof 
naar huis zou, bleek bij aankomst op Oostmahorn (en het was op zich al een onderneming om daar te 
komen), dat de boot vanwege het ijs op het wad het eiland niet kon bereiken, en ook de ijsvlet ging 
niet. In deze situatie kwam geen verandering zodat hij het hele verlof daar - in de bittere kou -heeft 
moeten doorbrengen. Waarna hij weer voor een lange reis naar zee moest! 
Daarna zijn ze verhuisd naar IJmuiden, want zoiets wilde Teunis toch niet weer meemaken. 
P.S. De rederij heeft later de 10 verlofdagen aan Teunis vergoed! 
 
 H.G. de V. 
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Jaargang 2 (2000) nr. 1/2 
't Heer en Feer 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ''t Heer en Feer' Schiermonnikoog. 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer) 
Redactie: Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
Redactie-adres: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog; tel/fax 0519 - 531 
344 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PX Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 
242 
Abonnementsprijs: f 20,- per jaar 
Postabonnees f 27,50 per jaar 
Losse nummers f 7,50 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:  
nr. 34.61.83.413 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is 
in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 
november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



't Heer en Feer 2,1+2 
 

Inhoud 
Van de redactie 
Verenigingsnieuws 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
Nomen, nammen en namen. 
B. Henstra - Schending neutraliteit had ernstige gevolgen kunnen hebben 
D. Reitsma - Schiermonnikoger namen. 
J.A.M. Oonincx - Uit oude boeken (1) 
Uit de pen van ... Ria Hooghart 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
Oude foto's 
A.J. Maris - De familie van Hessen 
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Van de redactie. 
De tweede jaargang! We hebben er (terwille van de tijd) een dubbelnummer van gemaakt, met 
hopelijk weer voor ieder interessante bijdragen.   
Onze eilandkenner bij uitstek, Durk Reitsma, heeft al lang bewezen dat hij veel en graag over 
Schiermonnikoog schrijft en in dit nummer van ''t Heer en Feer' doet hij weer zijn best om die naam 
hoog te houden! Zoals hij zelf ook schrijft in het artikel 'De afneming van het eiland': "Omdat deze 
"Memorie" kan worden beschouwd als een waardevol document voor geïnteresseerden in de 
eilander geschiedenis, volgt hier onverkort het hoofdstuk over Schiermonnikoog", hebben we 
gemeend om dit hele stuk in één keer aan u voor te schotelen. Verder is Reitsma bezig geweest met 
zowel eilander namen als eilander 'nomen' en duikt hij weer in de frutselmand. Ook beschrijft Bouke 
Henstra een gebeurtenis uit (of liever: van vlak voor) de Tweede Wereldoorlog, begint Jan Oonincx 
in oude boeken te bladeren en beschrijft Arend Maris de band van de familie Van Hessen met het 
eiland. De rubriek 'Met pensioen' is tijdelijk met de vut, maar wel zijn er weer de nodige reacties op 
het vorige nummer en een aantal 'oude foto's' in de gelijknamige rubriek. 
Ook de eerste aflevering van wat hopelijk een serie wordt: 'Uit de pen van ...', met een verhaal van 
Ria Hooghart (Eigenlijk zou zoiets in de eilander taal moeten ....!). 
We willen er nogmaals bij u op aandringen om iets te schrijven voor ons tijdschrift - en met dat 'ons' 
wordt dan bedoeld de gehele vereniging, alle lezers! Vooral ook persoonlijke herinneringen aan 
vroeger: met nadruk willen we een beroep doen op de oudere lezers van ''t Heer en Feer' om iets 
van hun belevenissen en gebeurtenissen in vroeger dagen op papier te zetten. Voor jongeren die die 
tijd niet hebben meegemaakt is het leuk en interessant om te lezen hoe het leven in vroeger dagen 
op Schiermonnikoog zich afspeelde. Dus: graag herinneringen, anekdotes enz. 
Bijdragen sturen naar het redactie-adres (het liefst op diskette, in WP 5.1, maar getypt of 
geschreven mag natuurlijk ook!). 
En als u zegt, 'ik heb wel een verhaal, maar kan het alleen maar vertellen - niet opschrijven'; dan 
komen we met cassette-recorder naar u toe om het op te nemen en dan typen wij het voor u uit! 
Kortom: reageer! 
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Verenigingsnieuws. 
                                       door Henk Koning 
Schenkingen. 
------------ 
Op maandag 25 september 2000 vervoegde zich aan de balie van het Bezoekerscentrum een familie 
uit Loenen aan de Vecht, die te kennen gaf nog materiaal te bezitten uit de nalatenschap van 
Leendert Posthumus en zijn dochter Johanna Pot-Posthumus. 
Bij het Bezoekerscentrum was men zo attent om deze mensen door te verwijzen naar mij, zodat ik 
de volgende dag verrast werd met een stapel geschriftjes, waarin vader en dochter Posthumus hun 
werken hadden verzameld. 
Samen met de heer en mevrouw Pot hebben we het boek van Bram Spier (Terug naar 
Schiermonnikoog van vroeger) er op nagezocht. Daarin wordt vermeld (blz. 109 en 133 e.v.): 
"Naast badmeester en dorpsomroeper was Leendert ook nog strandopzichter. Hij heeft ook nog 
enige balladen en versjes op zijn naam staan, maar de teksten hiervan zijn helaas verloren gegaan!". 
Welnu: van de zeven volgeschreven schriften die we ontvingen, zijn er twee afkomstig van 
Leendert! 
Het oudste gedicht stamt uit 1895 en draagt als titel: 'Winterdienst van den Tweeden en Derden 
Februari van Schiermonnikoog en Oostmahorn'. In maar liefst 64 coupletten worden de winterse 
moeilijkheden besproken. 
Een ander gedicht draagt de veelzeggende titel: 'Verbodsbepaling over kappen der hagedoornen en 
strooizelmaayen en de duinen van Schiermonnikoog; 23 November 1893'. 
Tenslotte een gedicht 'IJsvermaak, een gedicht op de hardrijderij, 17 Februari 1895'. 
In een van de schriften van de hand van Johanna staat het gedicht op het gestrande schip 'Regulus', 
24 October 1904, waarin een meer dan volledig verslag wordt gedaan van deze stranding, in maar 
liefst 91 coupletten. 
Naast deze schriften kregen we ook nog de volgende voorwerpen: een wapenschildje met een 
monnik (als souvenir uitgegeven), een mapje met foto's, uitgegeven door Zeilinga's Bazar, uit 
ongeveer 1930; en nog drie losse foto's. 
Het ligt in de bedoeling de teksten te fotokopiëren en uit te typen (ze zijn niet alle gemakkelijk 
leesbaar). De schriften zijn nogal kwetsbaar en kunnen niet worden uitgeleend, maar er komt t.z.t. 
een samenvatting van de belangrijkste teksten, die ter inzage zijn voor belangstellenden. 
U zul begrijpen dat ik de familie Pot hartelijk bedankt heb, mede namens U! 
We houden ons aanbevolen voor meer van zulke gaven, zodat de vermelding: 'helaas verloren 
gegaan', uit de boeken kan worden geschrapt! 
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Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie zijn van onze vereniging de volgende uitgaven verkrijgbaar: 
Ansichten van schilderijen  f 1,- 
"Schier-Schilders-Oog"  f 5,- 
"Vredenhof"  f 7,50 
"Een eeuw toerisme"  f 7,50 
"170 jaar reddingswerk f 7,50 
losse nummers ''t Heer en Feer' f 7,50 
 
Aanwinsten: 
Correctie op de vorige lijst: object nr. 176 moet zijn: plankje met drie foto's Centrale; en object nr. 
177 moet zijn: koekplankafdrukken (gips), geschonken door dhr. Schilstra uit Bergen. 
object nr. 178: Correspondentie Kustwacht 1940-1945; dagboek 1933-1945, via M. Schoemaker.  
object nr. 179: Zeevaartschool, doos met inhoudsopgave. 
object nr. 180: map scheepvaart (uit expositie) 
object nr. 181: idem fotomateriaal 
object nr. 182: personalia K. Onnes 
object nr. 183: map scheepstypen (zeilschepen) 
object nr. 184: foto's Bakir (archief Bezoekerscentrum) 
object nr. 185: materiaal expositie 'Van Snik tot Supertanker' 
object nr. 186: zeevaartschool, algemeen 
object nr. 187: scheepvaart algemeen 
object nr. 188: bemanningslijst Willem Barendsz (1946-1964) 
object nr. 189: wrakkenregister, nr. 524-708 
object nr. 190: map materiaal expositie Walvisvaart 
object nr. 191: map scheepvaart, diversen 
object nr. 192: model postkoets 
object nr. 193: glasplaat negatief - strandscene 
object nr. 194: personalia Auke de Boer, via M. Schoemaker 
object nr. 195: fotomateriaal expositie Willem Barendsz 
object nr. 196: fotoarchief R. Mellema (239 stuks) 
object nr. 197: blauwdruk houten steiger op Hoge Wal 
object nr. 198: kaart strandpalen 1898; D.T. Reitsma 
object nr. 199: ontwerp veerdam ± 1920; Schiermonnikoogs Belang 
object nr. 200: kaart 1858, Schiermonnikoog met Wad; H.Koning 
object nr. 201: kaart vuurtorens van Nederland 
object nr. 202: kaart steigers en veerdammen; D.T. Reitsma 
object nr. 203: verordeningen strandvonderij 1853 
object nr. 204: idem 1880 
object nr. 205: zeekaart Monden van de Eems 1929 
object nr. 206: zeekaart Ameland en Schiermonnikoog met wad 1921 
object nr. 207: bemanningslijst Schiermonnikogers a/b Willem Barendsz 
object nr. 208: materiaal expositie Water voor later 
object nr. 209: materiaal expositie Eendenkooien 
object nr. 210: reliëfkaart Waddenzee; Waddenvereniging 
object nr. 211: panoramafoto (360 graden) vanaf vuurtoren 
object nr. 212: boek: A. Teenstra 'De Clippers' 1945 
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object nr. 213: id: Mollema 'De Nederlandse vlag op de wereldzeeën' 
object nr. 214: id: D.C. Wormer 'Indiëvaart' 1946 
object nr. 215: id: C.J.M. v.d. Heide 'Bergers' 1943 
object nr. 216: id: Boerefijn/Norel 'Onze Scheepvaart' 1953 
de nrs. 212 t/m 216 zijn geschonken door J. Loman 
object nr. 217: A t/m G: 7 schriftjes met gedichten en liederen (1894-1903) van Leendert en 
Johanna Posthumus  
object nr. 218: mapje mini-ansichten c.1930, uitg Zeilinga 
object nr. 219: wapenschildje Schiermonnikoog, souvenir 
object nr. 220: A t/m C: 3 foto's 
de nrs 217 t/m 220 zijn geschonken door de familie Pot uit Loenen aan de Vecht                
N.B. de nrs 178 t/m 209 betreffen materialen die reeds in het Bezoekerscentrum waren, maar nu 
zijn gearchiveerd. Veel van dit materiaal is in het verleden gebruikt bij exposities. 
Al dit materiaal is ter inzage, inlichtingen bij M. Schoemaker of H. Koning. 
 



't Heer en Feer 2,1+2 
 

Nomen, Nammen en Namen. 
 
Waarde "Heer en Feerders!" 
Af en toe wordt mij verweten dat ik teveel zeur over namen en naamgeving. Er wordt mij ook wel 
eens verweten dat ik een dialectfanaticus ben. 
Onlangs trachtte een geboren Schiermonnikoger mij het onnutte van mijn naamsverzameling te 
doen inzien. Hij stelde: "De eilander taal is misschien wel aardig, maar ... wat kun je ermee? Mijn 
vrouw vindt dat alle eilanders de Nederlandse taal hebben geleerd en daarom is het zinloos dat niet-
eilanders proberen zich die vreemde klanken eigen te maken. Het is een kwestie van fatsoen te 
communiceren in een taal die alle gesprekspartners beheersen. 
Wil je de eilander taal gebruiken voor plaatsaanduiding op het eiland dan leidt dat bovendien tot 
onbegrip bij de toeristen, omdat die niet zullen begrijpen wat een bepaalde naam betekent". 
Op mijn vraag of hij de belangrijkheid van een taal koppelde aan het aantal gebruikers van die taal, 
luidde het antwoord: "Ja". 
Op mijn aansluitende vraag of hij zijn kinderen had opgevoed in de Engelse, Spaanse of Russische 
taal antwoordde hij: "Op zo'n stomme vraag reageer ik niet". 
Op mijn vraag of hij wel eens naar Leeuwarden of Groningen reisde luidde het antwoord: 
"Meerdere malen, om er zaken te doen". Toen ik hem daarop vroeg of hij wist wat de namen 
Groningen en Leeuwarden betekenen, bleef hij het antwoord schuldig. 
Als vastewallekanter snap ik weinig van de beweegredenen; de taal waarin je bent opgevoed, de 
taal waarin je communiceert/communiceerde met allen die je lief zijn/waren, die taal schuif je toch 
niet als iets minderwaardigs terzijde? 
Best, het toerisme vormt de brandstof voor de eilander economie. De toerist wordt geïnformeerd 
over het bijzondere van de eilander taal. Maar, eh ... deze taal beluisteren is vrijwel uitgesloten; de 
tal die echt beschouwd dient te worden als cultureel erfgoed. 
De toerist wordt ook geïnformeerd over bijzondere vormen van de eilander cultuur, zoals 
bijvoorbeeld Klozum en Kallemooi.. 
Na ruim twee eeuwen is zelfs het "Schullefest" uit de mottenballen gehaald. Merkwaardig is het te 
kunnen constateren dat de naam is verbasterd tot "Schullefeest" en bovendien van jaargetijde is 
veranderd, maar wie op zulke futiliteiten let is een kniesoor. Als met een sausje van het "Culturele" 
het "Commerciële" kan worden opgekrikt is dat toch prima! En, alles waar een kurk op past kan 
immers worden geopend, zonder dat de hypocrietwaarde van het bloed wordt aangetast. 
Beste leden van "Heer en Feer",  
Inzet voor de eilander taal en het gebruik van de eilander bij en voor plaatsaanduidingen, de 
"Toponiemen", lijkt een achterhoedegevecht. 
In navolging van Jan Pieterszn. Coen vraag ik u evenwel: "Ende dispereert niet!". 
Vastleggen van de eilander toponiemen in het dorp en het buitengebied lijkt haalbaar. 
Te denken valt aan wandel- en fietsroutes met toelichting op een aantal plaatsen langs/nabij de 
desbetreffende routes en uiteraard met routebeschrijvingen. 
Het lijkt ook zinvol de door de jaren heen verzamelde namen op en rond het eiland vast te leggen in 
een boekje. 
Misschien kan de naamgeving worden gebruikt als thema voor een wisselexpositie (Een overzicht 
van topografische kaarten - toeristische zowel als basiskaarten - lijkt tot de mogelijkheden te 
behoren). 
Eén en ander moet mogelijk zijn. 
Het secretariaat van het Nationaal Park Schiermonnikoog vraagt "'t Heer en Feer" met een voorstel 
te komen. Natuurmonumenten ziet wel iets in zo'n project. Rijkswaterstaat staat niet afwijzend 
("kom maar met een voorstel"). De Fryske Akademy wil meewerken aan het uitgeven van een 
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 publicatie over de namen. Els Perdok-van Bon is bereid de eilander toponiemen op de spelling te 
beoordelen. 
Van de leden wordt dus verwacht na te denken over de vorm en mogelijke bijdragen. 
Misschien wil de gemeente Schiermonnikoog ook wel iets doen (Nog niet gevraagd). 
Heer en Feerders, denk eens na over wat er mogelijk is. Misschien een punt voor de 
jaarvergadering? 
Is het jaar 2002 haalbaar voor een totale realisatie? 
Laat het bestuur eens weten wat jullie, als leden, van Nomen, Nammen en Namen denken; wat 
jullie mogelijk inbreng kan zijn en wat een mogelijke vormgeving zou kunnen zijn. 
 
Stiens, augustus 2000 Durk Reitsma. 
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Schending neutraliteit had ernstige gevolgen kunnen hebben 
 
B. Henstra 
 
Het zal bij weinig mensen bekend zijn dat zo'n 5 maanden voordat de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, vlak bij Schiermonnikoog een ernstig incident plaatsvond, wat grote gevolgen voor ons 
land had kunnen hebben. Op die dag namelijk werd de Nederlandse neutraliteit geschonden, door 
de noodlanding van een Duits watervliegtuig. Degene die daarbij betrokken raakte was de 
Telegrafist-luchtschutter Jaap Boom, in de open cockpit van zijn sterk verouderd watervliegtuig, 
een Fokker C-VIII van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) van vliegkamp De Mok op Texel. 
 
Op 6 december 1939 rond 9.24 uur maakt een Heinkel watervliegtuig HE 59 - de M2TL van 3/106 
Duitse Küstenflieggruppe - door noodsignalen kenbaar dat het toestel wegens brandstofgebrek een 
noodlanding wil maken.  
De Heinkel maakt enkele ogenblikken later een noodlanding bij de mond van het Plaatgat, ten 
noordwesten van Schiermonnikoog. Het toestel komt in de branding terecht, maar die is vanwege 
de aflandige wind gering, zodat het toestel geen schade oploopt. Voor de bemanning van het 
vliegtuig zat er niets anders op dan een anker uit te werpen en hulp af te wachten: en die kwam 
spoedig van alle kanten. 
De vuurtorenwachter van Schiermonnikoog had de noodlanding zien gebeuren en sloeg alarm. De 
reddingboot van Oostmahorn, de Insulinde - met schipper Mees Toxopeus, voer uit naar het Plaat-
gat waar hij na een uur aankwam. Daar was ook al een Duitse Vorpostenboot gearriveerd, die 
echter op kleine afstand op een ondiepte bleek te zijn vastgelopen (en pas in de middag met de 
vloed los kon komen). Maar een tweede Vorpostenboot was in aantocht en voegde zich bij het 
watervliegtuig. Beide Vorpostenboten - de 801 en de 805 - hadden veel moeite om verbinding te 
maken met de HE 59; uiteindelijk slaagde de 805 erin om een lijn over te brengen naar het 
vliegtuig. Ook 4 Duitse watervliegtuigen kwamen poolshoogte nemen; echter zonder te landen. 
Wel werd de positie van de HE 59 doorgegeven aan Norderney.  
Toen het voorval bij Schiermonnikoog bekend werd was de Nederlandse luchtverdediging wakker 
geschud: ruim anderhalf uur nadat het Duitse vliegtuig een noodlanding had gemaakt stegen van 
het vliegveld Eelde een patrouille D XXXI vliegtuigen op van de 1e JA.VA (= jachtvliegtuigen 
afdeling) om een onderzoek in te stellen. De MLD liet een CXIW vliegtuig van Schellingwoude bij 
Amsterdam opstijgen en twee CV-III vliegtuigen van de Mok op Texel.  
De jagers van Eelde troffen de HE 59 met de twee Vorpostenboten aan; men vloog een paar 
rondjes over het geheel - er werd over en weer gezwaaid; maar er werd niet geschoten en de 
vliegtuigen gingen terug naar Eelde. 
De HE 59 kreeg opnieuw assistentie van twee Duitse vliegtuigen van de Seenotdienst; een toestel 
bleef cirkelen, het andere toestel met registratie nr. D Sou (een soort civiel kenteken) landde, wat 
echter niet nodig was geweest want de bemanning van de Heinkel was ongedeerd en het toestel liep 
geen enkel risico.  
 
Hamvraag bij het hele gebeuren was of men de Nederlandse neutraliteit schond en of de Duitse 
bedrijvigheid bij Schiermonnikoog geoorloofd was. Voor de Nederlandse marine was er geen 
twijfel: de Duitse Heinkel lag binnen de drie-mijls zone. Om 12.22 uur kreeg de Groep Vliegtuigen, 
GVT-2, dan ook opdracht een aantal Fokker-toestellen T VIII W met bommen te laden en te 
starten - dat waren dus geen halve maatregelen, al kwamen ze wel wat laat. Het duurde echter een 
tijdje voor dat de Fokker toestellen gereed waren en het luchtruim konden kiezen. Inmiddels begon 
het hoog water te worden waardoor de vastgelopen Vorpostenboot op eigen kracht losraakte en 
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 met het Heinkel vliegtuig op sleeptouw in noordelijke richting wegvoer; later ging men over op 
een oostelijke koers.  
Het vliegtuig van de Seenotdienst en de Vorpostenboot 801 hadden het gebied al eerder verlaten.  
De Vorpostenboot 805 en de gesleepte Heinkel waren nog maar net weg toen de Fokkers TV IIIW 
van GVT 2 verschenen; gereed om aan te vallen. De marinevliegers bemerkten dat ze te laat waren 
en hielden hun bommen aan boord. Daarmee was een escalatie op het nippertje voorkomen. In de 
middag rond 6 uur kwam de sleep aan in de haven van het Duitse eiland Borkum. Het vliegtuig 
werd de hangar binnengebracht en bleef ruim elf dagen in reparatie. 
 
Opnieuw de vraag: had hier een neutraliteitsschending plaatsgevonden? In de Nederlandse pers 
verschenen berichten als zou het voorval zich buiten de territoriale wateren hebben afgespeeld. Dat 
de vliegeniers van de 2e Ja-Va niet hebben geschoten maar gezwaaid, kan op een zekere twijfel van 
hun kant wijzen - doorgaans aarzelden zij beslist niet het vuur te openen. Desondanks klaagde de 
schipper van de Duitse Vorpostenboot dat hij lastig gevallen was door rakelings overvliegende 
vliegtuigen en dat zij waarschuwingsschoten hadden afgegeven. Dat zouden dan de vliegtuigen van 
de Marineluchtvaartdienst moeten zijn geweest. 
De staf van de Küstenfliegergruppe 106 was er niet helemaal gerust op en informeerde expliciet of 
de Nederlandse wateren geschonden waren. Voorzorgshalve had men een verkenner de bewe-
gingen van Nederlandse oorlogsschepen in de gaten laten houden. 
De Duitse schipper meldde echter naderhand dat hij "einwandfrei" buiten ons rechtsgebied was 
gebleven: de vuurtoren van Schiermonnikoog was door hem gepeild op 141 graden, afstand 4,2 
zeemijl. De Nederlandse marine had echter gehandeld in de vaste overtuiging met een schending te 
maken te hebben.  
Uitsluitsel geeft het onpartijdig logboek van de reddingboot Insulinde - waarvan schipper Toxopeus 
het Waddengebied als geen ander kende, dit in tegenstelling tot de schipper van de Vorpostenboot 
805 wiens vaartuig aan de grond liep. Toxopeus stelde de positie van het Heinkel watervliegtuig 
vast op 53 graden 31'30" NB en 6 graden 2'50" OL; dit was ruim binnen de drie-mijlszone. 
Bovendien: waarom voer Vorpostenboot 805 met de Heinkel op sleeptouw eerst naar het 
noorden? Een eventueel gewelddadig optreden van de Nederlanders zou dus gewettigd zijn 
geweest. 
Behalve een bombardement door GVT 2 waren er nog meer maatregelen in voorbereiding - zoals 
gemeld werd door een verkenner van KFGr 106. Ten noorden van Terschelling stoomde nl. rond 
1300 uur de kruiser Sumatra op koers Oost-Noord-Oost richting Schiermonnikoog; naar wordt 
aangenomen niet alleen om te zwaaien! De vloed kwam precies op tijd voor de Duitsers! 
Om dit soort toestanden in het vervolg te voorkomen stationeerde de marine een 
bewakingsvaartuig in het Friese Gat. 
 
Uiteraard had dit voor de zoveelste maal repercussies op diplomatiek niveau. Bijna 14 dagen later, 
op 19 december 1939, overhandigde Baron van Boetzelaar (de Nederlandse gezant in Berlijn) aan 
Von Rintelen (Duitse gezant in Berlijn) een protest. Dit ging echter wat verloren door het feit dat 
even tevoren aan de Nederlandse regering een lange lijst was opgestuurd van schendingen door de 
RAF, welke door Duitsland zouden zijn opgemerkt. Van Boetzelaar wist hier weinig raad mee en 
het protest van Den Haag liet geen indruk na.  
 
Gedeeltes zijn ontleend aan 'Illusies en incidenten' en aan 'Van Farman tot Neptune'; uitg. Kon. 
Luchtmacht 
met dank aan de Koninklijke Luchtmacht. 
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Schiermonnikoger namen. 
                                      door Durk Reitsma 
Mooi, Eilander, Fenenga en Turf. 
 
Het register van Naamsaanbreng van Schiermonnikoog is (helaas) niet bewaard gebleven. 
Reconstructie leert dat op Schiermonnikoog geregistreerde achternamen, als bijvoorbeeld Mellema, 
Dobbinga en Jaski, werden meegenomen door lieden van elders. 
De ware autochtone eilanders van aver tot aver kozen voor (familie)-bijnamen zoals bijvoorbeeld 
Konter, Klontje en Grilk; of voor patroniemen: Tjipkes, Feyes en Steffens. Of voor al dan niet 
uitgeoefende beroepen zoals bijvoorbeeld Visser, Bakker, Zeeman. 
Veel bijnamen zijn volgbaar als achternaam/familienaam. Er zijn evenwel ook namen, waarvan 
verwacht mocht worden dat ze "gebruikt" zouden worden als familienaam, die in de 
Schiermonnikoger archieven na 1812 onvindbaar blijken te zijn.  
Er zijn ook namen waarvan werd en wordt verondersteld dat er een relatie moet zijn (geweest) met 
het eiland Schiermonnikoog, zoals bijvoorbeeld Schier(s)e en Eilander. 
 
Mooi/Mooy. 
 
Op zoek naar plaatsen waar de Schiermonnikogers in de 18e eeuw turf kochten, werd duidelijk dat 
de eilanders soms gedurende langere tijd zaken deden met dezelfde veenbazen.  
Tijdens zo'n speurtocht vond ik de naam van een zekere Douwe Tjarks Mooi, ook geschreven als 
Mooy, schipper-koopman afkomstig van Schiermonnikoog. Hij kocht turf in het oostelijk deel van 
de grietenij Opsterland, met name in de dorpen Bakkeveen en Ureterp. 
Douwe Tjarks, gedoopt op Schiermonnikoog op 29 oktober 1745, trouwde op het eiland op 24 
september 1779 met Betje Reinders, op Schiermonnikoog gedoopt op 13 oktober 1748. Op 14 
april 1787 werd een zoontje van Douwe en Betje gedoopt, genaamd Tjark. 
De naam Mooi of Mooy verwachtte ik na de familienamen-registratie op Schiermonnikoog terug te 
vinden. Mijn zoekwerk bleef echter zonder resultaat. ... Einde Mooi of Mooy? 
 
In november 1995 ontving ik een brief van de heer Hans Mohr uit Baden-Baden in Duitsland. Hij 
schreef onder meer: "Ich bin Familien-forscher und ein Urahn meiner Frau, Tjarch Douwer de Moy, 
wurde am 14. April 1787 auf Schiermonnikoog geboren. Er ist dann nach Rostock ausgewandert. 
Die Eltern sind Douwe Tjarcks und Betje Rainders.  
Nun meine Bitte: Könnten Sie mir etwas mitteilen über die Eltern, usw.?" 
 
De beantwoording van de brief van Mohr was geen zware klus. De voorouders van zijn 
echtgenote, voorzover afkomstig van Schiermonnikoog in de periode van 1720 -1796, waren 
eenvoudig aanleverbaar. 
 
Als tegenprestatie ontving ik van Mohr gegevens waaruit blijkt dat Tjarck Douwes zich, compleet 
met achternaam Mooy, rond 1800 te Rostock heeft gevestigd. Verder blijkt dat de naam "Mooy" 
veranderde in "De Moy" en dat de voornaam "Tjarck" spoedig werd verduitst tot "Theodor". 
Aardig is het nog te weten dat de naamdragers van de familienaam "De Moy" allemaal afstammen 
van die (oud)Schiermonnikoger Tjarck Douwes (Mooy). 
 
Eilander. 
 
In 1973 vroeg iemand mij: "De familienaam "Eilander", heeft die familienaam iets te maken met 
Schiermonnikoog?" 
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Ik wist toen al heel lang dat Schiermonnikoog "Het Eiland" was, maar ik moest de vragensteller 
teleurstellen; de naam "Eilander" als Schiermonnikoger familienaam was mij totaal onbekend. 
 
De heer K. Bekkema, uit Drachten, verdiepte zich in de genealogie van de familie Eilander en 
deelde mij in 1996 mee dat de relatie 'familienaam "Eilander" en het eiland Schiermonnikoog' kon 
worden vastgesteld. 
 
Johannes Foppes, veenbaas en schipper te Bakkeveen, verkocht en transporteerde turf naar 
Schiermonnikoog. 
Hij vestigde zich gedurende een korte periode op Schiermonnikoog: hij woonde er waarschijnlijk 
van 1760 t/m 1762. In die jaren liet hij namelijk twee kinderen op het eiland Schiermonnikoog 
dopen: 
Tjerk op 24 augustus 1760 
Janneke op 24 oktober 1762 
Johannes Foppes, geboren te Bakkeveen, was getrouwd met Johantie Jans (ook geschreven als 
Johantje Johannes), eveneens geboren te Bakkeveen. 
Waarom schipper/veenbaas Johannes Foppes zich op Schiermonnikoog vestigde en waarom hij na 
een betrekkelijk korte periode naar elders vertrok, is niet duidelijk. 
Dat Johan Foppes, schipper en veenbaas te Bakkeveen, dezelfde persoon was als de tijdelijk op 
Schiermonnikoog wonende schipper en koopman Johan Foppes, was mij niet bekend. Buiten de 
doop van de kinderen Tjerk en Janneke is er in de Schiermonnikoger archieven weinig te vinden 
over Johannes Foppes en diens echtgenote Johantie Jans. 
 
Bekkema wist uit te vinden dat Tjerk later te boek stond als arbeider en nog weer later als soldaat 
in het Napoleontische leger. Tjerk overleed in 1814 in Rosbach (Duitsland), in een bivak van de 
kozakken, tijdens zijn terugkeer naar Nederland; hij overleed aan zijn verwondingen. 
Tjerk trouwde met Rikstje Sierks Bijma te Scharmer (prov. Groningen) op 6 april 1783. Rikstje 
was afkomstig uit Surhuisterveen. 
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren - vier jongens en vier meisjes - waarvan er twee op 
jonge leeftijd zijn overleden. 
Eind 1811 nam Tjerk te Surhuisterveen de achernaam "Eilander" aan. Hij is de stamvader van de 
"Eilanders". 
Gemeten naar eilander maatstaven was Tjerk geen 'echte' eilander. Het lag ook niet voor de hand 
dat iemand die een halve eeuw eerder op Schiermonnikoog werd geboren, de naam "Eilander" zou 
aannemen. Uit Bekkema's onderzoek blijkt toch duidelijk dat de geboorteplaats Schiermonnikoog 
Tjerk moet hebben geïnspireerd bij zijn achternaams-opgave. 
 
Turf. 
 
Ruurd Douwes te Ureterp verkocht in 1742 turf aan Reinder Jans, schipper, afkomstig van 
Schiermonnikoog. Deze Reinder Jans was de grootvader van moeders kant van Tjark Douwes 
(Mooy). 
Een zoon van Ruurd Douwes, Melle Ruurds, gedoopt te Ureterp op 24 oktober 1741, vestigde 
zich later op Schiermonnikoog. Melle Ruurds noemde zich Melle Ruurds Fenenga. Hij is de 
stamvader van de Fenenga's. 
 
Het lijkt aannemelijk dat de families, die zich later "Eilander", Fenenga" en "Mooy" noemden, 
elkaar in het Opsterlandse moeten hebben gekend. 
Er moet in de 18e eeuw een 'Turfrelatie' tussen Schiermonnikoog en oostelijk Opsterland zijn 
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geweest. 
 
Dankzij het speurwerk van Bekkema en Mohr kan er weer een stukje van de eilander puzzel op zijn 
plaats worden gelegd. 
 
Uit oude boeken (1) 
 
Bij het doorbladeren van het boekje van C. Grilk: "Op en om den Afsluitdijk" viel mijn oog op 
pagina 97 op hoofdstuk XII met als titel "Op Schiermonnikoog". Dat maakt nieuwsgierig. U 
begrijpt dat het boekje nu is opgenomen in mijn collectie boeken van en over Schiermonnikoog. 
Het boek is in het verleden als geschenk aan klanten aangeboden door de Erven de Wed. J. van 
Nelle. Het jaartal ontbreekt, maar het moet ongeveer in 1930 zijn uitgegeven. Net als veel andere 
bedrijven heeft Van Nelle verzamelalbums en jongens- en meisjesboeken (dat onderscheid was toen 
veel sterker dan tegenwoordig) uit reclame-oogpunt als geschenkartikel uitgegeven; de boeken 
vaak met fraaie omslagen. 
Op de omslag van het boek van Grilk staat een zwart-wit foto afgebeeld van de Afsluitdijk met 
daarboven een donkere en dreigende wolkenpartij. 
De titel is roodgedrukt; de naam van de auteur, de tekenaar en de fotograaf in het wit. Het boekje is 
voorzien van "teekeningen en foto's van Floris Jansen en Willy Berkhout". 
Tussen de pagina's 144 en 145 is een fotopagina opgenomen met onder meer een kleine foto van de 
veerboot "Brakzand" met daarachter de motorreddingboot "Insulinde" bij Oostmahorn. 
Maar wat schrijft Grilk (geen onbekende auteur voor veel eilanders, zeker in die tijd niet) over 
Schiermonnikoog? 
Grilk beschrijft de reisavonturen en belevenissen van de drie dertienjarige onafscheidelijke vrienden 
Nol, Jan en Henk. De drie jongens zijn terechtgekomen in Beetsterzwaag bij de heer Snijder, een 
rijke gepensioneerde Indisch houtvester. Hij wil zijn huis verkopen aan de heer Meinesz die tijdelijk 
op Schiermonnikoog verblijf houdt. Deze heeft Snijder telefonisch verzocht naar het eiland te 
komen voor de laatste onderhandelingen. Mevrouw Snijder blijft liever thuis en ook dochter Elly 
gaat liever niet naar een eiland, nu er "heelemaal geen badgasten zijn". Het is eind oktober. De drie 
jongens mogen mee en in hoofdstuk XII is het reisdoel dus Schiermonnikoog. 
Op de ochtend van vertrek zijn de jongens al om vijf uur wakker. Het is druilerig en regenachtig en 
buiten is alles nat en grauw. Maar de reis gaat door. Elly wordt wakker door 'het geronk van den 
motor' en roept vanuit een der bovenvensters de jongens nog toe: "... Veel plezier op dat natte, 
koude eiland, hoor! ...". 
In een flink vaartje gaat het via Drachten, over Bergum, Veenwouden, Dokkum en Metslawier en 
over 'prachtige asphaltwegen' naar Frieslands Noordoostpunt: het uit dertig huizen bestaande 
gehuchtje Oostmahorn. 
Daar vertrekt om kwart voor acht de postboot naar Schiermonnikoog. Maar helaas, de "Brakzand" 
blijkt al om kwart over zeven te zijn vertrokken, zegt de kapitein van het Rijksrecherchevaartuig. 
Op de vraag van Snijder wanneer de tweede boot vertrekt moet de kapitein lachen en zegt: "Ik kan 
wel bemerken dat U met de toestanden hier in onze uithoek geheel onbekend bent. In het 
winterhalfjaar vaart de veerboot maar eenmaal per dag, gedurende het badseizoen tweemaal".  
Gelukkig blijkt er een oplossing te zijn. Vanuit het winkeltje van de heer Bouma kan de 
hotelhouder Van der Werff op Schiermonnikoog worden gebeld, op telefoonnummer 3. Zo kan 
misschien de kapitein van "De Monnik" worden bereikt. "De Monnik" is een klein, snelvarend 
motorscheepje, ingericht voor een dertigtal passagiers. Kapitein Fenenga is altijd bereid mensen 
over te zetten. Gelukkig passeert de kapitein juist het hotel als Snijder belt. Een half uurtje later is 
"De Monnik" al in Oostmahorn. Ze gaan snel aan boord van het scheepje, dat onmiddellijk "den 
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 steven wendt en opnieuw het ruime sop kiest". Ze hebben geen minuut te verliezen als ze nog aan 
"den dam" op het eiland willen aanleggen, want "het water begint al te vallen".  
Om kwart over tien zijn ze op het eiland waar het heerlijk zonnig weer is "zoodat ze in de 
opgewektste stemming in de gereedstaande autobus van Hotel van der Werff stappen, die hen in 
vijf minuten naar het dorp rijdt". 
Ze zijn bij Van der Werff niet de enige gasten. Er is ook een jachtgezelschap van tien jagers; zij 
komen enkele dagen in de duinen op konijnen jagen. 
De bezoekers krijgen een mooie en duidelijke kaart van het eiland voor de wandelingen. Van der 
Werff adviseert een bezoek te brengen aan "Vredenhof"; een kleine, eenvoudige begraafplaats voor 
aangespoelde slachtoffers der zee, die op "op een half uurtje gaans van hier te midden der 
prachtige, hooge duinen ligt". 
Na het bezoek aan "Vredenhof" kunnen ze dan: "den Reddingsweg geheel uitloopen, tot U bij 
Strandpaal VII uitkomt. Daar slaat u linksaf, loopt langs het strand tot even voorbij Paal IV en 
vandaar langs den Badweg naar het dorp terug. Dat is een prachtige wandeling van ruim twee 
uren". 
De jongens maken nog van alles mee. Ze hebben een onverwachte ontmoeting met twee vissers uit 
hun eigen dorpje Duinhoek. Ze varen ook naar Engelsmanplaat ("De Kalkplaat"), waar ze bij het 
vluchthuisje de krankzinnige vluchteling Daan Sluijzer (ook wel Rauwe Daan genoemd) 
ontdekken, die opzettelijk een botter heeft laten zinken. Met hun hulp kan Daan worden 
ingerekend. 
De jongens hebben het op het eiland natuurlijk uitstekend naar hun zin en ze vinden het een 
prachteiland. 
Datzelfde geldt voor de auteur van deze bijdrage. 
 
                                          Jan A.M. Oonincx 
                                                 van  
 Antiquariaat "Bornrif". 
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Uit de pen van ...  
 
Het nu volgende is een verhaal wat Ria Hooghart van haar vader heeft gehoord en die weer van 
zijn grootmoeder. 
  
Als het aldoor zo stormt en het water af en toe over de dijk spoelt, moet ik denken aan de dijk dat 
er nog geen dijk om de polder lag. Als de storm da opstak en het was springtij, dan kwam het water 
de polder in. 
De mensen die er woonden waren er niet zo bang voor. Ze hadden zelf kleine dijken om de 
boerderij gemaakt: men noemde ze 'kadijken'. Bij de oude Borg (wat nu herberg Rijsbergen heet) is 
nog zo'n kadijk. 
Soms stroomde het water de huizen in. Maar dat kon ook niet zoveel kwaad want de meubels 
waren niet kostbaar en de vloer was van leem. En als het nog hoger kwam dan deden ze de laarzen 
aan. 
Mijn overgrootmoeder en -vader woonden op een klein boerderijtje in de polder, waar nu het 
bungalowpark 'De Monnik'is. Haar vader woonde bij hen in. Als het water het huis binnenstroomde 
dan werd de grote stoel op de tafel gezet en daar moest vader in zitten. De stoven en de onderste 
lade van het kabinet dreven in de kamer rond .... 
Na een paar uur zakte het water weer. Dan werd er een greppel gegraven om het huis heen zodat 
het water sneller weg kon lopen. Ook vader kwam weer van de tafel en alles ging weer z'n gewone 
gang. 
 
Omstreeks 1860 kocht Mr. Banck het eiland en men begon een dijk te maken om de polder heen. 
Er kwamen 100 dijkwerkers uit Brabant die in twee barakken in de polder waren gehuisvest. Maar 
het waren wilde knapen en om ze te beteugelen kwamen er ook nog eens dertig soldaten. Klaas 
Verwer was de commandant. Ze woonden in de 'kazerne', waar nu Jörn en Maaike wonen.  
Met paard en wagen werd de klei van de kwelder gehaald en met kruiwagens op de dijk gebracht. 
Toen de dijk klaar was gingen de dijkwerkers en de soldaten weer weg. Er bleven twee achter om 
te zien of er nog gebreken waren. De ene heette Jannes met de ene arm, de andere heette Pieter. Ze 
woonden in de kleine huisjes (nu: het witte huisje op de Heereweg). Klaas Verwer is ook gebleven, 
zijn zoon werd later postbezorger. 
Toen kwamen er 200 schapen op de dijk. Dat was voor het plattrappen en het bemesten. Overdag 
liepen ze op de dijk en 's nachts waren ze in de stal. Over de "Herder's dam" liepen ze recht op die 
stal af; die stond dicht tegen de duinen aan en heette de 'Duinstal'. Deze was er door de gemeente 
neergezet. Als er op de dijk niet genoeg te vreten was, dan werden de schapen in de stal bijgevoerd.  
Twee eilander jongens, Cornelis en Ruurd, werden aangesteld om op de schapen te passen. Op een 
dag kwamen ze bij hun vader; ze waren bang dat er uit de zakken voer gestolen werd. Toen werd 
er besloten dat de jongens zich op een avond in de stal zouden verstoppen. Dat deden ze en ja hoor 
... daar hoorden ze iemand aankomen, die voer uit een zak haalde en maakte dat hij wegkwam! 
Het was Jannes met de ene arm .... 
De volgende morgen ging hun vader in zijn zondagse pak naar het gemeentehuis om met 
burgemeester V.d. Worm te praten ( de burgemeester was ook rentmeester van Mr. Banck). Jannes 
kreeg zijn ontslag en werd 'over de dijk gezet'. 
De schapen werden na een paar jaar verkocht aan Oelsen Fenenga (een neef van Wopke); die 
maakte van de duinstal een boerderij. Later emigreerde hij naar Amerika. 
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Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de 
bedoeling om een bespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of, liever 
nog, een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want 
als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn dus 
altijd welkom! 
Wat deze aflevering betreft: dank aan Durk Reitsma en Peter-Arnold Kolstein! 
 
* Veen, J., O. Overdijk en H. Koning - Beheer van de zilvermeeuw op Schiermonnikoog 1997-
1999. Wageningen, Alterra, 2000. ongepag. (37 blz.). 
* Broedvogels van de rode lijst en kolonievogels in 1999 in het Nationaal Park Schiermonnikoog; 
samengest. door O. Overdijk, met medew. van C. Soepboer, J. Harthoorn e.a. Intern rapport 
Vereniging Natuurmonumenten. 16 blz. + 27 verspreidingskaartjes. 
* Beheer- en inrichtingsplan 1999-2008. Nationaal Park Schiermonnikoog. 
* Nationaal Park Schiermonnikoog; samenvatting Beheer- en Inrichtingsplan 1999-2008. 
Schiermonnikoog, Overlegorgaan Nationaal Park, 1999. 16 blz. ("Speciale editie van De 
Dorpsbode", oktober 1999). 
* David Hartsema - Rondom de oude Lauwerszee. Walburg Pers. 
Uitgave ter gelegenheid van het 110-jarig jubileum van de vissersvereniging "Hulp in Nood" te 
Zoutkamp. 
190 pagina's, royaal geïllustreerd. 
In 32 hoofdstukken wordt aandacht besteed aan ondermeer: Wopke Fenenga, Mees Toxopeus, de 
afsluiting van de Lauwerszee, Schiermonnikoog. 
prijs in de boekhandel f 49,-. 
* Bauke Boomstra - Wadden, historie en cultuurwijzer. 
Uitgave op initiatief van de Stichting VVV Terschelling, in samenwerking met de Stichting 
Waddenfederatie, ter gelegenheid van het Wadden Cultuurfestival.  
30 pagina's, mooi geïllustreerd 
In een aantal hoofdstukjes wordt aandacht besteed aan: walvisvaart, scheepsstrandingen, reddingen, 
zeevaartscholen, cultuur, folklore enz. 
Verkrijgbaar bij de VVV. 
* Us eilaun besangen; in eilander lietebúek .... Opnee útjeeuwn yn jannewaris 1999. 104 s. 
* Wennekes, W., en D. Reitsma - Hotel Van der Werff Schiermonnikoog (op omslag: 
Schiermonnikoog Hotel Van der Werff), aus der wechselvollen Geschichte einer Insel und eines 
Hotels (1726-1989). 1999. 182 S.  
Duitse vertaling van in 1989 verschenen boek. 
* Schiermonnikoog, zo was het; ansichtkaarten geselecteerd en van tekst voorzien door C. 
Soepboer. Hoogeveen, Slingenberg boekproducties, z.j. (2000). 63 blz. 
* De onvrije natuur; verkenningen van natuurlijke grenzen. Utrecht, KNNV uitgeverij, 2000. 240 
blz. 
Een bloemlezing (35 bijdragen) uit modern ecologisch veldonderzoek. Voor Rudi H. Drent, 
hoogleraar in de dieroecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In een aantal bijdragen komt 
Schiermonnikoog voor. 



't Heer en Feer 2,1+2 
 

 
* Staal, H.J. (Henk) - En zij kwamen in Elim aan. 4e herz. dr. Groningen, Reprografische dienst, 
2000. ongepag. (ca. 86 blz.). 
Herinneringen van de auteur aan zijn tijd in Elim. 
 
Tijdschriftartikelen. 
* Drenth, J. - Land, zee, lucht en wad; over de wadden gesproken .... Kampioen, april 1999. blz. 
17-27. 
Opvallend artikel, omdat Schiermonnikoog alleen bij de informatie aan het eind van het artikel even 
genoemd wordt; verder gaat het alleen over Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland! 
* Zuidhoek, A. - De zeeman die geluk bracht; de klank van Mull of Kintyre. De Opmaat, tijdschrift 
over veteranen in oorlog en vrede, 5e jrg., nr. 4 (mei 1999) 4 blz.  
Een interview met Cor de Boer; over zijn wederwaardigheden als bemanningslid op schepen tijdens 
konvooireizen in de Tweede Wereldoorlog. 
* Groenewold, P. - Rust, ruimte, roddels en risotto. Panorama 28, 7-7-'99, blz. 18-22. 
"Voor wie van rust houdt, terrassen, strand en lekker eten is Schier de ideale vakantiebestemming. 
Een prima plek om helemaal bij te komen". Beetje oubollige impressie van de geneugten van 
Schiermonnikoog. 
* Buissink, F. - De schoonheid van Schier. Natuurbehoud, aug '99. 48-49. 
"En de bezoeker raakt overweldigd door een besef van tijdloze schoonheid". De laatste zin van een 
artikel dat "op zoek naar het eilandgevoel" gaat, over een stukje echte Nederlandse natuur. 
* Til, L. van der - Eilander geeft doden een gezicht. Friesland Post, sept. 1999. blz. 24-27. 
Reportage over WybJan Groendijk en Vredenhof. 
* 'Schier' lokt steeds meer Rotarians. Rotarian 11, 1999. blz. 7. 
Korte impressie van de in 1994 opgerichte Rotary Club 'Het Eiland Schiermonnikoog' en enkele 
van hun projecten en andere bezigheden. 
* 'Arend de Archivaris': bezeten van Schier en de zee. ReceNt, 17-12-'99. 
Interview met Arend Maris. 
* Een maritiem document bij uitstek; uit de bijzondere en soms ontroerende nalatenschap van 
Eldert Dobbenga. De blauwe wimpel. jan-aug 2000. 
Elke maand drukte het tijdschrift een paar bladzijden af uit een ringband vol tekeningen en teksten 
van de op 1 oktober 1917 geboren gezagvoerder bij de Stoomvaart Maatschappij Oostzee. 
* Woudstra, A. - Een nat rondje polder; fietsroute door de polder van Schiermonnikoog. 
Waddenbulletin 2000-1, blz. 44-45. 
Artikel over een in oktober 1999 verschenen folder over de polder, met daarin een fietsroute. Eén 
van de initiatiefnemers van de folder "Een rondje polder", Johan Hagen, geeft toelichting. 
* Cate, F. ten - De lange weg naar één Waddengemeente. Binnenlands Bestuur 20, 19-5-2000. blz. 
34-37. 
* Muskee, M. - Zonder samenwerking geen toekomst. VNG-magazine, 19 mei 2000. blz. 14-16. 
Twee artikelen naar aanleiding van een werkbezoek van de leden van de Vaste Kamercommissie 
voor Binnenlandse Zaken aan de vier Friese Waddeneilanden; over problematiek en samenwerken. 
* Aarde & Mens, mei 2000. Artikelen over o.a. Griend, Rottum en Schiermonnikoog. 
* Aarde & Mens, speciale uitgave t.g.v. KNGMG symposium op 22 juni 2000. Hoofdstukje over 
Schiermonnikoog. 
* Grevers, A. - Eilandbewoner; portret van een strandjutter. Buiten, juni 2000. blz. 56-59. 
Een artikel over Theun Talsma, "eilandbewoner pur sang": strandjutter, boer, vogelaar, kooiker, 
pensionhouder. 
* Jong, S. de - Schier eindeloos. HP/De Tijd, 14 juli 2000. blz. 14-18. 
"Wat is er gebeurd met de Club van Schier?" 
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* Bergsma, A. - De waarheid van Adriaan de Groot. Psychologie magazine, juli/aug 2000. blz. 64-
67. 
Interview met de methodoloog en mede-vormgever van de psychologie in Nederland, die vorig jaar 
werd uitverkoren tot de 'Nederlandse psycholoog van de eeuw'. "Ik ben wel eens beschreven als 
een hokjesloze geest en daar kan ik mij wel in vinden". 
In hetzelfde nummer, blz. 50, het 'droomhuis' van Joke Folmer. 
* Vos, D. de - Pitsstop voor vogels en mensen; Schiermonnikoog: portret van een paradijsje in de 
Waddenzee. Natuurbehoud, kwartaalmagazine van Vereniging Natuurmonumenten, augustus 
2000. blz. 10-17. 
* 'Striedyk' te Schiermonnikoog. Noorderlicht, sept 2000. blz. 17. 
Over het zomerhuisje van Rijkswaterstaat. 
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Oude foto's. 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet 
helemaal onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto 
hebben waarvan u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de 
redactie. We denken daarbij vooral aan schoolfoto's, familiefoto's en andere foto's waarop mensen 
staan afgebeeld. 
 
(oude foto 's, 1) 
Om te beginnen een foto uit 1937. Achterop staat: 'foto S. v/d Werff. Ter herinnering aan de 1e 
Post en passagiersvlucht per K.L.M. (door u meegemaakt) Schiermonnikoog - Eelde'. Deze 'u' was 
J. Coolen die samen met M. Karst tot de passagiers behoorden. (foto van Mevr. N. Renes-Coolen). 
(oude foto's 2) 
Een foto van de barkas met achterop veldwachter Minnema en Louw Grilk sr. (coll. Hilbert G. de 
Vries, evenals de volgende drie foto's). 
(oude foto's 3) 
Een ansichtkaart (poststempel 1937) van de Nieuwestreek; met muziekkoepel. Zouden de twee 
jongetjes eilander jongetjes zijn?  
(oude foto's 4) 
Ansichtkaart (uit 1916?) van de zeevaartschool, met waarschijnlijk geen leerlingen van die school; 
maar wie wel? 
(oude foto's 5) 
Op het moment dat uw redacteur dit typt is het uitzicht iets anders, maar toch is de Tox-bar nog 
duidelijk te herkennen in het pension Van Eizinga (kaart met poststempel 1938). 
(oude foto's 6/7) 
Twee foto's uit de collectie van WybJan Groendijk. Waar zijn de foto's gemaakt en wie staan er op? 
(oude foto's 8) 
Eveneens van WybJan Groendijk. Een familiefoto, maar niet bekend is welke familie en ter 
gelegenheid van welke gebeurtenis. Wie helpt?  
(oude foto's 9) 
Ook deze foto van Jan Benes en Jan Benes komt uit de collectie van WybJan Groendijk. 
Jan Benes woonde in de Middenstreek 24b (het huis waar nu Sybe de Vries woont). 
Waarschijnlijk in het voorjaar van 1939 is deze foto genomen door een straatfotograaf.   
(oude foto's 10) 
Een prachtige foto (eveneens coll. WybJan Groendijk), als het ware een soort tijdsdocument! 
We zien hier Tjitske de Boer-Visser, de moeder van Timon de Boer. 
Tjitske Visser (9-9-1893 - 1-10-1978) was getrouwd met Tijs Wiebe de Boer (29-11-1887 - 11-5-
1934); en toen haar man stierf begon Tjitske een handeltje in petroleum om de kost te verdienen. 
De foto moet dus van de tweede helft van de jaren dertig zijn. 
 
Arend J. Maris 
 
AL MEER DAN HONDERDTIEN JAAR EEN HECHTE BAND TUSSEN DE FAMILIE VAN 
HESSEN EN HET EILAND1 
 
Abraham Bargeboer van Hessen was een Groninger jongen, van joodse komaf. Hij werd in 1839 in 
Leens geboren. Vanaf minstens het midden van de 18e eeuw had zijn familie steeds in de provincie 
Groningen gewoond. Vooral in plaatsen zoals Ulrum en Warffum. Vervolgonderwijs voor 
                         
1 Met veel dank aan Paul van Hessen en Piet Teensma  
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Abraham was niet aan de orde. In 1857 is hij slagersjongen en haalt hij onder meer thuis bij klanten 
bestellingen op en bezorgt hij. Zo komt hij ook geregeld bij de familie Van Starkenborgh aan huis. 
Daar hebben ze al gauw door dat die slagersjongen meer in zijn mars heeft. Op een dag stelt Van 
Starkenborgh hem dan ook de vraag waarom hij niet voor zichzelf begint. En om hem aan te 
moedigen biedt hij hem twee honderd gulden om zijn eerste koe te kopen. Maar, thuis gekomen 
krijgt hij vanwege zijn verantwoordelijkheidsgevoel of hij dit zou kunnen terug betalen, spijt van 
zijn spontane acceptatie en besluit hij het geld de volgende dag terug te brengen. Van Starkenborgh 
geeft het niet op, maar maakt het aanbod alleen nog aantrekkelijker. Hij stelt hem voor een koe te 
kopen, te laten slachten en lukt het hem niet het vlees te verkopen, dan hoeft hij die twee honderd 
gulden niet terug te betalen. Met toch nog enige aarzeling gaat Abraham op dit aanbod in. Hij 
koopt een koe, laat het beest slachten en verkoopt het vlees. Zo begint hij voor zichzelf. En met 
succes. Want, na enige jaren is hij al in staat om aan het einde van de Oude Kijk in 't Jatstraat, nabij 
de Noorderhaven, een eigen winkel annex slagerij te openen.  
 
Daarna werd het ook tijd om een levensgezellin te zoeken. En zoals dat binnen zijn familie vaker 
gebeurde, zocht hij die in Duitsland. Het moest een vrouw zijn die kon aanpoten. En dat bleek 
Paulien Klarenmeijer te kunnen. Zo heette ze. Ze trouwden omstreeks 1870. En Abraham nam haar 
mee naar Groningen. Hun huwelijk werd met zeven kinderen gezegend, twee meisjes en vijf 
jongens. Leo was de eerste, werd in 1873 geboren, en David was de hekkensluiter.  
 
Wat Van Starkenborgh in Abraham had gezien, bleek juist. De slagerij van Abraham B. van Hessen 
werd onder meer de belangrijkste leverancier van vlees en vleeswaren aan het in Groningen en de 
Ommelanden befaamd staande hotel 'De Doelen', op de Grote Markt.  Hoteleigenaar was toen 
Struvé. Samen met enkele andere – kapitaalkrachtige - Groningers had hij bovendien contacten met 
mr. John Eric Banck, die toen eigenaar van het eiland Schiermonnikoog was. En toen Banck met 
plannen rondliep om, na buitenlands voorbeeld,  ook van Schiermonnikoog een moderne badplaats 
en kuuroord te maken, waren deze Groningers meteen enthousiast. Uiteraard vereiste zoiets wel 
een goed op elkaar afgestemde infrastructuur. Als motor zou een groot Badhuis & Strandhotel aan 
het eind van de Badweg gaan fungeren. Voldoende grond bleek voor deze en nog meer 
accommodaties beschikbaar. En toen de financiering rond was, kon de bouw van het Badhuis & 
Strandhotel beginnen. Dat gebeurde in 1885, gelijktijdig met de bestrating van de Badweg. Voor 
eilander begrippen werd het een imposant en luxe hotel. In de zomer van 1887 vond de opening 
plaats en kwamen de eerste badgasten. 
 
Hoteleigenaar Struvé stelde ook Van Hessen op de hoogte van deze plannen en vroeg hem of hij 
misschien bereid was een filiaal van zijn slagerij op het eiland te vestigen. Ondernemend als hij was 
zag Abraham daar meteen brood in. De voor dit filiaal benodigde stenen zouden, volgens 
overlevering, uit het voor het Badhuis & Strandhotel bestemde bouwmateriaal afkomstig zijn 
geweest. Pal achter het huis op de hoek Langestreek en Badweg waarin later de familie Baudet zou 
wonen, aan de oostkant van de Badweg, verscheen dan ook een winkel annex slagerij en woonhuis 
met in een grote tuin een oude perenboom. Volgens overlevering zou op die locatie vroeger een 
boerderijtje hebben gestaan. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was dit Badweg 1. Door dit filiaal 
bleef het nieuwe Badhuis & Strandhotel in het zomerseizoen van de toevoer van verse – en 
bovendien exclusieve - vleeswaren verzekerd. De band van de familie Van Hessen met het eiland 
was gelegd.  
 
Hun beide oudste zonen Leo en Jules - officieel heette hij Julius - waren in 1887 resp. 14 en 12 jaar. 
Na de lagere school werden ze meteen in het bedrijf van hun vader opgenomen om zo o.a. ook de 
opvoeding van de vijf overige kinderen te bekostigen. Zo groeide de slagerij hoe langer hoe meer 
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uit tot een echt familiebedrijf. Samen met zijn beide zonen floreerde de zaak als nooit tevoren. Na 
verloop van tijd moest er dan ook naar een grotere locatie in de binnenstad worden omgezien. Deze 
bleek aan dezelfde Oude Kijk in 't Jatstraat te liggen, alleen meer naar het centrum toe. Op nummer 
38. Daar had het uit 1559 daterende zogenaamde Huis Cardinaal gestaan, maar dat was in 1893 
afgebroken2. Daarvoor in de plaats kwam een markant pand dat het predikaat gemeentemonument 
kreeg. In dat pand vestigde Abraham zijn slagersbedrijf. Het bestond uit een winkel, een dubbele 
ruime bovenwoning en een slagerij. Daarachter lag een tuin met een kastanjeboom en was de eigen 
worst - en conservenfabriek gehuisvest.  
 
Ook de beide oudste zonen van Abraham hielden zich aan wat in de familie de gewoonte was en 
haalden hun vrouwen uit Duitsland. Hun vader deed zaken met veehandelaar de Beer uit Emden. 
Deze die had drie dochters. Leo trouwde met Nannie en Jules volgde in 1909 met zijn Hennie 
Johanna. De beide jonge stellen namen hun intrek in de ruime dubbelwoning boven de winkel en 
ook toen nog bleef er voldoende woonruimte over om te verhuren. In de zaak tekende zich tussen 
de beide zonen en hun vrouwen een werkverdeling af: Leo deed hoe langer hoe meer de winkel en 
zijn vrouw Nannie de boekhouding. Jules werd de vleesinkoper, ging de boer op om koeien en 
kalveren te kopen. Bovendien had hij de leiding over de fabriek en werd daarbij door de 
worstmaker geholpen. En zijn vrouw Hennie deed de huishouding.  
 
Daarnaast was er natuurlijk ook nog de winkel en de slagerij op het eiland die elk jaar in de 
maanden juni, juli en augustus moest draaien. De beide broers gingen er om beurten heen. Gingen 
Leo en zijn vrouw bijvoorbeeld eerst, dan waren ze op het eiland vanaf Kallemooi tot ongeveer zes 
weken daarna. Ze werden dan door Jules en zijn vrouw afgelost. Die bleven tot de viering van het 
Gronings Ontzet, op 28 augustus. Dat was meteen ook het einde van het zomerseizoen. En met de 
sluiting van het hotel, ging ook het filiaal van Van Hessen tot het volgende seizoen dicht. En toen er 
kinderen kwamen verbleven die altijd het gehele seizoen op het eiland.  Leo & Nannie kregen 
namelijk twee zonen, Albert in 1910 en Hans in 1912 en Jules & Hennie hun zoon Paul in 1914. 
 
Abraham was inmiddels de zestig gepasseerd, en ging het rustiger aandoen. En waarvoor hij tot 
dusver nooit tijd had gehad, maar wat hij blijkbaar wel ambieerde, gebeurde. Hij werd 
gemeenteraadslid voor zijn Liberale Staatspartij. En ook toen bleek hij pal voor de vooruitgang te 
staan. Dat bleek bijvoorbeeld ook toen hij zich in 1908 een groot voorstander toonde van de aanleg 
van een elektrische tram in de stad. De grondlegger van het familiebedrijf leefde daarna nog elf jaar. 
In 1919, Abraham was toen 81 jaar oud, overleed hij. En zijn vrouw Paulien volgde hem twee jaar 
later. Ze werd 79 jaar.  
 
Zonder een groot Badhuis & Strandhotel aan het eind van de Badweg was er geen filiaal van 
Abraham B. Van Hessen op het eiland geweest. Die afhankelijkheid had ook nadelen. Bleven 
hotelgasten weg, dan merkte de slagerij dat in de afnemende bestellingen. Bovendien is het 
verscheidene keren voorgekomen dat het Badhuis & Strandhuis gedurende het zomerseizoen was 
gesloten. Voor de slagerij bleef weinig anders over dan om dit voorbeeld te volgen. In de periode 
vanaf 1887 tot en met 1924 dat het Badhuis & Strandhotel heeft bestaan, wisselden zo vette jaren 
en magere jaren elkaar af. En bij het filiaal van de slagerij van 'Firma A. B. Van Hessen' was dit 
eveneens het geval. En toen de geleidelijk aan oprukkende zee in 1924 het hotel de genadeslag gaf 
en een bouwval achterbleef, was het met de toekomst van het filiaal ook gedaan. Na 38 jaar 
besloten de beide broers te gaan rentenieren. Dat was in 1925. De slagerij in Groningen werd 

                         
2 Werk aan de Winkel- Winkelpuien in Groningen, Gemeente Groningen, Dienst Ruimtelijke 
Ordening & Economische zaken, Groningen, 1992. 
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verhuurd, met als gevolg dat ook het filiaal op Schiermonnikoog een andere bestemming kreeg. Tot 
1930 was het pand aan de eilander Zeilinga verhuurd die opende er een filiaal van zijn Bazar in. En 
vanaf dat jaar tot en met 1939 had de Groninger familie Spier er een foto - filiaal in gevestigd.         
                  Wij schrijven 1925. Leo was toen 52 jaar en Jules net 50 jaar geworden. Aan niets doen 
waren beiden echter beslist nog niet toe. Met hun werk, Leo vooral in de winkel en Jules met name 
als vleesinkoper, hadden ze inmiddels zoveel expertise opgedaan, dat beiden zich nog op een 
andere manier verdienstelijk wilden maken. Leo werd leraar aan de slagersvakschool in Utrecht en 
reisde hiervoor wekelijks twee of drie keer heen en weer. Hij werd echter ziek en overleed in 1932. 
Zijn vrouw Nannie volgde hem in 1941. Hun zoon Albert stierf in datzelfde oorlogsjaar als gevolg 
van niet eerder opgemerkte hartproblemen. En hun andere zoon Hans, die veel met zijn neef Paul 
als broer optrok, werd gymnastiekleraar, dook tijdens de bezetting onder, maar werd verraden. In 
december 1944 werd hij opgepakt en op transport gesteld naar Mauthausen. Als gevolg van een 
algehele uitputting is hij daar in maart 1945 overleden.    
 
Nadat Jules zich uit het slagersbedrijf had terug getrokken, was hij gaan grossieren. Hij kocht hele 
wagonladingen rundvlees, reisde daarvoor met de trein, vooral naar Denemarken,  en verkocht dit 
vlees op het slachthuis in Groningen vervolgens door.  Tot aan 1935 – hij werd toen 60 jaar - is hij 
dat blijven doen. Toen vond hij het wel genoeg en wilde van het leven gaan genieten.  
 
Sluiting van hun filiaal en verhuur van het pand aan anderen, betekende niet dat daarmee ook de al 
bijna 40 jaar oude band tussen de familie Van Hessen en het eiland Schiermonnikoog was 
doorgesneden. Vooral Jules, zijn vrouw Hennie en hun zoon Paul beseften toen meer dan ooit wat 
het eiland voor hen betekende. Dat was ook de reden geweest om in hetzelfde jaar 1925 in hun tuin 
aan de Badweg, ten noorden van hun vroegere filiaal en vlak tegenover de daar nu al meer dan een 
eeuw staande perenboom, een houten huisje te plaatsten en als zomerwoning in te richtten. Tijdens 
het zomerseizoen brachten Jules en Hennie bijna elk jaar daar hun vakanties door. Tot 1940.  
 
Wat tijdens de Eerste Wereldoorlog wel gelukt was, gebeurde nu niet. Nederland bleef niet buiten 
de oorlog en werd op 10 mei 1940 door Duitse troepen overrompeld. Paul had inmiddels de HBS 
voltooid, had daarna een blauwe maandag bij de Bijenkorf gewerkt en was in 1933 als manusje van 
alles bij een neef van zijn vader in dienst getreden,  maar had zich in 1937 binnen dit bedrijf tot 
bedrijfsleider opgewerkt. Die neef heette Ludwig kwam ook uit Groningen en was in 1914 in 
Rotterdam, op het openbaar slachthuis, een veredelingsbedrijf in natuurdarmen begonnen. En onder 
leiding van Arnold, een jongere broer van Ludwig, werd in Hamburg een filiaal geopend. Het 
Hamburgse filiaal had flink de wind mee. Binnen enige jaren had het 150 mensen in dienst. Maar, 
door de in Duitland toenemende tegenstellingen en het aan de macht komen van Hitler in 1933, 
werd het contact vanuit Nederland met het filiaal verbroken. Hamburg was volledig op de Duitse 
markt georiënteerd. Door het wegvallen van de handel besloot Ludwig de veredelingsactiviteiten 
van natuurdarmen in Rotterdam nieuw leven in te blazen. Uitgezonderd Duitsland, werd nu de hele 
wereld achterland.  
 
Tot dan toe waren zijn ouders boven de slagerij in de Oude Kijk in ’ t Jatstraat blijven wonen. 
Maar, met ingang 10  mei 1940 had Paul voor hen aan de Statenweg in Rotterdam een flat 
gehuurd. En juist op de dag waarop de Duitsers ons land binnenvielen, verhuisden ze. Met hun 
huisraad kwamen ze niet verder dan Zwolle. Daar werden ze tegengehouden en moesten  
onverrichter zake naar Groningen terugkeren. Opnieuw zijn ze toen boven de slagerij in de Oude 
Kijk in ’ t Jatstraat gaan wonen. Totdat ze begin 1943 een oproep kregen om zich te melden. 
Intussen hadden ze vernomen dat hun zoon Paul uit Nederland was gevlucht en veilig was. Ze 
verkeerden in de mening dat hun zelf niks kon overkomen en doken dan ook niet onder, maar 
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gaven aan de oproep gehoor. Ze reisden naar Westerbork en werden op 17 maart 1943 naar het 
vernietigingskamp Sobibor op transport gesteld. In een laatste levensteken schrijven zijn ouders dat 
ze aan de grote reis zijn begonnen. Drie dagen later komen ze in Sobibor aan. En nog op diezelfde 
dag, op 20  maart 1943,  zijn ze omgebracht. 
 
Hun zoon Paul had in 1942 kans gezien om uit Nederland te vluchten en was via Frankrijk en 
Spanje met het schip de 'Cabo de Buena Esperanza' op Curaçao aangekomen, waar hij zich bij de 
Nederlandse Strijdkrachten aanmeldde. Vanuit Curaçao ging hij met de Noorse tanker van de Shell, 
de 'Kaltfon', in convooi via New York naar Engeland. Na vertrek uit Curaçao kreeg zijn convooi 
met duikbootaanvallen te maken en werden zware verliezen geleden. Hij koos voor de luchtmacht 
en had het voordeel dat hij Engelandvaarder was. Indeling volgde bij de  Marine Luchtvaart Dienst, 
met een detachering bij de Royal Air Force voor de training tot piloot. Zijn Engelandvaarderschap 
maakte gelukkig ook leeftijdacceptatie tot 21 jaar ongedaan. Het brevet als segeant/vlieger  werd in 
Canada gehaald. Bij terugkeer in Engeland volgde bevordering tot officier. In mei 1944 kreeg hij 
eervol ontslag bij de RAF en werd hij als 2e luitenant/vlieger bij de Nederlandse Luchtmacht, resp. 
de MLD, bij het 320e Squadron aangenomen. Daarna volgde training op de B-25 Mitchell 
bommenwerper. Vanaf eind 1944 werd hij actief ingezet vanaf het vliegveld Melsbroek, bij Brussel. 
Hij raakte één keer gewond, herstelde, voerde totaal zo’ n vijfentwintig vluchten uit en overleefde 
de oorlog. 
 
Na de bevrijding bleken meer dan twintig familieleden in vernietigingskampen te zijn omgekomen. 
Al op 15 augustus 1945 bracht Paul met een verkenningsvliegtuigje, een Auster,  een bezoek aan 
het eiland. Hij was benieuwd wat er met het familiebezit aan de Badweg was gebeurd. Winkel en 
zomerhuis waren, omdat het hier joods bezit betrof, met de grond gelijk gemaakt. En het 
afbraakmateriaal bleek elders op het eiland te zijn hergebruikt. Dat kwam hard aan. Maar, voor lang 
hierbij stilstaan was geen tijd, een nieuwe toekomst moest worden opgebouwd. Eind november 
1945 trouwde Paul met Nina Fernandes. Ze vestigden zich in Den Haag, kregen vijf kinderen en 
hebben inmiddels tien kleinkinderen. En het veredelingsbedrijf van voor de oorlog is uitgegroeid tot 
wereldmarktleider op het gebied van natuurdarmen. 
 
Door de tuin met de oude perenboom bleef de band met eiland bestaan en door zomervakanties 
werd deze steeds opnieuw aangehaald. Na verloop van jaren was het tijd om opnieuw naar een 
eigen onderdak op het eiland uit te kijken. In 1986 deed zich de gelegenheid voor om het huis met 
overtuin naast de Straunkúer, op de Langestreek, te kopen. Dit huis had echter een 
woonbestemming. Een jaar later kreeg Paul hiervoor een ontheffing. De toen inmiddels 
honderdjarige band van de naam Van Hessen met het eiland was één argument. Maar, 
doorslaggevend was het onrecht dat hen, door de afbraak van het voormalige filiaal en zomerhuis, 
tijdens de oorlogsjaren was aangedaan. Na een ingrijpende verbouwing, van het oude huis waren 
alleen de gevels overeind gebleven, had de familie opnieuw een vaste plek op het eiland. Jaarlijks 
verblijven ze er vaak meerdere keren. En de perenboom die alles overleefde, bloeit elk voorjaar 
opnieuw. Steeds uitbundiger, lijkt het wel.      
 
De afneming van het eiland (II).                                             door Durk Reitsma 
 
De "Memorie" van ir. A.C. Kros. 
 
Veel nijvere baasjes hebben in het verleden plannen gelanceerd, de Waddenzee of delen daarvan in 
te polderen. 
In 1847 kreeg de toenmalige Hoofd-Ingenieur van de Waterstaat, A.C. Kros, de opdracht de voor- 
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en nadelen van het inpolderen van een deel van de Waddenzee, ten zuiden van de eilanden Ameland 
en Schiermonnikoog (inclusief de Lauwerszee) op papier te zetten. 
Ir. Kros vatte het hem opgedragene breed op: hij rapporteerde uitvoerig over de mogelijkheden van 
een eventuele inpoldering en over de waterstaatkundige situatie op de beide eilanden. Hij ging zelfs 
verder dan het gevraagde door ook te rapporteren over zaken als de eigendom, de bewoning en de 
economie op Ameland en Schiermonnikoog. 
Voor zijn rapportage over Schiermonnikoog maakte hij gebruik van de bij Waterstaat voorhanden 
zijnde stukken en kaarten, hij sprak met ir. Bolten, raadpleegde de Tegenwoordige Staat van 
Friesland, sprak met Johan Stachouwer en Gerrit Gerrits Ruurds Fenenga enz. 
Kros noemde zijn rapport: "Memorie wegens den vroegeren en lateren staat der beide Vriesche 
Eilanden Ameland en Schiermonnikoog ...". 
 
Omdat deze "Memorie" kan worden beschouwd als een waardevol document voor 
geïnteresseerden in de eilander geschiedenis, volgt hier onverkort het hoofdstuk over 
Schiermonnikoog. 
 
 M E M O R I E 
 
Wegens den vroegeren en lateren staat der beide Vriesche Eilanden Ameland en Schiermonnikoog, 
zooveel mogelijk dezelver oorsprong tot den tegenwoordigen tijd; vroegere en latere voorzieningen 
tot het zoo noodzakelijk behoud dier Eilanden, der zelver gunstige uitwerkingen in de laatste jaren 
ook met betrekking tot de Wadden, door welke deze Eilanden van den vasten wal gescheiden zijn 
met eenige beschouwingen voor de toekomst, zoo in het veel grotere belang van Vriesland en de 
naburige Provincie Groningen, als in dat van het Rijk. 
 
 ========================================== 
 
2e Afdeeling. - 
============ 
 
Schiermonnik-oog. - 
=================== 
 
1e Tijdvak. - 
 
Oorsprong, ligging en vermindering van dat Eiland. - 
 
Het eiland Schiermonnikoog, op de hoogwaterlijn van het Strand, tusschen 12 à 13 000 ellen van 
en ten oosten van het eiland Ameland, ten N. en N.O. van de Grietenij Oostdongeradeel in 
Vriesland; en ten N.W. van het Hunsingo kwartier in de Groninger Ommelanden van de Provincie 
Groningen; even als Ameland, en de overige eilanden Terschelling, Vlieland, Texel, enz. tot den 
grooten duinrand behoord hebbende, welke vroeger ons Vaderland omzoomde en aan den Vasten 
wal aangesloten geweest, doch later om dezelfde oorzaken van denzelve afgescheiden, is daarna 
mede aanmerkelijk verkleind, en als het waren oostwaarts verschoven; door de afneming van het 
Westeinde en de aangroei aan het Oosteinde; zelfs zoodanig, dat het den oppervlakkigen 
beschouwer bij laagwater, wanneer de wadden droog zijn, moet bevreemden, dat dit eiland, ten 
oosten van het Vriesche zee-gat, ook de Lauwer-zee of het Groninger-Diep genaamd; gelegen; 
door des zelfs tegenwoordige ligging en verwijderden afstand van ongeveer 7 000 ellen en 
bovendien nog met een ruim en diep vaarwater ter breedte van ± een half uur tusschen beide1 tot de 



't Heer en Feer 2,1+2 
 

Provincie Vriesland en niet even als het eiland Rottumer-oog tot de Provincie Groningen behoort, 
aan welke laatste hetzelve als het ware door met laag water droogvallende wadden is verbonden, en 
alleen bij of tijdens de Vloed door het zeewater, over eene breedte van 11 000 ellen of circa 2 uuren 
gaans, van het vaste land dier Provincie is afgescheiden2.- 
 
Overdragt in particulieren eigendom van alle regten behalve de souvereiniteit en Hommage. 
 
Dit eiland (Schiermonnik-oog) op zichzelve veel kleiner en minder bevolkt dan Ameland, is in den 
Jare 1638 door de Edelmogende Heeren Staten van Vriesland, met des zelfs landen, zee-regten, 
impositiën, civiele en criminele Justitie, onder voorbehouding van het regt van Souvereiniteit en 
Hommage te erkennen en te presteren bij Solemneelen Eede van getrouwheid aan hunne Provincie 
in het bijzonder en ingevolge van dien aan de geheele Unie; in vollen eigendom overgedragen aan 
den Heer Johan Stachouwer, Heer van Rijsbergen, St. Anne en Isseliettens, wiens nazaten hetzelve 
nog tegenwoordig bezitten (Zie pag. 400 Tegenwoordigen Staat van Vriesland). 
 Tijdens dien verkoop en overdragt, was op dat eiland eene kerk met Steenen toren, en 
pannen gedekte kap, waarin bij wege van Combinatie, door den predikant van Nes in Vriesland tot 
1617 gepredikt werd; welke Combinatie later is overgegaan, tot den Predikant van het dorp 
Paesens, die in 1640, op zijne terugreize van Schiermonnikoog bij ongunstig weder, ongelukkig is 
omgekomen. 
 Deze plaats daarna tot in het laatste van 1644 vacant gebleven, heeft die gemeente als toen 
voor het eerst een eigen Predikant verkregen. 
 
Door het overstuiven der Duinen, en grondverlies, is de kerk tweemaal afgebroken en verplaatst 
moeten worden in 45 jaren tijds. 
 
De hiervoren genoemde kerk, gestaan hebbende tot aan het jaar 1715; is dezelfde uithoofde van het 
overstuiven der duinen moeten worden afgebroken, om voor deze meer land- of oostwaarts eene 
andere te stichten; die, hoe veilig men deze plaats te dier tijde ook vermeende, na 45 jaren gestaan 
te hebben, in den jare 1760, met de pastorij, door de zee is weggespoeld. 
 
In 1720 is ook een gedeelte van het Dorp, meer oostwaarts moeten verplaatst worden. 
 
Tot het jaar 1720 was er maar één dorp op dat eiland, van ongeveer 150 huizen, allen wijd en zij 
verspreid en dus een groot veld beslaande; doch sedert de stormvloeden van Kersnacht in 1717 en 
Nieuwe-jaars-dag van 1720, toen de duinen welke dit dorp tegen de woede der zee beveiligde, op 
sommige plaatsen geheel weggespoeld waren, werden eenige der ingezetenen genoodzaakt, hunne 
huizen af te breken en meer nar het oosten te verplaatsen; waar door van tijd tot tijd, een nieuw 
meer regelmatig Gehucht of Buurt is zamengesteld, bestaande uit twee reijen huizen, te zamen 77 
in getal. 
 Sedert het jaar 1736 is het verloopen der zeegaten en het veranderen der stroomen 
zoodanig toegenomen; dat het strand op het zuidwesten van dit eiland , zonder vergrooting in 
1786, reeds één uur gaans ingekort, en die grond in zee veranderd was. 
 
In 1757 is ook het Heerenhuis, en daarna het verdere van het dorp verplaatst. 
 
 In 1757 vond den Heer van het eiland geraden, om voor zich een nieuw huis op een veiliger 
plaats, dan alwaar het oude Heeren huis stond te bouwen, en toen in 1760 de in 1715 gebouwde 
kerk en Pastorij wegspoelden, vonden zich ook de ingezetenen genoodzaakt, hunne huizen af te 
breken en dezelven naar de in 1720 aangelegde buurt te verplaatsen, waardoor daar ter plaatse, een 
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regelmatig en vrij aanzienlijk dorp is voortgekomen, in welks midden ten jare 1762, ten koste van 
den Heer van het eiland weder eene nieuwe kerk gebouwd is. 
 Omtrent den jare 1758 (volgens de oude kaart van dat eiland, opgemaakt in 1769) doch 
naar deze beschrijving van Vriesland pag. 402 in 1760; heeft alzoo het oude- of destijds genaamd 
Westerdorp, opgehouden te bestaan; waarvan de vermoedelijke plaats, even als op de hier bij als 
bijlage P. overgelegde in de maanden Julij en Augustus 1832 door den opzigter Seidel 
naauwkeurige gemeten kaart van dat eiland in deszelfs omtrek, en aanwijzing van het nieuwe dorp, 
enz,; door den ondergeteekende is aangewezen3, thans op het Wad of de Zandplaat, tusschen de 
vroeger bestaan hebbende Slenken, de Noorder- Zuider- en Ooster-Noorman zoude zijn, terwijl 
tusschen dat punt en den tegenwoordigen hoogen oever van Schiermonnikoog, in den Noorman, 
ten jare 1832 eene diepte onder laag water is gepeild van 10-12 tot 13 ellen, waardoor den alstoen 
bestaanden Westelijke duinrand en den vruchtbaren oever ten zuidwesten, sterk afnamen, 
inschuurden en in de diepte stortten, hetwelke tot 1835 even snel is blijven voortduren; waarmee 
deze zich meer Westelijk en N.W. verplaatste en den duinrand aldaar geheel wegnam. Welke Slenk 
of vaarwater later achtereenvolgend is verzand. 
 
Door de verzanding van de Slenken, de Noorman, enz. is het Wester- en Zuiderstrand verhoogd en 
vergroot. 
 
 Sedert de meting van 1832 bovengemeld, van het geheele eiland met zwarte lijnen 
omtrokken; is zulks tot onderzoek naar den graad der voortdurende afneming van het Strand en 
den duinrand aan het Westeinde, in de jaren 1835, 1837 en 1842 en ten laatste in den jare 1843 
andermaal opgemeten, na welks laatste meting, die verzanding van het vaarwater de Noorman en 
alle daarmede in verband staande takken of slenken, met zoodanige kracht is toegenomen, dat het 
zuidwestelijk deel van dit eiland ten laatste met een zoo buitengewoon groot en hoog strand 
verrijkt, dat de plaats van den vroegere 10-12 en 13 ellen diepen Noorman, thans met eenen 
stevigen vloed van ± één el boven gewoon volzee, naauwelijks ondervloeit, en naar mate van dien, 
is ook de afneming van het Strand en den zuidwestelijken oever, als ook den steil staanden 
buitenrand der Duinen langzamerhand opgehouden, welke laatste later eenigzins meer afhellend of 
glooijingsgewijze is geworden en meer en meer is begroeid. 
 
De veranderde situatie en afneming van dat eiland sedert 1769 op de kaart aangewezen. 
 
Deze afzonderlijke metingen zijn op gemelde kaart, met roode, blaauwe, en geele getrokken en 
gestipte oever en strandlijnen aangewezen; zijnde die van 1835 getrokken roode, die van 1837 
geele waarmede ook het verloop der geulen in dat jaar is aangetoond; die van 1842 blaauwe, en 
eindelijk die van 1843 met roode eenigzins uitgewasschen, die van 1769 met blaauwe gestipte, en 
die van 1809 met rood gestipte lijnen gekenmerkt. 
 
Sedert dat den Heer van het Eiland, destijds door vlijt en zorg, zijne landen aanmerkelijk heeft doen 
verbeteren, waren er ook eenigen doch weinigen der ingezetenen, die zich met den landbouw bezig 
hielden, waardoor de erven en landen daartoe gebruikt wordende, en omstreeks den jare 1758 met 
kadijken zooveel mogelijk tegen over stroomingen der hooge Zeevloeden beveiligd, zeer 
vruchtbaar zijn geworden zoodat het destijds in den zomer een aangenaam gezigt opleverde, de 
tuin-, boom-, en veldgewassen te zien groeijen op gronden, die 25 jaren vroeger niets dan mos en 
andere dorre duingewassen opleverden. 
Het weiland wordt hier op 1.16 à 1,25 el + volzee gerekend. 
 
De bedijking der gecultiveerde gronden, in 1767 aangelegd, en uitgebreid in 1824 en 1825 vernield, 
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onder verdere verliezen. 
 
 In 1767 is welligt om diezelfde reden, die bedijking veel verder uitgebreid of tot ruim 600 
ellen van en om de vroegere kadijken, en meer van de huisplaatsen verwijderd; waardoor een 
grooter oppervlak van gecultiveerde grond verkregen is, tot weiding van vee; enz., uit beste 
kleigrond bestaande; die later veel verloren is geraakt en vooral met de stormvloeden van 1825, 
welke voor dit eiland mede al zeer beklagenswaardig waren; terwijl daardoor reeds bij den 
vroegeren storm van 1824, zes koopvaardijschepen, waarvan drie met al de schepelingen den 
golven ten prooi wierden, waardoor 5 weduwen en 23 wezen aan de ellende werden overgegeven, 
en op den 4e Februarij 1825 zijn drie schepen uit de Slenk, welke van vroeger tijden af, de veilige 
verblijfplaats in den winter was, weggeslagen en twee daarvan vernield, doordien het water dien 
nacht reeds 2 palmen hooger was dan in November 1824, en bij verdere aanwas, meer dan één el 
over deze dijken sloeg; na zich door de Z.W. duinen met geweldigen golfslag eenen doortogt 
gebaand te hebben, waardoor elk, die op den eersten aanval lag, met zijn gezin en zoo veel hij met 
zijn vee met zich op de hoogtens bergen kon, de vlugt nam. 
 Bij die buitengewone hooge stormvloeden, zijn de dijken velerwege doorgebroken, veele 
boerenhuizen, schuren en andere gebouwen beschadigd; hooi en Koorn spoelden weg, als de 
levensmiddelen en voorraad werden bedorven; de landen als geheel met zand overdekt en de oevers 
grootendeels ingekort; zoo dat dit eiland, mede als Schutsmuur van Vrieslands noordelijke kust, 
andermaal op zoodanige wijze was geschokt en geteisterd; dat de nooddruft en behoefte geen perk 
nog einde kende. (Zie van Leeuwen 1826) 
 Deze dijk is sedert nog niet opgemaakt, dezelfde gaten van die tijd bestaan nog, en zijn in 
de zuid-west-hoek door de afneming van den zuidelijke oever zeer vergroot; zoo dat dezen dijk als 
vervallen kan worden beschouwd en daarbinnen gelegen landen , als buitenland kan worden 
aangezien. 
De huis-erven en tuinen worden nog door eenen binnendijk gedekt en tegen de vloeden beveiligd. 
 
Inhoudsgrootte van Schiermonnikoog. 
 
Het eiland was volgens de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, 14e deel, 2e Stuk, 
als vervolg der beschrijving van Vriesland 1786, pag. 396 en volgende, en dus voor ruim 62 jaren; 
met zijn zeestrand, drie uur gaans lang; en één uur breed, en bevatte te dier tijd naar gissing, 3 000 
pondematen (1102,5 bunders) Bouw-, Hooi- en Weiland. 
 In 1832 en dus voor 16 jaren, was dit naar de hierbij als bijlage P. gevoegde gemeten kaart, 
niet langer  dan 11 420 ellen of ruim 2 uren, en ruim 3 060 ellen of ruim 34 minuten gaans breed; 
op de grootste uitgestrektheid. 
 In 1842 was die lengte aan het Westeinde en dus in 10 jaren tijds, meer dan 200 ellen op de 
eene en 300 ellen op de andere plaats ingekort over de lengte; en bevatte in 1830 volgens de meting 
van het Kadaster: 
 
Belastbare grond      1079.16.56 bunders 
en onbelastbaar          8.37.07    ,, 
         __________________ 
dus te zamen       1087.98.63 bunders 
 
Bij herziening in 1837 is bevonden dat 
het totaal dier gemeente, door afspoe- 
ling van belastbare grond, is vermin- 
derd met          21.70.70 bunders 
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         __________________ 
Zoodat destijds nog overbleef     1066.27.93 bunders, 
welke gronden volgenderwijze verdeeld zijn: 
 
Belastbare: 
Bouwlanden, tuinen en erven       23.00.00 bunders 
Wei en Hooilanden       436.00.00    ,,   
Duingronden        599.00.00    ,,   
         __________________ 
Zijnde te zamen       1058.00.00    ,,   
 
en onbelastbaar: 
Wegen, straten, waters, opper- 
vlakten, enz. ±         8.27.93 bunders 
         __________________ 
    Totaal Generaal  1066.27.93    ,,   
 
Later schijnt geene herziening geschied te zijn. 
Dus schijnt dat eiland sedert 1786, of in 62 jaren, 
643 Bunders vruchtbare grond verloren te hebben. 
 
 
Vroegere en tegenwoordige bevolking.  
 
Het in vroegere tijde voor 1720 bestaan hebbende veel meer westelijker gelegen dorp, bevatte 188 
huizen4 welke uitgenomen de publieke gebouwen en die van den Heer, allen aan de ingezetenen, 
1200 in getal, behoorden; - het tegenwoordige dorp bevat in alles buiten de kerk, 145 huizen of 209 
gebouwde belastbare perceelen en eene bevolking van 901 zielen op den 1e Januarij 1847, zoo dat 
dit eiland in alles veel verminderd is. 
 
Tegenwoordige veestapel.  
Den veestapel telde in den maand Februarij 1848 op dat eiland, als volgt: 
 
Runderen    33 beneden een jaar oud 
     27 beneden twee jaar oud 
     28 boven de twee jaar oud 
dus te zamen  148 runderen van verschillende ouderdom 
 
Paarden    15 boven de 3 jaren oud 
    geene beneden dien ouderdom 
 
Schapen   te zamen 37 stuks 
 
Varkens   bestonden destijds niet op deze bodem,    
 doch zijn later aangeschaft. 
 
Landbouw. 
 
Welke volgens het berigt van het Grietenij Bestuur, gevoed zijn op 239 bunders weiland, terwijl 
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van 155 bunders Hooiland, 310 000 Nederlandsche ponden hooi gewonnen is5. 
Volgens datzelfde berigt, wordt op het aanwezige bouwland aldaar, bijna niets anders verbouwd als 
aard-appelen, die echter niet genoegzaam tot voeding dier ingezetenen kunnen strekken; aangezien 
in den Herfst, het te kort komende hiervan met alle andere levensmiddelen, van den vaste wal 
wordt ingeslagen.  
 
Tegenwoordige Huurwaarde en jaarlijksche opbrengst der belastingen.  
 
De huurwaarde der ongebouwde eigendommen, wordt gerekend op f 1934,18 en der gebouwde 
eigendommen op f 2000. 
 De hoofdsom aan grondbelasting, brengt jaarlijks op, om en bij de f 500,- en de inkomende 
regten hebben in 1844 niets, in 1845 f 2,26 en in 1847 te zamen f 9,60 1/2 opgebragt. 
 
Stranding der schepen. 
 
 De ingezetenen van dat eiland, betalen erfpacht aan den Heer, voor den grond bij hun in 
gebruik. 
 Het stranden van schepen bij Noodweder, heeft ook voor dit eiland, nu en dan plaats, doch 
in verre niet zoo veel als op Ameland, terwijl blijkens de volgende uit de daarvan bestaande 
Registers bij het Grietenij Bestuur van Schiermonnik-oog getrokken opgave, Sedert den jare 1821 
tot 17 October 1848, dus mede in 27 jaren tijds, voor dit eiland niet meer dan 26 schepen gestrand 
zijn, wier bemanning gemiddeld op zes koppen voor ieder schip gerekend wordt; makende alzoo 
nog geen schip per jaar, en dus 83 schepen en 415 schepelingen minder dan voor Ameland, de 
noodige hulp en bijstand geboden. 
 
Vroeger en tegenwoordig bestaan der Eilanders. 
 
 In vroeger tijden was het bestaan der Ingezetenen meest gelegen in de Zee-visscherij, 
waarvan de gedroogde Schol zeer beroemd was, doch sedert het wijken der schol van deze kusten, 
is de Visscherij aldaar zeer verminderd, en velen der ingezetenen hebben zich hunne Vissch-
schuiten, wiens getal eertijds tot 110 was geklommen, doch later zeer verminderd zijn, ontdaan; en 
zich in plaats van deze, koopvaardijschepen van verschillende grootte aangeschaft, geschikt voor 
den handel over zee, op de zoogenaamde Kleine Oost, de kusten van Holstein, Hamburg, Breemen 
en in latere jaren, de Oostzee en de Fransche, en Engelse kusten. 
 Later hebben zich enkelen, doch zeer weinigen, even als hier vroeger gemeld, op den 
landbouw toegelegd, voor het tegenwoordige is dit nog even zoo, doch de algemeene welvaart van 
dit eiland, hangt geheel af van de buitenvaart. 
 
Onvoldoend toezigt tegen het verstuiven der Duinen, enz.; ten nadeele der bewoners, enz. 
 
 De instandhouding der wegen, paden, duinen en waterlossingen, werd door twee daartoe 
voor den tijd van twee jaren, benoemde en beëdigde volmagten bewaakt; omtrent die zorg voor de 
duinen, is sedert jaren volgens een rapport van den Hoofd Ingenieur, d.d. 15 December 1842, N. 
1916/5 en jaarlijks volgenden, niet te roemen geweest, aangezien de duinen op dat Eiland over het 
algemeen, niet alleen niet zeer begroeid zijn, maar zoodanig kaal worden, dat kostbare tuin- en 
moesgronden achter de Noordelijke rei huizen van het dorp, waarvan de bewoners toch hunne 
erfpacht moeten betalen, zoo als hier voren reeds gemeld; gestadig diep onder het stuifzand 
bedolven en onbruikbaar worden; waardoor dus hunne eigendommen en inkomsten van dien, 
zoodanig verminderen, dat om die reden reeds enkele huizen zijn moeten afgebroken worden, en bij 
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vervolg, bij niet voorziening in deze, zoodanig zal toenemen, dat hierdoor het eiland bij verderen 
voortgang onbewoonbaar zal zijn, en de opkomsten van dien daardoor voor hunne opvolgers 
geheel zullen verloren gaan; - waardoor twee schadelijke oorzaken bestaan, namelijk: - het 
afsnijden en uitplukken der helm, die door de geringe klasse der inwoners gebruikt wordt, en 
daarvan vloermatten maken, waarin zijlieden een middel van bestaan zoeken, en, het aanwezige 
konijn, dat de duinen losmaakte, met stuifholen bezet, en daardoor geheel verstuiven. 
 
Voorzieningen tot beter toezigt door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland en daarop 
gevolgde verbetering der Duinen. 
 
 Dit helmsnijden en uitrukken der helmplanten schijnt men in weerwil dat zulks verboden, en 
in strijd met art. 401 van het vigerende Wetboek van Strafregt was, evenwel niet hebben kunnen 
tegenhouden of beletten; vermoedelijk uit gebrek aan voldoende personeel, om het vereischte 
toezigt daarover te kunnen houden; ten gevolge waarvan bij resolutie van Heeren Gedeputeerde 
Staten van Vriesland, d d 5e Junij 1843 N. 5/278, de noodige voorzieningen zijn ingesteld, door het 
aanstellen van twee veldwachters, Speciaal met het toezigt daartegen belast, dat gunstig werkte; 
doch tegen de tweede oorzaak, zijnde het aanwezige Konijn, waarvan de jagt tot de Heerlijke 
regten behoorde, en jaarlijks verpacht werd, en die volgens informatie eene jaarlijksche revenu van f 
40.- opleverde; heeft de strenge winter van 1844/1845 eene voordelige uitwerking gedaan en 
zoodanige gunstige invloed gehad, dat dit voor de duinen zoo schadelijke gedierte, te dier tijd zoo 
sterk was verminder en later in den verminderden staat is gebleven, dat het die moeite niet waardig 
was, des tijds middelen daartegen in het werk te stelle; waardoor de duinen dan ook meer begroeid 
zijn en door de tegenwoordige bewaking, nog meer en meer begroeijen, even als blijkt uit des 
Hoofd-Ingenieurs rapport van 15 October 1847, N. 1329/5, waarbij ook tevens is gemeld, dat 
Sedert het vorige jaar,de afneming van den Westelijken duinrand niet was toegenomen, maar door 
het verkrijgen eener meer flaauwe helling en begroeijing, in eenen beteren toestand verkeerde; dat 
de verzanding van den Noorman steeds in hoogte en uitgebreidheid toenam en zulks meer Oost-
waarts begon uit te strekken; zoo dat het hoogste gedeelte aldaar niet dan met buitengewone hooge 
vloeden overloopt, waardoor dan ook de afneming van den Zuidelijken vruchtbaren oever, niet 
alleen heeft opgehouden, maar ook eene zekere helling had verkregen; waardoor dezelve in een 
veel gunstiger toestand was geraakt, terwijl op sommige punten reeds beginsel van aanwas was te 
bespeuren. 
 
 
Naschrift. 
 
Na de invoering van het metrieke stelsel werden tot ver in de 19e eeuw de aanduidingen "nieuwe 
el" en "el" gebruikt als meters werden bedoeld. 
Waar Kros dus ellen hanteerde, dienen deze niet te worden herleid tot centimeters met behulp van 
de vermenigvuldigingsfactor 0.67. Het waren en zijn "gewone" meters. 
Waar Kros het begrip "bunder" hanteert,dient dit gelezen te worden als 'hectare'. 
 
Voor geïnteresseerden in de volledige tekst van de Memorie, de beschrijving van Ameland en de 
inpolderingsplannen:  
De Memorie is te vinden in het Rijksarchief te Leeuwarden, archief Gedeputeerde Staten, Nr. 3437. 
Durk Reitsma.        
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REACTIES VAN LEZERS 
 
Mevr. Sine Beukema-Faber, 
Bedankt voor uw reactie. 
Uw bep had volkomen gelijk! Namen als Westerstrandweg, Westerburenweg enz. behoren tot de 
categorie "Verzinsels". Het was "It paid twisken Heichdarp (het tegenwoordige dorp) en Aisterbun 
(noord-oostelijke deel van het oude dorp, rond de plaats van de Kofjedyk)". 
De import heeft verdraaid weinig gevoel gehad voor de echte eilander namen; en de eilanders: zij 
protesteerden uitsluitend "By de Beurs". 
De genoemde Zuiderduinen (Súdderdúne) waren/zijn de duinen gelegen ten westen van het dorp. 
De naam zal zijn ontstaan ter onderscheiding van de "Noderdúne". 
De aansluiting van "it Karrepaid" op "it Aisterbunspaid" (alias Westerburenweg) is een restant van 
de door Johan Stachouwer genoemde doorbraak in de Zuiderduinen. 
Ik neem aan dat Johan Stachouwer, grietman en mede-eigenaar van het eiland Schiermonnikoog, 
op het eiland geboren en getogen, in zijn brief de juiste namen heeft gebruikt. 
De naam "Zuiderduinen" wordt overigens ook gebruikt in de Waterstaats correspondentie uit de 
periode 1825 - 1840. 
 Durk Reitsma 
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Uit de map met frutsels 
 
door Durk Reitsma 
 
Was het vroeger allemaal beter? 
Je hoort dikwijls mensen klagen over het vervoer van en naar Schiermonnikoog. "Vroeger was het 
veel gemoedelijker", " Vroeger was het minder zakelijk" enz. 
Dat mag waar zijn, maar was het ook allemaal beter? 
 
Hier volgt een brief van mevr. Reinhart-Ralvert, gericht aan de toenmalige Technisch Ambtenaar 
van de Waterstaat, de heer S. Sijbesma te Leeuwarden. 
 
R.K. Vacantie- en 
Herstellingsoord 
St. Egbert 
 Schiermonnikoog, 26 Mei 1923 
Schiermonnikoog 
=============== 
 
WelEd. Gestr. Heer. 
 
 Ondergeteekende heeft de eer het navolgende onder de aandacht van UwEdelGestr. te 
brengen. 
 Woensdag 23 Mei moest een groep kinderen landen te Oostmahorn. De steiger aldaar was 
in zulk een treurigen staat dat het ééne kind na het andere kwam te vallen en in den afgrond dreigde 
te storten. Slechts door de groote opoffering van de geleiders zijn ongelukken voorkomen. Deze 
hebben op de totaal onbegaanbare steiger staande de kinderen hand aan hand moeten overreiken. 
Het personeel der Rijksveerboot en van de steiger zijn voldoende met de treurige toestand der 
steigers bekend maar verklaarden dat sinds 1921 totaal niets voor het onderhoud is gedaan en dat 
ook aan hunne klachten geen aandacht geschonken wordt. Ondergeteekende die verantwoordelijk 
is voor de kinderen durft deze verantwoordelijkheid niet langer dragen en zal zich dezer dagen 
wenden tot Mevr. Bronsveld-Vitringa, lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal en met haar 
overwegen wat er te doen is om bij Z.Exc. den Minister van Waterstaat aan te dringen om deze 
intreurigentoestand veranderd te krijgen. 
 Ook de Burgemeester, met zijn zoontje voor eenige weken landende op die steiger, 
verklaarde dat het onverantwoordelijk was op zulk een wijze te moeten landen. Vertrouwende dat 
ook Uwerzijds een onderzoek zal worden ingesteld, 
 met de meeste hoogachting 
 
 Mevr. J.M. Reinhart-Ralvert. 
 
Aan de lezer anno 2000 de vraag: "Was het toen allemaal wel beter?". 
 
In 1874 verscheen 'OOSTERGO', Algemeen Nieuwsblad. 
Hoofdredacteur: A.S. Carpentier Alting. 
Abonnementsprijs: 
voor één nummer f 0,70 per kwartaal; voor de beide nommers f 1,20 per kwartaal, zoowel in de 
Stad als franco per post door het geheele Rijk. (Die stad was Dokkum, toen: Dockum). 
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Advertentien: van 1 - 5 regels 50 cts, groote letters, enz. naar plaatsruimte - de toezending hiervan 
uiterlijk Woensdag en Zaterdag 's middags 12 uur. 
 
Vanaf 1875 zijn de jaargangen (gelukkig) bewaard gebleven. 
 
De oudste "Schiermonnikoger" advertentie in een bewaard gebleven OOSTERGO is gedateerd 9 
januari 1875 en luidt:  
 
Aan de Openbare School te Schiermonnikoog wordt gevraagd: een eerste hulponderwijzer op eene 
jaarwedde onder nadere goedkeuringe van Vijf honderd vijf en zeventig Gulden. 
Terwijl door het geven van privaatles aan één der leerlingen dat salaris nog met pl.m. vijf en 
zeventig gulden kan vermeerderd worden. 
Er bestaat gelegenheid zich te bekwamen in de kennis der Fransche, Engelsche en Hoog Duitsche 
talen en in de Wiskunde. 
Schooluren: 30 uren per week, zomervacantie de maand Juli. 
Inzending der stukken vóór 1 Februari bij de Burgemeester N.J. van den Worm. 
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Vragen staat vrij (vragen van lezers aan lezers). 
 
Ongetwijfeld leven er bij u vragen, waarvan u denkt: misschien is er wel iemand die daar het 
antwoord op weet. Dus stuur uw vraag naar de redactie, wij plaatsen hem in het tijdschrift en 
hopen dan dat we u in het volgende nummer het antwoord kunnen geven.  
 
Reacties op vorige 'Vragen'. 
 
Op de vraag van Hilbert de Vries over het 'Vereerend getuigschrift ...' (zie ''t Heer en Feer'; jrg. 1, 
blz. 26) kwam een reactie van de heer P. Visser uit Kollum.  
Jeltje Jans was een dochter van Jan Freerks Posthumus en Anneke Hendriks Docter; zij huwde te 
Schiermonnikoog op 23 december 1852 met Tamme Baukes Bloos ("Teensma", blz. 30 en 31); ze 
moeten na 1877 van het eiland zijn vertrokken. 
 
Op de vraag over het echtpaar op de foto in ''t Heer en Feer'; jrg. 1, blz. 54 kwam van verschillende 
kanten een reactie.  
Het gaat hier om het echtpaar Hendrik de Boer (1-8-1860 - 19-2-1945) en Aukje de Boer-Hitman 
(28-2-1864 - 21-1-1944).  
Zij waren de grootouders van o.a. Cor de Boer.  
In 1913 verkochten ze hun hotel aan Sake van der Werff en gingen wonen in het huis van Van der 
Werff op Vierhuizen (in het huis waar nu Dennis en Gerda du Saar wonen). Ze staan dus op deze 
foto ongeveer in hun achtertuin. 
 
Nieuwe vragen.  
 
Nog steeds geen reactie is binnengekomen op het visitekaartje van de heer Pollacsek (zie ''t Heer en 
Feer' jrg 1,1). 
 
Verder een herhaling van een oproep. 
De redactie ontving, via Cees Soepboer Tzn, een brief van de heer Huijsman van Texel, die 
bijzonder geïnteresseerd is in de geschiedenis van de post. Hij is op zoek naar foto's en/of 
illustraties m.b.t. de post, telegraaf en/of telefoon; in het bijzonder naar foto's van het interieur van 
het postkantoor als ook van de hand-telefooncentrale. Ook zou hij graag een foto willen hebben 
van het postvervoer van of naar de boot: waar het vervoer van postzakken te zien is, hetzij bij het 
postkantoor, hetzij bij de boot. 
Wie kan helpen? 
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Vraag en aanbod (boeken, prentbriefkaarten e.d.). 
 
Aangeboden: prentbriefkaarten van het eiland.  
Ik zoek prentbriefkaarten van: Reeweg, kerken, scholen en vuurtoren(s). (Vuurtorens ook van 
buiten het eiland). 
 
Ook te koop: enkele boekjes over Schiermonnikoog. 
H.G. de Vries, Reeweg 10, tel. 531344. 
 
De raadplaat. 
 
De raadplaat van het vorige nummer liet een raam zien van het huis Langestreek 130, aan de 
noordkant (dus aan de Langestreek om de Noord).  
Er kwam maar één(!) oplossing binnen; wat de vraag opwerpt: was het zo moeilijk, of is een 
raadplaat iets wat niet zo erg aanslaat? 
Het prijsje gaat naar de familie Bentum (Reeweg). 
 
Toch nog maar eens proberen, met twee nieuwe raadplaten (het is per slot een dubbelnummer!); 
waar zijn deze foto's genomen? Oplossingen (en hopelijk nu wat meer!) naar de redactie. 
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PAUL VAN HESSEN (1914 - 2000) 
 
BRUGGENBOUWER  BIJ UITSTEK  
 
Na een toenemende ongesteldheid vanaf begin januari, is Paul van Hessen op 
1 november j.l. in huiselijke kring, in zijn woning in Den Haag, overleden. Zo had hij zich dat 
voorgesteld en is het ook gebeurd. Precies een week ervoor had hij nog de eindversie van het 
artikel over de  band van zijn familie met het eiland onder ogen gehad en zijn fiat gegeven. En toen, 
het was woensdagavond laat, kwam het voor mij toch onverwachte bericht dat Paul was overleden. 
Samen met rabbijn Soetendorp hebben we hem vrijdagmorgen in zijn sjoel herdacht en zijn lichaam 
daarna samen  – en in aanwezigheid van velen, waaronder ook een twaalftal eilandbewoners -  op 
de Joodse begraafplaats in Rijswijk begraven. 
 
Door de gesprekken over zijn familie heb ik  Paul en zijn vrouw Nina het afgelopen jaar beter leren 
kennen. Het gekke was dat het tussen ons drieën helemaal niet meer hoefde te klikken. Zonder dat 
ik mij daarvan bewust was, was dat blijkbaar al veel eerder gebeurd. Het was net of ik al een tijdje 
een beetje familie was. En zo waren de contacten ook. Met graagte vertelde Paul over zijn 
voorgeslacht en blikte hij terug op zijn eigen levensweg. Dankbaarheid voerde in alles wat hij 
hierover vertelde, de boventoon. Dat was hij vooral ook voor de opvoeding en de traditie die zijn 
ouders hem hadden doorgegeven, de kansen die daarna op zijn weg waren gekomen en als het 
ware hem hadden gegrepen en niet andersom. Want daarin was hij bescheiden. Ook vol humor kon 
hij zijn. Menig keer gaf hij door een losse opmerking een  plotse wending aan het gesprek en barstte 
dan  als eerste in een aanstekelijk schaterlachen  uit.  
 
In Paul ontmoette ik iemand die niet voor zijn leven getekend was door het ten hemelschreiende 
onrecht dat juist ook zijn familie toen, in die vijf zwarte oorlogsjaren, was aangedaan. Integendeel 
zelfs. Met zijn leven maakte hij waar dat deze ervaringen ook om te zetten zijn in een haast 
tomeloze energie aan optimisme, vertrouwen in de ander en voor het  bouwen aan een betere 
toekomst. Hij was wars van ruzie, van huis uit kende hij dat fenomeen zelfs helemaal niet en in zijn 
leven is hij dit ook altijd zoveel mogelijk uit de weg gegaan. Uit eigen ondervinding wist hij immers 
dat haat tot niets leidt en tenslotte vernietigt. In alle eenvoud heeft hij met zijn leven een voorbeeld 
willen geven van een levenswijze hoe het anders kan.  Paul was een bruggenbouwer,  tussen 
generaties, landen en continenten en de allernieuwste communicatiesnufjes kwamen hem dagelijks 
hierbij goed van pas. 
 
Paul is niet meer. Dat doet pijn. Het is net of nu iets uit mijzelf is weggesneden. Naarmate de tijd 
verstrijkt zullen de herinneringen groeien en overblijven. En daarmee zal de pijn  geleidelijk aan 
wegtrekken. Maar, toch niet helemaal verdwijnen. Paul is niet meer. Dat de herinneringen aan hem 
ons tot zegen moge zijn en uit ons handelen blijken. 
 
Arend J. Maris 
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Bestuur: 
Henk Koning, voorzitter; 
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WybJan Groendijk, penningmeester; 
Cees Soepboer Tzn.; 
Hilbert G. de Vries. 
secretariaat: 
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penningmeester: 
WybJan Groendijk 
Reeweg 11 
9166 PX Schiermonnikoog  
Administratie 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog 
nr. 34.61.83.413   
1. De oude afteekeningen N. 1, 2 en 3, door Menso Alting in de Atlas van Schotanus van den 
ouden bodem der Batavieren enz. zouden hem hierin ook versterken. 

2. Dit watervlak schijnt ook, die vroegere kaarten van het Oude Vriesland N. 4, 5 en 6, ook in 
gemelden Atlas van Schotanus raadplegende, namelijk: 
N. 4 van geheel Vriesland na het verhuizen der Franken en der Saksen aankomst. 
N. 5 Omtrent de wederkomst der Franken, - doch voornamelijk: - 
N. 6 Van het Vreije Vriesland, tusschen Kinnen en de Eems, van omtrent der Franken wederkomst 
tot aan de overwateringe van de 13e eeuw.- een vroeger bestaand hebbend, tusschen de eilanden en 
den vasten wal doorloopend groot en diep Scheepsvaarwater in vereeniging met het Reitdiep 
geweest te zijn, even als de Vriesche Wadden; van de Eems tot in den mond van het Boerdiep of 
der Middelzee, thans het Amelander-gat genaamd dat in later tijden meer onbruikbaar is geworden 
en thans over den Vloed nog kleiner schepen doorlaat, over de Groninger-balg en de Spruit midden 
door die Wadden loopende.- 
Ook de kaart van C. Sepp en zoon 1773, der zeven vereenigde Nederlandsche provinciën en eene 
kaart van 1763, door P.I. Portier van de banken en plaatsen, voor de betonningen tusschen 
Ameland en Schiermonnikoog, geven daartoe aanleiding.- 

3. Deze kaart is bij een breedvoerig rapport, wegens de gesteldheid van het eiland 
Schiermonnikoog, dd 15 December 1842, N. 1916/5, van den Hoofd Ingenieur aan Heeren 
Gedeputeerde Staten van Vriesland overgelegd, zoo als daarna jaarlijks is vervolgd, na een daartoe 
expresselijk gedane Inspectie door de Provincialen Ingenieur. 

4. Welligt is onder dit getal huizen, die in vroegere jaren bestaan hebbend Oosterbuurt meer 
duinwaarts gelegen, en op de bovengemelde kaart bijlage P. zigtbaar begrepen, - zonder dat zoude 
dit getal, met het vroeger gemelde in strijd zijn. 

5. Deze opgave van het getal bunders wei- en hooiland is 42 bunders minder dan die door het 
Kadaster hiervoren gemeld, vermoedelijk. door later grondverlies 
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Jaargang 3 (2001) nr. 1 
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ Schiermonnikoog. 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer) 
 
Redactie: Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Redactie-adres: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog; tel/fax 0519 - 531 344 
e-mailadres: tHeerenFeer@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PX Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 242 
 
Abonnementsprijs: f 20,- per jaar 
Postabonnees f 27,50 per jaar 
Losse nummers f 7,50 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:  
nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is in 
verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand 
gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 
1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie. 
 
Na het verschijnen van het themanummer 2001, gewijd aan de tentoonstelling over de winters op 
Schiermonnikoog, het eerste “gewone” nummer van de derde jaargang en daarmee het eerste van de 
nieuwe eeuw (en zelfs van het nieuwe millennium!). 
Hopelijk beleeft u er weer een aantal plezierige momenten mee. 
 
We willen er nogmaals bij u op aandringen om iets te schrijven voor ons tijdschrift - en met dat 'ons' 
wordt dan bedoeld de gehele vereniging, alle lezers! Vooral ook persoonlijke herinneringen aan 
vroeger: met nadruk willen we een beroep doen op de oudere lezers van ''t Heer en Feer' om iets van 
hun belevenissen en gebeurtenissen in vroeger dagen op papier te zetten. Voor jongeren die die tijd niet 
hebben meegemaakt is het leuk en interessant om te lezen hoe het leven in vroeger dagen op Schier-
monnikoog zich afspeelde. Dus: graag herinneringen, anekdotes enz. 
Bijdragen sturen naar het redactie-adres (op diskette, in Word, maar getypt of geschreven mag 
natuurlijk ook! En: het kan nu ook per e-mail: tHeerenFeer@hetnet.nl). 
En als u zegt, 'ik heb wel een verhaal, maar kan het alleen maar vertellen - niet opschrijven'; dan komen 
we met cassette-recorder naar u toe om het op te nemen en dan typen wij het voor u uit! 
Kortom: reageer! 
 
 
 
Verenigingsnieuws. 
  
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven verkrijgbaar: 
  
Ansichten van schilderijen  f 1,- 
boekje “Schier-Schilders-Oog”  f 5,- 
boekje “Vredenhof”  f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999: "Een eeuw toerisme"  f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000: "170 jaar reddingswerk" f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001: “Winters” f 10,- 
losse nummers ‘’t Heer en Feer’ f 7,50 
 
Aanwinsten: 
 
object nr. 154: Lakdoosje, zwart; hand beschilderde bloemmotieven S.O.K. 
 
object nr. 155: Meet/Maatinstrument, ivoorbewerkte knop met foudraal. S.O.K. 
 
object nr. 156: Wandsteun; scharnierend doel? S.O.K. 
 
object nr. 157: Beddekoord met handvat. S.O.K. 
 
object nr. 158: Batterijen, Witte kat. ? 
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object nr. 159: Spijker, handgesmeed. S.O.K. 
 
object nr. 160: Kaarsenhouder. S.O.K. 
 
object nr. 161: Schaaltje, rond, ijzer, met versiering. S.O.K. 
 
object nr. 162: Slikslede van hout, geverfd, herkomst? 
 
object nr. 163: Kinderstoel, dodekop geverfd. S.O.K. 
 
object nr. 164: Walvismes met steel, 2m. herkomst? 
 
object nr. 165: Aandrijfriem melkfabriek. B.C. 
 
object nr. 166: Diverse seinvlaggen en wimpels (10 stuks). B.C. 
 
object nr. 167: Haardketting met haken. B.C. 
 
object nr. 168: Gebruiksvoorwerpen van ijzer. (2 stuks). S.O.K. 
 
object nr. 169: Stencilmachine. B.C. 
 
object nr. 170: Ruitenwisser Reddingboot Nine Anna. B.C. 
 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden dingen 
tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg kunnen - graag 
een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te voegen aan de 
verzameling van de CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo blijven ze goed 
bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de bedoeling 
om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over Schiermonnikoog 
tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar 
de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn dus altijd 
welkom! 
 
* Fietsen op een wandelend eiland; geografische excursie op Schiermonnikoog. KNAG, 2000. 34 blz. 
Met kaart. (Geografische route nr. 2) 
 
* Everts, F.H., en A.P. Grootjans - Monitoring anti-verdrogingsmaatregelen Schiermonnikoog 1993-
1999; eindrapportage. Groningen, Rijksuniversiteit, 2000. 97 blz. + 9 bijlagen. (rapport nr. EV 00/13). 
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* Schrijvers om de Noord. Groningen, Noorderbreedte, 2001. 48 blz. (uitg. n.a.v. het Noorderbreedte-
festival op 13, 14 en 15 febr. 2001). 
 
* Hamburger, H., en J.C. Regtien - Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland, alsmede 
algemene oorlogsmonumenten waarop joodse namen voorkomen. Bedum, Profiel, 2001. 32 blz. 
oblong. 
 
Van Schiermonnikoog wordt de gedenkplaat aan de Hervormde kerk, met vijf joodse namen, 
genoemd; met korte biografietjes van de familie Van Hessen, het echtpaar Kronthal en Minekehe 
Marcus. 
 
* Op 'e bjokkens fan de tiid. Ferhalenbuek fan it eilaun Schiermontseich. Schiermonnikoog, de 
Taalpluech van de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer, z.j. (2001). 108 s. 
 
* Perdok, E. - Woordenboek Nederlands - Schiermonnikoogs. Schiermonnikoog, Cultuurhistorische 
Vereniging ''t Heer en Feer', 2001. 410 blz. 
 
* Zo mooi is Schiermonnikoog. Ontdek de mooiste plekken op Schiermonnikoog met top-fotograaf 
Jurjen Drenth. Kampioen, februari 2001; blz. 18-23. 
 
* Eilandhoppen op de Wadden, van Texel naar Schiermonnikoog. Kampeer- en Caravankampioen, 
februari 2001; blz. 52-59. 
 
* Bij nacht en ontij zoeken naar de haven van Schier. Schuttevaer, 10-2-2001; blz. 7. 
Interview met Jan Groendijk, "tientallen jaren beurtschipper tussen het eiland en het vaste land". 
 
* Lange dagen op zeevaartschool Schier. Leeuwarder Courant, 13-3-2001; blz.14.  
Interview met Bennie van Bon, "de laatst nog levende leerling die op deze school het diploma leerling-
stuurman heeft gehaald". 
 
(Opm. van de red.: Weer 2 dat vermaledijde 'Schier' in de titel!) 
 
* Waddengezichten. Waddenspecial: het gevoel van .... Grasduinen, april 2001; blz. 23-45. 
"We bekijken dit gebied, waar in de politiek zoveel om te doen is, door de ogen van de echte kenners: 
ofwel de bewoners." Voor Schiermonnikoog zijn dit Jan Jacob Veldhuis en Hilbrand Abma. 
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Uit oude boeken (2) 
 
Op zoek naar interessante boeken sta ik op een markt bij een tafel vol oude boeken. Op het eerste 
gezicht lijkt er, zoals zo vaak, alleen maar een berg onooglijk waardeloos oud papier op te liggen. 
Maar de ervaring heeft mij inmiddels geleerd dat je altijd even goed moet doorsnuffelen. Daarbij 
valt mijn oog tussen de troep op de kleurrijke kaft van een klein boekje van 15 bij 12,5 cm. De 
afbeelding op de omslag is ontworpen door Gerrit de Morėe. Door verzamelaars wordt 
regelmatig gevraagd naar werk van deze kunstenaar. Het boekje verwisselt dan ook voor een paar 
kwartjes van eigenaar.  
De sierlijke illustratie op het boekplat is er een in vijf kleurendruk. De afbeelding toont een tijger, 
een inheemse bewoner met speer, twee reeachtige dieren en enkele bloemen en planten. Een ware 
lust voor het oog. 
Het boekje draagt als titel  “Joechei!” met als ondertitel “Verhalenboek voor de Jeugd”; deel 2. 
Het is een uitgave door de Missionarissen van de H. Familie uit 1952. De opbrengst van het boek 
( f  1,25 per exemplaar) was bestemd voor de opleiding van priester-missionarissen. 
Maar het boekje bevat nog een andere aardige verrassing, anders zou ik er hier niet over schrijven. 
Op bladzijde 62 begint het verhaal “Storm op de kust  Schepen in nood”. In dit hoofdstuk staan 
ook een aantal piepkleine zwart wit afbeeldingen (schaal 1 : 800) van een aantal Nederlandse 
motorreddingboten, waaronder de “Insulinde” van Oostmahorn van 1927 en een aantal 
afbeeldingen van  motorstrandreddingboten, waaronder de “Johan de Witt” van Schiermonnikoog 
 van 1941. 
Ook het verhaal is voor de liefhebbers boeiend. Ik zal het hier niet uitgebreid beschrijven want de 
lezer weet wel wat er gaat gebeuren als de Noordwester met orkaankracht over het land buldert. 
Inderdaad storm op de kust en mogelijk schepen in nood. De schippers van de reddingboten 
slapen dan onrustig  met de telefoon naast het bed, wachtend op de alarmseinen van de kust. De 
reddingboten varen dan ook spoedig uit. Zo ook de “Insulinde” onder Mees Toxopeus, die vanuit 
Oostmahorn vertrekt naar aanleiding van verwarde berichten over schepen in nood bij Borkum. 
Elders aan de Noorzee kust verrichten de redders hun gevaarlijke werk. Oostmahorn meldt dat de 
“Insulinde” op de terugweg is omdat de schepen bij Borkum geen hulp meer nodig hebben.  
Maar de storm houdt aan. De volgende dag – 2 maart – komen er wederom twee reddingsboten in 
actie. De motorstrandreddingsboot “Johan de Witt” van Schiermonnikoog wordt 10 km op de 
Oost gereden, waar het Noorse s.s.”Rapid II” tegen het strand zit en ook de “Insulinde” gaat er 
heen. Maar de Noren bereiken met eigen sloep de wal net voordat er Schiermonnikogers ter 
plaatse waren. Jammer voor de schipper J.Y. Teerdstra en zijn mannen. 
Het verhaal in “Joechei” is van de hand van de Directeur Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche  
Redding-Maatschappij H.TH. De Booij en niet De Looij, zoals abusievelijk onder het verhaal staat 
vermeld. 
Mocht iemand het boekje willen zien of het verhaal willen lezen of kopiëren, kom dan even langs 
Reeweg 6. Dat geldt ook voor andere boeken, die in deze rubriek de revue passeren. 
 
Jan A.M. Oonincx 
van Antiquariaat “Bornrif” 
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WOPKE FENENGA. 
 
 Henriëtte Pieperiet 
 
Wopke Fenenga was een markante persoonlijkheid en in "De Tijd" van 5 februari 1940 stond een 
opmerkelijk verhaal over een ontmoeting met hem. 
 
Het traditionele “Kallemooifeest” op Schiermonnikoog bracht ons in aanraking met Wopke Fenenga. 
Zo maakten wij kennis met Wopke aan de stamtafel van Hotel van der Werff waar hij troonde in een 
wijde kring van jonge eilanders als de held en ongekroonde koning van die kleine samenleving tussen 
de dreunende branding van de Noordzee en het grijze verraderlijke wad. 
Daar zat Wopke en het was een der merkwaardigste mensen die wij ooit ontmoetten. Een flinke 
veertiger, lang, mager, getaand door zeewind en zon.  
Hij droeg een zwierige zeilpet en daaronder stond zijn smal, gebruind gezicht in een vrolijke grijns. Dat 
kwam door het ene oog dat hij miste, waardoor zijn gelaat vertrok. En met dat ene loense oog in de 
verpekelde tronie, toch manlijk en zelfs 'smart' (zoals de Engelsen het zeggen) leek hij ons, achter zijn 
glas Jamaica-rum, waarin het lamplicht gloeide als oud goud, een Boekanier, een eilandpiraat, jutter en 
rover, maar met ere. Daaraan ontbraken slechts de rode doek om het blinde oog, de haak uit het 
rechter mouwgat en de beenstomp onder tafel. 
Simon de danser, Klaas Compaan of hoe zij ook geheten mogen hebben, zij kwamen weer tot leven in 
deze wonderlijke sinjeur .... 
Een avonturier was Wopke van kindsbeen af. 
Hij had het gebracht tot tweede stuurman ter koopvaardij en alle zeeën bevaren. In de wereldoorlog 
was hij, nog geen dertig jaar, schipper op een oude schoener waarmee hij duizend gevaren trotseerde.  
Het verlies van een zijner ogen bij het ontsteken van een vuurpijl bracht een keerpunt in zijn leven en 
betekende 't einde van zijn stuurmanscarrière. 
Na nog vele jaren op zee gezworven te hebben leefde Wopke als verstokt vrijgezel op 
Schiermonnikoog bij zijn bejaarde moeder. 
Zij was wellicht de enige die haar onstuimige zoon heeft begrepen en wist hoe onder zijn uiterlijk wilde 
overmoedige aard een warm nobel hart klopte en het verdriet schrijnde om het onvolwaardig zijn. 
Maar de zee bleef Wopke's lust en leven; al was het dan slechts de branding voor de kust of het wad 
met z'n geulen en slenken. Jarenlang exploiteerde hij een kustbootje en organiseerde "maanlicht-
excursies" voor toeristen. Voor geen hel of duivel was hij bang, bij alle feestje nummer één: een Jan 
Plezier, een Uilenspiegel, een zilte Bohémien .... 
Urenlang kon hij de oude bijna vergeten rijmen en verzen van het eiland declameren en de oude volks 
melodieën zingen. Hij hield van zijn geboortegrond als geen ander, zoals hij van het leven hield met een 
barre onstuimigheid. 
(tot zover het verslag uit "De Tijd" van 5-2-1940) 
 
Deze levensbeschrijving was geschreven naar aanleiding an het overlijden van Wopke, die in de winter 
van 1940 zich op het ijs waagde om te trachten een zestal ijswandelaars op te sporen. Tijdens deze 
tocht voelde hij zich niet goed en keerde terug. Onderweg overviel hem een hartverlamming welke een 
einde aanzijn leven maakte. 
Eenzaam, ondanks alle vrienden was zijn leven geweest ... en eenzaam vond de dood hem aan de voet 
van de dijk, op de grens van eiland en wad .... 
De zesde februari werd de kist met het stoffelijk overschot door een tiental roeiers van de reddingboot 
naar het graf gedragen en ondanks de felle koude door nagenoeg de gehele bevolking gevolgd. 
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Schiermonnikoog zou deze bijzondere troubadour niet licht vergeten. 
Zijn gedichten en liedjes zijn voor mij nog steeds een bron van inspiratie en gecombineerd met een 
melodietje op de harmonica neem ik de mensen mee naar de tijd waarin hij zelf bij zijn oude gitaar 
zong. 
 
Zijn zuster Martha (die zich in die tijd had aangesloten bij een groepje eilanders dat zich verdiepte in het 
spiritisme) uitte haar gevoelens over dit tragische gebeuren in dit bijzondere in memoriam. 
Aan het eind schrijft ze: Hij behoorde aan zee en eiland beide. Beide hadden recht op hem. En het leven 
sloeg hem op de grens van beide en liet hem sterven aan de dijk. 
 
Nooi Wopke's deud. 
 
D'r wiê in striid twisken eilaun en 't wed 
   wa fan beide har sanger hawwe súe 
       as syn stim ferstúer ... 
It eilaun sei: Hy is fan my! 
Het'er net gotte en lytje dingen op my beleve? 
Het'er net syn hets oon my ferpachte? 
Mot ik dat net bewarje yn myn greewn? 
Hy is myn laste sjonger .... 
Hearste net dat myn lon, gebeuren út fole folken, 
troch my mooi sorch bewôre, oon't ieuwn rôke? 
Nach even ... en 't is fergúed feurby .... 
Ach, hy wie myn laste stim .... 
Maar 't wed koom feur him sallem op. 
Kúe hy my net troch en troch? 
Hy kúe myn heichten en myn liêchten, myn kúeren en myn nokken 
batter dan'k se salm wist! 
Allene hy wiê yn da laste jierren de man oon wa'k my júech 
Hy spyle mooi my krekt so as hy wúe en 'k wiê geheursem. 
Nee dò lytje Pole, dy gon'k him net ... 
Hy is fan my! Yn in tee ... in heich tee sil'k him hawwe en  
bringe nooi de gotte see dy myn heit is! 
Oon him beheart hy dy my behearsde. 
Wiê syn hets net sò rúm en syn eich net sò wiid as it gotte watter? 
Hy hearsde oon see en eilaun beide ... beide hiêne jocht op him; 
En it livven slúech him op'e grins fan beide 
en lat him storve oon'e dyk .... 
 
 Martha Feninga, 3-2-1940 
 
(Na Wopke's dood. 
Er was een strijd tussen eiland en 't wad, wie van beide haar zanger zou hebben als zijn stem verstierf. 
Het eiland zei: hij is van mij! Heeft hij niet grote en kleine dingen op mij beleefd? Heeft hij niet zijn hart 
aan mij verpacht? Moet ik dat niet bewaren in mijn grond? Hij is mijn laatste zanger. Hoor je niet dat 
mijn klank, geboren uit vele volken, door mij met zorg bewaard, ten einde raakt? Nog even en 't is 
voorgoed voorbij. Ach, hij was mijn laatste stem. Maar 't wad kwam voor zelf op. Kende hij mij niet 
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door en door? Hij kende mijn hoogten en mijn laagten, mijn kuren en nukken beter dan ik ze zelf wist! 
Alleen hij was in die laatste jaren de man aan wie ik mij gaf. Hij speelde met mij net zoals hij wilde en ik 
was gehoorzaam. Nee jij Schiermonnikoog, jou gun ik hem niet. Hij is van mij! In een tij, in een hoog 
tij zal ik hem hebben en brengen naar de grote zee die mijn vader is! Aan hem behoort hij die mij 
toebehoorde. Was zijn hart niet net zo ruim en zijn oog niet net zo wijd als het grote water? Hij 
behoorde aan zee en eiland beide. Beide hadden recht op hem. En het leven sloeg hem op de grens van 
beide en liet hem sterven aan de dijk.) 
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De afneming van het eiland (III) 
 
In het eerste nummer van ‘’t Heer en Feer’ is aandacht besteed aan de rapportage van ir. Bolten. 
Bedankt voor de ontvangen reacties daarop. 
In deel I werd de suggestie gewekt dat er helemaal niets gebeurde; dat was een heel klein beetje te 
stellig. 
 
In 1837 stelden de Staten van Friesland een bedragje beschikbaar, waarvoor een veldwachter kon 
worden aangetrokken. 
De taken van de aan te trekken veldwachter zouden onder anderen dienen te zijn: 
* toezien op de waterlossingen. 
* toezien op het weiden van vee in de duinen. 
* toezien op de naleving van het verbod helm te snijden 
* toezien dat voerlieden op daartoe aangewezen plaatsen naar het strand reden. 
 
Aan het Grietenijbestuur van Schiermonnikoog werd opgedragen, het snijden van helm bij reglement te 
verbieden. 
Dat reglement, opgesteld in 1836, werd in 1837 van kracht. 
De letterlijke tekst luidde: 
 
Reglement waarbij wordt verboden van de Duinen of andere publieke velden helm te snijden of van 
daar weg te nemen. 
 
Art. 1 
Het wordt verboden van de duinen of andere publieke velden helmen te snijden of van daar weg te 
nemen. 
Art. 2 
Ieder overtreder van art 1 zal telkens verbeuren eene boete van 12 gulden of gestraft worden met een 
dag gevangenis. 
 
Art. 3 
De Politie, Geregten en verdere bedienden worden gelast, bestendig een wakend oog te houden op de 
overtredingen welke tegen deze verordening mogten worden begaan ten einde daarvan proces verbaal 
worde opgemaakt. 
 
Bovenstaande reglement gearresteerd met voorkennisse van Hun Edele Mogende Heeren 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland aan welke een behoorlijk geteekend Afschrift zal 
worden ingezonden op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en Afgekondigd te Schiermonnikoog 
den 13 Januarij 1837. - 
 
      Het Grietenije Bestuur van  
      Schiermonnikoog 
 
      (get) J. Stachouwer 
                   
      Ter ord

tie
 van dezelve 
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      (get) G.G.R. Fenenga 
         Secretaris 
 
      Voor eensluidend Afschrift 
      De Secretaris voornoemd 
       G.G.R. Fenenga 
 
Voorzichtig groeide in de provinciale zowel als in de lands-politiek het besef, 'dat niets doen te weinig 
was'. 
In Leeuwarden en in Den Haag wenste men wel te weten wat de mogelijke eigen bijdragen van de 
eigenaren van het eiland zouden kunnen zijn als de afslag van het eiland een halt toe werd geroepen. 
Aan de heer Beekkerk, Verificateur der Registratie en Domeinen, toen woonachtig in Kollum, werd 
opdracht gegeven rapport uit te brengen over "De Staat der Voordeelen der Eigenaren van de 
Heerlijkheid Schiermonnikoog". 
Beekkerk reageerde bijna per omgaande. Hij had namelijk reeds op 17 maart 1819 een rapport over 
inkomsten en uitgaven van de eigenaren van Schiermonnikoog uitgebracht. Hij kon dus volstaan met 
toezending van een kopie van het rapport, dat luidde:  
 
Den Heer Directeur 
der Registratie en Domeinen 
in de Provincie Vriesland 
 
        Kollum 17 maart 1819 
 Ter voldoening aan U W Ed. Getstr.s missive van den 10 Februarij l.l. No 87/domeinen/ heb ik 
de eer, met terugzending der daarbij behoorende stukken U W Ed Gestr. te berigten: 
 Dat de eigenaren der heerlijkheid Schiermonnikoog het Zee- of strandregt voor den jare 1794 
schijnen bezeten te hebben, hetwelk, zoo uit de akte van transport dezer Heerlijkheid, door de Staten 
van Vriesland in het jaar 1638 aan de koopers, met alle de landen en zeeregten/ zonder omtrent de 
laatsten eenige uitsluiting te bepalen,/ als uit de venduboeken van gestrande goederen kan worden 
afgeleid. 
Dat echter dit, en andere voordeelen, bij de aankoop in verband hebben gestaan, met lasten; welke de 
koopers zich verpligten te voldoen; als onder anderen, de voldoening der kosten van de criminele 
justitie enz., waarvan ten bewijze diend eene resolutie van de Staten van Vriesland van den 8 sten Mei 
1773; wordende daarin, een verzoek van de Erfheer van Schiermonnikoog, strekkende om de kosten 
op de criminele justitie gevallen, ten laste van de gemeene Ingezetenen van het Eiland te mogen 
brengen, afgeslagen, op grond dat hij boven de opkomsten der landen, de Zeevonden, konijnenjagt 
enz., genietende, daarmede die kosten konden worden bestreden; dat men geene bewijzen vindt, dat 
daaromtrent tot den jare 1794 en later eenige verandering is gemaakt.- 
 Om te kunnen beoordelen in hoeverre de eigenaren door het vervallen van sommigen dezer 
lasten, en het voortdurende bestaan der voordeelen, thans meerder voordeel dan bevorens genieten/ in 
welk denkbeeld men schijnt te verseren/ heb ik omtrent een en ander - resignementen ingewonnen en 
neme de vrijheid, in de twee navolgende staten van de voordeelen en lasten eene opsomming te doen, 
ten einde door vergelijking derzelve het resultaat aan te wijzen: 
 
('staten') 
 
Uit vorenstaande staten welke ik uit onderscheidene opgaven heb opgemaakt, resulteert, dat de 
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eigenaren der heerlijkheid voor den jare 1794 een zuiver jaarlijks voordeel genoten van f 2893,-. 
 Dat zij thans een zuiver jaarlijks voordeel genieten van f 1242,- en dat alzoo zoowel door de 
vermindering der voordeelen als der lasten, hun jaarlijks inkomen is verminderd, de som van f 1651,-, 
welke vermindering zoo aanzienlijk is, dat al was in deze Staten iets vitieus opgegeven, /hetwelk zeer 
wel het geval zoude kunnen zijn/, men toch naar mijn oordeel gerust mag besluiten, dat zij bevorens 
meer voordeel hunner bezittingen genoten als thans, en wanneer men tot vroeger tijden terug gaat 
wordt dit verschil hoe langer hoe grooter; zoo vindt men onder anderen aangeteekend, dat kortere tijd 
na de aankoop dezer heerlijkheid in 1638, alleen de konijnenjagt en de inpost op de sterke dranken en 
wijn, meer rendeerde dan jaarlijks duizend guldens.- 
 Zonder deze materie verder te ontwikkelen, vermeen ik hiermede aan U W Ed Gestr. intentie 
te hebben voldaan.- 
 
       De Verificateur der 
       Registratie en Domeinen 
 
         Beekkerk 
 
Opmerkelijk is dat Beekkerk zijn bedenkingen plaatste bij het salaris van de Grietman en dat van de 
Grietenij-secretaris. De Grietmannen en de Grietenij-secretarissen aan de vaste wal waren immers 
allemaal bezoldigd. 
Uit de door Beekkerk opgestelde 'Staten' wordt duidelijk dat het onderhoud aan duinen en dijken op 
Schiermonnikoog weinig kon voorstellen (f 75,- totaal per jaar!). 
 
Op 22  januari 1853 (!) deed Beekkerk nog eens een brief uitgaan over het onderwerp 'Wie betaalt wat 
of wie kan wat betalen'. Die brief, genummerd 1e Afd. No 226, luidde: 
 
Hoog edel Gestrenge Heer! 
 
 In den jare 1819, werd, om consideratien en advies, in mijne handen gesteld een rekest van de 
eigenaren der Heerlijkheid Schiermonnikoog, betrekkelijk hun regt van eigendom op het strand of 
Zeeregt. 
 Men wenschte aan het Departement van Financiën vooral te weten, of de financiëele positie 
dier eigenaren sedert 1794 was verbeterd of verminderd. 
 Het gelukte mij van den gewezen Drossaard Wiarda aldaar, inlichtingen te bekomen, die min in 
staat stelden een overzigt te kunnen geven, van de Zuivere opbrengst dier Heerlijkheid, voor en na 
1794. 
 Deze opgave is daarom van eenige waarde omdat niemand op het eiland, behalve die 80 jarige 
grijsaard, in het bezit van naauwkeurige aantekeningen was.- Ik neem de vrijheid, U H Edel Gestr. van 
het daarover uitgebragte rapport een afschrift aan te bieden. 
 Het is mij altijd onverklaarbaar voorgekomen, hoe de staten van dit gewest in 1638, bij eenen 
lagen standaard der rente, dit Eiland voor eene betrekkelijk zoo geringe Som in eigendom konden 
afstaan, daar de voordeelen, welke hetzelve destijds opleverde, zeer aanmerkelijk waren. 
 Ik ben ook van meening, dat van dit Eiland meer partij is te trekken, /zoo zijn de landhuren 
sedert 1794 slechts f 100.- verhoogd;/ en dat verbeteringen tot stand zijn te brengen, die thans niet 
kunnen worden bereikt, omdat het Gemeente bestuur, door regten van den Eigenaar des lands, telkens 
daarin is beperkt. 
 't Is daar nog het land van goede trouw, ik heb een aantal bewijzen van eigendom van huizen 
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gezien, geschreven op  een ongezegeld briefje, waarin A. verklaart aan B. het huis te hebben verkocht, 
voor de som van f ..., in tegenwoordigheid van den Predikant der Gemeente, zonder dat de kooper 
accepteert.- Tot voorkoming van de ongelegenheid, waarin zij ten aanzien der registratie en 
hypotheekregten kunnen geraken, is de noodige waarschuwing gedaan, en wordt, uit oorzaak hunner 
onwetendheid, hierin de meeste faciliteit in acht genomen.- 
 Ik heb de eer met de meeste hoogachting te zijn. 
 
   Hoog Edel Gestrenge Heer. 
   Uw Hoog Ed Gestr. D W Dienaar 
 
      Beekkerk 
 
Leeuwarden 
den 22 Januarij 1853 
 
 
Zoals uit het hier opgesomde blijkt, komen er op zoek naar het waterstaatkundige verleden ook andere 
zaken boven tafel, die de moeite van het onder de aandacht brengen zeker waard zijn. 
 
Wordt vervolgd.       Durk Reitsma 
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MET PENSIOEN:  
KRANTENARTIKELS VAN ZO'N 65 JAAR GELEDEN, MET EEN KNIPOOG NAAR HET HEDEN. 
 
20-8-1934: Zaterdag heeft Schiermonnikoog de primeur gehad van wielerwedstrijden op het strand. 
Onder auspiciën van de Groningse wielerbaan hebben een 15-tal bekende Noordelijke renners hun 
krachten gemeten in een veelzijdig programma. De berijdbaarheid van het strand bleek uitstekend, 
zoodat van een geslaagde proef kan worden gewaagd. 
 
(foto) 
 
 Burgemeester v.d. Berg lost het startschot voor den koppelwedstrijd. V.r.n.l. manager korf, de heer S. 
v.d. Werff, burg. H.W. v.d. Berg en de bekende Groningsche official, de heer Muda. 
 
 
17 Mei ’36: In opdracht van Graaf Bernstorff, - eigenaar van Schiermonnikoog – zal een gedenksteen 
worden opgericht ter nagedachtenis van den overleden jachtopziener, den heer C.R. Visser. 
Deze steen zal geplaatst worden in de duinen om de Oost, daar, waar het Kronkelpad en de 
Reddingsweg bijeenkomen in de onmiddellijke nabijheid van het Matrozenkerkhof “Vredenhof”. 
Op deze plaats heeft de heer Visser in zijn functie al;s jachtopziener in dienst van Graaf Bernstorff  vele 
uren gesleten, die plaats was hem lief geworden en met het oog hierop heeft de Graaf zeker ook deze 
plaats als de best geschikte voor dit doel uitgekozen. 
De plechtige onthulling dezer steen zal Dinsdag 19 Mei des middags te 2 uur geschieden. Morgen 
(Maandag) worden Graaf Bernstorff en Jonkheer Roril alhier verwacht. 
’t Gemeentebestuur, officieele personen van hier en elders, familie en vrienden van wijlen den heer 
Visser zijn voor bijwoning dezer plechtigheid uitgenoodigd.  
 
(Opm. red. ’’t Heer en Feer’: voor ‘Jonkheer Roril’ moet gelezen worden ‘Jonkheer Roëll’.) 
 
(foto) 
 
De steen ter nagedachtenis van Cornelis Visser, die 42 jaar jachtopziener is geweest. Wie kan 
opheldering verschaffen over de lotgevallen van deze steen? 
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Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet helemaal 
onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto hebben waarvan 
u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de redactie. En: graag 
reacties op de geplaatste foto’s; vaak zijn de (of: sommige) namen en gebeurtenissen niet bekend en we 
willen altijd het liefst zo compleet mogelijk zijn!  
 
Eerst enkele reacties op de vorige aflevering (''t Heer en Feer', jrg 2, nr 1/2).  
 
Volgens Bennie van Bon is de boot op de foto op blz 20 niet de Barkas, maar de Bavaria. 
 
Hij reageerde ook op de (onderste twee) foto's op blz. 22; evenals Willem van der Geest. 
Het huis is het huis van Aaltje Steffens: 'Tomelid' (aan het begin van de Reddingsweg; later woonde 
hier Louise Mellema; nu staat hier het huis van de familie Zand). 
De oude vrouw op de foto is Aukje Teensma, 'Dúnebep', de weduwe van Aaltje Steffens (zie: Teensma 
-  Schiermonnikoger geslachten, blz. 253 - VIIa,3). 
De andere vrouw is Aukje van der Veen, de moeder van Leo van der Veen. 
 
Bij de bovenste foto op blz. 23.  
Volgens Bennie van Bon is de man met de baard Ruurd Fenenga.  
Willem van der Geest kwam met het gegeven dat deze foto is gemaakt op 9 augustus 1929 en ook 
afgedrukt in 'Het Noorden in Woord en Beeld'. Daarbij staat vermeld: "Bij de afbeelding van het kerkje 
te Schiermonnikoog behoort deze groep. O.a. ds. Sijperda van Tjamsweer, de stichters van 't gebouw 
en de vereniging met hun dames, de aannemer e.a.". Het kerkje wat hier genoemd wordt is de laatste 
jaren in gebruik geweest onder de naam "Kittiwake". 
 
De nieuwe oude foto's. 
 
(oude foto 1)  
 
1. Een foto, afkomstig van Cor de Boer, waarop hij op de voorste rij in het midden zit, op het 
Pinksterfeest van 1924. (Achter op de foto staat geschreven: 'Corrie kan je er wel uitvinden niet Aukje 
zit er niet op, die was vanzelf met Neeltje opstap') 
 
(oude foto 2)  
 
2. Foto afkomstig van Cor de Boer. Teen Dubblinga op jonge leeftijd - afgebeeld in een jurkje! (een 
gewoonte die vroeger veel voorkwam). Toch zat het er toen al in dat hij later kapitein zou worden. Op 
de achterkant van de foto: 'Photographie Artistique J.W. Kloppert, Burg. Hofmansplein 17, 
Rotterdam'. In deze buurt, Feyen Oord (zoals het achter op de foto staat), woonden toentertijd heel 
veel Schiermonnikogers. 
 
(oude foto's 3) 
 
3. Een foto uit het archief van 't Heer en Feer (afkomstig van Jan Benes die een aantal foto's 
geschonken heeft). Wat en wie? 
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(oude foto's 4) 
4. Deze en de volgende foto's zijn afkomstig van Johan Lukkien uit Hoogeveen. De foto's komen uit de 
nalatenschap van Cornelia Visser. 
Johan Lukkien zou graag willen weten wie de afgebeelde personen zijn. Wie herkent ze?  
 
 
(oude foto's 5) 
 
5.  
 
(oude foto's 6) 
 
6. 
 
(oude foto's 7) 
 
7. 
 
(oude foto's 8) 
 
8.  
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De walvisvaart 
 
In de geschiedenis van Schiermonnikoog heeft de walvisvaart een belangrijke plaats gehad; niet 
alleen in de tijd van na de Tweede Wereldoorlog (de tijd van de Willem Barentsz – de 
walviskaken op de Willemshof!), maar ook in de 18e eeuw.  
Om te beginnen volgt hier het eerste gedeelte van het verhaal van een tocht in 1777/78, gezien 
door de ogen van een Schiermonnikoger commandeur. 
 
Beknopt en getrouw verhaal van de reis van commandeur Jeldert Jansz. Groot.  
Van Texel uit naar Groenland enz. 
 
Zijn verblijf op de kust van Oud/Groenland, na het verongelukken van het onder zijn bevel staand 
schip tussen IJsland en Staatenhoek. 
 
Voorgevallen in 1777 en 1778. 
 
Voor de schrijver gedrukt en te bekomen bij de weduwe van A. van Ryschooten en zoon, op de 
Haarlemmerdijk, bij de Kleine Vismarkt te Amsterdam en bij Pieter Quakkelstein te Zaandam.  
 
 
AAN DEN LEEZER: 
 
 Omdat deze zeldzame voorvallen en omstandigheden die ik heb ervaren in mijn 
omzwervingen in het ijs aan de kust van Oud-Groenland, hetgeen het vorig jaar plaats heeft 
gehad, naar mijn idee uw belangstelling zullen hebben, wil ik graag er aan voldoen. Ook de 
herinnering aan de Goddelijke bescherming aan mijn persoon die toen werd bewezen, wordt het 
best duidelijk gemaakt door op een regelmatige manier over al deze ontmoetingen na te denken. 
 Het opstellen van een dergelijk verslag is mede dienstig als waarschuwing voor de gevaren 
die bij een dergelijke omzwerving opkomen. Ook de middelen, die naast de Goddelijke hulp, 
dienstbaar zijn om deze gevaren te omzeilen en om te voorkomen zijn nuttig. En tenslotte voor 
het verkrijgen van meer kennis van de plaatsen aldaar waar men kan landen om mensen te vinden. 
Ook hoe men er weer weg komt en in leven kan blijven, als wel om de kennis van de zeden en 
gewoonten van de inwoners enigszins te leren kennen. 
 Op verzoek en met behulp van enige vrienden heb ik het volgende verhaal opgesteld en in 
druk uitgegeven. Ik hoop dat het met genoegen en vrucht gelezen mag worden en daarbij mag 
denken aan Gods Goedheid voor mij en anderen betoond, mag worden erkend en bewonderd. 
 Hoewel hetgeen voorgevallen is mij over het algemeen genomen nog vrij duidelijk voor de 
geest staat, moet ik de lezer toch waarschuwen voor het feit dat dit verhaal niet opgevat moet 
worden als een volkomen verslag van al hetgeen gebeurd is. Het scheepsjournaal is bij het 
verongelukken van het schip dat onder mijn bevel stond, verloren gegaan, terwijl daarnaast ook 
het schrijfgerei verloren gegaan is. Ook zal ik een aantal dingen vergeten zijn, ook de haast 
waarmee ik dit verhaal moest schrijven zal er de oorzaak van zijn, dat ik me niet meer alles kon 
herinneren. 
 De goedwillende lezer zal er toch wel het belangrijkste in kunnen lezen, de rest laat zich 
toch wel raden. Liever laat ik iets weg dan dat ik er naar moet raden, zodat dit relaas twijfelachtig 
zou worden. 
 Mijn wens is, dat God alle zeevarende personen voor zulke droevige en kommervolle 
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omstandigheden mag bewaren en beveiligen, waarmee ik blijf: 
 UWEd. genegen Dienaar, 
 Jeldert Jansz Groot    
 
 
 
 
 VERHAAL  
 
 DER  
 
 REYZE  
 
 Van COMMANDEUR  
  
  
 JELDERT JANSZ GROOT,  
 
met het Schip "Anna", bestemd voor Groenland,  
geëquipeerd met 44 koppen,  
onder Directie van de Heeren CLAAS HEYN en ZOON te West Zaandam. 
  
 Anno 1777 
 
 10 april: 
 Wij lichtten het anker voor Amsterdam en kwamen op 14 april onder de Vlieter. 
 
 15 april: 
 Wij lichtten ons anker en zeilden langs Texel naar zee, de wind N.N.O. 
 
 17 april: 
 Op 57 graden N.B., stijve koelte, de wind W.N.W. brak onze fokkera, van een nieuwe 
Grootmarsra werd een andere fokkera gemaakt, die was 's avonds klaar, de reis werd vervolgd en 
kwamen de 15e mei op 75 graden aan op het zuid-ijs, liepen er in op en kwamen er de 19e door. 
Evenzo op de 30e, met op gegist bestek wel honderd schepen bij een ijsveld, waar wij de 31e mei 
twee walvissen, samen 28 vaten spek vingen. 
 
 1 juni: 
 We raakten vast, verloren bij dit ijsveld 3 walvissen, gegist bestek 78 graden en 50 
minuten en bleven er 16 dagen vastzitten.  
 We hadden veel deining terwijl commandeur Cl. Keuken de Jongen voor ons zichtbaar zijn 
schip verloor.  
 Vervolgens gezeild en gedreven, aan een ander ijsveld vastgemaakt. Begin juli: bevinden 
ons op 71 graden 30 minuten beurtelings vast en los van het ijs. 
 
 17 juli: 
 Vingen een vis van 30 vaten op 71 graden. 
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 18 juli:  
 Vingen weer een vis groot 36 vaten, samen met commandeur Marten Jansz, we hadden 
het Land van Galamkes in zicht, gegist 13 mijlen uit de wal. Overdag veel oostelijke winden met 
een stijve koelte, zoals we de hele zomer hebben gehad, dreven dagelijks om de zuid. Zagen vele 
walvissen, doch hadden geen gelegenheid ze te vangen vanwege het ijs. 
 
 2 augustus: 
 Waren bezet door het ijs met binnen ons gezichtsafstand: 28 schepen, we lagen zij aan zij 
met Klaas Kastrikom, Jacob Broertjes, Volkert Jansz en Marten Jansz. 
 
 4 augustus: 
 We zaagden in een schots (flard) een kleine opening, de wind ging van noordoost naar 
zuidoost met mooi weer. We lagen nog met 27 schepen bij elkaar, maar bleven met 5 schepen bij 
elkaar, terwijl we om de zuid dreven. We raakten niet verder naar buiten maar bleven in het zicht 
van het Land van Galamkes. De kust liep volgens onze peiling zuidwest-noordoost op een afstand 
van 10 tot 12 mijlen. We zagen dat het land erg hoog was. 
 
 19 augustus:  
 We zagen op een helder moment nog 13 schepen, maar waren met 9 schepen dicht bij 
elkaar, waarvan er 5 reeds zijn genoemd, de overige waren: Roeloff Meyer, Jb. Bremer, Dirk 
Broer en Rikkert Heend. de Hidder van Gottenburg. 
 's Avonds om 5 uur begon het hard te waaien uit het oost ten noorden. Toen verloor 
Volkert Jansz zijn schip. We borgden het volk en het etenswaar, waarvan wij een vierde deel aan 
boord namen. De wind nam toe tot orkaan, zodat men aan dek niet kon staan. We waren op een 
hoogte van 68 graden. 
 
 20 augustus: 
 De orkaan hield aan, nu verloor Maarten Jansz zijn schip, al vroeg 's morgens, we borgen 
het volk en de fictualie, samen met Kastrikom en Broertjes. Het schip van Kastrikom werd 9 voet 
uit zijn voegen gekraakt, ook Jakob Broertjes zijn schip krijgt het te kwaad, want hij wordt tegen 
het schip van Kastrikom gedrongen, zodat zijn sloepen van de galg werden gekruid tot aan de 
kraanbalk en boord. Dat bleef wel drie dagen zo, alle kabeltouwen en een deel van de sloepen van 
deze schepen raakten verloren. 
 Ons schip lag vrij veilig aan drie kabeltouwen vast, maar op geen scheepslengte achter ons 
lagen ijsschotsen, die we door meting 24 voet (8 meter) dik wisten, zo hoog op geschoven dat we 
van de top boven op onze grote mars konden zien. We verwonderden ons er over dat het schip 
nog zo goed zat, want zo lang het me heugde had ik nog nooit zo'n storm meegemaakt. We waren 
zelfs bang dat onze stengen en masten van het schip zouden waaien door de vlagen ofschoon we 
met de kop op de wind lagen en met de voorsteven tegen een ijsschots. Toch viel het schip zo 
scheef dat het water in de breegang stond. We konden door de wind niet op dek blijven en door 
het geloei van de storm in het wand elkaar niet meer verstaan. We baden een gebed en bleven 
bewaard die dag. 
 
 21 augustus: 
 Het weer is bedaard, we bevonden ons met Klaas Kastrikom en Broertjes nog dicht bij de 
anderen, dat wil zeggen 4 andere schepen van R. Meyer, Jb. Bremer, Dirk Broer en R. Hend. de 
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Hidder. Zij waren 3 tot 4 mijlen van ons af geraakt. Wij waren op 67 graden en 40 minuten en 
schatten 9 mijl van het land, dat wij dagelijks in zicht hadden langs een kust die nog steeds 
zuidwest-noordoost liep. 
 
 22 augustus: 
 Mooi weer met een koelte uit het westen; Claas Kastrikom en Jb. Breemer zonden enigen 
van hun volk naar de andere reeds gemelde schepen. We kregen bericht dat ook R. Meyer en Jb. 
Breemer hun schepen hadden verloren. 
 Wij hadden toen het volk van Volkert Jansz en Marten Jansz op onze drie schepen 
verdeeld en er waren bij ons aan boord 81 koppen, we lagen zwaar in het ijs, het ijs kruide sterk 
wat aanhield tot in het laatst van de maand augustus, toen er een sterke deining opkwam en we 
losraakten. We haalden ons schip naar die van Kastrikom en Broertjes. Het schip van Kastrikom 
zat nog opgekruid in het ijs. Men wist niet of het nog heel was. We ramden met ons schip tegen 
het ijs om te proberen hen los te krijgen. 
 We lieten ons schip een paar honderd roeden terug en trokken met 150 man ons schip 
tegen het ijs, wat wij tot 5 keer toe herhaalden tot het ijs brak en hun schip weer in het water 
kwam. Het lekte erg zodat men met 2 pompen het schip nauwelijks boven water kon houden. 
 We dreven van die tijd af tot de 6e september met mooi weer nogal om de zuid, toen Dirk 
Broer en Rikkert Hendsz de Hidder, ongeveer op 66 graden in het zuidzuidwest uit het zicht 
verdwenen, terwijl wij nog vast in het ijs zaten. 
 We kregen 's avonds een storm uit het oostnoordoosten en oost ten noorden en zagen 
IJsland in het zuidzuidoosten op ongeveer 12 mijlen. 
 
 7 september: 
 's Morgens de wind oost met harde koelten, terwijl de wind nog toenam, zodat het in de 
namiddag hard waaide. We kregen om 7 uur Comman. M. Janszen aan boord om te eten. Hij 
kwam aan bakboord aan boord, maar moest dadelijk aan stuurboord van boord omdat we 
plotseling ons schip kwijt raakten, want een zware schots kwam over aan bakboord in de 
Bredegang, onder de grote rust, waardoor de kokspoort onder water raakte en het water over de 
boeg van het schip heenliep en het schip zwaar slagzij maakte. 
 We kapten 's avonds om 9 uur de talierepen door, waardoor de masten bij het dek 
afbraken en overboord op het ijs vielen. 's Avonds om 11 uur ging ik met een grote lantaarn over 
de schotsen naar 't schip van Command. Jacob Broertjes, dat ook zwaar in de moeilijkheden zat: 
zijn kabeltouwen waren gebroken en geslipt. Het schip van Comm. Kastrikom was eveneens in 
groot gevaar. We zetten al de victualiën en kleren van de matrozen op de schotesen en gingen aan 
boord. We hadden 5 pompen in het schip, waarvan er drie in het voorluik stonden. We gooiden 
een partij vaten overboord en kregen gelukkig het schip die nacht lens. 
 
 8 september: 
 Het weer is bedaard, we borgen met enig volk de victualiën weer aan boord, trokken het 
schip van Kastrikom tegen het ijs, zodat we konden repareren en zover brengen, dat we met twee 
pompen het schip drijvende konden houden. 
 We verdeelden het volk en de victualiën over beide schepen en dreven hard om de zuid en 
hielden voortdurend het land in zicht. Ik was al mijn goed verloren, evenals heel veel van het 
scheepsvolk dat zijn kisten kwijt was. 
 Het verlies ervan kwam zwaar aan en is met geen mogelijkheid te beschrijven. We dreven 
zeer hard om de zuid tot we ons op 30 september op 64 graden Noorderbreedte bevonden. In die 
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tijd hadden we verschillende keren in de verte open water gezien en ook was er vaak een hoge 
deining, maar we kregen nooit de gelegenheid om uit het ijs te komen. We maakten honderd vaten 
in duigen en bonden die om het schip. Van de hoepels maakten we stootwillen met behulp van 20 
walvislijnen en een zware kabel waarmee we de hoepels vastbonden en om het schip hingen om 
het schuren van het ijs te voorkomen. 
 Het schip van Jakob Broertjes raakte vast tussen grote ijsbergen, waardoor dit in korte tijd 
zo in de knel kwam, dat het in korte tijd weg was. De vaten uit het ruim werden door de wanden 
heen naar buiten gedrukt. Daardoor verloren ze alle etenswaren, zonder ook maar iets te kunnen 
bergen. We hadden nu nog maar één schip, dat van Command. Kastrikom, dat een mijl of 3 van 
ons weg lag. De wind was Oost-Noord-Oost met dik weer, regen en sneeuw. We probeerden om 
over het ijs bij Kastrikom aan boord te komen, maar moesten tot ons leedwezen terugkeren. 
 We maakten een tent op het ijs, waarin we verblijf hielden. 
 
 1 October: 
 's Morgens zeer goed weer, we konden nog wat victualie uit het schip van Broertjes 
bergen, ook 11 sloepen. We zetten de victualie op een schots en zagen het schip van Kastrikom 
die een vlag aan de grote steng gehesen had, wat volgens een afspraak was dat hij kans zag om uit 
het ijs te komen. 
 We gingen met alle man 's morgens om 8 uur aan het klauteren over de schotsen. Nadat 
we de victualie en de sloepen hadden achtergelaten, kwamen we na veel moeite en gevaar 's 
middags om 2 uur bij hem aan boord. We waren toen met 225 man, maar eenmaal aan boord 
zagen we geen kans uit het ijs te komen. 
 De command. Kastrikom had het sein gehesen om aan te geven dat hij nog in goede staat 
verkeerde, omdat hij vreesde dat wij door het verongelukken van het schip van Broertjes allen 
verloren waren. 
 We waren toen op 63 graden en ongeveer 12 mijlen van de wal, terwijl de kust nog steeds 
in zuidwestelijke richting liep. 
 Op dat ogenblik bevonden we ons in een hachelijke situatie. Iedere man kon maar twee 
keer per dag 6 lepels eten krijgen, geen spek of vlees, alleen erwten en gort en een kleine portie 
hard brood. Omsingeld door een menigte grote ijsbergen, zagen we de dood voor ogen. 
 
 2 October: 
 De omstandigheden zijn nog steeds bedroevend, bij ons kwamen nog Hans Christiaan 
Jaspers met zijn volk en nog wat mannen van achtergebleven robbenslagers. Zonder dat wij er iets 
van hadden gezien, had Jaspers zijn schip aan de buitenkant van het ijs door harde wind en hoge 
deining op 30 september verloren. 
 Wij waren toen met 286 koppen, zagen elkaar bedroefd aan en zagen niet de kleinste 
mogelijkheid om aan het noodlot te ontkomen. Daarbij moesten we nog voortdurend twee 
pompen gaande houden. 
 
 3 October: 
 We gisten 4 mijlen van het land te zijn en zonden een paar mannen die wel eens op de 
eilanden voor de kust geweest waren er op uit voor verkenning. 
 Tegen de avond waren ze weer terug, ze hadden geen mens gezien. We dreven verder om 
de zuid tot aan de 11e October. 
 
 11 October: 
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 We bevonden ons op 60 graden en 50 minuten Noorderbreedte ongeveer 6 mijlen van de 
wal. Het begon hard te waaien uit het oosten, nog steeds zijn we door ijsbergen omsingeld, 
waardoor ons laatste schip, dat van Kastrikom 's morgens om 10 uur geheel verbrijzeld werd, met 
alle sloepen, behalve twee die we konden behouden en stonden toen met 286 zielen op een schots. 
Het kostte ons veel moeite alle mannen in veiligheid te brengen door de aandrang van de 
ijsbergen. 
 We behielden 9 vaten brood en een weinig victualie. We konden nog enige zeilen bergen 
uit de zeilkooi, waarvan we tenten maakten. Even na de middag was van het schip niets meer te 
zien. 's Avonds woei er een vliegende storm, uit het O.N.O. waardoor we ons in de tenten 
moesten veilig stellen. 
 
 12 October: 
 Het weer is bedaard, we kregen toen gedurende een paar uur grote ruimte en hadden we 
een schip gehad, dan waren we zo maar weggevaren. We verdeelden in de middag de 9 vaten 
brood en kregen 13 beschuiten de man, wat alles was wat we hadden. 
 's Avonds ging het ijs vreselijk te keer, waardoor we 's nacht wacht moesten houden uit 
vrees dat de ijsbergen onze schots zouden verpletteren. 
 
(Wordt vervolgd) 
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Reacties van lezers.  
 
Naar aanleiding van het in jrg. 1, nr. 1 genoemde boekje 'Licht op Schier' schrijft Willem van der Geest: 
“Er staan veel fouten in het boekje. Dat had niet nodig geweest. Schrijvers van het boekje hadden het 
eerst door een paar eilander kenners moeten laten lezen. Er mist nog wel een en ander, zoals dit”. 
 
 
(fotokopieën 1) 
 
Naar aanleiding van het artikel "Noodgeld had slechts kort bestaan" in het zelfde nummer, schrijft Van 
der Geest: 
“Hierin staat vermeld dat dit noodgeld is uitgegeven wegens Verkehrsschwierigkeiten, maar op het 
biljet is duidelijk te lezen dat het om Eisschwierigkeiten gaat. 
Eind 70-er jaren heb ik met mijn zwager, Ad C. de Haan, de tweede ondertekenaar van het noodgeld 
bezocht. Gerspacher werkte toen nog 
op hoge leeftijd (hij was geboren op 28-5-1898) bij familie in een Gasthof. Na lang gepraat te hebben, 
tot in de nachtelijke uren, vertelde hij ons dat zijn vrouw was overleden en zijn kinderen toch alles 
weggooiden. Hij gaf ons zijn foto's, zijn Soldbuch, zijn Fuhrungsbuch en een biljet noodgeld van een 
gulden. 
De tweedaagse reis naar Duitsland was voor ons geen vergeefse reis”. 
 
 
Van J. Hoving uit Groningen kreeg de redactie deze "toevallige vondst" (zoals hij het zelf noemt) uit 
het 15e deel van het 'Biographisch Woordenboek der Nederlanden, ...', door A.J. van der Aa. 
 
 
(fotokopie 2) 
 



't Heer en Feer 3,1 
 

Wie was ... 
 
Het ligt in de bedoeling regelmatig in deze rubriek aandacht te schenken aan een bekende naam op het 
eiland.  
 
De man van de straat: Willem Dijkstraat                                                                  door Henk Koning 
 
Willem Dijk werd geboren te Delfzijl op 28 september 1837. In 1885 werd hij benoemd tot 
leraar/directeur van de zeevaartschool op Schiermonnikoog, daarvoor was hij werkzaam op Vlieland. 
In 1872 was de school op Schiermonnikoog gesticht, vooral door toedoen van burgemeester Van den 
Worm die de benodigde gelden bijeenbracht. 
Voor 1872 werd zeevaartkundig onderwijs gegeven aan de lagere school, waar een leraar bevoegd was 
voor het geven van dit soort onderwijs: het moest echter geschieden in de namiddag- en avonduren. 
Door het geven van les aan de zeevaartschool kon het lesprogramma worden uitgebreid met praktische 
lessen en konden de leerlingen een examen afleggen voor stuurman. 
Doordat er een subsidie voor de school verkregen werd van f 1200,- kon er maar één leraar worden 
benoemd. De gemeente moest hiervoor offers brengen: op de gemeentebegroting van f 7000 kwam f 
4000 ten laste van het onderwijs. 
In 1894 kon het lerarenkorps worden uitgebreid tot drie, terwijl in 1895 dit aantal werd uitgebreid tot 
vier, waarbij  “Mester Dijk” zich belastte met de lessen in wiskunde en theoretische zeevaartkunde. 
Door zijn vakmanschap kreeg de school een uitstekende naam: in 1893 telde de school 63 leerlingen, 
waarvan 27 examen deden; alle slaagden. Daardoor trok de school veel leerlingen van de vaste wal, 
zodat de financiële situatie beter werd.  
In 1902 telde de school 50 leerlingen; 46 hiervan waren eilanders, van hen werden er 31 later 
gezagvoerder! 
In 1899 volg er opnieuw een uitbreiding van het lerarenkorps, zodat er nu ook Nederlands en moderne 
talen worden onderwezen. Het lesrooster vermeldt dat er les wordt gegeven van ’s morgens half negen 
tot ’s avonds acht uur. 
Legendarisch is het gezegde van Willem Dijk, dat als een leerling antwoordde met: “ik geloof dat …”, 
meester Dijk hem in de rede viel met: “geloven doe je in de kerk, hier moet je het weten!” Hij was zelfs 
in staat leerlingen, die ’s avonds rondhingen bij de ‘beurs’ (op de hoek bij Schut), en die hij vanuit zijn 
huis aan de Langestreek kon zien, bij zich in huis te roepen waarbij hij wiskundige begrippen ging 
verklaren…. 
Bekend is een foto van hem in de school waarbij op het schoolbord een wereldbol staat getekend: hij 
deed dit kennelijk zoveel dat hij geen passer hoefde te gebruiken om een perfecte cirkel te creëren.  
In de jaren dat hij werkzaam was op Schiermonnikoog heeft hij 242 leerlingen opgeleid. 
Op 10 februari 1904 overlijdt hij. Uit dankbaarheid wordt door oud-leerlingen een grafsteen geplaatst, 
die nu nog als monument op zijn graf prijkt. 
Van 1912 tot 1920 was een zoon van Willem Dijk, Hendrik Dijk, directeur van de zeevaartschool. 
Deze vertrok daarna naar de zeevaartschool op Terschelling. 
Een werkgroep van onze vereniging heeft zich ten doel gesteld het monument van Willem Dijk te 
onderhouden (evenals dat van Tunteler, waarover een volgende keer). 
 
Bronnen: Louise Mellema: “Schiermonnikoog, lytje Pole”. 
                H.J. de Feyfer: “Het Licht der Zeevaert”. 
                “De Dorpsbode” 15-2-67: gedicht L. Wiersma 
                         idem           15-3-72: verhaal J.J. Visser 
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                         idem             1-1-88: 100 jaar geleden, D.T. Reitsma 
 
De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten drukken we elke keer een foto af en vragen u om 
aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossingen van de twee foto’s in nummer 2,1/2: 
 
De eerste foto is een opname van een gedeelte van het tennishuisje aan het Duinpad. 
De tweede foto is de voordeur van de woning Voorstreek 26A. 
De prijsjes gaan naar De Familie Benes, Voorstreek; en naar de heer De Gier uit Erichem (tijdens zijn 
volgend bezoek aan het eiland –bij het oplossen van de nieuwe raadplaat? – kan hij zijn prijsje in 
ontvangst nemen). 
 
 
De nieuwe raadplaat:  
 
(foto) 
 
Waar is dit te zien? 
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KORT NIEUWS 
 
 
In de Leeuwarder Courant van 1 juni 2001 en in ‘de Terschellinger’ van 14 juni 2001 stond te lezen dat 
de oude reddingboot Johan de Witt, die jarenlang op Schiermonnikoog was gestationeerd, op de 
scheepswerf Sieperda in Osingahuizen een grondige opknapbeurt ondergaat.  
De boot was door Jan Heuff uit Midsland (Terschelling) op de kop getikt, toen hij (de Johan de Witt) 
in verwaarloosde staat naar de sloper dreigde te gaan. Heuff schonk de boot, die in de jaren ’50 ook 
nog dienst deed op Terschelling en Vlieland, aan de reddingmaatschappij KNRM, die de boot in 
samenwerking met het reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder laat restaureren. 
Doel is de 9,5 meter lange ijzeren reddingboot weer in originele staat te brengen, waarna hij als varend 
museumschip zal worden opgenomen in het buitenmuseum in Den Helder.  
 
(foto Johan de Witt) 
 
In de Tweede Wereldoorlog werden de reddingboten wit geschilderd met rode kruisen erop! 
Achter op deze ansichtkaart staat het volgende te lezen: 
(fotokopie achterkant kaart: linkerhelft) 
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nr. 34.61.83.413 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd is in 
verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het strand 
gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 november 
1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Verenigingsnieuws. 
 
De ledenvergadering op 13 november jl. in hotel Duinzicht werd bezocht door 40 leden; een 
verheugende opkomst voor een vereniging met 200 leden – waarvan 115 op het eiland (dit betekent 
dat in één op de drie huizen dit tijdschrift wordt gelezen!). 
Een kleine greep uit wat aan de orde kwam: 
Een hoogtepunt voor de vereniging dit jaar was de uitgave van het Woordenboek – een geweldige klus 
van Els Perdok! – en het Ferhalenbúek. 
De tentoonstelling in het Bezoekerscentrum wordt goed bezocht: ongeveer 90% van alle bezoekers 
van het Bezoekerscentrum brengt een bezoek aan de tentoonstelling – en aangezien er een 60.000 
mensen in het Bezoekerscentrum komen …. 
De expositie 2002 zal gaan over “strandingen en jutters”. Voorstellen voor de volgende jaren zijn: in 
2003 ‘jacht en stroperij + robbenjacht’; in 2004 ‘boeren op het eiland’.  
Willem van der Geest verliet het bestuur; hij werd bedankt voor al het werk dat hij voor de vereniging 
en voor de eilander historie in het algemeen heeft gedaan. Bij acclamatie werd Arend Maris in het 
bestuur gekozen. 
Besloten werd de contributie te verhogen tot € 11 resp. 15. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven verkrijgbaar: 
  
Ansichten van schilderijen  f 1,- 
boekje “Schier-Schilders-Oog”  f 5,- 
boekje “Vredenhof”  f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999: "Een eeuw toerisme"  f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000: "170 jaar reddingswerk" f 7,50 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001: “Winters” f 10,- 
losse (gewone) nummers ‘’t Heer en Feer’ f 7,50 
 
Aanwinsten: 
 
Object nr. 222:   Helmmatmandje, gebruikt door Sietske de Jong voor de verkoop van  
                          koffie en thee langs de huizen, afk. van T.de Groot-de Lange. 
  ,,            223:   foto-archief Eilanderavond Commissie, 1973-1987. 
  ,,            224:   geluidsbanden Eil. Avond Cie.: 1972-1987. 
  ,,            225:   geluidscassettes Eil. Avond Cie.: 1972/1973; 1977; 1979-1986. 
  ,,            226:   Boek: "College Zeemanshoop Amsterdam",(1975) gift J. Loman. 
                          51 namen van eil. kapiteins. 
  ,,            227:   Boek : "Kaap Hoorn" Laatste grote Zeilschepen, 1971 gift J.Loman. 
  ,,            228:   Foto : D.T.Visser, ong. 1920. 
  ,,            229:   Tabaksdoos met sigarettendraaier in deksel, ws. afkomstig van Wopke 
                          Fenenga, verkregen via B. Henstra. 
  ,,            230:   Schrift met de handgeschreven gedichten en liederen, vooral geestelijke. 
                          vanaf 1880 door Betje en Sietske de Jong. Van T. de Groot. 
  ,,            231:   Concept tekst "Lôzbúek" door D. Fokkema, van Fryske Akademy  
                          via D.T.Reitsma.  
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We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden dingen 
tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg kunnen - graag 
een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te voegen aan de 
verzameling van de CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo blijven ze goed 
bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de bedoeling 
om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over Schiermonnikoog 
tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar 
de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn dus altijd 
welkom! 
 
*      Het boek “Het geheim van Vredenhof” is weer opnieuw uitgebracht; te koop bij Boekhandel        
           Kolstein 
 
          In ‘De Telegraaf’ en in het ‘Algemeen Dagblad’ werd (in december) aandacht besteed aan een    
          reünie van de cast van de tv-serie. 0 
 
*      Wolters, M.A. – Het noorden cultureel ontdekt; cultuurtoeristische arrangementen in Lauwers -   
          land en op Ameland en Schiermonnikoog. Eindexamenscriptie. Nationale hogeschool voor          
          toerisme en verkeer, 2001. VIII + 64 blz. +10 bijlagen. 
 
*       Woudstra, A. – Zilvermeeuwen verleiden op de oostpunt. Waddenbulletin 2001-3, blz. 42-43. 
 
*       Smaken aan zee; lekker eten, o.a. op Schiermonnikoog. Allerhande, aug. 2001, blz. 26-30. 
 
*       Wisgerhof, G-P. – Beroepsredders in actie. Waterkampioen 15 juni 2001, blz. 32-36. 
         
         Voor Schiermonnikoog: Gert-Jan Klontje en Ardie Noorman. 
 
*       Boender, B. – Onderzoek naar de gevolgen van isolement voor de bevolking van Schiermonnik-  
          oog in het bijzonder gedurende de Tweede Wereldoorlog. Doctoraalscriptie ESG, Universiteit    
          van Amsterdam, dec. 2000. 
 
*        Loman, J. – Navigator, 23-2-1918, paal XIV. Schiermonnikoog, Boekhandel Kolstein, 2001. 
 
          Gedichten en gedachten. 
             
*        Hollandse rituelen. Door Herman Pleij, fotografie Rosa Verhoeve. NRC Handelsblad Magazine, 
          dec. 2001. Blz. 44-54. 
 
          Wat Schiermonnikoog betreft: een foto en een gedeelte van de tekst over Klozum. 
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*         In “De Blauwe Wimpel” van juli 2001- nov. 2001 staan artikelen van Eldert Dobbinga over o.a. 
            ‘Varen op de Zuid’ en ‘Varen in oorlogstijd’. 
           In het novembernr. ook een artikel van D.T. Reitsma: “Een achttiende-eeuwse plunde-       
           ring”. 
 
 
 



't Heer en Feer 3,2 
 

Ter aanvulling op …. 
 
In het artikel ‘De afneming van het eiland’ III in ‘’t Heer en Feer’ jrg. 3, nr. 1 is op blz. 10 iets 
niet opgenomen wat wel daar vermeld werd. Op het open gedeelte van deze bladzijde waar 
(‘staten’) staat hadden de volgende staten moeten staan. 
 
Staat der voordeelen  welke voor den jare 1794, door de eigenaren der Heerlijkheid Schiermon-
nikoog zijn genoten en van de lasten welke destijds door hun zijn betaald geworden (jaarlijks). 
 
                      Ontvang                                                                   Uitgaaf   
 
10 Landhuuren en Weidepenningen  f 1600,-            10 Traktement aan den Predikant  f  350,- 
20 Grondpacht der huizen                f  500,-             20 idem aan den Schoolmeester     f  100,- 
30 Zitplaatsen in de kerk                  f  150,-             30 Onderhoud van de kerk, 
40 Inpost op de wijn en                                                 pastorij en school                     f  150,- 
     sterke dranken                            f   400,-             40 Helmplanten                            f    50,- 
50 Konijnenjagt                               f   200,-              50 Onderhoud der dijken            f    25,- 
60 Zee- en Strandregt                      f 1142,-              60 Kosten der Civiele en  
70 56e penning                                 f    26,-                   Criminele justitie                   f    450,- 
                                                       ----------                                                               ------------- 
                                                        f 4018,-                                                                f 1125,- 
                                                                                      Zuiver jaarlijks voordeel         f 2893,- 
                                                                                                                                    ----------- 
                                                                                     Totaal           f 4018,- 
 
Het jaarlijks bedrag dezer (laatste) drie posten           de opgave is gedeeltelijk calculatief daar er   
Is berekend naar de opbrengst van de 10 jaren           geene naauwkeurige aanteekening dezer 
Welke het jaar 1794 hebben voorafgegaan.                kosten (= van justitie) voor handen was. 
 
 
Staat der voordeelen welke de eigenaren der Heerlijkheid Schiermonnikoog thans genieten en van 
de lasten welke thans door hun worden betaald (jaarlijks). (thans = 1818). 
 
 
 
10 Landhuren en weidepenningen  f 1700,-  10 Traktement aan den Predikant  f   600,- 
20 Grondpacht der huizen        f  450,- *  20 Idem aan den Schoolmeester    f  100,- 
30 Zitplaatsen in de kerk               f  150,-  30 Onderhoud van de kerk, 
40 Konijnenjagt                             f 140,-       pastorij en school                     f  150,- 
50 Zee- en Strandregt                    f  77,-  40 Helmplanten                             f    50,- 
                                                     ---------  50 Onderhoud der dijken               f    25,- 
                                                     f 2517,-     60 Aan het Grietenij Bestuur         f   175,- * 
       70 Aan den Secretaris                   f    125,- * 
* Door het afbreken van huizen verminderd.  80 Aan den veldwachter                f     50,- * 
   Reeds sedert 10 jaren is de pacht niet              ---------- 
   hoger geweest.                f 1275,- 
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           Zuiver jaarlijks voordeel            f 1242,- 
Het Zeeregt heeft provisioneel hiervoor             ---------- 
ontvang gesteld tot dat daar omtrent zal     Totaal         f 2517 
zijn gedecideerd; hetzelve is daardoor de 
mindere proviaatie sedert 1794   * Het is mij dubieus voorgekomen of deze 

uitgaven kunnen aangenomen worden; daar 
dezelve voor 1794 niet hebben bestaan, vrij-
willig kunnen worden uitgevoerd. 

 
 
Bij het artikel over Wopke Feninga, in hetzelfde nummer, is geen foto opgenomen; dus bij deze! 
 
(foto W.F.) 
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Uit oude boeken (3) 
 
Af en toe komt het voor dat iemand mij vraagt om overtollige oude boeken op te halen, die anders 
toch worden weggedaan, zo wordt er dan meestal bij gezegd. 
Zo ook vorig jaar toen de eigenaar van een zeer bekende plaatselijke supermarkt in het centrum 
van ons dorp Schiermonnikoog zo vriendelijk was mij te vragen om even langs te komen. Ik 
mocht uit een aantal dozen die boeken kiezen, waarmee ik wat kon doen. Op zijn vraag of er iets 
bijzonders bij was moest ik ja zeggen. Voor mij persoonlijk was namelijk één boek inderdaad zeer 
bijzonder. Het maakt daarom nu deel uit van mijn collectie.  
Het is het boek van Jan Hardenberg: “Woest maar kalm” met als ondertitel “Mees Toxopéus 
vertelt”. Het boek verscheen in 1962 bij uitgever Ad Donker in Rotterdam. Het is 235 bladzijden 
dik. Mijn exemplaar is gelukkig nog voorzien van het stofomslag; dat is het losse papieren omslag 
om een gebonden boek, dat meestal van een gedrukte tekst, vaak ook van een in kleuren of zwart 
gedrukte plaat wordt voorzien. Helaas wordt het stofomslag van een boek nog al eens wegge-
gooid (wat voor iedere boekenliefhebber en boekenverzamelaar, en dus ook voor mij, onbegrijpe-
lijk is; de prijs van het originele omslag is daardoor dan ook antiquarisch soms hoger dan die van 
het boek zelf).  
Gelukkig is bij dit boek het omslag nog in goede staat aanwezig. De hoofdtitel er op is in rood 
gedrukt, de rest van de tekst in zwart. De voorzijde van het omslag en de achterzijde ervan (met 
een foto van Mees en zijn schippershond) zijn bij dit artikel afgedrukt.  
 
   (omslag)     (foto) 
 
Ik herinner me dat ik een ander exemplaar van dit boek een aantal jaren geleden op de open markt 
voor een paar gulden heb verkocht aan iemand die daarmee toen even blij was als ik nu. Maar 
toen was ik nog geen Schiermonnikoog verzamelaar en toen wist ik evenmin dat Mees Toxopéus 
vele jaren aan de Reeweg in “Bornrif” heeft gewoond. Ik had er toen ook geen idee van ooit 
eigenaar van datzelfde huis te zullen zijn.  
Bij het lezen van dit boek zit ik in “Bornrif” op de favoriete plaats van Mees Toxopéus, aan de 
tafel waaraan hij zat, in de stoel waarin hij zat en kijk af en toe uit over de Paaslandweg, zoals ook 
hij zo dikwijls zal hebben gedaan.  
In het voorwoord vermeldt Hardenberg dat hij in “Bornrif” door Mees Toxopéus zo gastvrij is 
ontvangen en dat hij hem dagen heeft bezorgd, die hij niet licht zal vergeten. Dáár namelijk 
vertelde  Mees Toxopéus zijn verhalen die Hardenberg te boek heeft gesteld. Het wordt dan ook 
duidelijk waarom Mees Toxopéus, oud-schipper van de reddingboten C.A. den Tex, Hilda en 
Insulinde, mensenredder is geworden, waarom hij vierendertig jaar lang bij nacht en ontij er op uit 
is getrokken om angstige, verkleumde mensen van boord te halen van schepen die in nood zaten. 
Hij deed dat omdat hij niet vergeten kon hoe hij eenmaal zelf, als kind van acht jaar, aan boord 
van zijn vaders schip in nood zat zonder dat er hulp kwam opdagen. Daarom heeft hij in ontelbare 
tochten, dwars door het woedend geweld van wind en golven heen, tweehonderdvijfentachtig 
mensen veilig en behouden weer aan wal gebracht. En hij deed dat, zoals hij in eigen woorden zei 
omdat hij op een reddingboot stond. En ieder redding was steeds weer een gevecht met wind en 
water, maar vooral iedere keer weer een verbeten gevecht met hemzelf.  
In het boek vertelt Mees Toxopéus over enkele van die tochten. Hij doet dat, sober en eenvoudig, 
maar juist daardoor des te indringender en zó, dat de spanning geen ogenblik verslapt, of het nu 
gaat over de redding van één man die in de mast zat van de Bürgermeister Pauli, om de vijf 
loodsen van de Hagfors of om de bemanning van de Bramov.  
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Maar hij vertelt natuurlijk ook over zijn eerste redding op 7 januari 1918 met zijn eerste motor-
reddingboot C.A. den Tex. Hij was toen 31 jaar, de jongste schipper van de Koninklijke Noord- 
en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij. Hij kwam daar op omdat zijn oom Hendrik 
Toxopeus, de strandvoogd van Rottum, hem aanbevolen had bij De Booy van de N.Z.H.R.M. met 
de woorden dat zijn neef  zeer woest maar kalm was. 
In het boek zijn acht foto’s opgenomen van Cees van der Meulen: één van de schipper turend naar 
het wad, één van C.A. den Tex, één van de Hilda in volle zee en vijf van de Insulinde. 
De eerste alinea van het boek is als volgt: “Hij heeft de lichte staal-blauwe ogen van een man die 
gewend is aan het wisselend spel van wolken, wind en water, de trefzekere gebaren van een 
dirigent, een eerlijke, rauwe, wat gebarsten stem en hij heeft twee honderdenvijfentachtig mensen 
van een vaak zekere dood in de golven gered”. 
De laatste regels op pagina 235 luiden “En hij had tranen in zijn ogen….  
De hand van Mees Toxopéus komt los van zijn knie, hij grabbelt in zijn zak en neemt zijn 
zakdoek. Luidruchtig snuit hij zijn neus”. 
Tussen deze beide alinea’s ligt een zee van boeiende verhalen, die de moeite van het lezen nog 
steeds meer dan waard zijn. Dat kunt u natuurlijk alleen doen als u het boek in uw bezit heeft of, 
wanneer dat niet zo is, het antiquarisch kunt bemachtigen. Voor alle duidelijkheid: mijn exemplaar 
is niet te koop! 
 
Jan A.M. Oonincx 
Antiquariaat Bornrif 
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DE AFNEMING VAN HET EILAND  
 
De afneming van het eiland (IV)     door Durk Reitsma 
 
Het besef dat er duinonderhoud en waar mogelijk herstel moest worden gepleegd, groeide met 
name bij de provincie Fryslân. 
De familie Stachouwer, voor 1/3 eigenaresse van het eiland en op het eiland woonachtig, wilde 
meewerken aan het gewenste onderhoud en waar mogelijk herstel, maar was niet in staat 
financieel iets bij te dragen. De familie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, voor 2/3 eigenaresse 
van het eiland beschikte wel over de mogelijke financiën, maar vertikte het om ook maar één 
stuiver aan het eiland te spenderen. (Een eeuw later besloot men op Schiermonnikoog toch deze 
familie met een straatnaam te eren. Was dat sarcastisch bedoeld?). 
 
In 1854 besloot de Minister van Binnenlandsche Zaken een beetje geld uit te trekken voor herstel 
en onderhoud van zeewerende duinen op Schiermonnikoog. Basis voor dit besluit was niet de 
smeekbede van de eilander bevolking, maar gewenste bescherming van de Noorder lichttoren. In 
de duinregel ten noorden van deze toren, eigendom van het Rijk en in 1853 gebouwd op door het 
Rijk van de familie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer gekochte grond, zaten twee grote gaten, 
respectievelijk 50 en 20 meter breed. Om te voorkomen dat het duin waarop de Noorder 
lichttoren was gebouwd tijdens stormvloeden zou worden ondermijnd, dienden die gaten te 
worden opgevuld. 
De Ingenieur van de waterstaat werd ingeschakeld en zorgde voor het eerste Rijkswaterstaats-
bestek voor de duinen op het eiland Schiermonnikoog. 
(Opm.: Waar in dit stuk sprake is van ‘ellen’, worden meters bedoeld) 
 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN 
 
No. 05  1ste Inspectie, 2de District 
             Zeeweringen Dienst 1855 
 
BESTEK EN VOORWAARDEN 
wegens het doen van eenige voorzieningen aan de duinen van het eiland Schiermonnikoog, 
provincie Friesland. 
 
Art. 1. Beschrijving der werken. 
De in dit bestek bedoelde werken bestaan in: 
1e. Het digten van twee openingen in de buitenste duinketen, ten westen van de buitenste 
kustlichttoren, de eene lang 50 el en de andere 20 el, door het opwerpen of aanmollen van 
zanddijken van het navolgende profil, als: 
Nagenoeg overeenkomende met 4 el boven gewoon volzee. 
Kruinsbreedte 2 el 
Buitenglooijing van 6 op 1, en 
Binnenglooijing van 4 op 1 
En 2e. Het beplanten met stroo van de buitenglooijing, kruin en binnenglooijing, als mede van de 
uitgemolde vlakte van het strand, waartoe in het geheel geleverd en verwerkt zal moeten worden 
2000 bossen stroo. 
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Art. 2.  Wijze van uitvoering. 
De aanleg van de twee dijken zal geschieden door aanmolling, met gewone molborden, ieder met 
twee paarden bespannen, tot zoolang het in Art. 1 bepaalde profil is verkregen, daarbij zorgende 
dat geene uitmolling of verdieping van het strand binnen den afstand van 50 el van den toon der 
binnenglooijing worde bewerkstelligd op eene korting van f 25,- voor elke overtreding dezer 
bepaling, onverminderd de invulling en beplanting met daarvoor extra te leveren stroo van de 
aldus uitgeholde vlakte. 
Indien de aannemer verkiezen mogt de dijken met kruiwagens op te werpen zal hem dit vergund 
zijn, met inachtneming van bovenstaande bepalingen. 
Nadat de dijken op het bepaalde profil zijn gebragt, zullen de kruinen en glooijingen behoorlijk 
worden geëffend en bijgewerkt, om vervolgens met stroo te worden beplant. 
Deze beplanting zal men zoodanig inrigten, dat met een bos stroo van twee en een half pond 
gewigt, drie vierkante el oppervlakte bezet kunnen worden, terwijl bij leverancie van zwaardere 
bossen, die oppervlakte naar dezelfde evenredigheid zal moeten vergrooten. 
Aan de pooten zal eene behoorlijke dikte van een mans handvol en de halve lengte van de bos 
worden gegeven; dezelve zullen naar den eisch, ter diepte van 15 duim in den grond moeten 
worden geplaatst, in geregelde doch in het verband verspringende rijen op 45 a 50 duim afstand 
van elkander, met eenen gelijken afstand tusschen de pooten. 
 
Art. 3 Keure der bouwstoffen. 
Het stroo zal bestaan, voor de eene helft uit tarwe- en voor de wederhelft uit roggestroo, doch het 
geheel wel frisch en van de laatste aanwas; zullende geen overjaard, verbroeid of aan eenig gebrek 
onderhevig stroo worden aangenomen; de bossen behoorlijk gebonden zijnde, zullen in den band 
een omtrek moeten hebben van 65 duim, het stroo de lengte van 11 à 12 palm en elke bos het 
gewigt van twee en een half pond, of wel de tien stuks dat van 25 pond; terwijl bij eene zwaardere 
leverantie, elke twee en een half pond gewigt voor één bos gerekend zullen worden. 
Bij de uitweging van zoodanige ladingen, zal de aannemer zich de benoodigde schalen en 
bijhooren aanschaffen en de verder alsdan te maken kosten op zich moeten nemen. 
Met deze uitzondering zal overigens de leverantie op de bepaalde maat en bij het getal geschie-
den, zonder dat eenige overlevering in aanmerking genomen zal worden. 
De telling en weging zal op het werk bij den aanvang der beplanting geschieden, en dus tot zoo 
lang het geleverde stroo voor risico van den aannemer blijven. 
 
Art. 4. Tijdsbepaling. 
Dadelijk na daartoe bekomen aanschrijving zal de aannemer met dit werk eenen aanvang moeten 
maken en hetzelve met zoodanige kracht voortzetten dat het geheel binnen drie maanden na den 
datum dier aanschrijving voltooid kan worden opgeleverd; eene korting van f 10 zal op de 
aannemingsom worden toegepast voor elken dag dat het werk later dan den bepaalden tijd wordt 
opgeleverd. De dagen waarin hij echter door hooge zeevloeden, ongunstig weder of natheid van 
het strand, verhinderd wordt te werken, zullen echter hierbij niet in aanmerking worden genomen, 
maar hem even zoo vele meerdere dagen tot voltooijing van zijn werk worden toegestaan. 
 
Art. 5. Vermeerdering of vermindering der bepaalde werken. 
Wanneer onder het werk eene vermeerdering of vermindering der bepaalde werkzaamheden of 
leverantien noodzakelijk wordt geoordeeld, zal de aannemer zich daarin aan de te geven orders 
door de Directie moeten onderwerpen, als wanneer hem voor de meerdere of mindere werkzaam-
heden en leverantien, alsmede voor de verwerking der vergeten post zal worden bijbetaald of 
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gekort, naar evenredigheid van het onderstaande tarief: 
Voor het aanmollen van een kubiek el zand      f 0.27 
Voor de leverantie en verplanting van 100 bossen tarwe- of roggestroo    6.00 
 
Voor werkzaamheden zonder leverantie: 
Een gewoon arbeider gedurende een dag van tien werkuren         1.00 
Een wagen met twee paarden bespannen gedurende acht werkuren     4.50 
 
Alleen bij vermindering, doch niet bij voorkomende verwisseling, zal dit tarief vooraf 10 per cent 
worden verlaagd. 
 
Art. 6. Betaling. 
De betaling zal op door den aannemer in te leveren declaratien in duplo, waarvan één op zegel 
geschreven, geschieden in twee gelijke termijnen als: 
De eerste, wanneer het werk voor ruim de helft van het geheel is gevorderd; en 
de tweede of laatste, na de voldoende oplevering en goedkeuring van het geheel. 
 
Art. 7. Algemeene voorwaarden. 
De algemeene voorwaarden, vastgesteld bij dispositie van den minister van Binnenlandsche Zaken 
van den 14den Februarij 1839, no. 128 en den 13den Februarij 1845, no. 129 Afd. 3, zullen van 
kracht zijn als of zij woordelijk in dit bestek waren begrepen; in zoo verre dezelve tot het werk in 
dezen omschreven, naar den aard van hetzelve toepasselijk kunnen worden gemaakt; zijnde 
mitsdien ten laste des aannemers de kosten van zegel, leges en proportioneele registratie regten, 
ten bedrage van ruim 2 per cent der aannemingsom, mitsgaders de advertentie-kosten en de 
trekpenning voor den minst inschrijvende, bij art. 11 bedoeld, die bepaald wordt op f 3. Overigens 
zullen de inschrijvingsbiljetten moeten bevatten de namen, voornamen en woonplaatsen der 
gegadigden en hunne borgen, benevens de prijs van inschrijving, alles duidelijk in letters geschre-
ven. 
Het is den aannemer verboden om het werkvolk met vreemde muntspecie te betalen op eene 
korting van f 50 op de aannemingsom, voor iedere keer dat tegen deze bepaling wordt gehandeld. 
 
Gezien en goedgekeurd, 
’s Gravenhage den 1sten Julij 1855 
De Minister van Binnelandsche Zaken 
Van Reenen 
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DE DONGKWESTJE * 
 
Yn 1912 koom der in ferbod fan de graaf dat de bieuwren gin dong mair oon de borgers ferkaipje 
mochten. Jà môken der geweun in haundel fan en fertjenen der sòwaande adich wat jilt mooi. 
Maar yndertwisken ferairme it laun. Ja it wez hò langer hò schraler en der greuden bergen 
pinksterblome op, maar wenich af gin gôs.   
 
Aant Reiding wie by de graaf yn tjinst en most er op tòsjain af de bieuwren har der wal oon 
heeuwden. Aant wene yn it darp maar hy hie syn fee op de Hoeve. Dat wie de bieuwreplaats wer 
ne Piet en Janna (ne Rinze en Ittie Visser) winje. Maar Aant treeuwde mooi Kaatjen –’n dachter 
fan Grietjen fan Tjees Bonnem en da gingen jà nooi de Hoeve tò winjen. Ne wene op ‘e húeke 
wer latter Fope en Bertha wenen, Hinkemutjen. Jò hie trooi ben yn’e hús fan ’n stúeren soster. Ien 
derfan wie Rinske en jò hiê ferkering mooi Jan van de smid (v.d. Veer). Hy siet hier op de 
seefartschúele en wie slim kwaid op de graaf, want Hinkemutjen kriech aik gin dong út de palder 
op de tieuwn. Jò wie aairm en jò hie de fruchten fan de tieuwn hes neudig.  
 
Jan bracht dat nooi feuren by syn kornútten fan de seefartschúele. Dà hewwe se mooi ‘neeuwr in 
fergadering heeuwden. Jà sprakten oof dat ze jauns om alve ieuwre by de Knappeldam komme 
súene. Dat wienen Jacob Fenenga (Lytje Ras), Wopke Fenenga, Johan Visser (Poentje), Weber, 
Jan Mook, Jan fan de smid, Jacob Verdot (van de smid), Melle fan Tiete en Marten de Groot 
(Martje Toel). Der wez beslútten in bieuwrenwooin tò heljen by Harmen Fenenga fan ‘t hiem. Der 
gingen se dan mooi nooi de Hoeve van Aant en schepten de wooin fol mooi dong. En der mooi 
nooi Hinkemutjen. It wie swier werk en hailewoois heeuwden jà even rast. Wopke hie in fles mooi 
jenever mooinimd en der hewwe se ôlegerre fan dranken. En dà maar wier fierder. By de tieuwn 
oonkomt smieten se de dong ieuwr de hege en streuden it út op de akker. It wie ne twa ieuwre 
nachts en jà rieden de lege wooin nooi de Knappeldam en smieten ‘m yn de dôve en gingen dà 
nooi it darp tò. De donggrepe wezzen as stille getúgen  by Jacob en Marie yn’t afterhús dalstat, 
smarrich en wal. Yn it darp oonkomt smieten se de glêzen yn by Aant Reiding. Dy koom nooi 
bùtten tò banen en kriige in pair jonges tò pakjen. Dat wienen Johan Poentje, Wopke en Matje 
Toel, de oonstichters. Ja kriegen in proces-ferbaal. De eeuwre deis koom er in tjinder fan it 
gejocht út Leeuwerts feur de rekonstruksje fan it gefal en jà hiene hieuwnen by har … naire gotte 
blúedteurstige beesten feur it opspeuren fan wat min naimt ”corpus delicti”. Dà wezzen aist nooi 
Aant Reidings bieuwrkeree bracht feur it opsnúven fan de dongloft en dernooi ging it sonder 
mankeren nooi Hinkemutjens tieuwn. De donggrepe by Jacob en Marie yn’t afterhús hewwe se 
net feeuwn, maar Marie het it wal tiige benauwd haun. In pair dagen latter mosten de trooi 
ieuwrtreders nooi it gejocht yn Leeuwerts. De tjinder hie fan elk in schúen ophôle feur de 
bewysfúering. Aant Reiding, de trooi jonges en de tjinder mooi de schúene, der gingen se dan. Ne 
spiile it de jonges wal yn de kaart, want it tòfaal wúe dat de jochter in reis mooi Johan Poentje 
môke hie nooi Amerika. Dà meuje herhinderingen ferdreigen de stjonkende dongschúene net en 
hy tilde dan aik net swier oon de oonklacht. Jacob Fenenga kriech in telegram fan Wopke mooi as 
ynhaud: “Niks in de weg”.  
 
De eeuwre deis dà de jonges nooi de seefartschúele gingen, tekene Jacob de hele jochtsitting op it 
bord. De jochter rúkte oon de schúene en sei tjin Aant Reiding:” Weg met die schoenen, niks aan 
de hand”. Da ’t Wopke wier op schúele koom roonde hy op in schúen en in pantoffel. Syn eeuwre 
schúen wie nach yn Leeuwerts.  
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* Dit verhaal komt bij Jan Melle Hooghart vandaan. Zijn dochter Ria Hooghart schreef het op en 
gaf het aan de redactie door.   
    
De mestkwestie 
 
In 1912 mochten de boeren van de graaf niet langer mest aan de burgers verkopen. Die maakten er gewoon een 
handeltje van en verdienden er zo aardig wat geld mee. Maar ondertussen verarmde de grond.  Die werd hoe 
langer hoe schraler. Er groeiden veel pinksterbloemen op, maar weinig of geen gras. 
 
Aant Reiding was bij de graaf in dienst en moest er op toezien dat de boeren zich aan de regels hielden. Aant 
woonde in het dorp, maar  had zijn vee op de Hoeve. Dat was de boerderij waar  nu (in de tijd van de verteller) Piet 
Visser en zijn vrouw Janna woonden. Maar toen  Aant trouwde met Kaatjen –’n dochter van Grietjen van Tjees 
Bonnem-  gingen zij op de Hoeve wonen. Nu woonde er op de hoek ( van Zevenhuizen) waar later Fope en Bertha 
woonden, Hinkemutjen. Zij had drie kinderen in huis van een overleden zuster. Eén daarvan was Rinske en die had 
verkering met Jan van de smid (v.d. Veer) Hij zat op de zeevaartschool en  was erg kwaad op de graaf, want 
Hinkemutjen kreeg ook geen mest uit de polder voor haar tuin. Ze was arm en had de opbrengst van de tuin hard 
nodig. 
 
Jan had het erover met zijn vrienden van de zeevaartschool. Ze staken de koppen bij elkaar en spraken af dat ze ’s 
avonds om elf uur op de Knappeldam bij elkaar zouden komen. Dat waren Jacob Fenenga (Lytje Ras), Wopke, 
Johan Visser (Poentje), Weber, Jan Mook, Jan van de smid, Jacob Verdot (van de smid), Melle van Tiete en 
Marten de Groot (Martje Toel). Ze besloten om bij Harmen Fenenga een boerenwagen op te halen. Daarmee 
gingen ze naar de Hoeve van Aant en schepten er de wagen vol met mest. En toen er mee naar Hinkemutjen. Het 
was zwaar werk en halverwege stopten ze even om uit te rusten. Wopke had een fles jenever meegenomen en daar 
namen ze allemaal een slok van. En toen maar weer verder. Toen ze bij de tuin waren aangekomen, gooiden ze de 
mest over de heg en verspreidden die over de akker. Het was al twee uur in de nacht en ze reden de lege wagen 
naar de Knappeldam en smeten hem in de dobbe (drinkvijver voor het vee) en gingen toen naar het dorp. De 
mestvorken werden als stille getuigen, smerig en wel,  bij Jacob en Marie in het achterhuis neergezet. In het dorp 
aangekomen gooiden ze de ruiten bij Aant Reiding in. Die kwam naar buiten rennen en kreeg een paar jongens te 
pakken. Dat waren Johan Poentje, Wopke en Matje Toel, de aanstichters. Ze kregen een proces-verbaal. De 
volgende dag kwam er een diender van het gerecht uit Leeuwarden om van de zaak een reconstructie te maken. Hij 
had honden bij zich. Nare grote bloeddorstige beesten voor ’t opsporen van het zogenaamde “corpus delecti”. Ze 
werden eerst naar de boerderij van Aant Reiding gebracht voor het opsnuiven van de mestlucht en daarna gingen 
ze regelrecht naar de tuin van Hinkemutjen. De mestvorken in het achterhuis bij Jacob en Marie hebben ze niet 
gevonden, maar Marie heeft het wel heel benauwd gehad. Een paar dagen later moesten de drie delinquenten naar 
het gerecht in Leeuwarden. De diender had van een ieder een schoen opgehaald voor de bewijsvoering. Daar 
gingen ze dan: Aant Reiding, de drie jongens en de diender met de schoenen. Maar de jongens hadden geluk, want 
het toeval wilde dat de rechter met Johan Poentje een reis naar Amerika had gemaakt. Die mooie herinneringen 
stonden haaks op de mestschoenen en hij tilde dan ook niet zo zwaar aan de aanklacht. Jacob Fenenga kreeg van 
Wopke een telegram met de volgende inhoud: Niks in de weg”. 
 
De volgende dag toen de jongens naar de zeevaartschool gingen, tekende Jacob de hele rechtszitting op het bord. 
De rechter rook aan de schoenen en zei tegen Aant Reiding:” Weg met die schoenen, niks aan de hand”. En toen 
Wopke weer op school kwam liep hij op een schoen en een pantoffel. Zijn andere schoen stond  nog in Leeuwarden 
(vertaling Wietske Maris- Faber). 
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Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet helemaal 
onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto hebben waarvan 
u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de redactie. En: graag 
reacties op de geplaatste foto’s; vaak zijn de (of: sommige) namen en gebeurtenissen niet bekend en we 
willen altijd het liefst zo compleet mogelijk zijn!  
 
Eerst enkele reacties op de vorige aflevering (''t Heer en Feer', jrg 3, 1). 
 
Een verheugend aantal reacties kwam binnen op de foto’s in de vorige aflevering: per telefoon, per fax, 
per e-mail en ‘van mond tot mond’! Het blijkt dat de oude foto’s heel wat tongen losmaken! 
 
Foto 2. Het afgebeelde jongetje is niet Teen Dubblinga, maar Teen Teunis Dobbinga.  
 
Foto 3. Deze foto is ook afgedrukt in de Nieuwe Dockumer Courant van 14 augustus 1986 in de 
rubriek “Uit de oude foto-doos” door Bram Spier. 
Het gaat hier om een foto van het Kerkelijk Zangkoor, genomen in de zomer van 1933.  
Afgebeeld zijn op de achterste rij van links naar rechts: Grietje Wielema (Grietje van Tsjeas), Betje 
Weber, Anneke de Jong (zuster van Roelfje Woudstra, die ons de namen doorgaf), Grietje Reiding, 
Lien van Seyst (Lina Visser), mevr. Wiersma (de echtgenote van Ds. Wiersma), Hannie Teenstra 
(woonde in De Bazar, waar nu `De Tjattel is), Siene Faber (zuster van Feije Faber van de Voorstreek), 
Pietertje Visser (Moeder van Tijs en Liesje, woonde aan de Langestreek waar nu Hidde Smidt woont), 
Trijntje Visser (zuster van Anton). 
Zittend v.l.n.r.: Marie Elles (van Luutjen), Siene Draaijer, dirigente (zij is omgekomen bij het eerste 
bombardement op 8 januari 1941), Dominee Wiersma, Dina Verwer (vrouw van Klaas Verwer van de 
Middenstreek), Lotje Benes-Visser (moeder van Jan Benes), Grietje Kruisinga (nicht van Roelfje). 
Op de grond zittend: Stien Draaier ( de vrouw van Feije Faber). 
 
Foto’s 4 en 5. Nadat het vorige nummer uitgekomen was kwam er vrijwel direct een telefoontje van 
Jackel Visser dat de foto’s van het bruidspaar bij hun op de boerderij waren genomen; ook Teun 
Talsma (per fax) herkende het bussenhok bij de boerderij “De Oorsprong”. Hij dacht dat de 
voorouders van Jitze de Vries, de vader van Johannes, er bij stonden. En inderdaad noemde Johannes 
de Vries direct de namen en hij kon ook meteen vertellen dat de foto’s genomen waren op 28 augustus 
1930, de trouwdag van Sjoukje de Vries en Jan Lammert Hotsma. Sjoukje de Vries was een zuster van 
Jitze de Vries, de vader van Johannes. 
Op  foto 4 het bruidspaar Sjoukje de Vries, geb. 24 februari 1903 te Schiermonnikoog, en Jan 
Lammert Hotsma, uit Leeuwarden. 
Foto 5. Staande op de achterste rij: Meine Hotsma (broer van de bruidegom), ?, de vader van de 
bruidegom, Cornelia Visser, de bruidegom Jan Lammert Hotsma, Jitze de Vries (geb. 9 februari 1907), 
Theunis de Vries (geb. 26 april 1910), ? (is dit dezelfde als de vrouw op de foto 3 op de voorste rij 
rechts?); zittend op de voorste rij: de moeder van de bruidegom, Sjoukje de Vries, Antje Theunis de 
Vries-Jensma – de moeder van de bruid. Johannes Jitzes de Vries, de vader van de bruid, was in 1929 
overleden. 
Johannes de Vries gaf ook nog de foto die als ‘nieuwe’ oude foto 1 is afgedrukt! 
 
Over de foto op blz . 17, de zittende vrouw, kwam een e-mail binnen van Ed Dobbenga die schreef: dat 
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is mijn moeder: Doetje Dobbenga-Schaafsma.  
 
En over de foto van de twee jongetjes schreef hij: dit zijn Henk en Corrie Visser; wat bij navraag bij 
Henk Visser inderdaad bleek te kloppen: links Henk en rechts Corrie. 
 
 
De nieuwe oude foto's. 
 
(oude foto 1)  
 
1.  Op deze foto, afkomstig van Johannes de Vries, zien we het gezin van zijn grootouders, “op 
portret”  gezet in 1913. De foto is genomen op de Kooiplaats, waar het gezin tot 1915 gewoond heeft, 
waarna ze naar “De Oorsprong” zijn verhuisd. 
We zien links twee meisjes: het voorste meisje is Sjoukje (de bruid van de foto’s in het vorige 
nummer) en achter haar haar zusje Klaske (of Klaaske), geb. 15 januari 1905. Dan Johannes de 
Vries (geb. 28 maart 1871 te Ternaard op de Kooiplaats aldaar, overleden 24 maart 1929 te 
Schiermonnikoog), Tietje Heeringa (huishoudster van de familie, zij was een nicht van de 
moeder), Antje Theunis Jensma (geb. 6 november 1871 te Holwerd, overl. 26 oktober 1932 te 
Schiermonnikoog) (Johannes en Antje waren op 8 mei 1902 in Westdongeradeel getrouwd). Dan 
de twee jongens: Jitze (geb. 9 februari 1907, overl. 2 december 1980) en vooraan Theunis (geb. 
26 april 1910). 
Johannes de Vries was als heel klein jongetje in juni 1871 op Schiermonnikoog komen wonen 
toen zijn vader, Jitze Johannes de Vries, kooiker werd op de Kooiplaats. Hij was goed bekend 
met het kooibedrijf, want zijn vader was kooiker op de eendenkooi in de Ternaarderpolder in de 
gemeente Westdongeradeel in Friesland. Jitze, geb. 27 februari 1843 te Ternaard, was op 4 juni 
1870 getrouwd met Klaaske Sikkes Cuperij, geb. 14 oktober 1843 te Ternaard. Hij blijft op de 
kooiplaats werkzaam tot 9 oktober 1902 als hij met zijn gezin naar Ternaard vertrekt. Op 27 
september 1903 overlijdt hij aldaar; zijn vrouw overlijdt op 5 december 1917 te Ternaard. 
Zijn zoon Johannes blijft op de Kooiplaats op het eiland en zal daar dus blijven tot 1915. 
(Gegevens ontleend aan mededelingen van Johannes de Vries en aan het boekje van G. Mast: De 
Keu en de Keuplaits op Schiermonnikoog). 
 
(oude foto 2) 
 
2. Een foto van de Christelijke school aan de Badweg, ong.1925. Afkomstig uit het archief van 
Bouke Henstra, met dank aan Annie Visser-Kalfsbeek voor de namen. 
Voorste rij, van links naar rechts: juf Poel, Truus List, Riekje Donkerbroek, Jeltje Hoekstra, 
Aaltje Bakker, Grietje van der Werff, Pieteke de Vlucht, Annie Kalfsbeek. 
2e rij, vlnr: Johannes van Dijk, Leen Brakel, Freerk Donkerbroek, Willem Donkerbroek, Jan List, 
Lipke Scheepstra, Teun Dobbinga. 
3e rij, vlnr: Gool Dobbinga, Roel Jonker, Renze van Dijk, Foppe Schut, Piet Brakel, Douwe 
Kalfsbeek. 
Bovenste rij vlnr: Bouwe Hoekstra, Eise Dobbinga, Douwe Smids, ?? (pleegkind van fam. 
Reinhard?), Gerben van der Werff, meester Brakel, Jaap Schut. 
 
 
(oude foto 3) 
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3. Op deze foto uit 1949, (archief Bouke Henstra, ) zien we de 1.35 meter grote monnik klaar om 
op de watertoren te worden geplaatst. Op de achtergrond de grote ronde koepel voor de kap van 
de toren, waar de monnik op komt te staan. 
 
 
(oude foto 4) 
 
4. Een ansichtkaart, uit de verzameling van Foppe Hoekstra. Het is een kaart die uitgegeven is 
door Hotel De Vries in 1950. Achterop staat: Panorama vanaf het Paviljoen De Vries (= de 
bunker De Wassermann). Links in de benedenhoek is de steen te zien die in 1936 is opgericht ter 
nagedachtenis van de jachtopziener Cornelis Visser (zie ‘’t Heer en Feer’, jrg. 3, nr. 1 – blz. 13). 
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De walvisvaart 
 
In de geschiedenis van Schiermonnikoog heeft de walvisvaart een belangrijke plaats gehad; niet 
alleen in de tijd van na de Tweede Wereldoorlog (de tijd van de Willem Barentsz – de walviska-
ken op de Willemshof!), maar ook in de 18e eeuw.  
Hier het tweede gedeelte van het verhaal van een tocht in 1777/78, gezien door de ogen van een 
Schiermonnikoger commandeur. 
 
Beknopt en getrouw verhaal van de reis van commandeur Jeldert Jansz. Groot.  
Van Texel uit naar Groenland enz. 
 
Zijn verblijf op de kust van Oud/Groenland, na het verongelukken van het onder zijn bevel staand 
schip tussen IJsland en Staatenhoek. 
 
Voorgevallen in 1777 en 1778. 
 
Voor de schrijver gedrukt en te bekomen bij de weduwe van A. van Ryschooten en zoon, op de 
Haarlemmerdijk, bij de Kleine Vismarkt te Amsterdam en bij Pieter Quakkelstein te Zaandam.  
 
 13 October: 
 's Morgens vroeg lag alles dicht, we waren ongeveer 4 mijl van het land en namen het 
besluit om te proberen op de wal te komen, met het gevolg dat er 42 man op een eiland terecht 
kwamen. Naast mijn persoon bevonden zich Marten Jansz en Hans Chr. Jaspers in het gezelschap. 
We vermoedden dat de andere Commandeurs met het volk op een ander eiland zuidelijk van ons 
waren terecht gekomen. Enige mannen waren nog bij de beide sloepen op de schots gebleven. 
 We moesten de nacht op het eiland onder de blote hemel doorbrengen en verbeeldden ons 
dat we Groenlanders op het vaste land hoorden. 
 
 14 October: 
 We besloten met 42 man 's morgens het eiland te verlaten, als het ijs weer tegen het eiland 
aanlag. We zetten koers in de richting waarin we de vorige dag geluiden dachten te horen. Om 11 
uur kwamen we in de nabijheid van het land. 
 We zagen toen 3 Groenlanders die ons met hun schuitjes te hulp kwamen. Sommigen 
waren bang voor de Groenlanders en wilden terugkeren naar het eiland, maar toen bleek dat de 
Groenlanders hun best deden om ons te helpen, bleven ze. 
 Deze Groenlanders brachten hun schuiten naar ons en wij maakten ze vast met het weinige 
touwwerk dat we bij ons hadden. De Groenlanders brachten de touwen over naar de wal en 
trokken ons met schots en al naar de wal. 
 Ze ontvingen ons buiten verwachting goed. We kwamen bij twee huizen of tenten, waarin 
zich ongeveer 70 tot 80 personen van beide sexes en kinderen bevonden. We verdeelden de 
manschappen over beide tenten, waaronder ook mijn scheepsvolk, oorspronkelijk 44 man, nu nog 
alleen mijn zoon van een jaar of 9, mijn kok en mijn kajuitwachter. 
 De Groenlanders lieten ons toe in hun huizen en gaven ons de eerste middag hun voedsel 
te eten, te weten: eerst gedroogde spiering die redelijk smaakte. Vervolgens robbenvlees, 
waarmee we eerst moeilijkheden hadden, maar door hongersnood gedreven moesten we ons er 
maar mee behelpen. 
 We verbleven hier 7 dagen. Op de 3e dag van ons verblijf werd door 12 man een reis naar 
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het Noordwesten gemaakt om te onderzoeken of men over land in de Straat kon komen, 's avonds 
kwamen ze terug, ze hadden geen kans gezien om daar over land te komen. 
 
 21 October: 
 Van de 42 man kochten er 13 een vrouwenschuit van de Groenlanders, zij noemden het 
een Koeneboet met 8 à 9 riemen voor 6 dekens en kompassen die sommigen uit een schip 
geborgen hadden. Deze schuit was zo'n 36 tot 38 voet lang, in de bodem 4 voet en op het boord 
5, diep 2 voet, voorzien van 14 roeibanken. 
 
 22 October: 
 De 13 man van de schuit besloten een reis om de noord te ondernemen om bij de Deense 
kolonie te komen. Zij verzochten mij met mijn zoon bij hun te blijven en de reis mee te maken. We 
lieten daarna Command. Marten Jansz en Command. H.C. Jaspers en daarnaast nog 25 man-
schappen achter. 
 We kwamen aan op een schiereiland, waar wij vermoedden dat Command. Kastrikom, 
Command. Broertjes en Command. Volkert Jansz met de overige manschappen geland waren. 
 We gingen op onderzoek uit en kwamen op het spoor van 2 mannen en een hond, waarvan 
ik dacht dat het Klaas Kastrikom en zijn hond geweest moesten zijn. Dit spoor bracht ons in een 
groene vallei, waar we het spoor kwijt raakten, waarop we terug keerden en op het schiereiland 
de nacht doorbrachten. Op de klippen vonden we een soort houtgewas met zwarte zoete bessen, 
die aangenaam smaakten. Van het hout maakten we achter de klippen een vuur waarbij we ons 
warmden en konden uitrusten. 
 
 23 October: 
 's Morgens is de wind oostelijk en met mooi weer gingen we roeien met groot gevaar 
tussen de eilanden en schotsen door met een zware deining. Om twee uur zagen we een Groen-
lander met zijn schuit buiten Staatenhoek, die ons aan land en in zijn huis bracht waar veel mensen 
woonden.  
 Hier ontmoetten we weer de commandeurs Jansz en Jaspers met de overige 25 man, die 
door Groenlanders met 2 vrouwenschuiten daar waren gebracht. Dus toen waren we weer 42 
koppen sterk en moesten we weer 4 dagen daar blijven en ons behelpen met Groenlandse kost. 
 De behandeling was zeer vriendelijk. Eén van de inwoners verhaalde ons dat er om de 
Noord een man was die schrijven kon. Hij bood zijn diensten aan om daar met een brief heen te 
gaan. 
 Commnd. Marten Jansz scheurde uit zijn zakboekje een stukje papier en schreef met een 
kraaiepen en robbebloed twee brieven, één in de Hollandse taal en één in het Deens, hij vroeg 
daarin om hulp en gaf ze mee. We kregen echter geen bericht terug, hoewel we later ontdekten 
dat de brief geadresseerd was aan een Hernhutsheer Johannes Sybrants, die hem op zijn beurt 
verstuurd heeft naar een van de Deense koloniën. 
 De laatste nacht van ons verblijf kwamen er 13 man bij ons, die aan boord bij Kastrikom 
en Broertjes waren geweest. Zeven dagen geleden waren ze vertrokken en ze hadden zich in die 
tussentijd dag en nacht op de klippen moeten ophouden, waarbij bij velen de handen en voeten 
waren bevroren. 
 Ze vertelden ons dat er al 5 man van hun groep waren overleden, waaronder mijn opper- 
en ondertimmerman. Toen besloot ik met command. Jansz en Jaspers om naar hen te gaan 
zoeken, maar we hebben hen ondanks alle moeite niet kunnen vinden. 
 Hier kochten command. Marten Jansz en H.C. Jaspers een vrouwenschuit voor de Chitse 
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deken van de meester van M. Jansz en voor enige kledingstukken die ze droegen. Met deze 
command. gingen nog 13 man en ook ons gezelschap, samen 30 man sterk op reis naar Straat 
Davis in 2 schuiten, waar wij die avond met behulp van twee loodsen bewesten Staatenhoek 
aankwamen. 
 
 28 October: 
 Wij stevenden om de noord langs het land en gaven de loodsen daarvoor een halsdoek, 1 
paar kousen en 1 paar wanten, waarvoor zij ons naar een ander Groenlands huis brachten, waar 
zeer veel volk was en we vriendelijk werden ontvangen. We moesten weer gedroogde spiering, 
robbenvlees en hondenvlees eten, waarvoor wij onze kleren en kleine snuisterijen moesten afstaan. 
Zo hebben we onze reis vervolgd, van de ene Groenlandse woning naar de andere, nu eens met 
dan weer zonder loods. 
 In één van de huizen stierf een Groenlander, men maakte daarbij groot misbaar, men droeg 
alles uit de woning, naaide hem in vellen en bracht hem op de klippen. 
 Zo zijn we verder gereisd tot aan de 18e van de Maand November en kwamen toen aan bij 
een Deense kolonie, Juliaans Hoop genaamd, op 61 graden N.B. bij de koopman Andries Roelofs, 
die al 36 jaren in de Straat Davis heeft gewoond. Hij was gehuwd met een Groenlandse vrouw, 
waar hij 10 kinderen bij had verwekt, waarvan er nog maar 5 in leven waren, te weten 2 zoons en 
3 dochters. Hij was zeer ervaren in muziek en bespeelde verscheidene instrumenten. 
 Hier vonden we een geringe voorraad Hollandse kost, erwten en gort. Er was in geen 
twee jaren een schip geweest, maar de koopman ontving ons vriendelijk en we kregen tijdens ons 
vierdaags verblijf eenmaal per dag een Hollandse kost en voor onze reis een beetje brood. 
 De koopman berichtte ons dat command. Pieter Andriesz met 21 man bij hem was 
geweest. Een week voor onze komst was hij verder gegaan naar Frederiks Hoop. Hier werd ons 
medegedeeld dat de door Marten Jansz geschreven brief was aangekomen bij Job. Sybrants, die 
wij al voorbij waren gevaren, zodat deze nu 6 mijlen bezuiden deze kolonie lag en dat de 
commandeurs Hidde D. Kat en Albert Jansz. van Hamburg, met enige mannen, nog 10 mijlen 
bezuiden onze kolonie waren. 
 De volgende zondag namen we afscheid van koopman Andries Roelofs, die mij en mijn 
zoon nog 7 stukken hard brood meegaf, hoewel hij zelf niets meer kon missen, wat hij ons onder 
tranen bekende. Ook kregen we nog wat erwten, gort, spek en vlees, waarvan we twee keer 
konden eten, ook gaf hij nog een ketel en drie tinnen lepels mee. 
 Ook zorgde hij ervoor dat we twee loodsen meekregen, gedoopte christenen, die ons met 
de vrouwenschuiten, die van tijd tot tijd er erg slecht aan toe waren, door grote gevaren loodsten. 
We gingen van de ene Groenlandse woning naar de andere, waar we onze hemden, tabaksdozen, 
messen en alles wat we hadden, moesten verhandelen voor een beetje gedroogde spiering, robben- 
, honden- en vossenvlees. We leden echter steeds gebrek omdat we zelfs dit niet eens altijd 
konden krijgen. Op deze tocht had iemand van onze bemanning van een Groenlander een mes 
gestolen, waardoor ze zeer ontstemd waren, ze dreigden me zelfs met een snaphaan dood te 
schieten maar dit werd door een andere Groenlander verhinderd. Deze had gezien wie het mes 
weggenomen had, de dader werd onderzocht en schuldig bevonden, wat zo bijzonder naar 
genoegen van de Groenlanders was, dat ze verdere straf niet nodig vonden. Ze gaven ons zelfs 
vis, behalve degene die het mes gestolen had. 
 Ondertussen was de schuit van Marten Jansz verscheidene malen van ons weggeraakt 
maar vonden elkaar telkens weer terug totdat we op 5 december 's nachts in een zeer zware storm 
uit het z.o. terechtkwamen. We kwamen aan op een eiland waar twee huizen waren, waar zich 
veel mensen ophielden, die van het slechtste soort waren die we hebben ontmoet. 
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 Op een klein daarbij gelegen eiland, waar niemand woonde, was comm. Marten Jansz met 
zijn schuit aanbeland. 's Avonds om 10 uur hoorden we hen schreeuwen. We deden onze uiterste 
best om hen te hulp te komen, we riepen terug en hij kwam naar ons toe. We sleepten de schuit 
die zwaar beschadigd was op het land. Hier woei de schuit echter weg en verbrijzelde tegen de 
rotsen en was onherstelbaar. De Groenlanders die helemaal geen voorraad hadden dwongen ons 
te vertrekken. Omdat mijn schuit nog goed was, boden we Marten Jansz aan met ons mee te gaan, 
maar het volk belette dit, zodat hij moest blijven. 
 
 7 December: 
 We gingen van hier met 15 mensen weer op reis, onze schuit was erg lek en daardoor 
raakten we verscheidene keren in doodsgevaar totdat we op 17 December bij een gedoopte 
Groenlander, genaamd Joseph, een Catacheet, kwamen; toen waren we alles kwijt, maar tot ons 
geluk werden we hier buitengewoon Christelijk behandeld. Hij verwelkoomde ons met 7 
snaphaanschoten, we kregen van alles volop: eendvogels, witte erwten, thee, suiker. Hier lieten 
we onze gebrekkelijke schuit achter, we lieten hem aan Joseph, waarvoor hij ons verhuurde: 2 
vrouwenschuiten, maar dan moesten we bij de kolonie Frederiks Hoop van de koopman 10 ellen 
blauwe Katsey kopen, wat we aannamen. 
 
 9 December: 
 Kwamen op 62 graden waar we onze belofte aan de kolonie Frederikshoop, waar maakten 
en hem de blauwe Karsay hebben toegezonden en ook wat thee, suiker en tabak. 
 Koopman Karel Bruyn gaf ons krediet hiervoor. 
 Ons eerste werk was mij te vervoegen bij deze koopman om hem vriendelijk te verzoeken 
een schuit beschikbaar te stellen om command. Marten Jansz, die we op het eiland hadden moeten 
achterlaten, daar vandaan te halen. We boden hem daarvoor 100 mark, maar hij zag geen kans dit 
uit te voeren. Hij gaf ons echter het adres van 2 Groenlanders waarmee we tot overeenstemming 
kwamen voor 10 ellen Karsay met een brief, tabak en brood, op borgtocht gekocht. Na drie dagen 
op zee te hebben rondgezworven keerden ze terug zonder resultaat, met bevroren handen en 
voeten. De goederen kregen we terug, we betaalden hen de vracht. 
 We vonden daar tot onze grote opluchting op 20 december een galjoot, de Vrouwe 
Frederica Elisabeth, kapitein Jacob Jurgens, van het eiland List, gekomen van Kopenhagen en 
bestemd voor de kolonie Hikkertop en Rittenbenk, achter Disco. Maar door averij waren ze hier 
op 4 October binnengelopen. 
 Op dit schip werden mijn zoon en ik zeer vriendelijk door de kapitein ontvangen. 
 We kregen kleren om ons weer te kleden en troffen aan boord command. Pieter Andries-
sen, de stuurman van command. Hans Pietersz en zijn zoon. 
De command. was op de reis in zijn kooi overleden. Ze waren hier in de kolonie met 51 koppen 
en werden door de koopman van voedsel voorzien. 
 Ons rantsoen was wekelijks voor ieder persoon: 1 pond boter, 1 pond lamsvlees, 1 pond 
spek, 4 pond hardbrood, 6 piel of ongeveer anderhalf pond gort en 6 piel witte erwten. 
 De hele winter waaide het al uit het oosten, noorden en noordoosten, met veel sneeuw en 
harde vorst. Volgens de koopman was het in 16 jaar niet zo koud geweest. Pas op 15 Februari 
werd het dooi. 
 We ontvingen een boodschap van Marten Jansz, waarin hij meldde dat hij nog in leven was 
met een deel van zijn volk. Hij lag nog 16 mijlen bezuiden ons bij de Groenlanders. 
 We maakten er werk van dat een vrouwenschuit naar hen toe ging, dat lukte met de steun 
van de predikant. Op 28 februari vertrok een schuit met victualie naar hen, waarvoor we een 
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geringe beloning gaven. 
 Op 8 maart bereikte deze schuit hen, op 16 maart kwam de schuit met hen weer terug. 
Van het volk van deze command. waren er drie door honger en kou omgekomen, een dag na hun 
aankomst stierf er nog een. De rest was zeer zwak. De koopman liet door zijn mensen 13 man 
met victualie naar een andere kolonie brengen met de bedoeling om dit vervolgens naar de 
geredde mannen te brengen. 
 Hier kregen we bericht dat mijn stuurman met een sloep met 25 man op de schotsen bij het 
wrak van het schip van Kastrikom in de kolonie Gorthoop op 65 graden N.B. waren gebleven. 
 Ook brachten 5 Groenlanders het bericht dat Albert Jansz ongeveer 25 mijlen zuidelijk van 
ons was. Door de harde wind was hij zijn schuit kwijt geraakt. 
 Daarnaast ontvingen we het bericht dat command. Hidde Dirks Kat en ook command. 
Hans Christiaan Jasperse op de kolonie Juliaanshoop aangeland was. 
 Op 31 maart kwam command. Albert Jansz bij ons aan boord om met ons terug te keren 
naar het vaderland. Vervolgens werd het schip gereed gemaakt, om met het scheepsvolk van 11 
man en wij met 53 man terug te keren. 
 
 6 April: 
Alles is gereed, op 7 april laten we de kolonie Frederikshoop achter ons. De wind is west-
noordwest, met mooi weer. We koersten zuid-zuidoost. Bij Staatenhoek passeerden we 2 Engelse 
Straat Davisvaarders. Op 12 april bevonden we ons op 57 graden 30 min. lengt en 340 graden en 
36 min. breedte. Tot de 15e April waaide het uit het oosten, daarna werd de wind westelijk met 
mooi weer en stuurden O. ten Z. en hadden de wind zuidelijk van het westen. We kregen de wind 
op 24 April uit het zuidwesten en passeerden de 25e Hitland (= Shetland). 
 Op 27 April zagen we 's morgens Vullo z.o. ten z. van ons, liepen dicht onder het land 
door, benoorden Fayenhil, op de waren breedte 59 graden en 53 min. 
In de namiddag praaiden we een Hamburger Groenlandvaarder met command. Auke Johannes, 
die ons berichtte dat de Hollanders een schip naar IJsland zouden zenden om te zien of daar nog 
vermist volk van de vermiste schepen was. 
 We kwamen op 15 mei te Bergen in Noorwegen en vertrokken vandaar de 19e met 
schipper Hans Tornau met mijn zoon, de timmerman van Klaas Kastrikom en kwamen de 25e 
God zij dank 's morgens het Vlie binnen, namen een vaartuig dat mij naar Harlingen bracht en 
vandaar met de veerman naar Amsterdam, waar wij de 26e 's namiddags behouden aankwamen en 
's avonds in Zaandam, waar een grote menigte mensen bij elkaar kwam om mij te zien en hun 
blijdschap over mijn terugkomst van deze gevaarlijke reis te betonen. 
 
Wat de zogenaamde Groenlanders of wilden betreft kan ik zeggen dat hun gewone samenleving 
heel vredig is, hoewel ze met veel huisgezinnen samenwonen. Als ze wat gevangen hebben 
verdelen ze het eerst onder de mannen, daarna krijgen vrouwen hun deel en tenslotte de kinderen, 
schiet er nog iets over dan krijgen ook de vreemdelingen iets. Is de portie klein dan krijgt ieder 
iets minder. 
Ze eten robbenvlees, spek, spiering en gevogelte en in geval van nood hondenvlees. Als ze wat 
meer vangen dan ze op dat moment nodig zijn, stoppen ze dat in kuilen om het 's winters te 
gebruiken. 
Hun drank is vers water, dat drinken ze zo koud mogelijk. 
De vrouwen helpen zichzelf bij het kinderbaren, ze worden daarvan niet moe of afgemat en 
beginnen weer meteen met hun werk. 's Nachts liggen allen bij elkaar te slapen, zonder dat er 
onbetamelijkheden geschieden. 
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De mannen hebben veel kennis van de ijsgang, van de wind en het weer, wat zelfs zover ging dat 
men op hun voorspellingen aankon. 
De bekeerde Groenlanders houden hun godsdienstoefeningen zeer nauwgezet. 's Morgens gaan ze 
er niet op uit zonder dat ze eerst een gebed gedaan hebben en een psalm hebben gezongen. 's 
Avonds na thuiskomst geschiedt hetzelfde. Bij de onbekeerde heb ik geen enkele vorm van 
godsdienst bespeurd. 
De Groenlanders die in het zuidelijke deel en zelfs die tot de Staatenhoek wonen, vonden we de 
eenvoudigste, het meest menslievende en gulhartigste, voor een kleinigheid kocht je alles wat ze 
konden missen. Diegenen die in de koloniën wonen zijn veel minder, waren hebzuchtig. Zelfs 
voedsel was bij hen moeilijk te verkrijgen. 
Een duidelijk bewijs dat overvloed een mens niet gul maar gierig maakt. 
 
Wat het land betreft, is het hoog, berg- en klipachtig, moeilijk te voet te begaan. De bergen waren 
dor, alleen in de valleien was enig groen te bespeuren, maar de bewoners maakten daar geen 
gebruik van. De oostkust ziet er net zo uit als het eiland Jan Mayen, er zijn geen baaien. Het ijs uit 
de IJszee loopt hier langs naar de Grote Oceaan of Spaansche Zee, waar ze smelt. Door deze 
ijsgang is het bijna onmogelijk die kust te bevaren en er is dus ook geen kolonie. 
Bossages kom je tegen tot de 61e breedtegraad. De wilden verzamelen al het hout dat  in zee 
drijft. Door de vreemdheid van hun taal konden we weinig te weten komen over het land, de zee, 
de stromen en hun afstamming. Onze nood en gebrek heeft ons verhinderd om ons met ernst op 
hun taal toe te leggen. 
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De dominee die door de SD verbannen werd naar Schiermonnikoog. 
 
 
Tussen oktober 1944 en mei 1945 kon men op Schiermonnikoog  
de op deze foto afgebeelde persoon tegenkomen: een door zijn  
lange witte baard opvallende verschijning onder de eilanders.               (foto) 
Wie was deze man en hoe kwam hij op het eiland?  
Het verhaal van een bijzondere dominee. 
 
  
Dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard werd geboren te Amsterdam op 25 juli 1870. 
Hij was o.a. predikant in Beetsterzwaag. Zijn vader was advocaat en later hoogleraar in Gronin-
gen. Jan Derk Domela Nieuwenhuis had grote belangstelling voor geschiedenis en politiek. In de 
eerste wereldoorlog was hij zeer pro-Duits gezind en had een grote band met België.  
Bekend is dat hij bevriend raakte met Arnold Meijer, de leider van het Zwarte Front. Hij werd 
geen lid van deze politieke beweging maar sympathiseerde ermee. Naar de mening van Domela 
Nieuwenhuis geloofde hij in een goede politieke stroming en was hij voorstander van een grote 
Germaanse Statenbond.  
De bezetting van 1940 door de Duitsers werd door de dominee met gemengde gevoelens ervaren.  
In het begin van de bezetting werd hij in de pastorie in Beetsterzwaag bezocht door oude vrienden 
van het Nationaal Front. Dat werd hem in zijn dorp hoogst kwalijk genomen, vooral door de 
leden van zijn kerk. Bekend was ook dat Domela Nieuwenhuis goede contacten had met hoge 
Duitse officieren en autoriteiten, waaronder Beauftragten Ross en Conring van de provincies 
Friesland en Groningen. 
Vanaf begin 1941 veranderde zijn kijk op het gedrag van de Duitse bezetter: hij laakte in zijn 
preken de jodenvervolging en het vermoorden van verzetsmensen en onderduikers; in de kerk 
toonde hij zich een tegenstander van de NSB. Toen het Nationaal Front in 1941 werd verboden 
kreeg hij in zijn pastorie een onderzoek van de bezetter naar verboden geschriften. Hem werd 
duidelijk te verstaan gegeven en verboden om over het Nationaal Front te spreken. Eén van zijn 
vrienden, de Beauftragte Ross, waarschuwde hem om zich niet meer in te laten met het Nationaal 
Front, anders zou hij naar Duitsland worden getransporteerd. Op 1 december 1943 ging Domela 
Nieuwenhuis met emeritaat – hij vertrok uit Friesland en ging in Amsterdam wonen. Zijn vrouw 
was in 1940 - 5 dagen na de bezetting – overleden. 
 
In de zomer van 1944 – toen al zo’n  74 jaar oud – maakte hij een fietsrondreis door Nederland. 
Op 24 september 1944 kwam hij aan bij het gezin van zijn zoon Jacob in de Pelsterstraat 44 in 
Groningen. Jacob Domela Nieuwenhuis was advocaat; hij had zijn kantoor aan huis. Hij speelde 
een belangrijke rol in de verzetsorganisatie van de O.D. (Ordedienst). Op 25 september 1944 
werd ’s morgens vroeg in zijn woning en kantoor een inval gedaan door de gevreesde Sicher-
heitsdienst (SD) van het al even gevreesde Scholtenshuis in de stad Groningen. Daarbij werd 
Jacob Domela Nieuwenhuis doodgeschoten door de SD-sadist, de toen 24-jarige landwacht 
Opperschaarleider Oomke Bouman (deze vluchtte later met de SD naar Schiermonnikoog – meer 
hierover later in het verhaal).  
Het gaf in de Pelsterstraat een enorme consternatie. De bejaarde dominee sprak vanuit een open 
raam de buurtbewoners toe en hekelde het Nationaal Socialisme en het Hitler-regime. Twee dagen 
later werd hij door de SD gearresteerd en gevangen gezet in het Scholtenshuis. Hij werd 
meermalen verhoord door de SD-ers Josef Kindel en door de beul van het Scholtenshuis R.W. 
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Lehnhoff. Hij werd zwaar mishandeld en vernederd; Kindel vertelde hem dat hij zijn zoon had 
doodgeschoten – wat niet juist was. Toen hij de SD vroeg om de begrafenis van zijn zoon bij te 
wonen, was het antwoord: “Nein!”.  
Al vrij snel wisten Lehnhoff en zijn trawanten niet wat ze aan moesten met die oude dominee. Het 
was Lehnhoff bekend dat de dominee een goede bekende was van de Beauftragten van Groningen 
en Friesland. De SD noemde de dominee ‘der gefährliche Alte’. Eerst werd het plan door de SD 
gemaakt om hem naar Duitsland te brengen en hem daar dan in ‘Nacht und Nebel’ te laten 
verdwijnen, maar door tussenkomst van Beauftragte dr. Ross ging dit plan niet door.  
Men vond een andere oplossing: hem verbannen naar een eiland. Eerst dacht men aan Borkum,  
maar het werd Schiermonnikoog.  
 
In overleg met de Inselcommandant Witko werd dominee Domela Nieuwenhuis in oktober 1944 
vanuit het Scholtenshuis per auto en boot onder begeleiding van enkele SD-ers naar Schiermon-
nikoog gebracht. De burgemeester van het eiland werd vervolgens met het toezicht belast. 
Domela Nieuwenhuis had een beperkte bewegingsvrijheid op het eiland; hij mocht zich niet inlaten 
met politieke zaken en mocht ook niet preken. Een medewerker van Sake van der Werff die de 
gehele oorlog op Schiermonnikoog heeft meegemaakt kan zich dominee Nieuwenhuis nog goed 
herinneren. De eerste tijd dat de dominee op het eiland verbleef had hij een kamer in hotel Van der 
Werff. De medewerker van Van der Werff raakte bevriend met de oude baas, maar na een tijdje 
moest de dominee daar weg van Sake van der Werff. Overal werd geprobeerd op het eiland 
onderdak voor hem te vinden, maar niemand wilde hem onderdak verlenen. Midden in de nacht 
moest de medewerker van Van der Werff wel naar politieman Hof die aan de Langestreek 
woonde. Deze heeft toen in overleg met de burgemeester besloten dat Nieuwenhuis enkele 
nachten in het gemeentehuis mocht slapen. De kachel daar was praktisch uit. Zakken werden rond 
de kachel gelegd waarop dominee kon gaan slapen.  
Uiteindelijk enkele dagen later ging de medewerker van Van der Werff met Domela terug naar het 
hotel en vertelde het hele verhaal aan juffrouw Dien, waar ook Sake van der Werff bij was en het 
gesprek aanhoorde. Toen juffrouw Dien het hele verhaal had gehoord sprak ze de woorden: ”daar 
komt niets van in, dat de oude baas geen plek heeft”; en juffrouw Dien nam hem in het hotel. Sake 
heeft er niets van gezegd (dus toen kon Dien Sake wel aan). 
  
Er is nog geprobeerd om de dominee onder te brengen bij Aaltje van der Molen, een alleenwo-
nende vrouw, maar deze zei: “geen man in mijn boerderij.”  
Wel heeft Domela Nieuwenhuis nog een tijdje vertoefd bij de familie Egbert Oosterloo in Pension 
Maria aan de Langestreek (nu: De Ware Jacob) 
Enkele weken later kwam Domela Nieuwenhuis op het eiland de gevreesde SD-ers tegen die 
vanuit Groningen naar het eiland waren gevlucht. Er is een geval bekend dat de dominee eens 
tijdens een wandeling oog in oog kwam te staan met de moordenaar van zijn zoon.  
Oomke Bouman, die verbleef in de boerderij van de familie Holwerda, sprak toen de dominee aan 
en zei: “Zo oude, ben jij dat; ik ben de moordenaar van je zoon, en daar ben ik trots op; je had 
moeten horen hoe die kerels schreeuwden toen wij daar in de woning in de Pelsterstraat in 
Groningen binnenvielen”. 
Nog voor de bevrijding, zo rond half mei 1945, verliet Domela Nieuwenhuis Schiermonnikoog en 
ging terug naar Amsterdam. Hij overleed in januari 1955 en werd in Woerden begraven.  
Tot aan zijn dood bleef Domela Nieuwenhuis Nyegaard een verwoed strijder voor de vrijheid van 
Vlaanderen. Bij zijn begrafenis was de Vlaamse beweging sterk vertegenwoordigd en werd 
erVlaamse aarde op zijn graf gestrooid. De plechtigheid werd geleid door Ds. C.W. Coolsma, een 
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bekende gevangenispredikant.   
Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard heeft in de Tweede Wereldoorlog zware offers 
gebracht. Zijn zoon Jacob doodgeschoten in Groningen en zijn andere zoon Edzard gestorven in 
een Jappenkamp op het eiland Jaya. Maar de nazi’s hebben nooit vat op hem gekregen. 
 
De Opperschaarleider Oomke Bouman werd na de oorlog ter dood veroordeeld; hij werd 
beschuldigd van verraad, arrestaties en moord en afgeschilderd als SD-sadist die als een razende 
tekeer kon gaan bij arrestaties. Bouman heeft alles geprobeerd - tot in cassatie - van de eis de 
doodstraf af te komen. Op 26 november 1947 werd het door hem ingestelde cassatieberoep door 
de Groninger kamer van het bijzondere gerechtshof verworpen; ook het ingestelde gratieverzoek 
werd toen verworpen. 
Hij werd, 29 jaar oud, op 12 februari 1949 ’s morgens rond half zes door een uit 12 man bestaand 
vuurpeloton op de schietbaan grenzend aan de RK begraafplaats geëxecuteerd.  
 
Bron: L. Buning – Het strijdbare leven van ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Vlaming 
door keuze. 
Met dank aan dhr. L., Groningen en mevr H., Schiermonnikoog. 
 
         B. Henstra  
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Vragen van lezers 
 
In het boekje "5 Twee- en Driestemmige Schoolfeestliedjes, in Noten- en 
Cijferschrift (Chevé- methode) voor Scholen, Huisgezinnen en Kinderzanggezelschappen. 
Bewerkt door E.J. Boneschanscher, Hoofd der O.L. School te Zuurdijk, Liederen  
-serie A. no. 3. uitgegeven door Erven B. van der Kamp te Groningen, 1895”, staan op de 
binnenzijde van de achterpagina onder de rubriek Muziek enkele uitgaven van liedjesboekjes van 
deze uitgeverij vermeld.  
De titel van één daarvan is als volgt: " Herinnering aan de badplats Schiermonnikoog", door G. 
Klimmerboom, directeur der Oostermuziekschool, Amsterdam. Prijs f  0.75, franco per post f 
0.80. 
 
Dit boekje moet dus in of vòòr 1895 zijn uitgegeven. Ik ken en heb het boekje niet. Dat zegt 
natuurlijk niet zo veel omdat mijn collectie van publicaties over Schiermonnikoog, hoewel het best 
al een aardig rijtje wordt, nog verre van volledig is, zeker wanneer ik dat vergelijk met de 
collecties van enkele bekende al jarenlang verzamelende Schiermonnikogers. 
In de boeken die ik wel in bezit heb wordt ook nergens naar deze titel verwezen. 
 
Mocht iemand het boekje kunnen en willen missen dan neem ik het graag over, zodat ik het aan 
mijn verzameling kan toevoegen. Ik kan er dan een apart artikeltje in deze rubriek aan wijden. 
Maar dat laatste kan natuurlijk ook door het boekje korte tijd in bruikleen te hebben. Ik zal er als 
bibliofiel voorzichtig mee zijn als ware het mijn eigen exemplaar.  
 
Graag reacties aan de auteur van dit stukje. 
 
Jan A.M. Oonincx 
van Antiquariaat “Bornrif” 
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Reacties van lezers.  
 
Walvisvaart. 
 
Het is een prima idee om de tekst van het boekje, geschreven door Jeldert Jansz. Groot, na ruim 
twee eeuwen nog eens te verspreiden. Bij de inleiding van de eerste aflevering dient echter een 
kanttekening te worden geplaatst. Het belang van de achttiende-eeuwse walvisvaart was voor de 
Schiermonnikoger werkgelegenheid namelijk gering. Sterker, in vergelijking met bijvoorbeeld de 
eilanden Ameland en Borkum was de Schiermonnikoger betrokkenheid bij de arctische walvis-
vaart zelfs van ondergeschikt belang. 
Ter illustratie het volgende: Hidde Dirksz. Kat en Maarten Jansz., beide akomstig van Ameland en 
beide door Jeldert Jansz. Groot in zijn boekje genoemd, voeren als commandeur met vrijwel 
uitsluitend uit Amelanders bestaande bemanningen. De bemanningslijst van de “Anna”, het schip 
waarop Jeldert Jansz. Groot als commandeur voer, telde 44 koppen waaraan nog een kajuitsjon-
gen zonder gage werd toegevoegd.Die kajuitsjongen was Dirk Groot, het zoontje van Jeldert 
Jansz. 
Van de 44 bemanningsleden onder gage waren er slechts zes van Schiermonnikoog afkomstig! 
Teunis Coersen harpoenier gage totale reis 50 gg (=goudgulden) 
Pieter Reingers schieman gage totale reis 30 gg 
Rijnder Willemse matroos gage totale reis 19 gg 
Willem Teunissen matroos gage totale reis 19 gg 
Hendrik Krooks matroos gage totale reis 21 gg 
Willem Rijnders kayuijter gage totale reis   7 gg 
 
Op de bemanningslijsten van de commandeurs, die dat jaar naar Groenland of de Straat Davids 
voeren, heb ik geen namen van Schiermonnikogers kunnen ontdekken. 
Trouwens, het aantal Schiermonnikogers dat in de periode 1700 – 1795 aan de arctische 
walvisvaart deelnam, was zo gering, dat dagen zoekwerk slechts een gering aantal namen heeft 
opgeleverd. Schiermonnikoog leverde slechts vier commandeurs ter walvisvaart en twee 
commandeurs ter robbenjacht en nog een handjevol mensen die meer verdienden dan een gewone 
matroos onder gage. 
 
Durk Reitsma. 
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Trekkende weduwen en Waalstraatklinkers. 
 
Schiermonnikoog kende ooit een pensioenfonds “Goede Voorzorg”, dat was gesticht door 
bestuurders van het zeemanscollege “De Herkenning”. 
Het pensioenfonds had tot doel: “Om, onder een bepaald beheer en voldoende waarborgen, aan 
nagelatene weduwen der deelnemers, als ook aan behoeftige deelnemers zelven, jaarlijks 
pensioenen te verstrekken, welke voortvloeijen uit de te ontvangene geldelijke bijdragen of tevens 
uit revenuen van een daar te stellen reservekas.” 
Jarenlang heeft de “Goede Voorzorg” uit bittere noodzaak gefunctioneerd. Ter illustratie: op 31 
december 1911 werden er nog 39(!) pensioenen uitgekeerd aan zeemansweduwen, bij wie veelal 
Schraalhans keukenmeester was. Vanaf het moment dat de schepen aanzienlijk beter werden, er 
minder schepen verongelukten en de sociale voorzieningen voor zeelieden en hun eventuele 
nabestaandenbeter werden, nam het aantal ‘trekkende weduwen’ (zoals de desbetreffende 
zeemans-weduwen op Schiermonnikoog werden genoemd) vrij snel af en groeide het fonds. 
 
Onbegaanbare wegen. 
 
Ooit schreef een badgast: “De Reeweg is een modderpoel!” Jaap Jilkes Visser en Feye Faber 
vertelden indertijd dat de Reeweg na langdurige regen onbegaanbaar was en dat de kinderen 
onder die omstandigheden in de Middenstreek konden pootjebaden. 
De eilander bevolking wenste verbetering van de situatie en drong er bij de gemeenteraad op aan 
die stappen te zetten, die nodig waren om een einde te maken aan de dramatisch slechte toestand 
van de Reeweg (Folkertspaid) en de Middenstreek. De gemeenteraad vertaalde de dringende wens 
van de bevolking in een opdracht voor het College van Burgemeester en Wethouders. Het College 
diende bij de eigenaar van het eiland, graaf Von Bernstorff, verbetering van de deplorabele 
toestand van genoemde wegen te bepleiten. De graaf gaf ‘niet thuis’ en adviseerde het eilandbe-
stuur, het Rijk om geld te vragen. 
Op 20 september 1910 vroeg de gemeenteraad van Schiermonnikoog aan de Staten van Friesland 
en aan de Minister van Waterstaat, Nijverheid en Handel om de weg van de Zeedijk tot de 
Badweg, en de Middenstreek te laten verharden of op zijn minst de gewenste verharding geheel of 
gedeeltelijk te betalen. Ter ondersteuning van de gevraagde hulp schreef de gemeenteraad: 
“Gedurende het voor- en najaar zijn bij nat weder de hoofdweg met zijn zijtak niet te begaan, 
terwijl de bewoners van de Middenstreek moeite hebben het water buiten hunne huizen te 
houden”. 
De Staten van Friesland achtten de verharding van wegen op Schiermonnikoog niet van provinci-
aal belang maar, omdat de provincie ook de verharding van een weg door Hollum op Ameland 
voor 1/3 had gesubsidieerd, werd op 15 december 1910 besloten om aan de gemeente Schier-
monnikoog een subsidie te verstrekken. 
De door de gemeente Schiermonnikoog geraamde kosten waren ongeveer f 16.000. De Provincia-
le waterstaats-ingenieur deed het werk van de gemeente nog eens dunnetjes over en kwam uit op 
een bedrag van f 15.220. Daarop besloten de  Staten de wegverharding op Schiermonnikoog met 
maximaal f 5.220 te subsidiëren.  
Na veel geschrijf (gebedel) bleek ook de Minister van Waterstaat, Nijverheid en Handel bij te 
willen dragen in de kosten. Na opnieuw de gegevens te hebben nagerekend, bleek dat de 
gemeente Schiermonnikoog f 5.560 diende op te hoesten om de gewenste verbeteringen van het 
eilander wegennet te kunnen laten aanbesteden. Op 2 februari 1914 stelde de gemeenteraad voor 
het benodigde geld op de kapitaalmarkt te gaan lenen. Wethouder Karst was echter mordicus 
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tegen. Hij vond het onverantwoord om de gemeente voor ruim f 5.000 in de schulden te steken. 
Hij stelde voor om nog maar eens te onderhandelen met de eigenaar van het eiland; een subsidie 
van die kant van f 2.000 moest zijns inziens mogelijk zijn. De discussie binnen de raad liep hoog 
op. Er moesten knopen worden doorgehakt, zo stelden de voorstanders van een lening van ruim f 
5.000. De gemeente zou met een financieel blok aan het been worden opgezadeld, zo stelden  de 
tegenstanders: het kassaldo van de gemeente bedroeg op 1 januari 1914 slechts f 50,54 en dat 
betekende dat er geen cent speelruimte was. 
Er werd gestemd: vier raadsleden stemden voor de lening en drie ertegen. Aan het College werd 
opgedragen, f 5.560 te lenen tegen een rente van 5% met als conditie, een jaarlijkse aflossing van  
f 100. 
 
De inkt van het geschreven raadsbesluit was amper droog, toen een wel zeer bijzondere mogelijk-
heid tot financiering werd geboden. In het raadsbesluit van 3 mei 1914 (Nieuwsblad Dockum d.d. 
6 mei 1914) staat letterlijk:  
“In verband met het in de vorige vergadering genomen besluit tot het aangaan eener geldlening 
voor den straatweg, is er thans een schrijven ingekomen van het alhier bestaande Weduwenfonds: 
‘De Goede Voorzorg’, dat genoemd fonds deze gemeente de geheele lening wil doen, rentende 4 
½ pct., zonder jaarlijksche aflossing, op zeer aannemelijke voorwaarden, terwijl de geheele som 
binnen een afzienbare tijd, wanneer de leden van het fonds zullen overleden zijn en het fonds 
wordt ontbonden, aan de gemeente vervalt. 
B. en W. stellen de raad voor dit aanbod ten spoedigste te aanvaarden, en een woord van dank te 
brengen aan ’t bestuur van ‘De goede Voorzorg’, en voorts het vorig raadsbesluit inzake 
geldleening in te trekken …” 
 
En zo kon dan in juni 1914 het werk worden aanbesteed. Dat werk bestond o.a. uit: 
Het aanleggen van een straatweg vanaf de Zeedijk langs de Reeweg en de Middenstreek ter lengte 
van 1.057,50 meter en van de Middenstreek tot en in aansluiting met de Badweg ter lengte van 
226 meter. Totaal: 1.283,50 meter. 
Voor de afwatering moesten 10 kolken worden geplaatst en voor de afvoer van het straat- en 
rioolwater moest 245 strekkende meter gresbuizen met een diameter, binnenwerks, van 25 
centimeter worden gelegd op grenen delen, 20 centimeter breed en 4 centimeter dik. 
De bestrating moest worden uitgevoerd met enigszins getrokken klinkers, aangeduid als 
“Waalstraatklinkers”. 
In het bestek werd verder nog bepaald dat het uurloon van een ambachtsman 24 cent zou zijn, dat 
van een grondwerker 20 cent en dat van een leerjongen 12 cent. 
Aannemer werd G. Steen uit Anjum voor f 15.970. Het algemeen toezicht op de uitvoering van 
het werk zou berusten bij de Waterstaatsopzichter S. Cuperus uit Ee. 
 
Het aantal “Trekkende weduwen” nam af. Op den duur werd er geen beroep meer gedaan op het 
fonds. Met de wetenschap dat het fonds was opgebouwd met bijdragen van de Nederlandsche 
kerk in St. Petersburg, van de Koningin-Regentes, van familieleden van Burgemeester Van den 
Worm en van diverse andere personen en instellingen, kan worden gesteld dat de Schiermonni-
koger financiering van de bestrating van de Reeweg, Middenstreek en Nieuwestreek, berustte op 
een bijzondere spaarpot. Het fonds dat zijn kapitaal belegde in “Waalse straatklinkers” was in 
opzet en belegging zelfs zeer bijzonder. 
 
De heren S. Parma en R.R. van Staveren proberen alle bronnen, de “Herkenning”en de “Goede 
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Voorzorg” betreffende, boven tafel te krijgen voor een totaalbundeling van deze gegevens. Het 
lijkt niet uitgesloten dat er ergens nog iets bekend is over mogelijke polissen, genoten pensioenen, 
pensioen-aanvragen, lidmaatschappen van de “Herkenning” of andere gegevens met betrekking 
tot de vereniging en het fonds. 
Weet u iets of weet u namen van mensen, die mogelijk nog informatie kunnen verstrekken, neem 
dan even contact op met : 
S. Parma   of:  R.R. van Staveren 
Loosdrechtseweg 88    Dr. M.T. Oeverlaan 17 
1215 KA Hilversum    3648 XA Wilnis 
tel. 035 – 6233924    tel. 0297 –283060 
 
Gewoon doen! 
 
Durk Reitsma 
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De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en vragen u om 
aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 3,1: Dit is de muur (naast de voordeur) van de rk kapel. 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Marianne Holwerda, Middenstreek 33. 
 
 
De nieuwe raadplaat:  
 
(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
 
Inhoud 
 
  Verenigingsnieuws 
  
 Bibliografie van het eiland 
 
 Ter aanvulling op …. 
 
 Jan A.M. Oonincx - Uit oude boeken (3) 
 
 Durk Reitsma - De afneming van het eiland (4) 
 
 De Dongkwestje  
 
 Oude foto's 
 
 De walvisvaart (vervolg) 
 
 Bouke Henstra. - De dominee die door de SD verbannen werd naar Schiermonnikoog. 
  
 Vragen van lezers 
 
 Reacties van lezers 
 
 Durk Reitsma -Trekkende weduwen en Waalstraatklinkers. 
 
 De raadplaat 
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Arend J. Maris, secretaris; 
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Hilbert G. de Vries. 
 
secretariaat: 
Arend J. Maris 
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Administratie 
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Jaargang 4 (2002) nr. 1 
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ Schiermonnikoog.  
Redactie: Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactieadres “gewone” nummers: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX 
Schiermonnikoog; tel/fax 0519 - 531 344 
Redactieadres themanummers: Arend J. Maris, Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog 
Tel 0519 – 531 571 
 
e-mailadres: h-g-d-v@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PW Schiermonnikoog; tel 0519 - 
531 242 
 
Abonnementsprijs: € 11, - per jaar 
Postabonnees:  € 15, - per jaar 
Losse nummers:  € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:  
nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het 
zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op 
het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip 
dat op 3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie. 
 
Allereerst willen we u meedelen dat de redactie een uitbreiding heeft ondergaan: als nieuw 
lid is toegetreden Erik Jansen. Erik heeft geschiedenis gestudeerd en is werkzaam bij het 
bezoekerscentrum. Voor dit nummer van ’t Heer en Feer heeft hij een bijdrage geleverd 
onder de kop: Uit oude Dorpsbodes. 
 
We willen er nogmaals bij u op aandringen om iets te schrijven voor ons tijdschrift - en met 
dat 'ons' wordt dan bedoeld de gehele vereniging, alle lezers! Vooral ook persoonlijke 
herinneringen aan vroeger: met nadruk willen we een beroep doen op de oudere lezers van ''t 
Heer en Feer' om iets van hun belevenissen en gebeurtenissen in vroeger dagen op papier te 
zetten. Voor jongeren die die tijd niet hebben meegemaakt is het leuk en interessant om te 
lezen hoe het leven in vroeger dagen op Schiermonnikoog zich afspeelde. Dus: graag 
herinneringen, anekdotes enz. 
Bijdragen sturen naar het redactieadres (op diskette, in Word, maar getypt of geschreven 
mag natuurlijk ook! En: het kan nu ook per e-mail (let op – nieuw e-mail adres!):                 
h-g-d-v@hetnet.nl). 
En als u zegt, 'ik heb wel een verhaal, maar kan het alleen maar vertellen - niet opschrijven'; 
dan komen we met cassetterecorder naar u toe om het op te nemen en dan typen wij het voor 
u uit! 
Kortom: reageer! 
 



't Heer en Feer 4,1 
 

Verenigingsnieuws. 
 
Monument voor Zeevarenden. 

 
Binnen het bestuur van de Cultuurhistorische Vereniging is het idee ontstaan voor het 
oprichten van een monument voor zeevarenden. 
Eeuwenlang hebben eilanders hun heil gezocht op zee en velen hebben daarbij het leven 
verloren, voor hen die op zee of als zeevarenden in de oorlog zijn omgekomen, is een 
plaats ingeruimd op de gedenksteen aan de Ned. Herv. Kerk, op de honderden zeelieden 
uit vroegere en latere tijden zou volgens het bestuur nu de aandacht moeten vallen. 
Zo wordt het volgens het bestuur tijd te denken aan de zeelieden die de oorlogen hebben 
overleefd en die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van ons land. 
Tevens zou daarbij ook aandacht geschonken kunnen worden  aan de Zeevaartschool en 
de mogelijkheid wordt overwogen een eventueel monument te plaatsen in de buurt van de 
voormalige zeevaartschool,nabij de Willemshof dus. 
Het leek ons als een bestuur een goede gedachte onze leden de mogelijkheid te bieden om 
mee te denken over een dergelijk monument. 
Hebt u een idee over vorm en plaats voor een dergelijk monument, dan kunt u bij de heer 
Arend Maris terecht voor inlichtingen en ideeën. 

                                                 
Namens het bestuur: H.Koning,voorzitter. 

 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen  € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”  € 2,35 
boekje “Vredenhof”  € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”  € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk” € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters” € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters” € 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’ € 3,75 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden 
dingen tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg 
kunnen - graag een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te 
voegen aan de verzameling van de Cultuurhistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: 
zo blijven ze goed bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
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Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de 
bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of 
een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want 
als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen 
zijn dus altijd welkom! 
 
* In de gratis treinkrant Metro verschijnt sinds donderdag 13 september 2001 een 

drieluikstrip Bielzenblues van Pathuis. 
We zien er in twee heren, waarvan er een gaat studeren aan de: The University of 
Schiermonnikoog. De ene heer wisselt zijn ervaringen uit met de andere heer. 

  
* In de Metro van maandag 8 oktober 2001 staat op pagina 6 een column van 

Marcel Verreck (cabaretier) onder de titel: "De troost van  het eiland". Hij 
beschrijft daarin kort de reis naar Schiermonnikoog alsmede enige karaktertrekken 
van het eiland. Een en ander is wat nostalgisch getint.  

 
* Bras, W. – Schlei, verdwenen en nauwelijks gedocumenteerd. Nieuwe Dockumer 

Courant, oudejaarsnummer 2001. 
 
* Duisterwinkel, T. – Fries voeteneind. Leeuwarder Courant, 12 januari 2002. 
  
 ‘Schiermonnikoog gaat over de rand’; over een groeiend Waddeneiland. 
 
* Schiermonnikoog 2015; de toekomstbeelden. Rapport ‘Van de Bunt’. Amsterdam 

2001. 31 blz. 
 
* Schiermonnikoog: het paradijs bestaat. Leeuwarder Courant, 13 april 2002. 
 
De Belgische journalist Dirk Hendrikx verkent plekken in Friesland, die voor de Fries 
heel gewoon zijn. Maar met een frisse blik valt hier nog veel te ontdekken. 
 
* ‘Zoiets maak je niet, zoiets ontstaat’. Reizen, juni 2002, blz. 28-32. 
 
Verslag van een weekendje op het eiland, geschreven vanuit de gelagkamer van hotel 
Van der Werff; volgens de schrijver Henk Hanssen de enige manier om Schiermonnikoog 
te ervaren. 
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Kort nieuws 
 
* In de Leeuwarder Courant van 15 juni 2001 stond een stuk over ‘de twee mooiste 
vakantiehuisjes van Friesland’. Het ene, ‘dat doet denken aan een slakkenhuis’, staat op 
Schiermonnikoog, het andere op Ameland. Ze zijn in de jaren dertig gemaakt door een 
vrijwel vergeten Friese architect, wiens werk meer aandacht verdient.  
Aldus Peter Kartstkarel, die in dit artikel schrijft over de architect Tjeerd Venstra, geboren in 
1889 in Menaldum en overleden in 1977 in Leeuwarden. 
Het huisje waar het hier om gaat is ‘De Horst’ aan het Vuurtorenpad, in 1936 ontworpen 
door Venstra voor J.D. de Jong uit Leeuwarden. 

 
* In ‘Schylge myn lântse’ – het tijdschrift van de Terschellinger Cultuurhistorische 
vereniging – stond de afgelopen nummers een serie: “Oorlogsbelevenissen”, uit de 
oorlogsdagboeken van Iem Smit. In het laatste deel, in het maartnummer 2002, staat (op blz. 
15) een stukje over Mevrouw Rost van Tonningen’ wat als volgt begint: “Op 29 maart 1945 
arriveerde er een voorpostenboot met aan boord mevrouw Rost van Tonningen. Ze was 
onderweg naar Schiermonnikoog, maar kwam op Terschelling terecht, vergezeld van een 
verpleegster en een opperwachtmeester der Staatspolitie.” Een opmerking die uw redacteur 
deed besluiten om een e-mail naar Terschelling te sturen, vanwege dat “Ze was onderweg 
naar Schiermonnikoog”. 
Per kerende post (kun je dat zeggen bij e-mail?) kwam er bericht van Schyllinge:  
Beste Hilbert, 
Helaas is ons verder niets bekend over wat mevr. Rost van Tonningen op 
Schiermonnikoog zou doen. We namen de tekst zo over van Iem Smit, dus je zult het in 
oorlogsboeken moeten zoeken en ik herinner me dat er ook iets over op Internet te vinden 
is, maar ik weet niet meer waar. Veel succes ermee! 
We lezen vol belangstelling jullie boekje! 
Hartelijke groeten, Els Smit - redactie Schylge myn Lântse 
 
 
* Er is veel veranderd. 
 
Een natte zomer is tegenwoordig slecht voor het dagtoerisme; een natte zomer werkt ook 
vaak minder boekingen voor de zomer ná de natte zomer in de hand. Een lange warme en 
droge zomer is daarentegen goed voor blijvend kassucces. 
Anderhalve eeuw geleden was dat anders. Toen betekende een lange droge zomer: 
Ellende op Schiermonnikoog. Ten bewijze van deze stelling een oproep uit de 
Leeuwarder Courant van 30 augustus 1859. (Durk Reitsma) 
 
(FOTOKOPIE) 
 
 
* In “De Keppelstok”, nr. 64, juni 2002 (het blad van de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken) staat op blz. 36, in een artikeltje ‘Van de excursiecommissie’ – naar aanleiding 
van een excursie op 23 maart – het volgende:  
 
“En wat te zeggen van het dierbaar grafschrift op een zerk in Nes van Theunis Mellema 
(in leeven backer en coopman op Schiermonnikoog) en Elysabet, “sijn huisvrou”:  
 
Dit graf vereent hier twee 
Die in haar beider leeven 



't Heer en Feer 4,1 
 

Malkander hert en siel 
In liefde konden geeven 
Maar daar de Doot see scheid 
See blijven ongescheid 
Vereenigt in het graf 
Vereent in Eeuwigheid 
 
Daar sta je dan eens even bij stil …” 
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Uit oude Dorpsbodes. 
        Door Erik Jansen 
 
Uit de Dorpsbode van: 1953 
 
EILANDER HELPERS NAAR RAMPGEBIED 
 
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zorgden storm en springvloed ervoor dat 
grote delen van Zuidwest Nederland onder water liepen. Met meer dan duizend 
slachtoffers en een enorme materiële schade was dit Nederlands grootste natuurramp van 
de 20e eeuw. De Nederlandse bevolking was diep geschokt over de omvang van de ramp 
en al snel regende het uit alle hoeken van het land steunbetuigingen en toezeggingen tot 
hulp. 
Ook op de Schiermonnikoger bevolking maakte de ramp grote indruk. Het gevoel van 
verbondenheid met de Zeeuwse slachtoffers zal zonder twijfel zijn versterkt door het feit 
dat men op Schiermonnikoog ook vertrouwd was met de kracht en de gevaren van de zee. 
Bij velen zal het gevoel geleefd hebben: “Dit had bij ons ook kunnen gebeuren.” 
In een redactioneel artikel in de Dorpsbode van 15 februari 1953 wordt deze gedachte 
treffend verwoord: “Wie zich de vloedgolf van angst en ellende tracht in te beelden, die 
onze zwaar bezochte landgenoten in het Zuiden hebben moeten doorleven en nog 
doorleven kan niet het voorrecht begrijpen, waarom wij voor zoveel leed bespaard zijn 
gebleven.” 
Ook op Schiermonnikoog was het water in de rampnacht flink gestegen. Het had tot aan 
de top van de dijk gestaan. De dijk raakte wat beschadigd, de Johannespolder liep vol en 
er sloeg een schip los, maar dit alles stond natuurlijk in geen enkel vergelijk met het 
drama dat zich in de Delta afgespeeld had. 
 
Rampliederen 
In de Dorpsbodes van kort na de ramp verschenen twee gedichten die uiting gaven aan 
het meegevoel dat leefde op Schiermonnikoog. Een gezicht was geschreven door dhr. 
A.J. Schokker, het ander verscheen anoniem. In een artikel van het onderwijsblad 
Valcooch analyseerde de redacteur dr. J.G.M. Moorman enkele maanden later diverse 
‘rampliederen’. Met een kritische blik hield hij ook de twee eilander gedichten tegen het 
licht. Beide gedichten oogstten bij Moorman weinig waardering. Over het anonieme ‘De 
Stormvloed’ oordeelde hij: “ ’t Begin is sterk, als bij al dit soort liederen. Hoe langer het 
gedicht wordt, hoe slechter en stunteliger. Dat is bij dit soort poëzie regel. Als de 
inspiratie uitgeput is, is de “transpiratie” niet sterk genoeg om de innerlijke leegte te 
compenseren.” 
Zijn (arrogante) conclusie over de gedichten luidde: “Lezer, ik geef deze gedichten niet, 
omdat ze mooi zijn; ik wil er enkel mee aantonen, dat ook bij eenvoudigen van geest de 
ontroering zich uit in een vorm, die ontroerend werkt in z’n naïviteit.” 
 
Rampcomité 
Op Schiermonnikoog was men onmiddellijk bereid tot hulp aan de zwaar geplaagde 
landgenoten. Een actiecomité dat op dat moment inzamelingen hield voor in Duitsland 
hongerende Hongaarse vluchtelingen, werd snel omgevormd tot Rampcomité. Binnen 
korte tijd werd f. 3765,- opgehaald. Het weekend erna bracht een collecte in de kerken f. 
850,- op. In totaal was de opbrengst ongeveer f. 6,- per inwoner. Dit was een voor die tijd 
enorm bedrag. In vergelijking: een jaarabonnement op de Dorpsbode kostte in 1953 
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f.2,50. De totaalopbrengst voor de noodlijdende Hongaren steekt er met f.19,25 wat pover 
bij af. 
Het Rampcomité haalde niet alleen geld, maar ook goederen op. Op 4 februari werd 10 
m³ aan goederen, waaronder zo’n 200 zandzakken, naar het rampgebied gestuurd. 
Ondanks al deze liefdadigheid bleef bij sommigen de behoefte om nog meer te doen. 
Verschillende eilanders toonden zich bereid evacués uit het getroffen gebied in huis te 
nemen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet echter weten dat “wegens de lange 
afstanden, evacuatie van rampslachtoffers naar Friesland voorshands niet zal plaats 
vinden.” 
 
Adoptieplan 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten werkte ondertussen aan een adoptieplan. 
Gemeenten zouden voor dorpen en steden in het rampgebied allerlei hand- en 
spandiensten verrichten. Ook Schiermonnikoog deed mee aan het project. Samen met de 
gemeenten Doniawerstal en Kollumerland kreeg het eiland Hellevoetsluis en 
Nieuwenhoorn toegewezen. 
In deze gemeenten hadden veel huizen onder water gestaan. Het lag in de bedoeling een 
groep meisjes uit te zenden om de woningen moddervrij te maken. Dit werk werd 
uiteindelijk door vrijwilligsters uit Kollumerland verricht. Op 23 maart verliet een vijftal 
mannen (U. Veenstra, G. van der Geest, O. Oosterloo, D. de Vries en H. Sliep) 
Schiermonnikoog. De start van de onderneming was weinig hoopgevend. Vanwege het 
lage water liep het schip al na 100 meter vast. “Klanken als: ‘Het wordt niks’, waren niet 
van de lucht en waren niet bevorderlijk voor ons optimisme.” Tenslotte lukte het toch nog 
om die dag per bus Nieuwenhoorn te bereiken. Het team werd hier ontvangen door de 
burgemeester en de gemeentesecretaris “ met een verfrissend kopje koffie.” 
 
Eilander helpers in het rampgebied 
Meteen de volgende ochtend begonnen de werkzaamheden, die vooral bestonden uit het 
opruimen van schuren en een tuinderij. Hoewel het al bijna twee maanden na de 
rampnacht was, was de ravage nog enorm. “Het beeld vertoonde één watervlakte, met 
hier en daar een beetje land.” Het verwijderen van modder was een gigantische klus. De 
heer Parlevliet, een plaatselijke boer die het werk van de eilander helpers coördineerde, 
was verbaasd over de werklust van de mannen. Hij verklaarde dat hij er niet bij kon “hoe 
iedere morgen weer met zo veel moed de arbeid werd begonnen.” De eilanders gaven op 
hun beurt hoog op over de ondervonden gastvrijheid. 
Enige smetje was de pontschipper Gijs, die ’s avonds laat wel eens weigerde te varen als 
de helpers na het werk op Putten terug wilden naar hun onderkomens op Voorne. 
Hierdoor werden de mannen dan gedwongen om (mopperend) drie kilometer terug te 
lopen. 
Hoewel zwaar getroffen, waren Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis er nog niet eens het 
slechtst aan toe. Bij een bezoek aan Brielle troffen de mannen een nog troostelozere 
toestand aan met vele onbewoonbare woningen. Het grote leed liet zich overal gevoelen: 
“Enkele malen zijn wij bij de boot geweest die overvaart naar Flakkee en het viel ons op 
dat velen, die er heen gaan of er vandaan komen, in rouw zijn”, aldus Uulke Veenstra, 
één van de helpers. 
Op 1 april kwam het gezelschap terug op Schiermonnikoog. Vijf maanden later, op 28 
augustus, kwamen de gemeentebesturen van Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis naar 
Friesland om dank te zeggen. De samenkomst was in Kollumerland. Burgemeester Anker 
merkte op dat hij het jammer vond dat ze niet konden doorreizen naar Schiermonnikoog. 
De rampgemeenten hadden – uiteraard – niets dan lof voor de geboden hulp. Ze hadden 
veel respect voor de helpers, “die voor een bijna hopeloze taak stonden en desniettemin 
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met grote opgewektheid elke dag opnieuw begonnen en met succes”. De gemeenten 
hadden voor de eilander helpers zilveren lucifershulzen en sigarettendovers meegenomen. 
Tijdens de bijeenkomst verwoordde burgemeester Praamsma van Kollumerland nog eens 
het gevoel dat ook op het eiland moet hebben geleefd, namelijk: “dat indien alle 
elementen hier zo hadden samengespannen als in ’t Zuiden, ook in Friesland de ramp niet 
had kunnen worden overzien. Wij zijn gespaard gebleven, dat geeft de dure plicht te 
helpen waar we konden.” Schiermonnikoog heeft deze ‘dure plicht’ niet verzuimd! 
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De liefde voor de natuur en het gevoel voor ruimte raakt hij 
niet meer kwijt.  

JAN EISE HELLINGS (1889 – 1942)  
        

Door Arend J.Maris.  
 
In 1995, precies een halve eeuw na de bevrijding van het Duitse juk, is aan de zogeheten koude 
kant van de Got Tjark een gedenksteen onthuld. Daarop staan de namen van negenendertig 
mensen die door oorlogsgeweld, waar ook ter wereld,  in de jaren 1940 – 1945 zijn omgekomen. 
Elk van hen had een bijzonder band met het eiland, hetzij dat ze hier geboren zijn, gewoond 
hebben of hun familie van het eiland afkomstig is. Als vierde naam staat J.E.Hellings vermeld. 
Volgens de steen zou hij  op  
7 maart 1942 in de  Indische Wateren zijn omgekomen. Wie is deze man die op 52 jarige leeftijd 
overleed? In het kort volgt hier zijn levensverhaal. 
 
Vóór 1800  woont de familie Hellings in Noord Holland. Meestal ergens niet ver achter 
de dijk van de Zuiderzee. Op 29 april van het jaar 1844 wordt in Oudendijk Simon 
Hellings geboren. Hij is op één na de jongste van zes kinderen. En met deze Simon komt 
de verbinding met het eiland tot stand. Hij groeit op achter de dijk op, bezoekt de lagere 
school, mag van thuis doorleren en wordt onderwijzer. Rond zijn vijfentwintigste reageert 
hij op een advertentie waarin op het eiland een onderwijzer voor de lagere school wordt 
gevraagd. Dat moest dus zo omstreeks 1870 zijn geweest. Hij solliciteert, wordt 
uitgenodigd, gaat op reis en zeilt met het beurtschip naar het eiland. Meester Tunteler,  
was toen nog hoofd van de school. De wederzijdse kennismaking verloopt gunstig en 
Simon Hellings wordt de nieuwe onderwijzer. Niet alleen deze functie, maar bovenal ook 
het eiland bekoort hem zo dat hij nooit meer het eiland verlaat. Op 70 jarige leeftijd gaat 
hij met pensioen en twee jaar later, in 1916, overlijdt hij in een ziekenhuis in de stad 
Groningen. Aan de zuidkant van de dorpskerk ligt hij begraven.  
 
Op schoolportretten uit die tijd kijkt Simon Hellings ons streng aan. In feite moet  hij toch 
ook een  wat dromerig type zijn geweest. Is hij namelijk niet op school of thuis, dan 
zwerft hij wel ergens buiten het dorp. Hij geniet volop van de natuur, van  alles wat 
groeit, vliegt en bloeit en bovenal ook van de rust die ook toen nog op het eiland zo 
royaal te vinden is. Muzikaal iss hij bovendien ook, want vanaf 1886 tot aan zijn dood, in 
1916, is hij  organist van de Hervormde kerk. Lang blijft hij vrijgezel. Pas na zijn 
veertigste trouwt hij met de 12 jaar jongere Jellina Riemada Karst. Precies is dat op 27 
mei 1886.  Ze is één van de tien kinderen van zeeman Jan Eise Karst & Lambertha Feijes 
Coerkamp. In 1890, wanneer twee kinderen zijn geboren, kopen de jongetrouwden voor 
drie honderd gulden van haar familie het zuidelijke gedeelte van het vierde huis aan de 
Langestreek, ten oosten van de Molendijk. 
 
In dit huis worden nog twee dochters geboren. Totaal krijgen ze drie meisjes en een 
jongen. En de jongen is de man waar het in dit verhaal omgaat. Hij  is de tweede in de rij, 
wordt op 24 september 1889 geboren en krijgt de voornamen, Jan Eise, mee van zijn 
grootvader van moederskant. Het eiland is voor hem één grote speelplaats. Eerst is dat 
rond het ouderlijk huis, maar later is hij altijd met anderen in de duinen of op de kwelders 
te vinden. Ze vermaken er zich uitstekend. Eieren zoeken en daarbij uit handen van de 
veldwachter blijven, met een oude wasteil en een stok met een oud laken of stuk zeil 
eraan op de slenken varen en bot prikken, om een paar activiteiten te noemen. De liefde 
voor de natuur en het gevoel voor ruimte raakt hij zijn hele leven niet meer kwijt. Op de 
lagere school zit hij bij zijn vader en hoofdmeester Gasau in de klas. Zoals zoveel 
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jongens, gaat ook Jan Eise naar de eilander zeevaartschool. Of hij meteen na de lagere 
school meteen een tijdje gevaren heeft, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat hij in 
1904, hij wordt dan vijftien, voor het eerst op de leerlingenlijst van de eilander 
zeevaartschool voorkomt. Ook in de jaren 1905 tot en met 1908, en in 1913 en in 1919, 
maar dan op herhaling, bezoekt hij deze school. Intussen haalt hij zijn rangen aan de 
Zeevaartschool van Amsterdam. Hij zou eerst even op schepen van de Koninklijke West 
Indische Mail Dienst hebben gevaren. Maar, vermoedelijk op advies van eilander 
beurtschipper “Ome Rienk” Dubblinga, maakt Jan Eise echter algauw de overstap naar de 
in Amsterdam gevestigde  grotere Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN). Tot aan 
zijn dood is hij bij deze maatschappij blijven varen. De SMN onderhoudt ook een 
lijndienst op Batavia en doet ook andere havens op Java aan. Tijdens een verlof leert Jan 
Eise in Amsterdam  Hielkje Hellings beter kennen. Zij is zijn achternicht, is in Wijde 
Wormer, in Noordholland geboren, maar verliest op jonge leeftijd haar ouders aan TBC. 
Ze belandt in een weeshuis in Medenblik, bezoekt in Hoorn de “Normaal school” en leert 
door voor onderwijzeres. Jan & Hielkje krijgen verkering, verloven zich in 1914 en 
trouwen op het eiland op 2 juni 1915, amper een jaar later. Jan is dan net 2e stuurman 
geworden. En omdat hij bij een Amsterdamse maatschappij vaart, verhuist het paar naar 
Amsterdam. Daar wordt in 1917 hun eerste zoon geboren die ook de naam Jan Eise 
meekrijgt. Hun behuizing blijkt weldra veel te krap. Bovendien missen beiden de zee en 
de ruimte uit hun jeugd, zij die van Noord Holland en hij die van het eiland. Dat doet hun 
besluiten naar het eiland te verhuizen. In de loop van 1918 heeft dit plaats, want hun 
tweede zoon, Simon, wordt op  
3 januari 1919 op het eiland geboren. Waar ze precies na hun aankomst op het eiland zijn 
gaan wonen is vooralsnog niet bekend, maar vermoedelijk is dat het huis van zijn ouders 
aan de Langestreek, waarin na zijn moeder tenslotte ook zijn vader in 1916 was 
overleden. In 1921 wordt hier ook hun derde zoon, Adriaan  Jan geboren. Kort daarna 
behaalt hij de rang van 1e stuurman. Tot het voorjaar van 1923 blijft het gezin met de drie 
jonge kinderen op het eiland wonen. Maar, de reistijd  van en naar een havenstad  wordt 
almaar meer een belemmering. Dat Jan in februari 1922 op weg naar het eiland  met de 
ijsvlet tenslotte op Engelsmanplaat terechtkomt en daar een nacht in het reddinghuisje 
heeft moeten doorbrengen, heeft vast meegespeeld. Ze besluiten opnieuw dichter bij een 
havenstad te gaan wonen. Dit keer wordt het Heemstede. In mei 1923 kopen ze daar voor 
tien duizend gulden het  huis aan de Landzichtlaan, nummer 34. Dit huis ligt dicht bij de 
duinen en wanneer Jan weer eens met verlof thuis komt, is  hij dan ook vaak met zijn 
gezin in het duingebied te vinden. En zoals Jan op het eiland van zijn vader een grote 
liefde voor de natuur meekreeg, zo geeft hij die liefde aan zijn eigen drie zonen door.   
 
De jaren dertig zijn moeilijk en ook in de scheepvaart neemt de werkloosheid fors toe. 
Dat Jan toch kan blijven doorvaren, beleeft hij als een voorrecht. Maar, promotie is er 
voor hem in die jaren niet bij. In 1923 is Jan 1e stuurman geworden en hij blijft veertien 
jaar in deze functie varen. Pas in de loop van 1937 krijgt hij de bevordering tot kapitein 
en een  eigen schip. Dat is het stoomschip Singkep. 
 
(foto 1: twee mannen in zwarte pak. Met als onderschrift: links Jan Hellings) (foto Lino 
Hellings) 
 
 Bijna het gehele jaar 1939 maakt hij reizen met het motorschip Tarakan. Naast 
vrachtgoed vervoert dit schip ook passagiers. Daaronder  zijn geregeld ook veel 
bedevaartgangers naar en van Mekka. Tijdens de zomer van 1939 is Jan met verlof thuis 
en verblijft hij ook op het eiland. Met zijn Hielkje filosofeert hij dan ook wel eens over de 
tijd  na zijn pensionering  en wat hij dan allemaal zou kunnen gaan doen. In een brief  
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vanaf het motorschip Tarakan noemt hij als mogelijkheden bijvoorbeeld het afnemen van 
examens op zeevaartscholen. Bovendien wil hij autorijles nemen en zich vooral niet te 
snel op het eiland opsluiten, maar daar wel elk jaar een poos verblijven. In de herfst van 
dat jaar vaart Jan met zijn Tarakan naar Genua en nodigt hij zijn vrouw uit om een paar 
dagen bij hem aan boord te komen. Want, schrijft hij, door de toenemende 
oorlogsdreiging zou het anders wel eens lang  kunnen duren voordat opnieuw zo’ n 
gelegenheid zich voordoet. Ze pakt meteen haar koffer en reist met de trein naar Genua. 
Na afloop reist ze terug naar Nederland en hij vertrekt met zijn schip opnieuw naar 
Nederlands- Indië. Ook op deze reis heeft hij weer heel veel naar huis terugkerende 
pelgrims aan boord. In het vroege voorjaar van 1940 vaart hij op het stoomschip Moena. 
Begin maart ligt dit schip in Antwerpen en  reist zij met de trein naar Vlissingen en 
brengen ze opnieuw samen een paar dagen door. Vanuit zijn optimisme blijft Jan hopen 
dat Nederland ook dit keer buiten de oorlog blijft. Dat die komt, is dan welhaast voor 
iedereen zeker.   
 
Wanneer Duitse troepen Nederland in de meidagen van 1940 binnenvallen en in enkele 
dagen onder de voet lopen, vaart Jan op de Moena. Zonder dat hij bij zijn vrouw kan zijn, 
gedenkt hij op 2 juni 1940 dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Begin september verblijft Jan met 
dit schip in het zogeheten Victoria Dock, in  Londen. Daar ligt hij ook met dit schip als 
Duitse vliegtuigen op Londen een groot luchtoffensief openen en van 7 – 18 september 
hevige luchtbombardementen op de stad uitvoeren. Ook heel wat gebouwen en in het 
havengebied gelegen woonwijken veranderen in een vuurzee. Ook de daar gelegen 
schepen krijgen hun deel. Zo wordt ook de Moena  verscheidene keren getroffen. Het 
schip loopt aanzienlijke schade op en er breken aan boord branden uit.  
 
Maar, ondanks deze luchtfurie blijven Jan en een deel van zijn bemanning aan boord, ze 
blussen  branden, doen er alles aan om de forse ravage te beperken en slagen er 
uiteindelijk in  het schip te behouden. Ze verlenen bovendien ook nog hand- en 
spandiensten op het nabijgelegen stoomschip Abbekerk. Ook dit schip gaat, mede door 
hun toedoen, niet verloren. Al op 19 september wordt de Moena voor herstel naar een 
droogdok gesleept  De inspanningen van Jan en een deel van bemanning blijven niet 
onopgemerkt. De directie van  hun maatschappij, de Stoomvaart Maatschappij 
“Nederland”, geven blijk van hun grote waardering en bovendien  krijgen Jan en zestien 
van zijn bemanningsleden bij Koninklijk besluit op 8 augustus het zogeheten Kruis van 
Verdienste toegekend voor, zoals dat heet, “ hun moedig optreden onder zeer gevaarvolle 
omstandigheden tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef en tevens het m.s. 
ABBEKERK voor verdere averij kon worden behoed”.  
 
Ook hierna blijft Jan in zijn brieven aan zijn vrouw  en inmiddels studerende zonen 
optimistisch gestemd. Hij raadt hen aan nog even vol te houden en hoopt op een goede 
afloop. Uit elke brief spreekt een intens verlangen naar huis. Temidden van het 
aanhoudende oorlogsgeweld wijst hij in een lange brief rond  Pasen 1941 op de wonderen 
die elk voorjaar opnieuw in de natuur te zien zijn. Bovendien vraagt hij zich af hoe lang 
de oorlog nog zal duren. Hij vermoedt dat dit alles wel een hogere betekenis zal hebben 
en voegt er meteen aan toe dat het niet altijd gemakkelijk is om als gewoon mens daarin 
te berusten. Bovendien vraagt hij zich af wat er na deze oorlog gaat gebeuren. Zal de 
wereld, na deze ellende, werkelijk beter worden? Jan heeft zo zijn reserve. Want na zo’ n 
oorlog ontstaan weer honderden nieuwe problemen waarin men zich moet verdiepen, 
waar natuurlijk ook weer geharrewar van komt. Benepenheid, bekrompenheid en afgunst 
vieren dan maar al te gemakkelijk weer hoogtij waardoor de goede voornemens en de 
grote lijnen opnieuw in het gedrang komen. Dat alles, zo gaat hij verder, hebben wij ook 
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bij de vorige oorlog meegemaakt. Wellicht kan men daar nu zijn voordeel mee doen. 
Maar, moeilijk, heel moeilijk zal het na deze oorlog wel worden. Jan doelt dan vooral op 
het probleem van de opbouw, en dan met name de innerlijke opbouw. Ook uit brieven die 
hij daarna schrijft, blijkt telkens zijn grote betrokkenheid bij zijn vrouw en de 
studievorderingen van zijn drie zonen. En bovendien herhaalt hij steeds opnieuw zijn 
verlangen om thuis te zijn en samen met zijn Hielkje door het Hollandse landschap, over 
dijken en door polders en langs het strand en door de duinen te zwerven en de zee te 
horen. Hoe lang zal het allemaal nog duren? 
 
Op 27 januari 1942 bevindt Jan  zich aan boord van het motorschip Poelau Tello, waarop 
hij in 1933 als 1e stuurman ook al heeft gevaren. De lading bestaat uit 12.000 ton rubber 
die het  schip in Palembang, op Sumatra,  heeft ingenomen. Op die dag ligt het schip 
afgemeerd in  Emmahaven, nabij Padang, om nog eens dertig ton rubber extra mee te 
nemen. De lading is bestemd voor Amerika. Aan boord zijn ook  passagiers, meestal 
Amerikaanse vrouwen en hun kinderen die zo nog proberen aan het naderende Japanse 
oorlogsgeweld te ontvluchten. Omstreeks 10.00 uur s’ morgens wordt zijn schip en de 
nabijgelegen havengebouwen en loodsen plotsklaps door zeven Japanse bommenwerpers 
aangevallen. Na de tweede aanval gelast Jan de passagiers het schip te verlaten. Intussen  
heeft het grootste deel van de bemanning dit al op eigen gelegenheid gedaan. Na de vijfde 
aanval zijn ook Jan met de bij hem gebleven bemanningsleden genoodzaakt het schip te 
verlaten. Even later krijgt het schip enkele voltreffers en vliegt het over de gehele lengte 
in brand. Het schip kan gelukkig nog van de kade worden weggesleept en in wordt in de 
havenkom aan de grond gezet. Het brandt daar geheel uit. Wonder boven wonder zijn bij 
dit bombardement geen bemanningsleden of passagiers omgekomen. 
 
Met de “Van der Hagen” van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij vaart Jan 
vervolgens met een deel van zijn bemanning naar Tjilatjap, een havenstad aan de 
zuidkant van Java. Een maand later komen ze daar aan. Dat is op 26 februari. De 
volgende dag heeft de Slag in de Javazee plaats en wordt de geallieerde vloot grotendeels 
uitgeschakeld. In de haven Tjilatjap liggen op dat moment veel schepen voor anker. 
Onder hen is ook de “Poelau Bras”, eveneens een schip van de Stoomvaart Maatschappij 
“Nederland”. Jan kent dit schip omdat hij daarop in de jaren 1931 en 1932 als 1e stuurman 
al gevaren heeft. Jan en zijn eigen bemanning gaan aan boord van dit zusterschip.  
 
(foto 2: Poelau Bras. Met als onderschrift: Poelau Bras) (foto: Lino Hellings) 
 
 
Alle in Tjilatjap liggende schepen krijgen nu de opdracht meteen te vertrekken en op zee 
nadere orders af te wachten. Ook de “Poelau Bras” vertrekt, vroeg in de morgen van 28 
februari. Naast de eigen bemanning zijn Jan en zijn mensen en bovendien personeel van 
andere schepen van de Stoomvaart Maatschappij ”Nederland” aan boord.  Het schip komt 
ongehinderd door de blokkade van duikboten heen, maar krijgt op  
1 maart de order van de Commandant Zeemacht om naar Tjilatjap terug te keren. Op 3 
maart komt het schip opnieuw daar behouden aan. Het krijgt nu de opdracht om naar  
Wijnkoopsbaai, aan de Zuid West-kust van Java, door te varen en een dag later wordt in 
deze baai geankerd en neemt het schip nog meer passagiers op, voornamelijk militairen 
uit detachementen van Land- en Zeemacht en een aantal burgers.  Onder het 
marinepersoneel is  ook de plaatsvervangende Commandant Zeemacht, Schout bij Nacht 
van Staveren. Wanneer de “Poelau Bras” op de avond van 6 maart tenslotte in zuidelijke 
richting vertrekt, zijn er naar schatting zo tussen de 200 - 260 mensen aan boord. De 
volgende morgen komt om 9 uur een Japans vliegtuig het schip verkennen. Door het aan 



't Heer en Feer 4,1 
 

boord zijnde afweergeschut wordt dit vliegtuig echter op afstand gehouden. De “Poelau 
Bras” bevindt zich dan op ongeveer  
180 mijl ten zuid westen van Wijnkoopsbaai. Even na elven verschijnen negen 
vliegtuigen, steeds drie uit een andere richting, die het schip ook in een formatie van drie 
aanvallen. Ondanks de pogingen om de bommen door een zigzag koers te ontwijken en 
hevig afweergeschut vanaf het schip, blijkt algauw dat de overmacht  te groot is. 
Bommen slaan gaten in de scheepshuid, de brug wordt geraakt, de achtersteven van het 
schip verandert in een vuurzee, de machinekamer loopt vol water en de krachtinstallatie 
en de motor vallen uit. Kapitein Crietee van de “Poelau Bras” geeft dan ook bevel om het 
schip onmiddellijk te verlaten. Van de reddingboten blijken er nog maar drie enigszins 
bruikbaar. Uiteindelijk komen totaal 119 opvarenden in deze drie boten terecht. Maar, 
ook dan blijven de Japanse piloten op de drenkelingen schieten. Intussen zakt het 
achterschip langzaam weg, rijst de boeg uit het water op, en zo glijdt de “Poelau Bras” 
achterwaarts de diepte in. Het is dan 11.36 uur en het heeft precies 34 minuten geduurd 
om het schip tot zinken te brengen. Binnen een week bereiken de drie reddingboten op 
verschillende locaties de kust van Sumatra. Na enkele dagen worden de opvarenden 
echter door het Japanse bezettingsleger opgepakt en verdwijnen  ze in gevangenissen en 
krijgsgevangenkampen. Bij de ondergang van de “Poelau Bras” komen tenminste 128 
opvarenden om het leven. Jan Eise Hellings is één van hen.    
 
Drie jaar lang verkeert de familie in onzekerheid over wat Jan is overkomen. Angstige 
vermoedens zijn er, maar soms toch ook dunne vlagen van hoop. Na de Japanse 
capitulatie in augustus 1945, komt de maatschappij met het bericht over de ondergang 
van de “Poelau Bras” en dat ook Jan op zee is gebleven. Dit bericht brengt bij Hielkje een 
grote schok teweeg. Haar verdriet is groot. Maar, als zeemansvrouw is ze gewend alleen 
te zijn en zich veel opofferingen te getroosten. Gelukkig heeft ze familieleden en 
kennissen waarmee ze haar verdriet kan delen. Ze denkt vaak terug aan de vele momenten 
die ze samen hebben mogen beleven. Dat worden herinneringen die ze koestert. Op 3 
april 1946  krijgt zij uit handen van koningin Wilhelmina voor de getoonde moed en inzet 
van haar man tijdens de luchtaanval in Londen alsnog de betreffende onderscheiding 
uitgereikt. En bij de onthulling van een gedenkplaat ter herinnering aan alle omgekomen 
personeelsleden van de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” in het 
Scheepvaartmuseum te Amsterdam, spreekt zij namens alle weduwen.  
  
Ook in Heemstede is later, tussen het Groenendaalse Bos en het gemeentehuis, een 
gedenkplaat geplaatst. Daarop staat ook de naam van haar man vermeld.   
  
Het gemis van haar man is nooit gedoofd,  maar krijgt tenslotte toch een eigen plek in 
haar leven. Tot aan haar dood  is zij aan de Landzichtlaan blijven wonen. In juli 1979 is 
zij op 86-jarige leeftijd overleden. Op haar uitdrukkelijk verzoek is ze gecremeerd en is 
haar as op zee uitgestrooid. En haar zonen hebben er voor gezorgd dat nu ook de namen 
van hun ouders, Hielkje & Jan Eise, op de grafsteen van de grootouders op het eiland 
staan vermeld.   
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Zo maar een kruikje. 
 

Door Jelle Woudstra. 
 
Heeft u dat ook wel eens, een voorwerp in huis, dat al uw aandacht trok vanaf het 
moment dat u ta, ta kon zeggen? 
Zo was in mijn ouderlijk huis aan “tierelantijnen” geen gebrek: schotels, “Riga’s” 
napwerk, gobelins etc.; veelal meegenomen door mijn grootvader van de verre kusten der 
zeven zeeën. 
Het leuke daarvan was dat mijn moeder uit overlevering bij ieder attribuut wel een 
verhaal kon vertellen.  
Eén daarvan is een eigen leven gaan leiden. 
Door toedoen van een expositie van ‘t Heer en Feer in het Bezoekerscentrum dit jaar, 
schrijf ik  een bijzonder epos. Een tiental jaren geleden werd er een tentoonstelling 
georganiseerd waarbij eilanders dingen konden aandragen die gevonden waren langs de 
kust. Nou kom ik ook wel eens met de fiets op het  strand en men vroeg mij of ik ook iets 
bijzonders had, want Schotse blazen, oranje drijvers en sterke verhalen had men intussen 
voldoende. 
Welnu : op ons Amelander kastje thuis prijkt een klein donker kruikje voorzien van een  
galant oortje en ..... een gezicht: een gezicht met een baard. 
Juist over dit kleine kruikje was eigenlijk weinig bekend, maar het stond  daar al zolang 
ik op deze wereld loop. Mem weet alleen dat  Heit het kruikje van Lytje Willem voor 10 
cent gekocht heeft, ‘t was eigenlijk 15 cent, maar hij kon er nog vijf vanaf pingelen. Nu is 
dit kruikje voor 1000 Euro verzekerd! 
Zowel mijn grootvader “pake” Jelle Woudstra, als mijn vader, afkomstig van Ameland 
(mijn moeder en familie van Schiermonnikoog: jawel, ik ben een halfbloed!) hebben op 
het gebied van oudheid veel grond verzet. In Hollum richtten zij de Oudheidkamer op, 
een soort Heer en Feer van Ameland. 
De aankoop van het bewuste kruikje was dan ook niet zomaar.... 
Lytje Willem had hem, naar ik meen, gevonden bij het pierensteken op het wad, jawel op 
het wad dus en het voldeed aan alle criteria omtrent vondsten op de eilander kust!! 
Mem liep bij dokters duin naar beneden en kwam daar oom Theun de Jong tegen. Er werd 
wat “getjittjat”en zo kwam het gesprek op de expositie in het Bezoekerscentrum; “Hestò 
der aik al wat hanne bracht, Rúelfjen?” “Nee”, sei Mem, “maar myn seun wal, hy het in 
lytj krúk mooi in gelaat en bes oon Louis jeeuwn”. “Ne moste ophaude, sò ‘n krúk hew ik 
aik, jò hew ik eerder feeuwn op it straun twisken de ysschatsen!” 
Zo kwam mem thuis met dit verhaal, ik heb het er met menig geïnteresseerde over gehad, 
waaronder Hessel Dubblinga. Hij hoorde mijn verhaal aan en zei tot besluit: “Joh,  wij 
hebben er ook een, die  is ooit gevonden om de west, ja, ik geloof zelfs in een strenge 
winter. 
Enkele jaren later zit ik aan de lange tafel in Van der Werff, het is Pinksterfeest. Een ieder 
beleeft dit natuurlijk op zijn eigen manier (heftig of niet), maar als de commissie aan tafel 
zit, de vergadering voorbij is en een “supjen” de grendel van de geest haalt, ( en dat vind 
ik het leukste), dan komen de verhalen uit de oude doos waarbij ik dikwijls denk: 
“Schreef ik maar steno!” 
Tijdens dit traditioneel oreren over tijden dat Pinksteren nog heel  “gewoon” was, vertel 
ik over het mysterie van het oude kruikje. 
Jan Groendijk tuitte zijn mond, dit doet ie altijd met Pinkster als hij ergens meer van 
weet, maar hij is een man van weinig woorden (doorgaans). Piebe Toxopeus, zo vertelde 
hij, was de laatste visserman op het eiland. De gronden rond het eiland waren dusdanig 
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veranderd en de visstand zo verslechterd dat hij er ook uiteindelijk maar mee opgehouden 
is.  
Toch heeft hij naar het schijnt er een eigenaardige schnabbel bij gevist! Bij aanhoudende 
oostenwind smeet hij zijn netten uit in het Smeriggat tussen de Engelsmanplaat en de 
munitiestortplaats en zijn vangst was..... tientallen baardmankruikjes die hij in Groningen 
verhandelde. 
U begrijpt natuurlijk wel dat mijn mond openviel van verbazing, m’n onderkaak tot op de 
tafel tussen m’n biertje en de asbak. 
Ik heb menigeen dit verhaal verteld en er zijn zeker nog meer eilander families die zo ‘n  
baardman in huis hebben. Het vreemde van alles wat ik gezien heb is dat er niet één 
dezelfde maat of vorm heeft, qua kleur zijn ze overwegend bruin, maar het exemplaar bij 
ons op de kast is met zwart glazuur. 
Na het lezen van dit vreemde opstel zult u zeer waarschijnlijk denken: “Wat is nu een 
baardmankruik en waar komen ze vandaan?” 
Welnu : de studie:... 
We gaan terug in de tijd, Duitsland omstreeks 1400. Eén van de meest karakteristieke 
stukken van vroeg Duits steengoed is de : “Bartmannskrug”, letterlijk de 
Baardmanskroes. Hij werd zo genoemd omdat het bebaarde gezicht werd gegoten op de 
hals van de flacon. In Engeland werd een gelijksoortige flesvorm “ Flacon Bellarmino” 
genoemd naar kardinaal Bellarmino, een leider van de Contra Reformatie, die in het 
masker werd afgebeeld. 
Steengoed is, zoals de naam al suggereert, harder dan aardewerk. Het is gemaakt van een 
soort klei dat op hogere temperaturen kon worden gebakken, waarbij het voldoende 
verglaast om waterdicht te worden, zelfs als het niet geglazuurd is, in tegenstelling tot 
aardewerk. 
Tegen het einde van de 14e eeuw werd het gebruik van zout om steengoed te glazuren 
ontdekt in Duitsland. 
Het zout werd in het heetste gedeelte van de oven gegooid, waar het al  gauw verdampte 
en een glazende glazuur gaf, met een structuur als die van een sinaasappel op het 
oppervlak van de kan. 
Het Rijnland in Duitsland werd het hart van de productie van vroeg zout-geglazuurd 
steengoed, door de rijke afzettingen van geschikte klei in het gebied. 
Westerwald, Siegborg, Frechen en Keulen hoorden bij de belangrijkste produktieplaatsen 
in de 15e en 16e eeuw. 
Kannen, bekers en kruiken domineerden de productie, vaak met ingesneden, opgebrachte 
of gegoten decoraties van bladeren, maskers of wapenen. 
De saaie grijze kleur van de klei van de meeste Rijnlandstukken kon worden verlevendigd 
met een kleurwas. 
Aan het eind van de 16e eeuw werd een kobaltblauwe glazuur ontwikkeld, denk hierbij 
aan de bekende  Keulse potten voor het inleggen van tuinoogsten. 
Veel Duits steengoed werd geëxporteerd van Keulen naar Engeland en andere Europese 
landen, waaronder de Oostzeegebieden. 
Het laatste kan een reden zijn waarom er hier een schip met steengoed terecht kwam. 
Tot zover de “story”. 
Wel wil ik nog opmerken dat de geschreven geschiedenis omtrent het eiland 
Schiermonnikoog pover is, zeker ten opzichte van andere Waddeneilanden. 
Een van de redenen is het geloof, van bijvoorbeeld Katholieken (Ameland) is bekend dat 
zij alles beschreven. Een andere reden, naar ik meen is een relatief  jong dorp en sinds 
eeuwen was het eiland privébezit, waarbij belangrijke stukken door vererving weer naar 
de vaste wal in persoonlijk bezit of in bibliotheken liggen te vergrijzen, veelal 
ontoegankelijk voor het geïnteresseerde publiek. 
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Nee, des te rijker is de bodem onder onze voeten! 
Bij een wandeling over het Rif moet u zich eens voorstellen dat daar waarschijnlijk een 
Uithof heeft gestaan van Cisterciënzer monniken, met kapel als opgetekend door David 
van Bourgondië anno 1465. 
En dat er een “Burg” der Stachouwers heeft gestaan, Binnendijken geheten en aan de rand 
van datzelfde Rif, een dorp en meerdere kerken na elkaar gebouwd. 
Het nieuwe dorp begon in 1757 vorm te krijgen, nadat het oude definitief een prooi der 
golven werd. 
Schiet op straat Theo Soepboer (Tzn) eens aan, die met zijn metaal detector oude munten 
vond op het Hazeweitje, of zijn zus Emmy die nota bene op de Balg een stenen doofpot 
opgroef; Thijs de Boer die daar een grote scherf vond uit de kogelpottencultuur, of Jan 
Willem Smaling die herhaaldelijk met botten uit de oertijd van het strand komt, misschien 
houdt u ze voor een varkenskluif, maar het blijken uiteindelijk prehistorische werktuigen 
te zijn geweest, gemaakt van beenderen van een reuzenhert, kortom: Ga kijken bij de 
expositie :”Schip Op Strand” van ‘t Heer en Feer! 
Ik hoop dat  U daarmee een beetje verrast bent en aangemoedigd wordt onze cultuur en 
haar geheimen stukje bij beetje te vinden en daarmee onze geschreven geschiedenis te 
verrijken. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Fries Museum 
Museum Boymans van Beuningen 
“Antiek “ redaktie Atterbury en Thorp. 
Pinkstercommissie en derden. 
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DE AFNEMING VAN HET EILAND (V) 
 

     door Durk Reitsma 
 
“Onbegroesde duinen” 
 
In 1855 werd door Waterstaat dus het eerste werk aan de duinen op Schiermonnikoog 
aanbesteed. Aannemer werd Sipke Gerbens de jong van Ameland voor f 960,-. 
Op de uitvoering van een rijkswerk was (en is) toezicht vereist. Maar wie moest je op 
Schiermonnikoog met zulk toezicht belasten? Ir. Bolten, Hoofdingenieur van Waterstaat, 
wist dat het traktement van de burgemeester van Schiermonnikoog niet van een zodanig 
gehalte was dat het zou kunnen leiden tot weelde. Hij vond dat de f 200,- die was begroot 
voor het houden van toezicht op het werk best door de burgemeester kon worden 
verdiend; hij stelde voor de heer Zeilinga, burgemeester van Schiermonnikoog, met het 
toezicht op het rijkswerk te belasten. 
Zijn plan werd door het provinciaal bestuur van Friesland getorpedeerd. Op grond van 
een artikel in de Gemeentewet mocht een burgemeester geen neventaken voor het rijk 
vervullen. 
Boltens oplossing was even simpel als eenvoudig; op 23 augustus 1855 schreef hij aan de 
Districts-ingenieur: 
“Ik heb bij deze de eer, Uw Ed. Gestr. Mede te delen, dat dewijl van wege de Provincie, 
in het opzigt over de op den 3e dezer aanbestede werken aan de duinen van het eiland 
Schiermonnikoog zal voorzien worden, ik bij missive van de 8e aan Heeren Gedeputeerde 
Staten heb voorgedragen, om met het dagelijks opzigt daarover den Heer H.A. Zeilinga, 
Burgemeester aldaar, te belasten, en mij thans te magtigen den Rijks-Opzigter op 
Ameland, G. Bakker, van tijd tot tijd derwaarts te zenden, om het hoofdopzigt, als met die 
soort van werken beter bekend, waar te nemen. 
Ik ben echter op officieuse wijze onderricht, dat tegen de benoeming van den Heer 
Zeilinga bij voormeld Collegie zwarigheid bestonduit hoofde de betrekking van 
Burgemeester, volgens Art. 63 der Gemeente-wet, onvereenigbaar is, met die van 
Ambtenaar bij den Waterstaat in werkelijke dienst. 
Het is dien ten gevolge en uit overweging, dat een dagelijksch opzigt bij dit werk des 
noods kan gemist worden, dat ik bij missieve van den 17e nader heb voorgedragen, om 
den opzigter G. Bakker alléén tot dit werk te bezigen, tegen zoodanigen belooning, als 
later na afloop des werks door mij geregeld zal worden. 
Op deze voordragt is tot op heden toe nog geen antwoord bij mij ontvangen, doch daar bij 
mijn jongste inspectie op Ameland, de aannemer S.G. de Jong gaarne met zijn werk 
wenschte te beginnen heb ik geen zwarigheid gevonden om dit te vergunnen en is deze 
aannemer met den Opzigter Bakker op den 22sten naar Schiermonnikoog vertrokken, 
zoodat dit werk op heden zal aanvangen. 
Onder kennisgeving van dit en één en ander, heb ik de eer Uw E. G. te verzoeken alsnu 
voor de verdere goede uitvoering te zorgen”. 
 
Midden september 1856 bezocht ir. L.H.T.J. Mazel van de Waterstaat het eiland.  
Op 24 september zette hij zijn bevindingen op papier. Hij beschreef de afname als gevolg 
van winderosie van de Zuiderduinen, ten noorden van de verzande Noorder-Noorman 
(dat waren de duinen op de plaats van wat thans als “Westerstrandweg” wordt 
aangeduid). Verder het verstuiven van het duin “Wel genaamt Spitsbergen” (dat was toen 
het meest westelijke duin van het eiland). Over de overige westelijke duinen schreef hij: 
“Is daar alles raauw en onbegroesd”. 
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Met medewerking van aannemer De Jong had hij de lengte van de direct bedreigde 
zeewerende duinen vastgesteld op 1700 ellen (= 1.7 km.). 
Hij adviseerde op het noordelijk deel van de Hooge wal (dat was de zandplaat die na het 
verzanden van de Noorder-Noorman de begrenzing vormde van de Zuiderduinen) 
zanddijken aan te mollen en verder op te laten stuiven en deze te bepoten met helm. 
Verder adviseerde hij om tussen Soitsbergen en de zanddam ten westen van de Buitenste 
kust-lichttoren (de tegenwoordige vuurtoren) rijsschermen te plaatsen ten einde de 
duinvoet uit te breiden en uiteindelijk het gehele massief aan zeewerende duinen te 
bepoten met helm. 
Hij raamde de kosten op f 10.200,-. 
Hij eindigde zijn bevindingen met de woorden: “Het lijkt mij wenschelijk dat de 
eigenaren van het eiland Schiermonnikoog mede betalen aan de werken; immers de 
erbarmelijke toestand der duinen is mede een gevolg van onderhouds-verwaarlozing”. 
 
In 1856 werden wederom “Eenige voorzieningen aan de duinen van het eiland 
Schiermonnikoog” aanbesteed. 
Waarschijnlijk waren de in 1855 aangelegde zanddijken tot een geheel samengevoegd. 
Art. 1 van het nieuwe bestek luidde: “Het dichten van de opening in de buitenste 
duinketen, ten westen van de buitenste kust-lichttoren, lang 100 el, door het opwerpen of 
aanmollen van eenen zanddijk”. 
 
Het gemeentebestuur van het eiland Schiermonnikoog was kennelijk onder de indruk van 
het, met eenvoudige middelen, door De Jong gerealiseerde. In een uitvoerige brief, 
gericht aan Koning Willem III zette het gemeentebestuur uiteen, dat het duin waarop de 
buitenste kust-lichttoren was gebouwd, zeker beschermd en zo mogelijk versterkt diende 
te worden. Zij probeerden Zijne Majesteit evenwel duidelijk te maken dat de overige 
zeewerende duinen er zo beroerd bij lagen dat het Rijk daaraan minstens zoveel aandacht 
diende te besteden. Niet ingrijpen zou tot gevolg kunnen hebben: “Het teloor gaan van het 
gansche eiland Schiermonnikoog!” 
De bewuste brief werd aan de minister Van Binnelandsche Zaken ter hand gesteld en 
door deze doorgestuurd naar de Hoofdingenieur van de Waterstaat in het Tweede District. 
Op 29 augustus reageerde Hoofdingenieur Bolten. Hij schreef ondermeer: 
“Bij missive van den 22sten dezer, ben ik door Z. Ex. den Minister van Binnelandsche 
Zaken uitgenoodigd, gevolg te geven aan de door den Heer Commissaris des Konings bij 
missive van de 29 Dec. l.l. gevraagde voorstellen met begrootingen van kosten tot 
voorziening in de afslag van het Eiland Schiermonnikoog. 
Zijne Excellentie heeft mij tevens doen toekomen een aan Z. M. den Koning gerigt 
verzoek van het Gemeentebestuur van Schiermonnikoog, tot het nemen der noodige 
voorzieningen van ’s Rijkswege om dat Eiland tegen verdere afneminge te vrijwaren, 
onder opmerking: Dat het Z. Ex. en den geraadpleegden Heer Inspecteur van den 
Waterstaat in de 1e Inspectie voorkomt, dat men het laatst gemeld verzoek niet letterlijk 
moet opvatten, daar men zich moeijlijk een dijk rondom het uit duinen bestaande Eiland 
kan voorstellen. 
Dat men waarschijnlijk niet zoo zeer werken bedoelt, tot het behoud en uitbreiding der 
duinen strekkende, dan wel het aanleggen van kaden of wallen om hooge weilanden ook 
bij hooge vloeden watervrij te houden. 
Dat hoewel dit nu meer van bijzonder dan van algemeen belang is, in nadere overweging 
zal worden genomen, welke termen er aanwezig zijn om van ’s Rijkswege in deze 
afgelegen en min begunstigde streek hulp te verleenen. 
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Doch alvorens dienaangaande te beslissen wenscht Z. Ex. Mijne voorstellen ten aanzien 
van de meest doelmatige voorzieningen te ontvangen, waartoe het hiervoren gemelde 
adres mij ten overweging is toegezonden”. 
Bolten reageerde op 9 januari 1857 op de bevindingen en aanbevelingen van Mazel. Wat 
de oorzaak van die late reactie was is niet bekend. Uit de tamelijk uitvoerige reactie blijkt 
dat ook Bolten van mening was dat een evenredige verdeling van de kosten noodzakelijk 
was. Hij stelde voor dat het Rijk, de provincie Friesland en de eigenaren van het eiland 
ieder een bepaald deel van de kosten zouden betalen. 
Bolten liet kort daarna weten dat er een aantal rijsschermen op de Hoogewal diende te 
worden geplaatst en dat er aanvullende werkzaamheden ten westen van de vuurtoren aan 
de zanddam dienden te worden verricht maar kleedde verder het voorstel van ir. Mazel uit 
tot een niemendalletje waarvoor maximaal f 1000,- mocht worden uitgetrokken. 
Op 24 april 1857 werd duidelijk wat de oorzaak was van de opstelling van Bolten. Hij 
schreef toen aan Mazel: “De aangewende pogingen om van de eigenaren van 
Schiermonnikoog eene bijdrage te erlangen tot de werken ter beveiliging der kusten van 
het eiland zijn vruchteloos geweest”. 
In die brief schreef Bolten verder: “Dat de heer Minister van Binnenlandsche Zaken, 
thans besloten heeft, ook de van de eigenaren gevraagde 20% voor rekening van het Rijk 
te nemen, zodat het Rijk nu 70% en de provincie 30% in de kosten draagt, terwijl de 
laatste tevens het toezicht op de uitvoering zal bekostigen. 
In verband daarmede is voorts het bestek daartoe door mij ingezonden, door Zijne 
Excellentie goedgekeurd, en de aanbesteding van het werk bepaald op Vrijdag 15 Mei 
e.k. , ’s voormiddags ten 10 ure aan het locaal van het provinciaal bestuur alhier. 
Voor het drukken en verzenden van het bestek en biljet en het plaatsen der aankondiging 
in de Staats-Courant, zal door den Heer Minister gezorgd worden”. 
Wat dit bestek precies inhield, weet ik niet; ik heb het (nog) niet kunnen vinden. 
Naast het waterstaatsbestekje werd er dus een aanzienlijk zwaarder, eenmalig, bestek 
aanbesteed. Of er naast de Waterstaatswerken in de jaren daarna ook nog andere werken 
in en aan de duinen werden aanbesteed dient te worden betwijfeld; bijdragen voor dit 
soort werken zijn in de boekhouding van de provincie Friesland niet terug te vinden.  
De waterstaatsbestekken in de jaren 1857, 1858 en 1859 stelden weinig voor. 
1857: 8000 bossen rijshout en 9000 bossen stro. 
1858: 1000 bossen rijshout en 6000 bossen stro. 
1859: 2000 bossen rijshout en 4000 bossen stro. (het werk werd in 1859 aangenomen 
voor f 725,- door Gerben Jans Scheltema, afkomstig uit Nes op Ameland). 
 
In die jaren werd ook duidelijk waarom de eigenaren niet wensten bij te dragen aan het 
onderhoud van de zeereep; zij besloten het eiland te verkopen! 
In de Leeuwarder Courant werd namelijk het volgende aangekondigd: 
“Belangrijke verkooping der uitgestrekte Heerlijkheid van ’t Eiland Schiermonnik-oog 
enz. enz. 
De Notarissen Mr. Witteveen en Brandsma, te Metslawier en Dronrijp zullen, ten 
overstaan van laatstgenoemden, in ’t Openbaar tegen genot van Strijk- en verhooggelden 
veilen en verkoopen als: 
Provisioneel 

1. Op Maandag den 26 Julij 1858 te beginnen des voormiddags ten 11 ure, ten huize 
van M.R. Fenenga, Kastelein te Schiermonnikoog: perceelen 1 totr en met 247;- 

2. Op Woensdag 28 Julij 1858 te beginnen des voormiddags ten 11 ure, ten huize 
van H.W. Donker, Logementhouder in de Posthoorn te Dokkum, perceelen 248 tot 
en met 322, en 
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Finaal op Woensdag 18 Augustus 1858 te beginnen des voormiddags ten 11 ure, ten huize 
van H. Luurs, logementhouder te Dokkum, al de reeds geveilde perceelen zonder 
uitzondering, met regt van zoodanige zamenvoegingen als men zal goedvinden”. 
 
Wat niemand kon bevroeden was dat die verkoop zou leiden tot een bijna revolutionaire. 
omwenteling in het beheer en onderhoud van Schiermonnikoog 
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Naar Schiermonnikoog met de “Thea Lotte”.  
Een artikel van J. Wortelboer uit de “Groninger Courant” van maandag 13 juni 1910. 
 
Wij Groningers kunnen ons zelf en elkaar feliciteeren. Wij hebben een geregelden 
dagelijkschen bootdienst gekregen op ons geliefd eiland Schiermonnikoog. En de boot, 
die dezen dienst zal waarnemen, is de pas gebouwde motorboot “Thea Lotte”. We kunnen 
haar met het volste recht een parel onder de motorboten noemen, nadat wij Zaterdag het 
genoegen hadden den openingstocht der “Thea Lotte” naar Schiermonnikoog mee te 
maken. 
Zaterdagmorgen tegen 8 uur verzamelden zich op de boot, die in haar vroolijke witte kleed 
en versierd met tal van kleurige vlaggetjes, een allerfeestelijken indruk maakte, een vijf en 
twintigtal genoodigden, waaronder een vijftal jonge dames, om den inwijdingstocht mee te 
maken. Gastheren waren de heeren F. de Deken, directeur van het strandhotel te 
Schiermonnikoog en de heer G.P. Bakker van Groningen, op wier  initiatief de boot 
gebouwd en de genoemde verbinding tot stand gebracht is. 
Allereerst een en ander van de boot zelf. Menigeen zal op zij wandeling langs den hoek van 
Ameland het uitwendige der boot al bewonderd hebben, wij kunnen verklaren dat het 
inwendige niet minder goed verzorgd is. Wat een gezellige eerste-klasse-kajuit, met flinke 
ramen aan weerszijden, nette met grijs leer bekleedde banken, die paarsgewijs tegenover 
elkaar staan en waartusschen zich telkens een handig tafeltje bevindt, dat als ’t ware uitlokt 
om er een brief op te gaan schrijven of een verslag op te maken. De tweede kajuit is iets 
minder luxueus ingericht, maar ook uiterst netjes. Op het dek onder het witte zeil is ruim 
gelegenheid voor een groot aantal passagiers om zich neer te vleien in gemakkelijke rieten 
stoeltjes of plaats te nemen op een tabouretje en zich zacht voortglijdende te vermeien in het 
aanschouwen van de groene weiden en verre gezichten langs het Reitdiep, of in het golven 
der zilte baren van de Lauwerszee. 
De boot die ’s winters als vrachtboot gebruikt zal worden en dan een inhoud heeft van 160 
ton, bezit twee machines, elk van 29 paardekrachten, waardoor gedwongen stilliggen bij een 
defect aan een der machines uitgesloten is, en heeft plaats voor 100 à 150 passagiers. Zij is 
sierlijk en hoog gebouwd en ligt zoo vast als een huis, zouden we haast zeggen. Men kan op 
zulk een boot eenvoudig niet zeeziek worden, al wou men nog zoo graag. De diepgang is 
180 c.M. 
Tegen half negen voeren wij dan met de “Thea Lotte” af en al spoedig lag de stad een heel 
eind achter ons, daar de boot zich verplaatste met een snelheid van 20 K.M. Er wordt wel 
beweerd dat de tocht over het Reitdiep vervelend is. Wij beschouwen dit als een verkeerde 
appreciatie. Neem bijv. Zaterdagmorgen. Een heerlijke blauwe lucht, een verfrisschend 
koeltje, malsche groene weiden vol dartel vee, een water met tal van bochten, dat daardoor 
schilderachtige kiekjes oplevert,boerderijen tusschen hoog opgaand geboomte, nu en dan een 
molentje, een groep hengelende jongens, reigers en ooievaars, zeemeeuwen soms honderden 
tegelijk en dan dat alles rustig en op uw gemak gecontempleerd van af uw plaatsje op het 
dek, mein Liebchen wass willst du noch mehr? Er is rekening gehouden met de soms hooge 
dijken langs het Reitdiep en op het dek van de “Thea Lotte” zijn verhoogde zitplaatsen 
aangebracht, zoodat er geen belemmering is voor een ruim uitzicht. 
De tocht over het Reitdiep duurt een kleine 3 uren, dan, na de sluizen bij Zoutkamp te zijn 
gepasseerd, bevinden we ons plotseling in zee, een heerlijke gewaarwording. Nog een 
anderhalf uur op ’t ruime sop en we hebben het eiland Schiermonnikoog voor ons liggen. 
Allen, die weleens op Schiermonnikoog geweest zijn, kennen bij ondervinding de primitieve 
maar toch leuke manier waarop nu de ontscheping plaats heeft. In boerenwagens, getrokken 
door een paar stevige knollen, in een lekkere holderdeboldervaart door het water aan land 
gebracht. Deze manier van ontschepen heeft echter haar langste tijd gehad. Binnen een week 
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is de aanlegsteiger klaar, waarmee men reeds aan het bouwen is en die ter lengte van een 400 
meter een directe verbinding van de boot naar het eiland zal vormen. 
Wij kwamen dan met het gezelschap in vroolijke stemming na de aangenamen tocht, op het 
eiland aan. Het vriendelijke dorpje doorgetrokken, de ouderwetsche huisjes, allen tusschen 
veel boomen en groen en tuintjes gelegen, bewonderd en de straatweg vervolgd die, tusschen 
schilderachtige, groen begroeide duinen gelegen, leidde naar het Strandhotel. 
Daar vervolgde de directeur den heer Deken zijn verdere functies van gastheer op waarlijk 
niet-genoeg te roemen wijze. In de ruime frissche vertrekken van dit, zestig kamers 
bevattende hotel was het goed een wijle te rusten, met het oog op de een twintig pas 
verwijderde zee, waarvan het zangerige ruische zoo heerlijk, kalmeerend werkt en dat als 
muziek in de oren klinkt. Door de open vensters krijgt men de versterkende zeelucht uit de 
eerste hand binnen. 
Het hotel bevat behalve de genoemde keurig gemeubileerde logeerkamers, een groote 
conversatiezaal, comfortabel en gezellig ingericht met fauteuils, canapé’s enz., een rookzaal, 
een biljartzaal, en ruime veranda’s. 
Na een wandeling op het strand en door een gedeelte der uitgestrekte duinen, wachtte ons 
nog, wat tot het glanspunt van den dag werd, n.l. het diner. Behalve de genoemde gasten 
schaarden zich aan de rijk met bloemen versierde tafel, de burgemeester en de dokter van 
Schiermonnikoog. Er heerschte een uiterst opgewekte stemming en spoedig volgde toost op 
toost. De burgemeester, de heer H.W. van den Berg, opende de rij der sprekers en bracht een 
woord van warme hulde aan den energieken directeur van het strandhotel. Door hem zijn in 
dit hotel dat de laatste jaren begon te verloopen, verbeteringen aangebracht van zoo 
belangrijken aard dat er bijna niet te twijfelen is aan een hernieuwden bloei van dit mooie 
hotel, een der attracties van het eiland. Ook tot het ontstaan  der “Thea Lotte” heeft de heer 
De Deken  den eersten stoot gegeven. Toen de burgemeester dan ook aan het slot van zijn 
speech de aanwezigen uitnoodigde een dronk te wijden aan den directeur van het strandhotel 
en tevens de beste wenschen uitsprak voor het welslagen van zijn ondernemingen en den 
bloei van het eiland, werd hieraan geestdriftig gevolg gegeven en klonk luide een driewerf  
hoera. 
Het woord werd vervolgens gevoerd door den heer De Deken, die op zijn beurt hulde bracht 
aan den ijver, waarmee de burgemeester steeds de belangen van het eiland voorstaat, door de 
heeren B.L. Cats, door den heer G. Puister namens de pers, de heeren G.P. Bakker, J. 
Koning, J.W. van Lessen, C. van Hessen, door den geneesheer van Schiermonnikoog en 
door mevr. Bakker-Nort, namens de aanwezige dames. 
Op voorstel van den heer Van Lessen werd aan den eigenaar van het eiland graaf Bernstorff, 
naar wiens beide dochtertjes de boot genoemd is, een telegram gezonden, meldende den 
gelukkig geslaagden proeftocht der “Thea Lotte”. En mogen we van dien Zaterdagavond ook 
nog even zeggen dat het onthaal meer dan uitstekend was? 
De gastheer deelde ons nog mede, dat reeds een groot aantal kamers voor deze zomer 
besproken is en deze week de eerste zwerm logeergasten aankomt. Indien zijn plannen 
doorgaan, wil de heer De Deken dezen zomer trachten een strijkje te krijgen om op 
geregelde tijden gelegenheid tot dansen te kunnen geven, plannen die zeker bij de jeugdige 
logeergasten utstekend in den smaak zullen vallen. 
Veel te vroeg naar onzen zin was den volgenden Zondag het uur van vertrek van het 
gastvrije eiland aangebroken. Te 1 uur werd de “Thea Lotte” weer beklommen en na een 
voorspoedige tocht van vier en een half uur kwamen we te half zes weer in Groningen aan. 
Wij zijn de tolk van alle deelnemers van deze aangename reis en het verblijf op het eiland, 
als we zeggen dat deze beiden nog heel lang bij ons allen in aangename herinnering zullen 
blijven. 
Omtrent de boot nog het een en ander. Kapitein is de heer E. Teemsma, vroeger in functie bij 
de Holland Amerika-lijn. Zooals reeds gemeld is, wordt de boot ’s winters gebruikt als 
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vrachtboot en wel als graanboot op België, waarop een vrij geregelde vaart zal onderhouden 
worden. 
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De zomerkapper van Schiermonnikoog. 
 
De naam Schiermonnikoog trekt altijd: hoe vaak gebeurt het niet dat als je die naam laat 
vallen er altijd wel iemand is die zegt dat … En dan komt er: “Mijn zus woont er; ik ben 
daar vroeger vaak geweest; mijn moeder kwam er vandaan.” enz. enz.  
Dit voorjaar kwam ik iemand tegen die, toen ze de naam Schiermonnikoog hoorde, zei: 
“Ik heb daar nog drie zomers op school gezeten.” Die opmerking wekte mijn 
nieuwsgierigheid op, temeer daar deze mevrouw niet meer tot de allerjongsten behoorde. 
Ze vertelde dat haar vader toneelspeler was en ’s zomers niet veel had te doen. Haar vader 
had een oom op Schiermonnikoog (hij werkte op de melkfabriek) en die oom gaf hem een 
tip: “Je kunt hier wel seizoenkapper worden, want we hebben zelf hier geen kapper. Drie 
keer in de week komt er één van de vaste wal.” En zo gebeurde het. 
Ik had ondertussen gevraagd wie dan wel haar vader was – al had ik wel een idee. En 
inderdaad. Mevrouw Hylkema - van der Veen vertelde dat haar vader Barend van der 
Veen was. Deze naam zal een heleboel lezers niets zeggen, maar Barend van der Veen 
was vroeger een begrip in Friesland. Hij was de man die samen met zijn vrouw Martsje 
onder de naam “Barend en Martsje” door Friesland trokken. 
’s Winters dus toneelspelen en ’s zomers niet veel om handen. Op naar Schiermonnikoog 
dus.  
Mevrouw Hylkema: “Eerst kregen we een huisje aan de Badweg en later aan de 
Voorstreek. De kinderen gingen mee en moesten ook naar school. Ik heb drie zomers bij 
juf Martha Karst in de klas gezeten. Dat was aan het eind van de twintiger jaren. Na een 
paar jaar werd het verkassen naar Schiermonnikoog toch wat bezwaarlijk en kwam er een 
eind aan.” 
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Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet 
helemaal onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een 
foto hebben waarvan u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - 
naar de redactie. En: graag reacties op de geplaatste foto’s; vaak zijn de (of: sommige) 
namen en gebeurtenissen niet bekend en we willen altijd het liefst zo compleet mogelijk 
zijn!  
 
Eerst een reactie op de vorige aflevering (''t Heer en Feer', jrg. 3, nr. 2)   
 
Geachte redactie, 
Als steeds las ik met belangstelling het nieuwe nummer van 't Heer en Feer (jaargang 3, 
nr. 2). 
Foto nr. 3 op pagina 50 van dit nummer roept bij mij herinneringen op die tegelijk een 
vraagteken zetten bij het daar vermelde jaartal. In mijn herinneringen moet deze foto na 
1949 zijn genomen. Na enig speurwerk vind ik daarvoor steun in de jubileum uitgave 
t.g.v. het 50-jarig bestaan van Dorpsbelang. Op pagina 60 van dit mooi uitgevoerde 
nummer van de Dorpsbode wordt in een bericht van 15 december 1949 gemeld dat 
"hedenavond om 8 uur " in de raadsvergadering is besloten tot aanleg van de 
waterleiding. Volgens de Dorpsbode van 15 maart 1950 zal direct na de vorstperiode met 
de uitvoering worden begonnen. 
Op 20 juni van dat jaar heeft de CdK Linthorst Homan de waterleiding geopend. Ik 
herinner mij dit nog levendig. De kap op de watertoren werd op een zonnige warme dag 
geplaatst. De temperatuur was zodanig dat wij die dag achter de dijk bij het aanwas 
zwommen. 
Dat kan gelet op de datum van het raadsbesluit van (15 dec 1949) niet in 1949 zijn 
geweest, zo komt het mij voor. Mogelijk kan dit nog nader worden onderzocht anders 
geldt bedoelde foto met het jaartal voor komende generaties als bewijs en dat  zou 
volgens mij fout zijn.  
Met dank voor Uw aandacht, 
                                         Piet F.Visser 
                                         Kollum 
 
 
De nieuwe oude foto's. 
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Reacties van lezers.  
  
Op de betaalrol van het fregat Eensgezindheid, van de Admiraliteit van Friesland, over de 
jaren 1780,,81,'82 en 1783, trof ik aan: matroos Sipke Martens van Schiermonnikoog. 
Hij kwam in dienst van de Admiraliteit op 12 februari 1781 en komt op dezelfde datum 
nog aan boord. 
Reeds op 13 maart 1781 komt hij te overlijden. Blijkens de boekhouding heeft hij niets 
nagelaten. Verrekening van de hem toekomende gage met de kosten van de chirurgijn etc. 
levert een tekort op van 4 gld en 14 stvs. 
Bron: Alg.Rijksarchief (ARA), toegang:1.01.46, inventaris nr.3336. 
  
 P.F. Visser, Kollum 
 
Herinnering aan Schiermonnikoog 
 
In ” ’t Heer en Feer”, jaargang 3, nr. 2 vroeg ik wie het boekje van G. Klimmerboom , 
”Herinnering aan de badplaats Schiermonnikoog” kende of in bezit had. Dat leverde één 
reactie op. En dat is voldoende. 
Via de Volkskrant-rubriek “Site-seeing” vond Hilbert G. de Vries op www.musica.nl een 
verwijzing naar dit antiquarische muziekboekje van Klimmerboom. Dit boekje bleek 
aanwezig te zijn in de collectie van het Nederlands Muziek Instituut (e-mail: 
info@nedmuz.nl). 
Hij kopieerde de tekst en bezorgde mij een kopie. Hieronder treft u de tekst van dit liedje 
aan, zonder het notenschrift.  
 
1 Als een zeeman op de baren, Altijd tot den strijd gereed 
   Die bij stormen en gevaren, Nooit nooit nooit zijn plicht en taak vergeet 
   Blijft uw geestkracht onbezweken, Tot een kustwacht aangesteld 
   Om de macht der zee te breken, Die steeds aanrukt met geweld 
   Om de macht der zee te breken, Die steeds aanrukt met geweld 
 
2 Ging de scheepvaart ook verloren, Die uw lust was en bestaan 
   Nieuwe welvaart als tevoren, Brengt brengt brengt de zee haar kindren aan 
   Gasten en bezoekers komen, Overal van stand en land 
   Heelkracht zoeken in de stroomen, Van een levenwekkend strand 
   Heelkracht zoeken in de stroomen, Van een levenwekkend strand 
 
3 Welk een vreugde rond te dolen, Door uw liefelijk plantsoen 
   Waar het dorpje ligt verscholen, Als een nestjen in het groen  
   Met zijn lommerrijke dreven, Een oase schijnt te zijn 
   Door uw duinenreeks omgeven, Als een groote zandwoestijn 
   Door uw duinenreeks omgeven, Als een groote zandwoestijn 
 
4 Welk een weelde rond te dwalen, Langs uw duinzoom en uw kust 
   Op de hoogten in de dalen, Scheppen wij weer nieuwen lust 
   Vriendlijk straalt het licht ons tegen, Dat de vuurbaak schijnen laat 
   Dat des avonds allerwege, Ons steeds volgt en gadeslaat 
   Dat des avonds allerwege, Ons steeds volgt en gadeslaat 
 
5 Dankbaar zullen wij herdenken, ’t Needrig en aanvallig oord 
   Als het afscheid ons zal wenken, Hoe uw schoon ons heeft bekoord 

http://www.musica.nl/
mailto:info@nedmuz.nl)
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   Welbehagen, rust en vrede, Daalden neer in ons gemoed 
   Neemt den heilwensch met de bede, Zijt tot wederziens gegroet 
   Neemt den heilwensch met de bede, Zijt tot wederziens gegroet 
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De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en 
vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 2 van de derde jaargang: het is de westmuur (de 
achterkant) van de Aude Schúele op de hoek Badweg/Noorderstreek. 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Pita en Willie Bouwman, Middenstreek 54 
 
De nieuwe raadplaat is ingezonden door … een lezer, waarvan we de naam niet bekend 
maken, want we willen u niet teveel op een spoor zetten!  
 
(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
Oplossingen graag naar het redactieadres; onder de goede inzenders wordt een eilander 
Monnikskaasje verloot. 
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               Schiermonnikoog. 
 
 
Bestuur: 
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Arend J. Maris, secretaris; 
WybJan Groendijk, penningmeester; 
Cees Soepboer Tzn.; 
Hilbert G. de Vries. 
 
secretariaat: 
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penningmeester: 
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Reeweg 11 
9166 PW Schiermonnikoog  
 
Administratie 
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Jaargang 4 (2002) nr. 2 
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ Schiermonnikoog.  
Redactie: Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie-adres “gewone” nummers: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX 
Schiermonnikoog; tel/fax 0519 - 531 344 
Redactie-adres themanummers: Arend J. Maris, Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog 
Tel 0519 – 531 571 
 
e-mailadres: h-g-d-v@hetnet.nl 
 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PW Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 
242 
 
Abonnementsprijs: € 11, - per jaar 
Postabonnees:  € 15, - per jaar 
Losse nummers:  € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd 
is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



't Heer en Feer 4,2 
 

Van de redactie. 
 
In dit nummer vindt u …. 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer graag inleveren voor 1 maart 2003! 
 
Verenigingsnieuws. 
 
Ledenvergadering 6 november 2002  
 
De jaarvergadering van onze vereniging liet een verheugende opkomst zien: buiten het bestuur 
gaven 45 leden acte de présence, terwijl 7 leden hadden afgezegd. 
Mededelingen werden gedaan over verschillende activiteiten die onderhanden zijn, zoals de 
komende exposities, website en digitale archivering, het monument voor de op zee 
omgekomenen, overleg met de verenigingen van de andere Waddeneilanden, ons tijdschrift, de 
taalplúech. 
Voorzitter Henk Koning was aftredend en werd opgevolgd door Arend Maris, tot nu toe 
secretaris. Als secretaris werd gekozen Mary Cortie (Mary is een kleine anderhalf jaar geleden 
vanuit de Beemster de “bemanning” van het gemeentehuis komen versterken; ze woont op 
Zevenhuizen). 
Als uitbreiding van het bestuur wordt gekozen: Bauke Henstra. 
Na de pauze laat Durk Reitsma een groot aantal oude namen voor eilander locaties de revue 
passeren; als voorproefje van zijn in 2004 te verschijnen boek. 
Aan het eind van de vergadering draagt Henk Koning de voorzittershamer over aan Arend Maris. 
Deze verricht zijn eerste officiële daad en benoemt Henk Koning tot erelid van de vereniging. 
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Eilander Wezzenbúek/Woordenboek van het Schiermonnikoogs 
 

        Door Siebren Dyk 
 
Er is opnieuw een woordenboek van het Schiermonnikoogs verschenen, ditmaal uitgaande 
van de eilander taal zelf, met vertalingen of beschrijvingen in het Nederlands, en meestal ook 
met een aanduiding van het corresponderende woord of de overeenkomstige uitdrukking in 
het Landfries. Dit woordenboek moet dus gezien worden als de opvolger van de al jaren 
uitverkochte Wezzenlist fan it Schiermonnikoogs, die wijlen D. Fokkema Sr. in 1968 het licht 
had doen zien. 

Kon het met Fokkema's Wezzenlist nog met 130 bladzijden toe, het Wezzenbúek heeft 
er iets minder dan 900. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo wordt de uitspraak van de 
woorden nu ook aangegeven. Bovendien wordt aan het begin van een woordenboekartikel 
uitvoerige informatie aangaande verbuiging en vervoeging verstrekt. Vooral bij werkwoorden 
is dat belangrijk, omdat de vervoeging vaak samengaat met rekking of verkorting van de 
stamklinker. Het huidige Wezzenbúek is op de computer aangemaakt, hetgeen de 
samenstellers Willem Visser en Siebren Dyk bij hun werk aanzienlijk grotere 
zoekmogelijkheden bood. Dat resulteerde in een groot aantal verwijzingen; deze maken het 
mogelijk allerlei dwarsverbindingen in de Schiermonnikoger woordenschat op te sporen. 

Het meest opvallende verschil met Fokkema is wel, dat er veel meer voorbeeldzinnen 
zijn opgenomen. Die dienen om typerende zinsconstructies, vaste combinaties of een typische 
manier van zeggen te illustreren. Dat kon alleen, doordat er veel verschillende bronnen met 
Schiermonnikoger taalmateriaal geraadpleegd konden worden, o.a. het zogenaamde 
'doorsnede-apparaat' voor het Schiermonnikoogs, een in de jaren zestig van de vorige eeuw op 
de Fryske Akademy aangelegd archief van taalmateriaal, en het Schiermonnikoger gedeelte 
van het Woordenboek Nederlands-Schiermonnikoogs, dat Els Perdok in 2001 gepubliceerd 
heeft. De laatste 175 bladzijden van het boek worden ingenomen door een index, die op grond 
van een Nederlands woord toegang tot het woordenboekgedeelte geeft. Het Wezzenbúek biedt 
tevens een overzicht van de Schiermonnikoger grammatica.. In die zin heeft de ook al weer 
jaren uitverkochte Beknopte Spraakkunst van het Schiermonnikoogs, eveneens van Fokkema, 
in deze uitgave tegelijkertijd zijn opvolging gekregen. In het grammaticale gedeelte wordt ook 
uitgelegd en geïllustreerd wat het systeem achter de notatie van de uitspraak is. 
 
 
Willem Visser en Siebren Dyk, Eilander Wezzenbúek/Woordenboek van het 
Schiermonnikoogs (Rige Fryske Dialektstúdzjes, deel 10); Fryske Akademy, nummer 
934; xliii + 844 pagina's; ISBN-nummer: 90-6171-934-8; prijs: € 30,00, prijs voor leden 
en donateurs van de Fryske Akademy: € 27,00. 
 
(Red.: het Eilander Wezzenbúek/Woordenboek van het Schiermonnikoogs is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Kolstein). 
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Project Cultureel Erfgoed: 
 
Bij een gesprek afgelopen voorjaar met het gemeentebestuur kwam naar voren dat wij als 
vereniging niet tevreden waren met de mogelijkheid om allerlei historische materialen 
verantwoord op te bergen. De voormalige keuken van het bezoekerscentrum biedt plaats aan 3 
stalen kasten en een bureau en daarmee is de ruimte gevuld. 
Als er in de toekomst een wijziging komt bij het bezoekerscentrum willen we graag een 
uitbreiding voor een aan de eisen voldoende ruimte. 
Het gemeentebestuur heeft daarop gereageerd door de Geschiedeniswinkel uit Groningen in te 
schakelen. Op 4 februari j.l. kwam de heer Lugtenborg van genoemd bureau naar het eiland 
om de wensen aan te horen. Daarbij deed zich de moeilijkheid voor dat niemand kon zeggen 
hoeveel historisch materiaal op het eiland en aan de vaste wal aanwezig is. 
Op 20 augustus volgde de startbijeenkomst op het gemeentehuis, de gemeente heeft een 
krediet beschikbaar gesteld voor dit zelfstandig bureau, dat de naam geschiedeniswinkel heeft 
behouden. 
Daarbij werd besloten een onderzoek in te stellen in de vorm van een inventarisatie Cultureel 
Erfgoed. Allereerst moest de vraag beantwoord worden van : Wie heeft Wat? 
Begin oktober werd een bezoek gebracht aan 4 personen die een vrij grote verzameling 
hebben, in de loop van de maand oktober wordt het onderzoek gevolgd door een bezoek aan 
verzamelaars op de vaste wal, inclusief archieven en musea. 
Het is echter ondoenlijk iedereen die wat heeft te bezoeken, mocht u dus historisch belangrijk 
materiaal hebben en u heeft nog niets van ons gehoord, wilt u dan een globaal overzicht 
opsturen naar onderstaand adres? 
Let wel: het gaat ons niet om het hebben, maar om het weten wat er nog over is van ons 
cultureel erfgoed. 
Bovendien hopen we te kunnen rekenen op een jaarlijks krediet om belangrijke 
objecten/verzamelingen aan te kopen. 
Er zijn reeds diverse toezeggingen gedaan en de laatste tijd zijn steeds meer mensen zich 
bewust geworden dat het belangrijk is ons cultureel erfgoed te bewaren voor het nageslacht. 
Denkt u niet; die paar dingen die ik heb tellen niet mee, maar schrijf ze op en stuur het lijstje 
naar: Henk Koning, Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog. 
 
OPROEP: 
 
Wie helpt ons aan een logo? 
Als groeiende vereniging vindt het bestuur dat het tijd wordt voor een "eigen gezicht". 
Uiteraard moet het logo herkenbaar zijn voor onze vereniging, waarbij de naam : " ‘t Heer en 
Feer" het meest kenmerkende is. 
Heeft u een idee, teken het en stuur het naar de redactie! 
Alles is welkom, als het maar geen meeuw is in een dreigende lucht. 
(P.S. één ontwerp is er reeds binnengekomen) 
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Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Tentoonstellingen. 
 
In de kerstvakantie is er een tentoonstelling van portretfoto’s van oud-eilanders “Eilanders in hun 
omgeving”. 
 
De zomertentoonstelling 2003 gaat over “Jacht en stropen”. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen  € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”  € 2,35 
boekje “Vredenhof”  € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”  € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk” € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters” € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters” € 5,60 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’ € 3,75 
 
Aanwinsten: 
 
232: Vlag jubileum VVV in 1999 
233: idem: Natuurmonumenten (oud model). 
234: Wimpel R.W. S. 
235: Vlag VVV 125 jaar Badplaats. 
236: idem Bez. Centrum (oud model) 
237: idem Bez. Centrum (De Oude Centrale). 
 (De nrs. 232 t/m 237 ontvangen van Bez. Centrum). 
238: Zak met steenkool, briketten en turf (Expositie Winter: 2001).  
239: Foto's en teksten expositie Winter (2001)  
240: Fotoserie (kopieën) bezoek Pr. Bernhard 1936 met teksten  
241: Teksten expositie : "Heerlijkheid Beheerd (doos).  
242: Foto in lijst achter glas van Zeevaartschool ca. 1930 ( C.H.V.)  
243: model schip. Loodsboeier: C.A.Visser (B.C.)  
244: Boek “Nieuw van de Bijl”, 350 jaar scheepsbouw langs Winschoterdiep (C.H.V.)  
245: Boek "Witboek Friesland" febr. 1979 (C.H.V).  
246: Boek: “Groningen 1940-1945” (B.C.) 1983  
247: Boek: “Friesland 1940-1945” (B.C.). 1980  
248: Videofilm: Aanbieding Wezzenbúek: 4-4-'02 doos. (C.H.V.)  
249: Boek : "Het Begon onder Melkenstijd G. Peelen, 1945, 12e druk.  
250: Boek: "Romke dûkt ûnder" E.S. de Jong, 1946.  
251: Boek: “De Nijboer fan Lyclamastate” Abe Brouwer, 1947.  
252: Boek: “Nij Frysk Lieteboek” P.LTroelstra e.a. 1905.  
253: Boek: “Frysk Lieteboek”, Van Loon en Faber, bew. Albertsma, 1899.  
254: 4 CD's; Radioprogramma OVT, VPRO/Vara 21 oktober 2001. Geschonken door Otto 
Overdijk. 
255: 2 bagagelabels van Hotel v.d.Werff. Geschonken door Jan Benes.  
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256: een aantal negatieven van de roeireddingboot. Geschenk van Museum ’t Behouden Huys 
op Terschelling. 
257: Boek: “Willem Barendsz” 1946-1947 Melchior (B.C.)  
258: 2 kopieën diploma's: grote zeilvaart Jeppe Wiebes,  

   grote stoomvaart: Louw Jaarsma.  
259: 10 boekjes L. Wiersma, 2 idem L. Mellema, 1 reprint Winkler Prins.  
260: Boek “Op weg naar de Toekomst”, K.v.d.Geest.  
261: Statieportret Kon. Wilhelmina (60 x 40).  
262: Fotoserie bunker Wassermann; 6 kopieën (B.Henstra).  
263: Familie-foto De Groot (dir. Zeevaartschool) 1930  
264: Fotoserie mevr. L. Pijnenburg-Rustige: ansichten; reddingboot; O.L.S.-klassefoto's; 
Pinksterspelen.  
265: 3 registers strandmetingen R.W.S. 1860-1963. 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden 
dingen tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg 
kunnen - graag een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te 
voegen aan de verzameling van de CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo 
blijven ze goed bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
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Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de 
bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een 
kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als 
iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn 
dus altijd welkom! 
     
Gastvrij Noord-Nederland “Noorderbreedte”5 A 2001, blz. 22-24. “Onweerstaanbare 
nostalgie op Schiermonnikoog”. 
 
Wad sterk; Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de Waddeneilanden. 
Rijks Universiteit Groningen, dec. 2000. Karakterisering per eiland en overige interessante 
gegevens. 
 
Eilander Wezzenbúek; Woordenboek van het Schiermonnikoogs. Door Willem Visser en 
Siebren Dyk. Ljouwert/Leeuwarden, Fryske Akademy, 2002. 844 blz.  
 
Vugts, Hans F. – Weerzien op de Wadden; dertig jaar weer en klimaatonderzoek in het 
Waddengebied. Uitgeverij Pirola, [2002]. 232 blz. 
 
 
Arend J. Maris 
 



't Heer en Feer 4,2 
 

OPENING VAN HET EERSTE SCHELPENPAD   
 
Op 1 augustus van dit jaar was het precies een halve eeuw geleden dat het eerste schelpenpad 
officieel werd geopend. En met de jaarlijks groeiende stroom badgasten, volgden er spoedig 
meer. Zo ontstond uiteindelijk een kilometerslang netwerk van paden dat de Westerplas met 
de oostelijke binnenkwelder verbindt. Daarmee was de openlegging van een belangrijk deel 
van het eiland voltooid en de status van het Schiermonnikoog als wandel –, maar bovenal, als 
fietseiland bevestigd. Een poging tot reconstructie1. 
 
Het onderhoud van de eilander paden was blijkbaar ook na de oorlog nog voor een belangrijk 
deel de taak van de VVV, want eind januari 1950 komt deze kwestie in het bestuur van de 
VVV aan de orde. Er wordt aangedrongen op verbetering, maar gelijktijdig komt ook de 
vraag aan de orde of deze verbetering “geen boter aan de galg gesmeerd is”. De toestand van 
– sommige – paden blijkt zo slecht dat het bestuur van mening is dat er echt iets moet 
gebeuren. Niet alleen in het bestuur, maar ook in de ledenvergadering van begin februari zijn 
soortgelijke reacties te horen. Bovendien wordt  dan opgemerkt dat het onderhoud van paden 
een veel te zware taak voor de VVV is.  Na een overleg met de heren Scheepstra van de 
Dienst der Domeinen en burgemeester Anker biedt Domeinen een voorman aan die voor een 
week wordt vrijgesteld om het Jacobspad een opknapbeurt te geven. Verder overleg tussen  
“B & W., de heer Klein (van Domeinen) en meerdere andere personen” leidt tot het besluit 
om het schelpenpad van Schlei – nu Marlijn - naar de Badweg te verharden. B & W. zegt 
hiervoor een bedrag van  1100 gulden toe en ook zijn er toezeggingen door de heren F. Schut 
en A. A. Visser voor elk een bedrag van 100 gulden en ook de Vriendenkring  
Schiermonnikoog zegt een zelfde bedrag toe. Om dit pad tot aan de Badweg te verharden, 
blijkt voor een gedeelte echter de toestemming van hotelhouder Sake van der Werff 
noodzakelijk. Op de voorwaarde dat dit pad dan wel bij het Strandhotel uitkomt, gaat deze 
akkoord. Domeinen zijn bereid om het gehele karwei uit te voeren, maar dan moet de VVV 
wel meehelpen. Hoe komt het bestuur aan – meer – geld? Twee suggesties volgen: aandelen 
plaatsen of alle hulp van de Vriendenkring verwachten. Een keuze blijft vooralsnog uit. Eerst 
moet de ledenvergadering maar eens hierover worden geraadpleegd. Deze vergadering vindt 
plaats op 20 november 1951 bij hotelhouder Van der Werff. Het bestuur presenteert dan 
bovengenoemd voorstel. Scheepstra van Domeinen onderstreept ter vergadering zelf ook nog 
eens dit voorstel. Naar zijn mening is dit namelijk de beste oplossing is. Alleen de plaats waar 
dit pad op de Badweg uitkomt, kan nog niet met zekerheid worden gezegd. Dan lijkt het er op  
dat de eerder gedane toezeggingen vergeten zijn. De vraag staat immer centraal: wie zal dat 
gaan betalen? Dokter Van Hiele stelt voor dat alle aanwezigen in deze vergadering meteen 
voor een bepaald bedrag tekenen. Dit voorstel wordt aangenomen. Daarna doet het bestuur het 
voorstel om twee aan twee op huisbezoek te gaan langs de niet aanwezige leden. In de 
volgende bestuursvergadering van 28 december 1951 wordt een financiële commissie 
benoemd. Hierin nemen zitting: de heren Van Hiele, de Jong, Schut en Anker. In de volgende 
vergadering van 17 januari 1952 moet er een voorstel liggen. Daarvoor heeft  een excursie 
naar het schelpenpad plaats, waarbij ook de burgemeester, de wethouder en bovendien ook de 
inspecteur Klein der Domeinen aanwezig zijn. Hotelhouder Van der Werff  verzoekt dan 
nogmaals om het schelpenpad direct op het Strandhotel aan de Badweg aan te laten aansluiten 
en zegt alvast 150 gulden toe. Op de voorwaarde dat de hotelhouder zelf voor de egalisatie 
van het nieuwe gedeelte van dit pad zorgdraagt, willigt het bestuur dit verzoek in.  In deze 
vergadering van 17 januari 1952 licht de financiële commissie vervolgens haar voorstel toe. 

                                                
1 Dit gebeurt aan de hand van informatie uit het notulenboek van de VVV. gedurende de jaren 1949-1958 en de 
verslaglegging in nummers van De Dorpsbode uit de jaren 1952 –1966. 
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De volgende acties zouden bijvoorbeeld op het eiland zelf kunnen plaats vinden: stop een 
stencil bij alle bewoners in de bus, waarin met overtuiging het nut van het pad wordt 
onderstreept en vraag de eilanders vervolgens hiervoor te offeren. Aan dit stencil moet dan 
ook een strookje zijn gehecht waarop wordt aangegeven voor welk bedrag men wil geven. Na 
enkele dagen zouden  bestuursleden twee aan twee langs de huizen moeten gaan om de 
stroken op te halen. Het bestuur is van mening dat dit meer geld oplevert dan bijvoorbeeld een 
bode langs de huizen te laten gaan. De twee aanwezige bestuursleden van de Zuivelfabriek 
zouden vervolgens de boeren kunnen opwekken om ook een flinke som beschikbaar te stellen. 
Bovendien zou op het Dorpsbelang een beroep moeten worden gedaan om met geld over de 
brug te komen. Aan acties aan de vaste wal zou het volgende moeten gebeuren: aan de 
Groningers (vermoedelijk behoren deze tot de eerder genoemde Vriendenkring /AJM) moet  
worden gevraagd hoeveel geld zij voor het schelpenpad willen geven. 
 
Het bestuur gaat met het voorstel van de commissie akkoord, want even later worden de 
genoemde activiteiten uitgevoerd.  In de bestuursvergadering van vrijdag 1 februari 1952 
deelt opzichter Scheepstra mee dat de maandag  daarop met de uitvoering van het karwei 
wordt begonnen. Bovendien stelt jachtopziener de Jong voor om met enkele bestuursleden 
naar Groningen te reizen om bij diverse Groningers langs te gaan om geld los te krijgen. De 
heren Bazuin, Schuurmans zijn bereid met hem mee te gaan en even later sluiten de heren 
Van Hiele en W. Arends zich daarbij nog aan. De Dorpsbode van 15 februari meldt dat “de 
eerste spade in de grond is gestoken voor het Schelpenpad van Schiermonnikoog en ...dat 
honderden meters grond moeten vergraven en geëgaliseerd worden”. In de 
bestuursvergadering van 28 februari  rapporteert dokter Van Hiele over de ontvangen reacties 
op de stencils die naar Groningen zijn verstuurd. Het plan om het schelpenpad voor vijf 
gulden per vierkante meter te verkopen blijkt meteen al goede resultaten te hebben 
opgeleverd. Tijdens deze goodwillreis blijkt jachtopziener de Jong een spilfunctie te hebben 
vervuld, want dokter Van Hiele roept hem uit tot “onze” ambassadeur. De Jong, hierdoor 
aangemoedigd, zegt bereid te zijn zo nodig opnieuw naar Groningen te gaan. Hij stelt daarbij 
echter wel één voorwaarde, dan zou het bestuur van de VVV hem moeten helpen bij de 
rupsenbestrijding2.  
 
De actie op het eiland wordt conform het voorstel – stencil rondbrengen en de strookjes in 
tweetallen ophalen – uitgevoerd. Bovendien kunnen de eilandbewoners op een briefkaart aan 
de secretaris van de VVV voor 1 april een naam opgeven die, naar hun mening, dit eerste 
schelpenpad zou moeten krijgen. Eind  april blijkt dat totaal f. 1.930,75 voor het schelpenpad 
is ontvangen en voor f. 1.157,12 is uitgegeven. Voor het resterende bedrag koopt het bestuur 
nog eens 100  kubieke meter kleischelpen extra. Bovendien stelt de gemeente een even groot 
bedrag beschikbaar. Op de oproep aan de eilander bevolking om voor 1 april  een naam voor 
dit pad op te geven,  komen slechts twee suggesties binnen. De dames Westra  komen met de 
naam “Vriendschapspad” en de heer Ede Visser stelt voor om het pad naar dokter Beekhuis te 
vernoemen. Het bestuur wijst echter beide suggesties van de hand. Ze besluit het pad, althans 
voorlopig, dan maar gewoon Schelpenpad te blijven noemen. In de vergadering van 20 mei 
besluit het VVV.- bestuur om bij de ingang van het pad aan de Badweg een paal de plaatsen 
met daarop de aanduiding “Naar het badstrand”. Hiermee blijkt het strand bij paal 5 te worden 
bedoeld. Want het VVV – bestuur verzoekt de Inspecteur der Domeinen de overweg over het 
duin bij Schlei niet met schelpen te verharden. Hierdoor zouden immers velen in de verleiding 
kunnen komen om daar te gaan baden in plaats bij paal 5. Inmiddels heeft de Dienst der 
                                                
2 Dit zijn de rupsen van de basterdsatijnvlinder. Na wat heen en weer gepraat gaat het VVV—bestuur met deze 
voorwaarde akkoord. De meeste bestuursleden beloven dan ook om op woensdag 5 maart om 13.00 uur –en met 
een snoeimes gewapend - bij het gemeentehuis te staan. 
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Domeinen toegezegd dat ze voortaan voor het onderhoud van het pad zal zorgen. De 
Dorpsbode van 1 juni bericht dat het schelpenpad “vanaf de Badweg tot aan de Prins 
Bernhardweg  prima berijdbaar is. Het pad is dan twee kilometer lang en 1½ meter breed. Het 
is een aanwinst die Schiermonnikoog ongetwijfeld aantrekkelijker maakt en voor velen een  
zeer gevarieerd duingebied ontsluit. De toegang is vrij. De officiële opening is verschoven 
naar de zomer”. Het is het plan om verscheidene autoriteiten voor de openingsplechtigheid  
uit te nodigen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld de Commissaris der Koningin van Friesland 
en de hoofdinspecteur der Domeinen. De eerstgenoemde zou dan het schelpenpad moeten 
openen. Dat kan  door bijvoorbeeld het pad eerst af te sluiten en daarna door het wegduwen 
van een wegenrol voor open te verklaren. 
 
Foto 1:  
(Tekst): Opening van het schelpenpad met behulp van een wegenrol 
 
 
 De Dorpsbode van 15 augustus 1952 bericht echter dat ”hoofdinspecteur der Domeinen, de 
heer Klein, op verzoek van de VVV en het gemeentebestuur, op 1 augustus  het nieuwe 
schelpenpad heeft opengesteld; er waren heel wat mensen op de been; kinderen hadden 
kleurige ballonnen opgelaten; de heer Van der Laan sprak namens Rijkswaterstaat 
(duinenonderhoud) en kinderen waren rondgereden door de royale medewerking van een 
paardenhouder. De geplande volksspelen konden echter door een donderbui niet doorgang 
vinden”.  In de bestuursvergadering van 5 september 1952 blijkt dat er ruim 2100 gulden voor 
het schelpenpad  is binnengekomen en iets meer dan 2000 gulden is uitgegeven.        
 
De Dorpsbode meldt een jaar later, op 1 juli 1953, dat op 15 juni ook Schelpenpad no.2 is 
gereed gekomen.  Dit pad loopt “vanaf de Badweg tegenover hotel Duinzicht via het oude 
Jacobspad naar de Zuidwesthoek van het 2e Dennenbos en verder door ongerepte natuur 
aansluiting gevend. Het is een nieuwe grote aanwinst voor de eilanders en badgasten 
waarvoor men de Domeinen en de Gemeente niet dankbaar genoeg kan zijn en waardoor 
opnieuw een prachtig stuk natuur is ontsloten en een nieuwe verbinding met het bad is 
gecreëerd. Een eresaluut voor de heer Scheepstra en zijn mannen is dan ook wel verdiend”.     
 
Op 1 mei 1954 bericht de Dorpsbode opnieuw dat de Dienst der Domeinen bezig is om een 
schelpenpad aan te leggen, nu door het 2e Dennenbos, en dat dit karwei intussen hard 
opschiet. “Het tracee is er practisch door en wie het grondverzet heeft gezien, zal waardering 
hebben voor de geleverde prestaties. Op sommige  plaatsen zijn de duinen 3 à 4 meter diep 
doorgraven. Het pad zal waarschijnlijk bij paal 6 komen en via het nieuwe schelpenpad 
gemakkelijker bereikbaar worden”.  
 
Foto 2: 
(Tekst): Van voor naar achteren: Langhout, op de kruiwagen Bouwe Hoekstra, Timon de 
Boer, Gabe van der Geest en Simon Vellinga. 
 
De Dorpsbode van 15 juli 1956 meldt dat op 9 juli opnieuw een schelpenpad klaar is en 
daarmee: “…is er weer een nieuwe draad gesponnen in het witte web namelijk van de 
Noordkant, van het 2e Dennenbos naar de Prins Bernhardweg”. Dit pad biedt fietsers de 
gelegenheid om op een snelle manier binnendoor het bad  (nabij paal 6) te bereiken. Dit  blijkt 
namelijk noodzakelijk als dit schelpenpad vanaf hotel Duinzicht en kinderkolonie Elim alleen 
toegankelijk is voor wandelaars en strandwagentjes is. De gemeenteraad heeft namelijk een 
jaar eerder besloten om dit pad – vermoedelijk alleen tijdens de zomer – van 10.00 uur ’s 
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morgens tot 19. 00 uur ’s avonds alleen voor wandelaars open te stellen. Daarvoor en daarna 
kunnen fietsers dus wel van dit pad gebruik maken.  
 
Uit de berichtgeving in De Dorpsbode van 15 maart 1966  blijkt tenslotte dat de Dienst der 
Domeinen intussen door is gegaan met het aanleggen van schelpenpaden. Het aantal paden is  
verder uitgebreid en van naambordjes voorzien, zoals Westerduinenpad, Bospad, Berkenpad, 
Cornelis Visserpad, Westerhofpad, Lieuwe Trientjenpad, Kwelderpad en Biologenpad.  Drie 
paden krijgen in 1966 alsnog een naam. Ze worden vernoemd naar eilanders die zich  voor de 
ontsluiting van de duinen zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Dat zijn Minne Onnes, de heer 
Scheepstra (verschil moet er zijn/ AJM) en Johannes de Jong. Zo krijgt het schelpenpad vanaf 
de bank van Banck  naar de “Westerstrandweg” de naam Minne Onnes van Rijkswaterstaat, 
omdat hij in dit deel van de duinen veel werk zou hebben verricht en daar ook de zogenoemde 
“Stroodijk” heeft aangelegd. Het Jacobspad dat tegenover hotel Duinzicht begint en daar deze 
oude naam behoudt, krijgt voor het deel dat achter langs de dennen loopt en aansluit op het 
badstrand, de naam van Scheepstra. Dit deel is namelijk door de toenmalige opzichter der 
Domeinen, de heer Scheepstra, aangelegd. En het pad dat van het badstrand aansluiting geeft 
op de Kooiboerderij via de binnenkwelder krijgt de naam van de vroegere jachtopzichter, 
Johannes de Jong.   
 
Met dank aan Frank Langstraat voor het raadplegen van het VVV – archief en Cees Soepboer Tzn. voor 
de beide foto’s.      
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DE AFNEMING VAN HET EILAND (VI) 
 

     door Durk Reitsma 
 
Aflevering V handelde ondermeer over het Waterstaatsbestek 1859 (leveren en verwerken van 
2000 bossen rijshout en 4000 bossen stro, aangenomen door G.J. Scheltema van Ameland). 
Onder druk van de provincie Friesland vond vrijwel gelijktijdig nog een aanbesteding plaats. 
Het aanbestede werk betrof: het leveren en verwerken van 8000 bossen rijshout en 3000 
bossen stro voor het aanwinnen van duinen op de zogenaamde “Hoogewal” en het bepoten 
van de daarbij gelegen duinen aan de West- en Zuidzijde van het eiland Schiermonnikoog. 
 
Dit extra bestek was (waarschijnlijk) het gevolg van de bijzondere situatie, ontstaan na 
verkoop van het eiland door de families Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en Stachouwer 
aan mr. J.E. Banck. Het Rijk bepaalde namelijk dat de Hoogewal als aanwas diende te worden 
beschouwd en dat dit deel van het eiland dus niet tot de eigendom van de verkopers behoorde 
en dus ook niet door hen aan mr. Banck kon worden verkocht. Indien de heer Banck ook 
eigenaar van het gebied Hoogewal, Oudewal enz. wenste te worden, dan diende hij dit deel 
van het eiland van het Rijk te kopen.    
Neemt men de situatie aan de Groninger Waddenkust in ogenschouw, waar voor de 
oevereigenaren het Recht van Aanwas gold, dan mag de opstelling van het Rijk in deze zaak 
wel als zeer bijzonder worden beschouwd. 
Banck leek zeer geïnteresseerd in de aankoop van het genoemde gebied; de transactie Rijk – 
Banck vond echter om tot nu toe onduidelijke redenen niet plaats. Banck werd als hoogste 
inschrijver namelijk pachter van het desbetreffende gebied. 
Het door Banck niet gekochte maar gepachte deel van het eiland was volgens M. Reiding, 
Rijksontvanger op Schiermonnikoog, ‘rauw en onbegroesd’. Het overstuivende zand van de 
Hoogewal was volgens hem zeer nadelig voor de vruchtbaarheid van de door de heer Banck 
verworven graslanden. 
Zeer waarschijnlijk was dit voor Banck de aanleiding om een ingrijpen door het Rijk en de 
provincie te bepleiten. Hoe dan ook, het Rijk trok een extra bedrag uit om de ellende van het 
overstuivend zand in te dammen.  
Op het buureiland Ameland had het Rijk intussen ervaring opgedaan met het laten aanstuiven 
van zanddijken, spoedig “stuifdijken” genoemd. 
Daarom werd besloten om door  het laten aanstuiven van een zanddijk op de Hoogewal de 
zandoverlast te beteugelen. Het verschil met de zanddijken op Ameland was dat de 
zanddijken daar van west naar oost zijn aangestoven en dat de gewenste zanddijk op 
Schiermonnikoog van zuid naar noord moest aanstuiven, dus dwars op de meest heersende 
windrichting. Het zou een meerjarendrama worden – maar daarover in een volgende 
aflevering meer. 
 
De Banckspolder.  
De nieuwe eigenaar van het eiland Schiermonnikoog, mr. J.E.Banck, realiseerde zich dat hij, 
wilde hij zijn bezit rendabel maken, fors moest investeren.  

- De duinen waren voor een groot deel onbegroeid en dat had veel overlast tot 
gevolg,Het dorp werd zelfs bedreigd, zo zeer dat de huizen aan de Noorderstreek,op 
twee na, waren verlaten en gesloopt.  

- De kadijkjes rond het dorp waren zo laag dat deze amper het predikaat "Waterkering" 
verdienden.  

- De kwelders waren uitsluitend geschikt om er vee te weiden.  
- Enz. enz.  
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De aanplant van helm in de duinen boven het dorp werd op een eenvoudige maar 
doeltreffende wijze gerealiseerd. Banck stond het snijden van helm voor het vlechten van 
matten toe op voorwaarde dat voor elk gesneden bos helm evenveel stekken op kale duinen 
werden geplant. In de praktijk betekende dit een oppervlakte van ongeveer 90 m2 aanplant per 
gesneden bos helm. Hij stelde een bedrag van f 400.- per jaar beschikbaar voor het houden 
van toezicht op de naleving van de door hem gestelde voorwaarde; de opzet slaagde.  
Het bedijken van de kwelder ten zuiden en ten zuidoosten van het dorp was van een totaal 
ander financieel kaliber. Daarbij kwam dat voor de aanleg van een zeedijk een vergunning 
van de Minister van Binnenlandse Zaken vereist was.  
Alvorens zo'n vergunning aan te vragen liet Banck een bedijkingplan maken met een daarbij 
behorende kostenraming.  
Het plan omvatte de aanleg van een ca. 5 km lange zeedijk en de inrichting van de polder die 
zou ontstaan na aanleg van de zeedijk.  
De kosten werden in eerste instantie geraamd op f 70.000,- 
 
Banck legde zijn plannen voor aan Rijkswaterstaat en vroeg bij de realisatie van zijn plan om 
rijkstoezicht op de uitvoering van het plan. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan 
de provincie Friesland vroeg hij om zijn plan te willen subsidiëren Aan het gemeentebestuur 
van Schiermonnikoog vroeg hij  om zijn subsidieaanvragen te willen ondersteunen.  
M. Reiding, rijksontvanger op Schiermonnikoog stelde de gevraagde ondersteunende brief op 
en verzamelde de handtekeningen van een aantal prominente eilanders.  
Vanwege het bijzondere karakter van de brief, die aan de Heren Gedeputeerde Staten werd 
gestuurd, volgt hier de letterlijke tekst. (Een aantal handtekeningen is echter zo onduidelijk 
dat deze transscriptie foutjes kan bevatten). 
 
Aan 
Hun Edel Groot Achtbare 
Heeren, Gedeputeerde Staten 
der Provincie Friesland 
 
De ondergeteekenden, allen ingezetenen van het Eiland Schiermonnikoog, in 
kennis gesteld zijnde, dat den tegenwoordigen Eigenaar den Wel Edel gestr. 
Heere, Mr J.E. Banck, van voornemens is het genoemde Eiland met eene 
voldoende zeeweering of dijk te willen beveiligen, en waarvan bereids een bestek 
en begroting is opgemaakt, welke stukken bij een adres van den Wel Edel Gestr: 
Heer en Mr Ths van Stolk, Advocaat bij den Hoogen Raad te ‘s Gravenhage, 
namens den Heer Banck voornoemd, aan Ue Edel Groot Achtbaren zijn 
verzonden, Vermeenen bij dezen zich met eerbied tot Ue Edel Groot Achtbr. te 
mogen wenden, met verzoek, dat de aanvraag tot subsidie tot daarstelling van die 
Zeeweering, door Uw Edel Groot Achtbare gunstig moge worden aangenomen. 
De adressanten, overwegende dat door het daarstellen van zoodanige zeeweering, 
de landbouw en nijverheid op dit Eiland met kracht zullen worden bevordert, 
aangezien alsdan ongecultiveerde gronden, in vruchtbare landerijen kunnen 
worden herschapen, hetwelk zooveel voor de bewoners des Eilands met voor de 
Provincie en het Rijk veele vruchten zal kunnen afwerpen.- Tevens overwegende 
dat adressanten, jaarlijks het hunne opbrengen tot het bestrijden der kosten tot het 
daar stellen van Kunst- en Waterwegen zoowel voor de Provincie als voor het Rijk 
reeds daargesteld, zoo twijfelen zij niet of Uwe Edel Groot Achtbaren zullen deze, 
hunne wensch niet meer als billijk beschouwen, temeer daar zij, door het 
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daarstellen van deze zeewering hunne Eigendommen in veiligheid zonder stoornis 
kunnen bezitten.  
Alle deze redenen nopen adressanten hun verlangen aan Uw Edel Groot 
Achtbaren kenbaar te maken, met nogmaals eerbiedig verzoek, dat op het 
bovengemeld adres, tot Subsidie tot daarstelling van eene Zeeweering op het 
Eiland Schiermonnikoog, door Uw Edel Groot Achtbare gunstig moge worden 
beschikt. 
 
Schiermonnikoog, den 20e October 1859 
 
M.Reiding, Rijks:ontv:                             Ji Steffens 
A.A.de Boer                                             J.S. Visser   
R.C.Visser                                                S.T. de Jong 
J.A. de Boer                                              Jc. Visser 
J.M.Fenenga                                             M.J. Fenenga 
?? Zeilinga                                                A.D. Klontje 
G.F.Schulsze                                             T.F. Koster 
M.J.Tunteler                                              D.B. Donema 
P.H.Posthumus                                          G. Zeeman 
E.T.de Boer                                               E.F. Bakker 
F.de Boer                                                   Klaas van Laar 
L.F.Jaarsma                                               T.A. Wielema 
A.M.Wielema                                            M.A. Wielema 
J.Dubblinga                                               Delfert Jager 
J.F.Wiersma                                              Peter Welsma 
 
 
De verzoeken aan het Rijk en de provincie o.m een financiële bijdrage voor het opwerpen van 
een degelijke zeewering op het eiland Schiermonnikoog en de vergunningaanvraag voor het 
opwerpen van die dijk en het inrichten van de nieuwe Polder schreef Banck niet zelf. Hij 
machtigde mr F. van der Stolk, advocaat bij de Hoge Raad te Den Haag, de benodigde 
vergunning aan te vragen en de verzoeken om subsidie te doen uitgaan. 
Op 2 januari 1860 ontving mr Stolk de volgende brief van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken.  
 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Gezien de adressen van ir F. van der Stolk te 's-
Gravenhage namens den eigenaar van het eiland Schiermonnikoog, provincie Friesland, den 
heer Mr J.E.Banck, verzoekende:  
1o vergunning tot het leggen van een zeedijk op genoemde eiland volgens overgelegd plan;  
en 2o een subsidie uit 's Rijkskas tot gedeeltelijke bestrijding der kosten van het werk; Gezien 
het advijs van den inspecteur van den Waterstaat in de le Inspectie van den 26 November 
1859 No 1015; Gezien de missive van den Minister van Financiën van den 21 December 1859 
No 78 (afdeeling Domeinen) Gelet op het Koninklijk Besluit van den 28 December 1859 No 
76 Brengt ter kennisse van den adressant dat het Zijne Majesteit bij dat besluit heeft behaagd 
aan hem, behoudens een ieders regt, vergunning te verleenen tot het leggen van een zeedijk op 
gemeld eiland, overeenkomstig het bestek en de teekeningen bij het adres overgelegd en 
behoudens vrijlating om in de rigting van den dijk de kleine afwijking te maken, die bij de 
uitvoering van het werk noodig en doelmatig zullen bevonden worden;  
Geeft wijders ingevolge magtiging des Konings, aan den adressant te kennen dat zijn verzoek 
om een subsidie uit ‘s Rijks kas wordt afgewezen.  
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Geeft hiervan bij afschrift kennis aan den Inspecteur van den Waterstaat 
in de lo Inspectie. 
's Gravenhage den 2 Januarij 1860 
Namens den Minister, 
De Secretaris Generaal 
I. Schröder 
 
De provincie Friesland reageerde eveneens afwijzend op het verzoek om een subsidie. 
Bijzonder was de afwijzing van Rijkswaterstaat om toezicht te houden op de werken op het 
eiland Schiermonnikoog. 
Hoofdingenieur Bolten reageerde aanvankelijk namelijk zeer positief op het 
Schiermonnikoger bedijkingsplan en omschreef dit plan zelfs als "Een initiatief van 
algemeene nutte". 
Rijkswaterstaat bekeek het plan uiterst nauwkeurig en voorzag het concept van vele 
kanttekeningen Het plan werd aangepast en als volgt omschreven: 
 
Plan van eene te doene bedijking 
op het eiland Schiermonnikoog 
 
Artikel 1  
Maat en peil  
De maat is de Nederlandsche el.  
Het peil waarnaar de hoogte en diepte zal worden bepaald is het punt van volzee of gewoon 
hoogwater, hetwelk gehouden wordt overeen te komen met 3,10 el beneden den bovenkant 
van den dorpel aan den westelijken ingang van den korenmolen op het eiland. 
 
Artikel 2 
Afmetingen in het algemeen  
De te leggen zeedijk zal beginnen aan de Westelijke duinen, en aansluiten tegen de Oostelijke 
en eene lengte hebben over den buiten kruinlijn gemeten van plus minus 5000 ellen.  
De hoogte van de kruin des dijks over de geheele lengte wordt bepaald op 4 el boven Peil, met 
eene kruinsbreedte van 1,50 el en tonrondte van 15 Duim binnen doseeringen van 1 1/2 op 1, 
vallende op eenen daar te stellen binnenberm, breed 5 ellen, hoog aan den teen des dijks 1 el 
boven peil en afdalende over de genoemde breedte tot 85 duim boven peil.  
De buiten doceeringen zullen zijn, als volgt: over eene lengte van 1070 ellen, beginnende aan 
de Westelijke duinen van 5 op 1, vandaar over eene lengte van 2300 ellen van 5 tot 4 op 1 of 
gemiddeld 4 1/2 op 1, verder over 1230 ellen van 4 op 1 en eindelijk over 400 ellen zijnde de 
aansluiting aan de Oostelijke duinen van 3 op 1 allen vallende op eenen buiten berm breed 6 
el, hoog aan den teen des dijks 1 el afdalende over gezegde breedte tot op 80 duim boven peil, 
en van daar afgaande in de dijksputten met eene helling van 3 op 1.  
Langs de geheele strekking des binnenberms van den dijk, zal worden gegraven, eene 
zoogenaamde berm- of uitwatering sloot, diep 0,50 el onder peil met eene bodembreedte van 
een el en wederzijdsche doceeringen van 2 op 1.  
Alles ingevolge de bijgevoegde profillen. 
 
Artikel 3  
Aardhaling en bezoding  
De grond benodigd tot het maken van den dijk wordt ontleend, uit den boven beschreven te 
graven bermsloot en vervolgens uit de schorren buitendijks voor hoofd te halen met dien 
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verstande dat op 150 ellen onderlinge afstand, zoo genaamde spekdammen zullen blijven 
bestaan, breed zes el met wederzijdsche vallingen van 3 op 1 in de dijksputten.  
De kruin, buiten en binnen doceeringen des dijks zullen worden bezood; de hiervoor 
benoodigde zoden moeten ter grootte van 30 duim vierkant en ter dikte van 6 duim gestoken 
worden onder het ligchaam des dijks, van den bermsloot en van de buitendijkse putten terwijl 
de mogelijk te kort komende zoden, later binnendijks kunnen worden gestoken en gehaald. 
 
Artikel 4 
Oprillen 
Ter nader aan te wijzen plaatsen zullen tegen den dijk worden aangelegd, drie op- en drie 
afwegen, allen breed 3 el, hellende over langs 20 op 1 en gesteund door beloopen, zooals die 
zich bevinden, daar waar dezelve zullen worden gemaakt. 
 
Artikel 5 
Wijze van bewerking des dijks  
Alvorens eenige ophooging van dijk te beginnen, moeten alle kreeken en sloten, over de 
geheele breedte van het dijksligchaam met dezelfs bermen, tot gelijk het maaiveld worden 
gedigt; nadat deszelve kanten trapsgewijze zijn afgestoken, zullende verder de dijkszak langs 
de geheele strekking des dijks, worden omgespit of geplagd.  
Tijdens de geregelde opwerking van den dijk, welke met geene dikkere lagen van 30 x 40 
duim zal mogen geschieden, moet dezelve met paarden en eggen worden betreden, in 
verhouding van één paard voor drie werkende ploegen, wel zorgdragende, dat de ingebragte 
grond steeds door bekwame stortbaren wordt fijn gestoken en geslecht. 
Voorts wordt bepaald, dat met de voorhanden zijnde klei, de buiten doceering des dijks moet 
worden bekleed, en wel zoodanig, dat er gemiddeld 30 duim klei worde tegengebragt, 
moetende klei die onder het ligchaam des dijks en op den te graven bermsloot zich mogt 
bevinden, daarvoor vooraf worden uitgewerkt en in depôt gebragt. 
 
Artikel 6  
Uitwatering sluisje en houten pompen  
Tot ontlasting van overtollig regenwater zal er één steenen uitwateringsluisje worden gemaakt 
ingevolge de hierbijgaande teekening van buiten gesloten met eene deur en van binnen met 
eene schuif alsmede zullen er in de bermsloot tot daarstelling der overwegen, worden gelegd 
twee houten pompen als : ééne aan den Reeweg naar het dorp en ééne aan den Ooster 
Reeweg, 
 
Artikel 7 
Meerder en minder werk  
Ofschoon de lengte des dijks is gemeten op 5000 ellen, zal er na de geheele volttooijing eene 
nadere opmeting geschieden. Indien het dan mogt blijken, dat er meerder of minder lengte 
dijk was gemaakt, zal zulks in evenredigheid der som worden bij betaald of afgetrokken. 
 
Artikel 8 
Tijdsbepaling  
Met de bedijking zal in het voorjaar van 1860 zoo vroeg worden aangevangen en met kracht 
voort gezet, dat het geheel in orde kan worden opgeleverd op den 1 September deszelven 
jaars. 
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Begrooting van kosten voor het Plan der Bedijking op het Eiland Schiermonnikoog, 
beginnende aan de Westelijke, en loopende langs de Zuidzijde tot aan de Oostelijke Duinen 
over eene lengte van plus Minus 5000 Ellen. 
 
 
Voor de profilleringen en uitbakeningen met 
het leggen der benoodigde kielspitten, gesteld   f   250,00 
Voor het maken van een vorstkade, langs de 
laag gelegen buitengronden, gesteld     f  500,00 
Voor omspitten of ploegen der dijkszaten na 
dezelve genoegzaam ontzood te hebben    f  250,00 
Voor uitwerken en in depôt rijden van de klei 
welke zich onder het ligchaam des dijks en op 
den te graven bermsloot bevindt, à 50 ct per 
strekkende El        f          2500,00 
3200 Kub. Ellen Grond waaronder 1/7 Slink voor 
het digten van kreeken en slooten tot maaivelds- 
hoogte à 25 cts per Kub. El      f  800,00 
217 250 Kub. Ellen Grond/ 1/7 Slink of inklinking 
tot het maken van den dijk, waarvan 
21 575 Cub. El te halen uit den Bermsloot à 22 cnts  f          4746,50 
195 775 Kub. El van buitendijks uitputten te 
ontleenen inet inbegrip van materialen enz à 24 ct   f        46986,00 
2000 Kub. Ellen Grond voor op- en overwegen 
A 25 cts        f  500,00 
Voor betrappen met paarden van den grond 
217 350 Kub. Ellen à 2 cts      f          4347,00 
105 000 Vierk.Ellen Bezoding van de beiden 
dosseringen en van den kruin à 5 Cts Der Vierk El         f          5250,00 
Voorziening der duinen aan de Oostzijde van 
de aansluiting der dijken gesteld     f          1000,00 
Voor één Uitwateringsluisje gesteld     f          2000,00 
Voor administratie, reiskosten en winst 
penningen, 11 percent of      f          7604,24 
                                                                                                          ____________ 
         f        76733,74 
 
 
Het plan voor het sluisje in het concept-plan was begroot op ongeveer 1 1000.- 
Rijkswaterstaat plaatste zoveel kanttekeningen bij dat plan dat het drastisch moest worden 
aangepast. en als volgt werd goed gekeurd: 
 
Begrooting van kosten der 
Uitwateringsluis behoorende bij het plan 
der in te dijken polder op het eiland 
Schiermonnikoog 
 
20 heipalen, lang 4,00 el, zwaar aan de kop 0,22 el 
kruisende den borst gemeten, met klaar maken en inslaan 
ad f 6,00         f 120,00 
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34 slijkhouten of zandstrooken voor fundeering of 
roosterwerk te zamen lang 96,00 el, zwaar o,10 en 
0,20 el int 1.920 k. El dennenhout met arbeid mede 
ad f 36,00         f  69,12 
14 Ellen breedte damplanken lang 2,00 el en dik 0,08 El 
is 2.240 k. El dennenhout met klaarmaken en inslaan 
ad f 40,00         f  89,60 
89 vierk. Ellen dennevloer dik 0,08 is 7.120 k. el en 
arbeid te zamen f 36,00       f 256,32 
2 Sluitbalken aan de einden der Stortbedden 
          f   6,00 
0,800 K. El Eikenhout voor Deur en Schuifkozijn 
ad f 90,00         f  72,00 
Voor de deur en schuif van hout, ijzerwerk en 
arbeid          f            25,00 
74.000 K.El Metselwerk van klinkerts en Sterken- 
tras ad f 16,00         f        1134,00 
Aan 10 stuks hardsteentjes       f   25,00 
Voor IJzeren bouten, Ankers voor de hardsteen- 
zetting alsmede het gietlood, zamen 
                                                                f            40,00 
Kalkhok, formmelen en Profillen      f   60,00 
Materialen en sjouwerij       f  40,00 
                                                                ____________ 
Totaal          f        1987,04 
 
Af te ronden naar        f        2000,00 
 
De aanleg van de zeedijk en het inrichten van de nieuwe polder kwam dus volledig voor 
rekening van de heer Banck. Zijn advocaat mr. Van Stolk diende daarom een verzoek in "Ter 
verkrijging van vrijdom van verhoging van grondbelastingen", zich baserend op de Wet van 6 
juni 1840, art 13, waarin was vastgelegd dat vrijdom van verhoging van grondbelasting 
mogelijk was als kon worden aangetoond dat er sprake was van landverbetering van grote 
omvang en buitengewone kostbaarheid.  
Het verzoek, gekoppeld aan een zogenaamde "Tweede aangifte" werd voorgelegd aan het 
gemeentebestuur van Schiermonnikoog.  
Op 2 november 1860 werd dit door burgemeester H.A. Zeilinga en loco-secretaris J. Fernim 
voor akkoord getekend en door tussenkomst van de Commissaris des Konings, als request aan 
Zijne Majesteit de Koning gezonden.  
Dit verzoek werd gehonoreerd. Op 24 april 1861 werd het K.B. door Zijne majesteit Koning 
Willem III ondertekend. 
 
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot 
Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 
 
24 April 1861 No 62 
 
Op het adres van Mr F. van Stolk te 's Gravenhage, als gemagtigde van Mr J.E.Banck,  
Gezien het gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien van den 23 April 1361 N L : M, 3de Afd. en 17 April dezes jaars No 39, Directe 
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belastingen, en het daarbij voorgelegde berigt van Gedeputeerde Staten der provincie 
Friesland van den 21 Februarij 1 1 No 1,  
Gezien art. 16 der wet van den 6 Junij 1340/ Staatsblad No 17 / 
 
Hebben goed gevonden en verstaan,  
Aan den Adressant, g g , wegens de voorgenomen indijking van de in het adres vermelde 
percelen en aanwassen op het eiland Schiermonnikoog, behoorende tot de provincie Friesland, 
vrijdom van verhooging van grondbelasting, gedurende den tijd van dertig jaren toe te staan, 
onder gehoudenheid van de belanghebbende, om deswege de tweede aangifte te doen bij art 
13 der voors. wet gevorderd.  
Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken  
 
‘s Gravenhage, den 24 April 1861  
/ get./ Willem 
 
De Minister van Financien 
/get/ Tets 
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Een natuurobservatie in 1907                           door Erik Jansen 
 
Aan het einde van de 19e eeuw kwam in Nederland een sterk natuurbesef op gang. 
Natuurgebieden werden als 'woeste gronden' in hoog tempo ontgonnen en omgezet in 
landbouwgrond. Uitbreidende steden legden voor hun activiteiten een steeds hogere druk op 
het omringende landschap. Als tegenbeweging probeerde een aantal mensen de natuur beter te 
beschermen. Als reactie op de heersende damesmode om sterntjes op hoeden te draperen werd  
in 1899 de Vogelbescherming opgericht. In 1905 volgde de Vereniging Natuurmonumenten, 
nadat de Gemeente Amsterdam het unieke Naardermeer tot vuilstort had aangewezen. 
   Naast het begin van de natuurbescherming was de periode rond 1900 ook de tijd waarin veel 
pionierswerk op het gebied van natuurstudie en natuureducatie werd verricht. In 1896 had de 
onderwijzer Jac. P. Thijsse (later ook de grote man bij het oprichten van Vogelbescherming 
en Natuurmonumenten), samen met de heren E. Heimans en J. Jaspers het tijdschrift De 
Levende Natuur opgericht. In dit maandblad verschenen artikelen over diverse 
natuuronderwerpen uit Nederland en het aangrenzende buitenland. De Levende Natuur bleef 
vele decennia het meest toonaangevende natuurtijdschrift van ons land en heeft zonder twijfel 
sterk bijgedragen aan de toegenomen belangstelling voor de natuur. 
 
Artikel ‘Schiermonnikoog’ van A.W. Kloos 
 
Regelmatig verschenen er in het maandblad artikelen over de Waddeneilanden. Meestal betrof 
dit Texel, maar ook de andere eilanden passeerden regelmatig de revue. In 1907 werd voor het 
eerst over Schiermonnikoog geschreven. De heer A.W. Kloos Jr. deed verslag van zijn 
periode op Schiermonnikoog, waar hij 13 maanden gewoond had. 
"Echt midden in de natuur, die je iedere dag weer wat anders geeft, als je maar kijkt. Hoe 
meer je leert zien, hoe meer je ook vindt, en er is zoo heel veel interessants en moois. Zoo'n 
oneindige variatie, hier in een klein bestek samengebracht, wat z'n oorzaak vindt in de 
verschillende gesteldheid van den bodem." 
Kloos geeft in zijn bijdrage een omschrijving van het landschap. Behalve het ontbreken van 
het bos, is het in grote lijnen hetzelfde landschap als het huidige: duinen in het noorden, de 
polder in het zuiden en kwelder in het oosten. Het noordoosten omschrijft hij als "een 
kilometers lange zandvlakte, waar zelden menschen komen; een prachtig terrein voor 
zeevogels van allerlei soort". 
 
Plantengroei 
 
Het duinterrein was begroeid met kruipwilg en duindoorn. De duindoorns waren zeker op 
vochtige plekken zo fors dat er geen doorkomen aan is. Kloos: "Probeer je 't, dan dringen zij 
zelf met hun sterke stekels door kousen en broek in 't vleesch, en blijven daar vaak zitten. 
Soms heb ik ze wel weken lang in m'n benen gehad, maar zweren gaat het niet, dus kan het 
weinig kwaad." 
   Een gedeelte van de duinen was niet begroeid. Dit zijn de zogenaamde 'witte duinen', een 
zich in zuidelijke richting verplaatsende strook stuifzand. 
   Kloos vertelt in zijn artikel ook wat over gebruiken van de eilander bevolking: 
"De oranje gele bessen van de duindoorn worden door de eilanders hondenbessen genoemd. 
Waarom? 't Is mij niet bekend! Allerlei diernamen worden hier trouwens aan planten 
gegeven, de wilde aspergebessen (Asparagus officinalis) heeten muggenbeien. Zoo'n tak, met 
het fijne groen en de sierlijke oranje-vruchten hangen de eilanders in hun huiskamer, dat 
verjaagt vliegen en muggen zeggen ze." 
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De schrijver vermeldt nog enkele andere volksnamen:  
- koekoeksbloem voor de (inmiddels op Schiermonnikoog uitgestorven) harlekijn en de 

gevlekte orchis, 
- theebloem voor de echte koekoeksbloem 
- konijnenbloem voor de rolklaver 
- beestenbloem voor engels gras 
- saffraan voor het duizendguldenkruid 
 
Ook deze 'saffraan' werd gebruikt: "Vroeger werden deze plantjes door de kinderen gezocht, 
aan bosjes gebonden en aan den apotheker verkocht. Blijkbaar hebben ze dus 
geneeskrachtige waarde. Bij zakken vol werd het geëxpedieerd." 
   Voor andere kwelderplanten had men echter minder interesse: “Aan den grens van het 
vloedwater, waar het gras nog niet groeit, vinden we beide Zeeuwsche groenten: lamsooren 
en zeekraal. Ze worden evenwel naar mijn weten op het eiland weinig of niet gegeten”. 
 
Afwijkend klimaat 
 
Wat de schrijver tijdens zijn verblijf op Schiermonnikoog vooral opviel, was dat het klimaat 
hier blijkbaar anders dan in de rest van het land. “’t Is haast niet te gelooven, wat een invloed 
de zee blijkbaar heeft. Ik heb zelden zoo verbaasd gestaan, als toen ik in de Paaschvacantie 
aan de vaste wal kwam en daar de landen groen zag, de boomen al aan ‘t uitbotten, terwijl op 
‘t eiland alles nog dor en wintersch was, nog geen spoor van lente te ontdekken.” 
   Ook ‘s winters waren de verschillen met de overkant groot: “In Friesland werd schaatsen 
gereden, terwijl er op het eiland nog geen sprake van was. Toch was de ijsbaan (een 
uitgegraven plek in de duinen) met zoet water gevuld, zoodat het niet aan het lagere 
vrieschpunt van zoutwater kan liggen.” 
   ‘s Zomers verbaasde Kloos zich vooral over wat hij noemt ‘het tillen van de lucht’. “Vanuit 
het dorp zie je gewoonlijk over dien dijk heen van de Friesche kust niet anders dan een paar 
torentjes. Soms evenwel, meestal bij heldere lucht en Noordelijken wind, zie je heel duidelijk 
over den dijk heen de kust liggen, zelfs de motorboor Oostmahorn, die het vervoermiddel naar 
het eiland is, kun je dan bijna geheel zien. Blijkbaar is dit een verschijnsel van straalbuiging, 
maar het is toch eigenaardig, dat die den eenen dag en den anderen zooveel verschillen kan. 
Als nu de overkant zoo duidelijk zichtbaar is, zeggen ze op ‘t eiland: “de lucht tilt”, brengt de 
beelden omhoog, boven den dijk uit.” 
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Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet 
helemaal onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto 
hebben waarvan u denkt: "die zou ook best leuk zijn", aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de 
redactie. En: graag reacties op de geplaatste foto’s; vaak zijn de (of: sommige) namen en 
gebeurtenissen niet bekend en we willen altijd het liefst zo compleet mogelijk zijn!  
 
Eerst enkele reacties op de vorige aflevering (‘’t Heer en Feer’, jrg 4, nr. 1) 
 
Foto 1. Deze foto heeft ook gestaan in: “Voetbalvereniging De Monnik, Schiermonnikoog, 50 
jaar 1932-1982.” ; blz. 2.  
Als jaartal wordt daar genoemd ± 1932 en als namen: 
Staande van links naar rechts: J. Mekel, scheidsrechter; Eldert Dobbenga; onbekend, 
vermoedelijk bakkersknecht bij Eizinga; Ate Visser (Gotte Ate), met verlof thuis, vermoedelijk 
voor studie van zijn 1ste rang, later een trouw lid van “De Monnik”; Willem Hoekstra, die ons in 
de rust altijd een appel gaf; Tjalling de Jong; Ate de Groot; Piet Zeeff, vermoedelijk met zijn 
been in het gips (beenbreuk te Zoutkamp); Wim Beugeling. 
Onder: Geert Visser; Simon de Ruiter; Wim Pottinga; Herman Visser; Eppie Bol; Wieger van 
der Geest. 
 
Foto 6. De afgebeelde dame is Roelvina Gerdina Visser - de moeder van Anneke de Jonge en 
Roelfje Woudstra. 
 
Foto 9. Douwe Homan kwam met de volgende tussenstand: 16  van de 23 dames wist hij te 
identificeren. 
  
Roelfje de Jong maakte ons attent op de serie “Uit de oude fotodoos” van Bram Spier. Het 
bleek dat dezelfde foto in die serie eens is afgedrukt. 
Onder de foto staan de namen van alle dames.  
“Voorste rij zittend of gehurkt v.l.n.r.: 
1. Hanna Teenstra; 2. Bertha Elles; 3. ?  Schaafsma (helaas stond  de voornaam niet op de 
kopie. Dus wie weet nog deze voornaam?); 4. Neeltje Fenenga (zuster van Wopke); 5. Grietje 
Onnes, later de vrouw van Ambrozius Dobbenga; 6. Roelfje Visser, later de vrouw van 1e 
stuurman Frederik de Jong.  
Staande v.l.n.r.: 
1. Maria Witteveen, ze trouwde met Luutjen Elles; 2. Janna Schaafsma had prachtig blond 
haar; 3. Ytje van Ezinga; 4. Riemada Wiebes trouwde met H. van Bon; 5. Siene Drayer 
directrice van het koor; 6. Maaike Coerkamp, met  donkere jas en witte bef; 7. Aafke Wiebes, 
later de vrouw van Meint Dubblinga; 8. Geertruida Drayer; 9. Doetje Jansma, onder 
voorbehoud; 10. Sietske de Boer, later getrouwd met Dirk Tijmen Visser; 11. Fenna Webes, 
trouwde met A.A. Dijkstra; 12. Pietertje Visser (van Liesbeth) later Visser-Visser; 13. Janke 
Grilk; 14. Geertje Jaski; 15. Dieuwke Jansma, later Postmus; 16. Meinsina Grilk trouwde later 
met Ton Verloop en 17. Dina Visser, later de vrouw van Klaas Verwer.”  
 
Over de locatie merkt Spier merkt het volgende op: “In 1915 deed het dameskoor mee aan een 
zangconcours dat vermoedelijk in Dokkum of in de directe omgeving van Dokkum werd 
gehouden. Op dit concours schijnen de dames van “Euterpe” succes te hebben gehad want ze 
kwamen ’s avonds luid zingend op drie boerenwagens vanaf de dijk het dorp binnenrijden. Op 
de heen - en terugreis hebben de dames het traject Oostmahorn – Anjum v.v. per koets 
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gereden, terwijl op het traject Anjum – Dokkum v.v. gebruik werd gemaakt van de trein. Dit 
uitstapje was voor een paar dames de eerste keer dat ze aan de wal kwamen en voor de meeste 
dames de eerste keer dat ze met de trein reisden. De groepsfoto is ergens onderweg gemaakt. 
Waar is niet bekend”. 
 
 
 
De nieuwe oude foto's. 
 
Om te beginnen een paar nog niet zulk oude ansichtkaarten, die mooi aansluiten op het thema 
van de ‘kerst-tentoonstelling’ van portretfoto’s van oud-eilanders “Eilanders in hun omgeving”. 
Ongetwijfeld zijn er lezers die weten wie de afgebeelde personen zijn. 
 
(oude foto nr. 1) 
 
(oude foto nr. 2) 
 
3. Vervolgens een foto afkomstig van Toek Schoenmaker: een klassenfoto uit 1889 van de 
lagere school. Achterop de fto staan alle namen geschreven! 
Bovenste rij van links naar rechts: Antje Teensma, Aaltje Visser, Johannes Visser, Johannes 
Posthumus, Cecilia van der Veen, Trijntje Blok. 
Tweede rij: Grietje Dol, Elisabeth Bakker, Jetje Fransbergen, Marie Smit, Marck Wielema, 
Catharien Visser, Marten Fenenga, Lous Teensma. 
Derde rij: Onderwijzer J. Dekker, Tjerk Kerkstra, Jan Eltjes Coerkamp, Eltje Steffens, Sietze 
Onnes, Roelof Jonker, Meindert Dobbinga, Thomas Faber. 
Zittend: Ambrosius Kuiper, Jacob Kalsbeek, Karel Steffens, Jacob Zeilinga, Lambert 
Wiersma (met lei), Melle Kalsbeek, Teunis de Boer, Nicolaas Tilstra, Haaike Jaarsma. 
Nog zittend met lei Jacob Visser; jongetje onder Melle Kalsbeek: Johan Gasau. 
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Anthony Winkler Prins en Schiermonnikoog. 
 
De bekende schrijver van de encyclopedie heeft een speciale band met het eiland, volgens 
sommigen zelfs hier geboren, maar dat is niet juist. In de levensbeschrijving van Winkler Prins 
door Gjalt van der Mark,uitgave MolleboneLiterair van het Veenkoloniaal Museum (1988) te 
Veendam, wordt vermeld dat hij in 1817 te Voorst werd geboren, als zoon van een doctor in de 
medicijnen.. 
Het gezin verhuisde later naar Lochem waar zijn zuster Jacoba Cornelia werd geboren, later kreeg 
hij nog een zuster Cornelia Henriëtte, die te Bathmen het levenslicht zag. 
Het gezin Prins verhuisde in 1830 naar Schiermonnikoog, waar de vader tot 1858 huisarts werd, 
maar tegelijkertijd ook raadslid en wethouder was. 
Voor verdere studie verhuisde Anthony in 1830 naar Vianen en Gorinchem waar hij bij familie in 
de kost was. In Utrecht , waar hij wis- en natuurkunde en klassike talen studeerde. 
In 1838 kon zijn vader het studiegeld niet meer opbrengen en werd hij gedwongen een studiebeurs 
te aanvaarden voor een opleiding tot predikant aan een seminarie te Amsterdam. 
In 1838 bracht hij een bezoek aan het eiland, waarbij hij een dichtbundel het licht deed zien.("Het 
steekspelop het huis te Duyn") 
Na zijn afstuderen werd hij benoemd tot predikant in Tjalleberd in Friesland., waaardoor hij 
gemakkelijker een bezoek kon brengen aan het eiland, wat hij daarna dan ook regelmatig deed. 
In 1850 krijgt hij een benoeming in Veendam, waar hij verder gaat met allerlei publicaties,o.a. 
zijn "Geïllustreerde Encyclopedie" . 
Ook in deze periode schrijft hij over het eiland: 1867: "Het Eiland Schiermonnikoog"; 1886 : 
"Schiermonnikoog als Badplaats"; 1889:  
In het tijdschrift Eigen Haard : " Het Eiland Schiermonnikoog"; 1895: "Het Duivelsvuur van 
Schiermonnikoog".  
Als hij in 1882 met emeritaat uit Veendam vertrekt en zich vestigt in Amsterdam, blijft het eiland 
hem trekken. 
In 1897 bezoekt hij voor het laatst het eiland: " hij vertrok om zijn geliefde eiland te bezoeken, in 
gezelschap van zijn vriend J.E.Banck" 
Hij overlijdt in 1908 in Amsterdam.  
In zijn werkzame leven heeft hij bijna 150 werken en artikelen geschreven, vooral over 
natuurkundige onderwerpen. Tussen 1868 en 1881 schrijft tussen de bedrijven door zijn 
encyclopedie, waarna hij tussen 1884 en 1888 ook nog de tweede druk hiervan verzorgt.(16 
delen!) 
Daarbij was hij ook politiek actief, en uitermate progressief, zelfs anti-militarist, kerkelijk 
uitermate vrijzinnig en mede-oprichter van de vrijmetselarij in Veendam. Als stichter van de 
H.B.S.in Veendam 
leeft zijn naam voort in het "Winkler Prins Lyceum". 
 
Tenslotte de vraag waarom Anthony zich Winkler Prins noemde, terwijl zijn vader Prins genoemd 
werd. 
In genoemd boekje wordt aangegeven dat hij uit eerbied voor zijn moeder,haar naam Winkler aan 
de naam Prins heeft toegevoegd. 
 
Wat herinnert op Schiermonnikoog nog aan Winkler Prins? Eigenlijks niets, in tegenstelling tot 
zijn jongere zus Jacoba die hier op het eiland voortleeft in de naam : Koosjepaid, het 
verbindingsweggetje tussen Langestreek en Middenstreek. Koosje was getrouwd met een boer op 
het eiland Fokkens , die een bedrijfje had op de plaats van het huis van Wagenborg. Doordat 
zowel Koosje als Fokkens het verbindingspad regelmatig gebruikten werden beide namen 
Koosjepaid en Fokkenslaantje gebruikt. 
 
                                                                              Henk Koning. 
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Walvis op het strand 
 
Op 29 –12 – 1947  staat het volgende berichtje in een krant: 
“Een dode Potvis is op het strand te Schiermonnikoog aangespoeld. 
Het dier is acht meter lang en moet naar schatting 3000 kg wegen.” 
 
Terwijl Klaas Visser van Schiermonnikoog met zijn Willem Barendsz in de Zuidelijke IJszee 
jaagt, komen Potvissen naar Schiermonnikoog. Op het strand is namelijk een exemplaar, dat 
in staat van ontbinding verkeerde, aangespoeld. 
Maar uit een ander stukje blijkt dat het niet om een Potvis gaat maar om een Orka of 
zwaardwalvis, een geduchte rover die tot de tandwalvissen behoort. De mannetjes kunnen  
9 meter en de vrouwtjes 4.5 meter worden. Het dier dat hier aanspoelde bleek geen 8 meter,  
maar 5.7 meter te zijn.   
 
(foto van de Orka) 
 
Ook de heer D. Noordhof hoorde dat er een vreemde vis op het strand was aangespoeld. Een 
dergelijke gebeurtenis ging als een lopend vuurtje door het dorp en hij besloot om ook een 
kijkje te gaan nemen. Na een lange wandeling bij de vreemde vis aangekomen, was hij onder 
de indruk van het dode dier. Naar eigen bevindingen moest het wel om een bejaard dier gaan, 
want als je het beest in de bek keek, bleek het gebit niet meer te zijn wat het geweest was. 
Bij nadere beschouwing kwam hij er achter dat de tanden van het dier niet op natuurlijke 
wijze waren verdwenen. Deze ontdekking bracht hem op hetzelfde wijze op het slechte pad en 
zo sloopte hij ook twee tanden uit de bek van de Orka.  
 
De stranding van de vis was ook aan de universiteit in Leiden doorgegeven, want korte tijd 
daarna arriveerde er een delegatie uit deze stad om zich op de hoogte te stellen van de 
toestand van het dier en de mogelijkheid om het karkas naar Leiden over te brengen. 
 
De vader van Noordhof was arts op het eiland van mei 1946 tot mei 1950 en had blijkbaar 
contact met deze heren gehad, want zij kregen een uitnodiging om deze excursie mee te 
maken.  Achterin in de bak van de G.M.C. van Wieb Groendijk werd het gezelschap richting 
de oost, naar de orka, gebracht. Ondanks de vierwielaandrijving strandden ze op ongeveer een 
kilometer van de vis en moest het laatste gedeelte te voet worden afgelegd. Bij de vis 
aangekomen, hoorden zij een soort van sirene-geloei uit het westen komen, een geluid dat 
Wieb Groendijk onmiddellijk herkende, want hij zette de sokken erin richting zijn vrachtauto. 
De haast van Wieb was begrijpelijk, want een loeiende claxon vreet stroom en een lege accu 
zo ver van huis is ook niet alles. 
 
De onderzoekers uit Leiden waren aanvankelijk zeer opgewonden over wat zij zagen, maar 
toen ze de vis in de bek keken, ging de vreugde al snel verloren. Ondanks het missen van de 
tanden werd het dier toch naar Leiden overgebracht.  Dokter Noordhof, die niet wist dat ook 
zijn zoon een paar tanden van het dier had, bood aan om de volgende dag op de scholen te 
informeren naar de verdwenen tanden. 
Met een vriendelijk verhaal probeerde hij nog iets van het verloren gegane gebit te redden. 
Maar, het is natuurlijk duidelijk dat dit geen enkele tand opleverde. Zo kon het dus gebeuren 
dat de vis zonder tanden naar Leiden ging.  
 
Met de oproep voor materiaal voor de expositie “ Strandingen en jutten” in 2002, werd ik 
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benaderd of de tanden ook in de expositie thuis hoorden. Zo liggen, 55 jaar na dato, de tanden 
in deze expositie, maar vertellen niet het echte jutterverhaal dat erbij hoort. 
 
(foto van de tanden) 
 
Daan Sijtsma schreef over dit voorval het volgende liedje, op de wijs van “Het kind uit de 
Dessa”. 
  
De Orka 
 
Gelukkig de wind woei uit ‘t westen 
dat was ons in dezen tot troost  
want ginds lag een orka te pesten 
bij paal elf om de oost. 
Orka Orka blijf maar van Schiermonnikoog. 
Orka Orka blijf maar van Schiermonnikoog. 
 
De man die het monster ontdekte  
die ging naar het stadshuis alhier 
in hoop, dat zijn vondst hier verwekte 
een run naar het reukdragend dier. 
Refrein 
 
Zijn blik bleek in dezen een klare 
wij zagen een wagen vol gaan 
waar onder de edelachtbare (1) 
op weg naar het dier rijk aan traan. 
Refrein 
 
Voorts was op die wagen aanwezig  
een zeegeleerde en eerwaarde heer ( 2 en 3) 
een man voor zijn jaren nog pezig (4) 
voor dekking : de macht in’t geweer 
Refrein 
   
Zij hebben het monster bewonderd 
en tevens naar waarde geschat 
Doch allen , niet  één uitgezonderd 
Zij waren die Orka gauw zat. 
Refrein 
 
Want toen het hun tijd was om te eten 
toen wenschten zij hem naar de maandag  
Hun nachtrust was dromen en zweten 
Want steeds viel die Orka hun aan 
Refrein 
 
In het liedje is nummer 1: Burgemeester Anker; nummer 2: dokter Noordhof en zijn zoon; 
nummer 3: dominee Renier; nummer 4: Sake v/d Werff; en nummer 5: politie Huttinga . 
 
Gegevens zijn van D. Noordhof  en uit de Dorpsbode, De Leeuwarder Courant, de N.R.C. 
en het Vrije Volk 
C. Soepboer Tzn. 
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Het Neptunusfeest. 
 
Op verzoek van een der organisatoren van het Neptunusfeest heeft de heer D.T.Reitsma in 
zijn archieven gesnuffeld en de volgende beschouwing  gegeven: 
 
Wat is de oorsprong van het Neptunusfeest? 
 
In de "Nieuwe Dockumer Courant"  en haar voorgangers is in de periode 1875 - 1940 nooit 
aaandacht besteed aan een mogelijk Neptunusfeest op Schiermonnikoog. 
Bram Spier is in zijn "Oude Dozen" nimmer met een Neptunusfeest in aanraking geweest. 
Ik hoorde voor het eerst over een Neptunusfeest op Schiermonnikoog in 1974. Samen met 
Gosse Groustra bracht ik een bezoek aan Pita Grilk om te praten over de speciale 
onderwerpen uit haar gedichtenbundel "De Pole en de Minsken"(1961). 
Spoedig werd duidelijk dat zij een uitstekend geheugen had, en dat gekoppeld aan een 
duidelijke eigen mening leverde de hier volgende "Pita Grilk mening" op: 
Zij vond dat de eilanders hun oor teveel lieten hangen naar de wensen van de import en de 
badgasten. Daardoor had de Kallemooi ingeboet als waarde. Zij vond ook dat Kallemooi iets 
typisch Schiermonnikoogs was, waarvan de oorsprong gezocht moet worden in het 
gezamenlijk kermis willen vieren. 
Het Paasfeest was als kinderfeest naar haar mening veel oorspronkelijker en beter bewaard 
gebleven. 
Zij wist dat er in de twintiger jaren ook een soort zomerfeest op Schiermonnikoog was 
georganiseerd met een bal-champêtre op het strand. Dat was volgens haar beslist geen 
voortzetting van een traditie maar een verzinsel om de badgasten te vermaken. 
Haar moeder (Pietje Schaafsma) had haar eens verteld hoe de examenklas van de 
zeevaartschool de boel op stelten had gezet door Neptunus binnen te halen. Zij wist zich ook 
te herinneren dat haar achterneef Cornelis Grilk omstreeks 1920 voor oom Leendert Faber 
over zo'n uitspatting een vers had geschreven waarvan zij zich alleen de hier volgende regels 
wist te herinneren: 
"Als Neptunus over de linie het eiland nadert 
 en het bestuur over 't lot der zeelui vergadert 
 worden vooraf de rangen in het zeevaartbestaan 
 van zeewier,drietand en franjes ontdaan." 
Jammer dat ik toen niet dieper op dit onderwerp ben ingegaan; misschien was er dan meer 
over Neptunus boven water gekomen. 
 
Ede Visser (Oom Ede) vertelde mij in 1991 dat zijn broer Teen in 1946 of 1947 onder de 
naam "Neptunusfeest" voor de kinderen kuipjesteken organiseerde. 
Dat was het wat ik ooit heb gehoord over de Schiermonnikoger Neptunus. 
Zou dat "historisch" Neptunusfeest een uitspatting van de leerlingen van de zeevaartschool 
kunnen zijn geweest? 
 
Wie weet er meer over te vertellen?       
                                                                    Durk Reitsma.  
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Reacties van lezers.  
 
* Op het artikel over Dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard in jrg. 3, nr.2, blz 59 
e.v. kwam een reactie van een kleinzoon van Domela Nieuwenhuis. Hij stuurde de tekst van 
een paar toespraken, uitgesproken na de dood van Jacob Domela Nieuwenhuis Nijegaard, de 
op 25 september 1944 doodgeschoten zoon van “de dominee die door de SD verbannen werd 
naar Schiermonnikoog”. De artikelen zijn, onder dank, opgenomen in de verzameling van “t 
Heer en Feer’. 
 
* Naar aanleiding van de vraag over Piet Paaltjens, van de heer Oonincx van Bornrif (jrg. 4, 
nr. 1, blz. 34): 
 
Er dook een e-mail op van de secretaris van de François HaverSchmidt stichting, de heer R. 
van Slooten, waarin deze schreef dat Schiermonnikoog jarenlang de woonplaats (mogelijk 
zelfs de geboortegrond) was van “de meest Friese van alle Nederlandse dichters”. “Zoals 
blijkt uit een brief in de HaverSchmidt-collectie in Leiden, woonde Paaltjens op 
Schiermonnikoog bij een timmerman/doodgraver, waar hij heerlijk placht te slapen in een 
doodskist.” 
 
Een reactie van Ad. C. de Haan, Antiquariaat ATSEE, Dokkum:  
De vraag, na bijna anderhalve eeuw, over het (on)mogelijke verblijf van Piet Paaltjens op 
Schiermonnikoog, in de vorige aflevering van 't Heer en Feer, is een kolfje naar de hand van 
de geestelijke vader van Piet P.: François Haverschmidt (Leeuwarden 14 februari 1835 - 
Schiedam 19 januari 1894). Piet Paaltjens is namelijk het alter ego van Haverschmidt, zeg 
maar zijn pseudoniem. Paaltjens heeft dus nooit bestaan en kan ergo nooit op 
Schiermonnikoog geweest zijn. We noemen zo'n gecreëerde literaire figuur ook wel een 
mystificatie. 
Haverschmidt, die enige jaren als predikant in Foudgum woonde, bedacht Piet Paaltjens reeds 
in zijn studententijd te Leiden. In de Leidse Studenten-Almanak van het jaar 1856 schreef 
Haverschmidt voor het eerst over Piet Paaltjens, maar later verdwijnt deze bedachte figuur 
zogenaamd in het niets. Hij wordt echter nog één keer gesignaleerd aan de noordkust van 
Friesland, zittend op de punt van een ver in zee uitstekend hoofd. In 1862 schrijft hij daarover 
o.a.: "Te laat. Toen ik het paalwerk bereikte, was Paaltjens reeds in een boot gedaald en gleed 
weg in de richting van Schiermonnikoog." 
Dit is alles wat over het verband tussen Piet Paaltjens en Schiermonikoog te vertellen is. 
 
Ook de (nieuwe) streekarchivaris, de heer Tjeerd Jongsma, heeft gezocht naar de naam 
Francois Haverschmidt. Hij schreef: “Deze naam komt niet voor in het bevolkingsregister van 
Schiermonnikoog. Hij is inderdaad niet geboren op Schiermonnikoog, maar te Leeuwarden. 
Zijn enige connectie met Schiermonnikoog blijkt verder alleen in een tekst op de volgende 
website: www.nofriesland.nl/foudgum. In de laatste plaats was hij predikant. Uit het verhaal 
op deze website blijkt ook dat hij tijdens zijn studie te Leiden op kamers zat boven een 
doodbidder!” 
 
Ongetwijfeld is hier nog niet het laatste woord over gezegd! 
 
* Naar aanleiding van nummer 1 van jaargang 4 ontvingen wij van mevrouw M.J.Beukema-
Faber (90) uit Zutphen de volgende opmerkingen: 
Blz.4: Het is best mogelijk dat die vrouw ( bedoeld wordt mevrouw Rost van Tonningen) -
zoals vele NSB-ers - naar Groningen is gevlucht en dus op 29 maart 1945 ook op weg was 
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naar de Kooiboerderij op Schiermonnikoog. Maar, dat ze zich op het laatste moment heeft 
bedacht en meende dat ze voor zichzelf op Terschelling iets beters kon regelen; 
Blz. 5: Burgemeester H.A. Zeilinga: Ik vermoed dat dit de grootvader is geweest van Kootje 
die met burgemeester Van der Berg was getrouwd  en die met hem is omgekomen in het huis 
met de grote lap grond naast de zeevaartschool. Dat was het huis van haar ouders en 
waarschijnlijk ook het huis van die grootvader burgemeester. “Eilander” burgermeesters zijn 
er na hem niet meer geweest; 
Blz. 9: De oude Hellings was behalve organist  ook violist. Janke Grilk heeft goede vioolles 
van hem gehad. In mijn tijd, in 1918, woonden in genoemd huis op de Langestreek nog twee 
zusters Hellings; 
Blz. 10: “Ome Rienk” moet zijn “Ome Rink”, Rink Dubblinga. Rink van Truida was de 
gangmaker van alle eilander feesten. Hij was de grootvader van Sjaantje en Truusje, 
vriendinnen van Stien Draaijer. Hun moeder Afke was namelijk een dochter van deze Rink; 
Blz. 16: Neef Louw Grilk (in 1909 op het eiland geboren en in de familie Louw II genoemd) 
heeft als 14- jarige jongen , dus omstreeks 1921, op de Stroodijk een pracht van een 
“baardman” van ongeveer 30 cm. hoog gevonden. Janke zag meteen hiervan de waarde in en 
heeft dan ook deze kruik steeds bewaard. Tijdens de veiling  van haar inboedel en die van 
haar zuster Pita in het begin van de jaren tachtig heeft de conservator van het Friese museum 
deze kruik tezamen met een doos met andere spullen voor een bedrag van 600 gulden 
gekocht; 
Blz. 20: Wanneer Durk Reitsma het over 1700 ellen heeft en dit gelijk stelt met  1,7 
kilometer, dan lijkt mij dat niet juist. De Nederlandse el  is namelijk gelijk aan 0,6878 meter. 
Naast de Nederlandse el, had men ook nog een Pruisische, een Noorse, een Zweedse en 
Hongaarse el, die behalve dan de Hongaarse iets onder de Nederlandse el zaten (Bron: Hütte, 
Das Ingenieurs Taschenbuch II, 1905);  
Blz. 26: Over Barend  van Veen valt veel te vertellen. De voordrachtkunst in het Fries van 
“Barend en Martsje” stond op een hoog peil. De dochters Janke en Martsje heb ik goed 
gekend. Janke is door ds. G.K. Wiersma , die toen in Noordwolde stond, opgeleid tot 
godsdienstonderwijzeres. Ik vermoed in de periode 1940-1942. In het begin van de jaren 
zestig was zij predikant in Noord Holland, ik meen in Schagen. Ze was getrouwd en had een 
ongelukkig kind. In diezelfde tijd trad Martsje als voordrachtkunstenares op. Ook van niveau.  
Ik bedenk nu dat die Hylkema waarmee ze getrouwd was ook dominee was. Zeker weet ik dit 
niet.      
 



't Heer en Feer 4,2 
 

Ter aanvulling op …. 
 
Het artikel in het vorige nummer over de reis met de “Thea Lotte” is niet een artikel dat 
geschreven is door ene J. Wortelboer in 1910, maar het is een artikel uit de “Groninger 
Courant” dat aangeleverd is door ons lid J.P.A. Wortelboer. 
 
Bij de reacties van lezers moest natuurlijk onder het stukje ‘Herinnering aan 
Schiermonnikoog’ de naam staan van Jan Oonincx. 
 
De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en vragen 
u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van de 4e jaargang : het afgebeelde dak is het dak 
van het huis Langestreek 106. 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Annelies de Boer, Martjeland 14. 
 
De nieuwe raadplaat:  
 
(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd 
is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de redactie 
 
Een hopelijk voor ieder weer interessant nummer! 
Henk Koning laat ons een opmerkelijke brief lezen (en knoopt daar een vraag aan vast); Durk 
Reitsma vervolgt zijn serie met een overzicht van het tot nu toe gebodene; Bauke  
Henstra belicht weer een episode uit de Tweede Wereldoorlog: een gebeurtenis die 60 jaar 
geleden plaatsvond en diepe scheuren (letterlijk en figuurlijk) heeft nagelaten in de eilander 
gemeenschap. 
Via oud-voorzitter Henk Koning kreeg de redactie een artikel van Elianne Muller in handen (zie 
de Bibliografie); het kostte de redacteur van ’t Heer en Feer één telefoontje om mevrouw Muller 
over te halen om het artikel te bewerken voor ons tijdschrift. Hoewel: overhalen? ze was meteen 
enthousiast en zegde direct toe. Onze hartelijke dank hiervoor! 
Van ons lid J.P.A. Wortelboer kwam een groot aantal aantekeningen uit het archief in 
Groningen. Deze zijn in de oorspronkelijke spelling overgenomen. Een opvallend verschijnsel is 
o.a. de verschillende schrijfwijzen van de naam van het eiland. 
Ook van 'onze vaste e-mailer' P. Visser weer een bijdrage 
Verder natuurlijk weer een aantal oude foto’s; kort nieuws; reacties van lezers en de rubriek ‘Ter 
aanvulling op …’ 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
De jaartentoonstelling 2003 in het Bezoekerscentrum gaat over “Jacht , Stroperijen en 
Robbenvangst”. 
 
Noteert u alvast de datum van de jaarvergadering van de vereniging. Deze zal plaats vinden op 
20 november om 20.00 uur in het Dorpshuis. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen         € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”        € 2,35 
boekje “Vredenhof”          € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”    € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”      € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”    € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, Stroperijen en Robbenvangst”  € 6,- 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’      € 3,75 
 
De themanummers zijn ook te verkrijgen bij Boekhandel Kolstein. 
En alle nummers zijn ook te bestellen bij de administratie van ’t Heer en Feer (behalve jaargang 
1, nr. 2 – dit is uitverkocht) 
 
 



Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
 
 
Aanwinsten: 
 
Opmerking: zoals u ziet zijn er nogal wat nieuwe "aanwinsten" ; dit is niet helemaal het geval 
want veel was al aanwezig, alleen nog niet gearchiveerd, b.v. alle onderwerpen gemerkt met 
B.C. (Bezoekerscentrum), dit materiaal lag nog opgeslagen in dozen en kisten. 
Opmerkelijk is het grote aantal boeken afkomstig uit de bibliotheek van het 
Bezoekerscentrum, 
Deze boeken zijn lange tijd gebruikt en aan vervanging toe. 
Natuurlijk houden wij ons aanbevolen voor allerlei objecten. Misschien ziet u er de waarde 
niet van in, maar ons devies is nog steeds: "Laat onze geschiedenis niet verloren gaan!". 
Speciaal vragen wij uw aandacht voor boeken van de "eilander" schrijver Klaas van der 
Geest. Hij heeft 32 boeken geschreven, bijdragen geleverd voor boeken met verhalen en 
talloze boeken vertaald uit het Engels, Duits, Noors, Zweeds en Deens. 
Van de reeks romans spelen er een aantal zich af op ons eiland, daarvan hebben we er enige in 
bezit, maar er ontbreken nog een aantal: o.a. "Sloep drijft af". Wie kan ons helpen? 
 
Mocht u nog voorwerpen bezitten die u wil afstaan wilt u dan contact opnemen met:                                                         
Henk Koning, 0519 531 303 
                                                                                  
Bij voorbaat bedankt! 
 
B.C.= Bezoekerscentrum   C.H.V.= Cult. Hist. Vereniging 
 
Obj.nr:266  : schaaltje voor sigaren, afk. Antoon Bakker C.H.V. B. Henstra. 
   ,,      267  : botbak afk. W.J.Groendijk  C.H.V. 
   ,,      268  : bord : "Kaartverkoop Wegengeld"  20 ct. afk. W.J.Groendijk  C.H.V. 
   ,,      269  : Bord : "Kartiermachen verboten" afk. zolder O.L.S.  C.H.V. 
   ,,      270  : munitiekist afk. W.J. Groendijk  C.H.V. 
   ,,      271  : poster ( 2 st.) Grootformaat walvisvangst Spitsbergen  B.C. 
   ,,      272  : zeekaart "Monden van de Eems"1981  B.C. 
   ,,      273  : idem "Zeegaten Terschelling -Ameland" 1934  B.C, 
   ,,      274  : topografische kaart. Schiermonnikoog 1:10.000; ongekleurd  B.C. 
   ,,      275  : zeekaart "Dover Straits" 1982 ; B.C. 
   ,,      276  : kaart Continentaal Plat gas-olieboringen, 1987 : B.C. 
   ,,      277  : kaart bij wrakkenregister R.W.S. geplastificeerd: B.C. 
   ,,      278  : kaart: “Lichtenlijnen vuurtorens, bakens, kapen Ameland, Schiermonnikoog” 
:B.C. 
   ,,      279  : diverse affiches exposities B.C. 
   ,,      280  : Franse kaart Ned. Du. Waddeneilanden, Zuiderzee 1803? B.C. 
   ,,      281  : kaart polders en waterschappen rond Lauwerszee 1917 : B. C. 
   ,,      282  : zeekaart Hollandse en Zeeuwse kust  1932 : B.C. 
   ,,      283  : kadasterkaart bebouwde Kom Schiermonnikoog 1943 : B.C. 
   ,,      284  : kaart R.W.S datering stuif- en strodijken, na 1974 : B.C. 
   ,,      285  : kaart "Verbindingen Lijn en beurtvaart" na 1900 : B.C. 
   ,,      286  : zeekaart: "Golf van Biskaje" 1972 : B.C. 
   ,,      287  : waterschappen en polders Schiermonnikoog 1946, zie ook 281.                
   ,,      288  : topografische kaart Schiermonnikoog - Ameland, facs. 1860? 



   ,,      289  : kadasterkaart gem. Schiermonnikoog : 1908 : B.C. 
   ,,      290  : bouwtekening ijzeren landingsbrug strand ; B.C.met detailtekeningen,. 
   ,,      291  : zeekaart Duitse Waddeneilanden : 1971  B.C. 
   ,,      292  : topografische kaart Schiermonnikoog 1:50.000 uitg. 1961 : B.C. 
   ,,      293  : zeekaart "Bornrif - Monden van de Eems" (kustgebied) 1990 : B.C. 
   ,,      294  : kaart bebouwde kom 1990 B.C. 
   ,,      295  : vaarkaart Waddenzee 1990 : B.C. 
   ,,      296  : vegetatiekaart Schiermonnikoog: R.W.S.  C.H.V. 
   ,,      297  : kaart Schiermonnikoog met historische namen (Reitsma) : B.C. 
   ,,      298  : zeekaart "Rottumerplaat - Westereems" 1959 : B.C. 
   ,,      299  : topografische kaart "Rottumerplaat" B.C. 
   ,,      300  : idem 1:10.000 ingekleurd C.H.V. 
   ,,      301  : strandpalenkaart Tietema : 1972 : C.H.V. 
   ,,      302  : panoramafoto vanaf vuurtoren J. Talsma: C.H.V. 
   ,,      303  : kaart graven kerkhof (gemeente) : C.H.V. 
   ,,      304  : topografische kaart :"Schiermonnikoog en Lauwersmeer" B.C. 
   ,,      305  : posters Waddenzee: C.H.V. 
   ,,      306  : poster "Varens in Nederland" getekend : B.C. 
   ,,      307  : poster "Walvisachtigen" uitg. Pieterburen  B.C. 
   ,,      308  : repro. "Noord-Holland en Zuiderzee" B.C. 
   ,,      309  : vaarkaart Waddenzee 1961 : C.H.. 
   ,,      310  : poster "Zeehonden" uitg. Pieterburen : C.H.V. 
   ,,      311  : poster expositie: "Schip op Strand" C.H.V. 
   ,,      312  : kaart (repro) Tideman: "Waddengebied" B.C. 
   ,,      313  : reliëfkaart Waddengebied : Waddenver. C.H.V. 
   ,,      314  : poster "Westerplas" C.H.V 
   ,,      315  : kaart 1769: indeling percelen met Binnendijken B.C. 
   ,,      316  : poster Willemsduinen (zwart/wit) C.H.V. 
   ,,      317  : poster (zwart/wit) Friese havens en Moddergat  B.C. 
   ,,      318  : kaart Friesland (grietenijen) . kaart Dongeradeel. C.H.V. 
   ,,      319  : fotoapparaat Agfa Click in tasje, M. Schoemaker: C.H.V. 
   ,,      320  : poster (zwart/wit) Waddenzee : C.H.V. 
   ,,      321  : topografische kaart: "Groningen-Waddeneilanden"1984 : B.C. 
   ,,      322  : div. fiets en wandelkaarten, archiefdoos. C.H.V. 
   ,,      323  : uniformjas en pet Dienst der Domeinen: M.Schoemaker: C.H.V. 
   ,,      324  : meetstok voor meten ruimlading. C.H.V. 
   ,,      325  : rib van deklast hout ("Knutsen") C.H.V. 
   ,,      326  : boek :"Op é Bjokkens van de Tiid" uitg. 2001  C.H.V. 
   ,,      327  :   ,,    : "Schiermonnikoger Lôzbúek"D. Fokkema, Fryske Akadmy  C.H.V. 
   ,,      328  :   ,,    : "kursusboekje eilanders " M. Karst 1979 : C.H.V. 
   ,,      329  :   ,,    : als nr. 327. 
   ,,      330  :   ,,    : "De Reddingboot"nr. 52  1941 (tocht Magda 1896) 
   ,,      331  :   ,,    : "Schierdicht"  : bloemlezing eilander dichters Ad.C. de Haan. 
   ,,      332  :   ,,    : "Tussen Scholbalg en Lauwers" L.Mellema 1954,uitg. Schut. 
   ,,      333  :   ,,    : "Herinneringen aan S'oog" Joop Wibbens 1988 Noorderboek 
   ,,      334  :   ,,    : "Saunkêlen" L. Wiersma 1962: Osinga Bolsward. 
   ,,      335  :   ,,    : "Pathmos" D.T.Reitsma 1988 At-See Hallum. 
   ,,      336 :    ,,    : "Hotel Van der Werff" Wennekes/Reitsma Th.Rap 1989. 
   ,,      337  :   ,,    : "Badhotel- Strandhotel" D.T.Reitsma 1984 At-See Hallum. 



   ,,      338  :   ,,    : "Schiermonnikoog van Westerstrand tot Willemsduin" Abrahamse/Koning 
1969  
   ,,      339  :   ,,    :  als 335. 
   ,,      340  :   ,,    : "Twee witte banden" D.T.Reitsma 1987: At-See Hallum. 
   ,,      341  :   ,,    : "Van Postschip tot Veerboot" D.T.Reitsma At-See 1985 
   ,,      342  :   ,,    ; Natuurpaden Nat. Park S'oog. 
   ,,      343  :   ,,    : "75 Jaar Christelijk Onderwijs" A.v.d.Stoep  Trion Kollum 1990 
   ,,      344  :   ,,    : "Ontmoeting met de Grijze Monnik" A.E. Robinson At-See 1979 
   ,,      345  :   ,,    : "Wopke Fenenga" D.Reitsma At-See 1980 
   ,,      346  :   ,,     :"Zij waren er bij" (Eilanders op de walvisvaart) W.C.Donraadt 1972 
   ,,      347  :   ,,    : "Dichtbij en toch ver weg" F. Drost  1985 (varen op de Waddenzee). 
   ,,      348  :   ,,    : "Redders" K.N.R.M. 1824-1999 Vandersmisse c.s. 
   ,,      349  :   ,,    : "Keu en Keuplaits" ing. G. Mast 1991 (Kooiboerderij) 
   ,,      350  :   ,,    : "Beheers- en Inrichtingsplan Nat. Park " 1983 
                     de boeken vermeld van 326 tot 350 herkomst B.C. 
   ,,      351  : archiefdoos Begrafenisvereniging S'oog. 
   ,,      352  : stenen kruikje met oor : herk. Onbekend. 
   ,,      353  : archiefdoos: expositiemateriaal eendekooien. 
   ,,      354  :          ,,         personalia: div. eilanders, foto's en beschrijvingen. 
   ,,      355  : programma's  eilander avonden. 
   ,,      356  : archiefdoos : materiaal expositie reddingswerk 1980 
   ,,      357  :        ,,            materiaal expositie "Een Eeuw Toerisme" 1999. 
   ,,      358  :        ,,            gestrande schepen I  en houtverkoop II 
   ,,      359  :        ,,            strandvondsten, jutters I, II en III. 
   ,,      360  :        ,,            expositie "Winter"  2001. 
   ,,      361  : videofilm (van 8 mm film) B. Henstra 
   ,,      362  : archiefdoos: materiaal expositie "Verbindingen" 1987. 
   ,,      363  :        ,,           correspondentie 2e W.O. gemeente I en II 
   ,,      364  :        ,,           boeren/polder ; archief  Joh. Faber. 
   ,,      365  : waterzak (?) van  jute, afk. mevr.Whitlau ("Marten") C.H.V.    
  
 



Bibliografie van het eiland 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de 
bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een 
kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als 
iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn 
dus altijd welkom! 
 
* Muller, E. – ‘O mens gij dwaalt, zo gij uw stond bij Nestors eeuw afmaalt’; funeraire poëzie in 
de Noordelijke Nederlanden. In: “Streven”, jrg. 68 nr.10 (nov. 2001). Blz 867-880. 
 
* Voor en achter; het verhaal achter de zeeman; onder red. van W.H. Moojen. Zaltbommel, 
Europese bibliotheek, 2002. 240 blz. 
 
Met een verhaal van Clive Hellinga: Zomaar een paar reizen naar Cuba. 
 
* Een winterdag op Schiermonnikoog. In: Grasduinen, januari 2003. blz. 54-58 
 
* Plante, I. – Wintergast op Schiermonnikoog. In: Waddenbulletin 2003, nr. 1. blz. 8-10 
 
* 52 Weekenden logeren aan zee. 
 
“Logeren in een leuk hotel en uitwaaien aan zee. Twee ultieme ingrediënten voor een weekend 
ontspanning.” 
Voor Schiermonnikoog: Hotel Graaf Bernstorff en Hotel van der Werff; de Balgexpress, de 
Jafanka; en fietsen.  
 
* Ven, F. van der – Die Insel Schiermonnikoog und Schloss “Huis Doorn”miteinander in 
Zusammenhang gebracht; über die Konfiskation feindlichen Besitzes nach ende des Zweiten 
Weltkrieges. In: “Deutsches Adelsblatt”, maart 2003, blz. 60-67. 
 
* Myn hert dat trillet my; Gysbert Japiks 1603-2003; 100 en 3 nije rymlerijen. Ljouwert, 
Utjouwerij Frysk en Frij, 2003. 142 blz. 
 
Met twee gedichten in het Schiermonnikoogs (van Henriëtte Pieperiet en van Els Perdok). 
 
* Groenendijk, J. – Stormen over Schiermonnikoog; verhalen van T’ailand. Zaltbommel, 
Aprilis, 2003. 104 blz. 
 
“Om iets van de geschiedenis aan zijn kinderen en kleinkinderen door te geven schreef hij een 
aantal verhalen, in een soort mixture van persoonlijke beleving, mysteries gezien door de 
ogen van kinderen en verbeelding van de geschiedenis.” 
 
* Hoek, S. van der – Vredenhof; rustplaats voor drenkelingen op Schiermonnikoog. 
Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 2003. 110 blz. 
 
* Duisterwinkel, T. - ‘De zee is alles’. Leeuwarder courant, zaterdag 5 juli 2003. 



 
Interview met Bote Sijtsma.   
 
Ter aanvulling op …. 
 
In jaargang 4, nr. 2, blz. 68, is op de 6e regel van onder iets weggevallen. Er moet staan: De 
artikelen zijn, onder dank, opgenomen in de verzameling van ‘’t Heer en Feer’. 
 
Bij de oplossing van de raadplaat  in het vorige nummer (jaargang 4, nr. 2, blz. 71) is vergeten 
te vermelden dat de foto van het dak van het huis Langestreek 106 was ingezonden door 
Gerard de Gier.  
 
Kort nieuws 
 
* Op 27 januari j.l. werd in het gebouw van de Provinciale Bibliotheek de inventaris van de 
archieven van de Friese stadhouders aangeboden aan de Prins van Oranje en prinses Maxima. 
In één band zijn nu overzichtelijk samen gebracht een overzicht van de stukken die in het 
Koninklijk Huisarchief in den Haag zijn en een overzicht van de stukken die in het 
Rijksarchief (nu Tresoar geheten) in Leeuwarden worden bewaard. 
In de index op de geografische namen komt Schiermonnikoog een aantal malen voor. Niet 
alleen als verwijzing naar bepaalde stukken, maar ook naar de inleiding waar heel kort wordt 
verwezen naar de bijzondere status van het eiland t.o.v. de provincie Fryslân. Op pag.243, 
onder nr. 328 zijn vermeld 2 stukken betreffende de verdediging van Schiermonnikoog tegen 
kapers, 1694. (Kon.Huisarchief).  
Op pag. 392, onder nr. 421. Memorie waarin wordt betoogd dat het eiland Schiermonnikoog 
zowel voor als na de verkoop van het eiland door de Staten in 1638 onder de jurisdictie van 
het Hof viel en nog steeds valt. (1737). Gedrukt 1 stuk. N.B. Zie Van der Ven, Een omstreden 
eiland, 94-97, 323-326. 
Archief Tresoar Lwd. Op pagina 394, onder nr. 437. Stukken betreffende het verblijf op 
Schiermonnikoog van een detachement soldaten onder luitenant Tjerk van Ommen, dat 
Gedeputeerde Staten en Willem IV gezonden hadden op verzoek van Catharina Maria van 
Stachouwer, vrouwe van de heerlijkheid Schiermonnikoog, om de orde op het eiland te 
handhaven en betreffende bezwaren van de burgemeester en volmachten van het eiland en van 
het Hof (van Friesland )  tegen het sturen van de troepen, 1739-1740,1 omslag. (zie hiervoor 
ook Van der Ven en anderen)  
Archief Tresoar Lwd. op pagina 483, onder nr. 26 condoleance correspondentie betreffende 
het overlijden van Henrica Helmholt, vrouwe van Schiermonnikoog, 1736. Archief Tresoar 
Lwd. Op pagina 485 eveneens onder nr. 26 correspondentie van Catharina Maria Stachouwer 
(mede-) vrouwe van Schiermonnikoog, 1736. 
Archief Tresoar Lwd. Op pagina 510 onder nr. 96 betreft onderhoud bakens op 
Schiermonnikoog door Friesland en Stad en lande, 1663, jan., juni, juli.  
Archief  Tresoar Lwd. Op pagina 560, betr. nr. 124 Gedeputeerde Staten vragen op een klacht 
van de vrouwe van Rottumeroog de Staten van Friesland te bevorderen, dat de inwoners van 
Schiermonnikoog de door hen wederrechtelijk van Rottumeroog gehaalde gestrande goederen 
weer terug brengen, 1689. Archief Tresoar Lwd. 
Op pagina 589, betr.nr.667  Hendrik Casimir II zendt soldaten naar Schiermonnikoog ter 
ondersteuning van de uitvoering van plakkaten van de Staten-Generaal, 1689. Archier Tresoar 
Lwd. 



Ik hoop aan hen die deze stukken wel eens met eigen ogen willen zien en lezen, met deze 
vermelding  van wat er over Schiermonnikoog in deze nieuwe inventaris is opgenomen, een 
handreiking te doen. 

                                                             Piet F. Visser 
 
 
* Uit een folder van het Provinsjehûs (Provinciehuis) in Leeuwarden: 
In het trappenhuis is in 1955 een raam geplaatst waarin verschillende afbeeldingen te zien zijn 
van typisch Friese gebruiken, zoals het kaatsen, het zoeken naar kievitseieren, het Sint 
Thomasluiden en de Kallemooi-feesten op Schiermonnikoog. Dit raam van op zand gespoten 
spiegelglas is gemaakt door de Friese kunstenaar Jentje Popma naar ontwerp van architect J.E. 
Wiersma. 
 
* Uit het boek ‘Redders; 175 jaar KNRM’, blz. 74: 
Honderd jaar geleden maakte voorzitter jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg een 
‘expeditiereis’ naar de Waddeneilanden: 
“15 juny. Vertrek van Centraalstation (Amsterdam, red.) te 10.23 uur, via Enkhuizen en 
Stavoren naar Leeuwarden. Aldaar in het Stationskoffiehuis een vooraf besteld rijtuig met 
twee goede paarden gevonden, dat ons in 2 uren 3 kwartier bracht te Dokkum, hotel Lybering. 
Vandaar ging het per rijtuig in anderhalf uur naar Oostmahorn, waar een door de 
burgemeester van Schiermonnikoog gezonden vaartuig lag: schipper Dublinga, een 
halfdronken kletser. Voor ruim f 5,- scheeps- en f 1,- wagenvracht te ruim 9 ure in den avond 
op ’t eiland gekomen en door de Cie [Red.: Plaatselijke Commissie] ontvangen. Inspecteerden 
bij lamplicht de boot. Deden – doordien wij niet vooraf besteld hadden – ons maal slechts met 
brood, eyeren, kaas en rookvlees bij Schaafsma, logeerden hier behoorlijk en vertrokken den 
volgende morgen 7 ure per postboot ad 60 cent per man naar Oostmahorn.” 
Daarna ging men via Moddergat van Holwerd naar Ameland; op 17 juni van Ameland naar 
Terschelling; op 18 juni (om halfvier ’s morgens) van Terschelling naar Vlieland; ’s middags 
van Vlieland naar Texel en op 19 juni van Texel via Nieuwediep naar Amsterdam, waar men 
om even na 12.00 uur arriveerde. 
‘Eilandhoppen avant la lettre!’ 
 
 
Uit de archieven 
                                                                                                   Door J. Wortelboer 
       
15 april 1700 De gesamentlijke visjagers vantt eijlandt Schijrmonkoog en Zoudcamp 
versoeken om te mogen zijn bevrijdt van de 2 st. bruggeldt op ijder schip gestelt angesien sij 
over 13. gl: wegens verscheijden ongelden moeten uitkeeren bevoorens de vis ter merkt wordt 
gebragt. Is accoord "mits in t passeren van de brugge de mast neerleggende (bron: toegang 1, 
inv. nr. 431 (rekestboek G.S.) 
 
31 okt. 1709 Op het request van de coopman Adriaen Ijsbrands remonsterende, dat vermids 
lange jaren op de eilanden Schiermunikooge, Texel en Ter Schellingh hadde gelevert gort en 
meel ende in dese leverancie sijne principaelste negotie waar bestaande, versoght derhalven, 
dat hem mugte werden gepermitteert in de selve leverancie nae de Eilanden te mogen 
continueren, onder presentatie, om tegens ijeder mudde meel ofte gorte wederom drie mudden 
rogge weijts of boekweite inde Prove. te sullen brengen.  
Is accoord.  
(bron: toegang 1, inv. nr. 158) 



 
11 okt. 1713 G.S. besluiten om de provisionele chirurgijn majoor Ede Welvaert bij provisie te 
emploijeren op het schip van Schelte Alberts leggende aen de Zoltkamp om alle personen 
dewelke van Hamburgh ofte daeromtrent gecomen omtrent Schiermonkoogh, op de plaets 
genaamt de Norman op haere schepen, bevorens deselve van boord sullen mogen komen, 
nauwkeurigh te visiteren of daer onder ook eenige met siekte belaeden werden bevonden,.., 
"en de schepen op de Norman quarantaine houdende " (bron: toegang 1, inv. nr. 160) (zie ook 
18 okt. 1713) 
 
20 april 1719 Op het request van Haijke Tammes weduwe op Schermunkoogh 
remonstrerende hoe dat van de Compe. van de capitain Helwerda een ordonnantie tot een 
kistenpand heeft, soo tot Houwerzijl bij Hessel Hasijkes door de Midwinters vloet is 
weggespoelt (de Kerstvloed van 1717) geworden, versoekende van de maend den 6 maij 1713 
verschenen een nieuwe ordonnantie. (bron: toegang 1, inv. nr. 432, rekestboek G.S.) 
 
R.A. III II, port. 57, 18 sept. 1733 Mejuffer Staghouwer heeft op 't Eijiand vermist: 
- twee suijkerstrooijers waarop hunne wapens gesneeden;  
- een dito pijp-kanne;  
- een dito beeker en mostaardpot;  
- een dito kleer-borsel;  
- vier soutvaten;  
- een snuijter en een snuijter-back;  
- een snuiff-tabaks doosjen op de wijse van een horlogie; alles van silver. 
 
G.S., inv. nr. 174, d.d. 7 dec. 1735  
geexamineert het request van tieert Gerrits en cons: inwoonderen van Schiermonneke Oogh, 
houdende dat zedert eenige tijd haar gelegt hadden op het Ooster vangen en dat zulx 
beneffens eenige schipperen wonende op de Zoudtcamp mede hadden getenteert onder het 
Eijlandt Rottumer Oogh op de diepte bij leegh water van 6 à 11 voet, waar omtrent door de 
eigenaren van het Eijlandt Rottumer Oogh bij het Hoff van Friesland was geobtimeert een 
Ordre om bij 25. goude Friesse Rijders haar van het gemelte Oostervangen te moeten 
onthouden (enz.). 
 
14 april 1740 Op het request van de Freulijn Staghouwer vertonende dat eenen Gerrit Jacobs 
woonagtig op 't Eilant Schier Monnik-Oog enige misdaden heeft begaan tegens Remonstr: 
persoon en huis; versoekende authorisatie om geme. persoon in 't Provle. Tugthuis alhier 
gevangen te setten onder betalinge der onkosten daar op staande.  
Is accoord.  
(bron: toegang 1, inv.nr. 435, rekestbock G.S.) 
 
G.S. , inv. nr. 177, d.d. 11 aug. 1740  
de convoijmeester Donema en de Eerw: Predicant Hoitsema wonende op het Eijland 
Schiermonnike Ooge krijgen toestemming om hooi naar het eiland over te brengen "alzo haar 
woonplaats daar van niet voorsien was".  
Wordt toegestaan: 2 schepen met hoij. 
 
G.S., inv. nr. 181, d.d. 28 jan. 1745  
De tweede contumacie geaccordeert an de Advocaat Fiscaal Bankstein per wete brief van den 
31 dec. 1744 Impetrant contra Wijbe Jacobs, Pieter Tieersen, Driewes Pieters en consten. op 
het Eijland Schiermonnikoog gedaagden.  



Deselve contra Claas ljtses, Claas Reinders, Tamme Hessels en Jacob Jans Hitman en 
consten. op het Eijland Schiermonnikoog gedden.  adidem  
na dat beijde voorschr: wetebrieven door de camerbewaarder ider drie maal an en buiten de 
deure van het saal waren geroepen. 
 
30 sept. 1751 Op het ingediende request van Isaäk Hulshofs wed: hoe Remonste. van een 
coopman Ete Paulus op Schiermonkoog woonagtig een seker ( 6336 1b) quantiteit uit een 
gestrant schip geborgene en verdronkene stijfzel heeft gekogt en in haar fabrijcq alhier nieuws 
te verwerken.  
(bron: toegang 1, inv. nr. 438, rekestboek G.S.) 
 
13 okt. 1766 Gerrijt Jans en Pijtter Janzen zeevisseren woonagtig op de vrije erfheeriijkheid 
Schiermonnik Oog, zo voor haar zelven en als gelastigde van de meeste zeevisscheren op 
Gede. eiland; heel verhaal over oesterbanken.  
(bron: G.S. inv. nr. 192)  
De volledige tekst luidt als volgt:  
Missive van de Staaten van Friesland over het request van Gerrit Jans en Pieter Jansen 
zeevisseren op Schiermonnikoog.  
Gerrijt Jans en Pijtter Janzen berichten "hoe dat sij supplten. in de maand augustus 1766 in 
zee ontdekt hebben een plaats op de Wester Eems Noordwest van 't Eiland Borkum, ongeveer 
1 1/2 mijl buiten lands nae zee toe en aldus op een vrije visplaats, toebehorende aan de 
geunieerde provincien van dezen Staet, eenige oesters ook aldaar zedert die ontdekkinge 
gevangen. Dog dat eene IJde Jacobs van Beuserzijl voorgeeft pagtenaar te zijn van de 
oesterbanken voor zo vere de koninglijke Pruisische stroomen aangaat, haar splten. van gem: 
vrije vischplaets heeft zoeken te verdrijven, gelijk dezelve ook nog dagelijks wanneer de 
splten. aldaar komen te visschen, door hem worden vervolgt. Aangezien hem niet ontzien 
heeft om met het lossen van schiet geweer op hun splten. vloot, haar van daar te verdrijven en 
ook een van hun medevisscheren, welke in de prov: van Groningerland ware woonagtig, uit 
de vloot bezet en genomen, en voor prijs op 't Eiland Borkum opgebragt, alwaar dezelve nog 
tans in consinatie legt. 
 
idem, d.d. 23 nov. 1767 en 10 dec. 1767 Gerrit Jans en Lammert Harms visschers op 
Schiermonnikoog vor zich en in qlte. over de vrije oestervisscherije op de Wester Eems en 
speciaal van een oesterbank leggende ten N.W. van het Eiland Borkum en ten N. van Rottum. 
G.S.: "oordelende dat deze zaak van groote gevolgen zoude kunnen zijn" en voorts "om den 
zelven kennisgegeven om aan de ingezetenen der Heerlijkheid Schiermonnikoog uit Hun Ed: 
Mog: name scherpelift te verbieden de visscherije tot nadere dispositie voort te zetten”  
 
idem, G.S. inv.nr. 193, d.d. 24 okt. 1768 G.S. hebben agtervolgens Staatsresolutie van den 6 
dezer maand goedgevonden te verbieden, gelijk doen door dezen aan elk en een iegelijk, 
welke de vrije oestervangst op de banken leggende op den oostfrieschen bodem niet hebben 
gepacht, op de oesterbank leggende op de Wester Eems ten noordwesten van het eiland 
Borkum en ten Noorden van het eiland Rottumeroog te gaan visschen en voorts daar van bij 
provisie zich in allen deelen te onthouden, heen ter tijd dezen aangaande nader bij Hun Ed: 
Mog: de Heeren Staaten dezer Prove. zal zijn geresolveert". 
 
Prov. Gron. Courant, 9 april 1776  
Bakkerij op Schiermonnikoog te koop; bakker T. Meelsma, meester bakker aldaar. 
 
Prov. Gron. Courant van 15 mei 1778  



Burgemeesteren en Raad van de Stad Groningen besteden aan de bouw van een nieuwe kaap 
op het Eijland Schiermonnikoog, nader uit bestekken te zien; de aanbesteding vindt plaats ten 
huize van J. van Assen, kastelein op het eijland vooren gemeld.  
rekeningen Stad GroningenJaar 1778, folio 310 verso  
Hijltie Derks (van Oldeboorn) f.428-13-3 wegens het maken van een nieuwe kaap op 
Schiermonnikoog (PLUS ALGEMENE VOORWAARDEN) 
 
11 juni 1781 het repareren van de zogenaamde Groninger Kaap op het eiland 
Schiermonnikoog, waarvan het onderhoud mandelig is.  
(bron: Staten Archief, toegang 1, deel 199) 
 
17 dec. 1783 Op de Koeplaat is gestrand een tweemast brik;  
Gestrand aan de Westkant op de Koeplaat plus minus 80 vaten Mallaga wijn en een grote 
quantiteit citroenen, door Frerik Pieters Tromp, Jeppe Jans, Drewes Hindriks, Luitje Jans en 
Jan Baukes alle woonagtig op 't Eiland Schiermonnikoog uit het gestrande schip zijn 
geborgen en alhier in de Stad (Groningen) opgebragt.  
Dit is het Spaanse schip Sto. Antonio genoemd, gevoerd geweest bij schipper Joan Antonio 
Murieta.  
Voorts worden genoemd (zonder vermelding van hun woonplaats) Geert Jans Mellema, Oyle 
Jacobs en Derk Tjarks  
(bron: toegang 1, inv. nr. 200) 
 
Prov. Gron. Courant 26 juli 1785 
Isebrand Gerrits Swart, woonagtig op Schiermonnikoog, is in februari 1785 met zijn schip 
gestrand onder het eiland Rottumer Oog. 
zelfde bron: 16 sept. 1785 boeldag op Schiermonnikoog van het schip/tuigage van het 
Portugese schip St. N S Loretto 
zelfde bron: 17 febr. 1786 oproeping schuldeisers van de beneficiair aanvaarde nalatenschap 
van wijlen schipper ANDRIES CAVELS en NIEBELTIE JANS in leven egtelieden op 't 
Eiland Schiermonnik Oog  
zelfde bron: 7 april 1786 veiling inhoud schip Prosperite op Schiermonnikoog  
zelfde bron: 5 sept. 1788 veiling van beschadigde Koningsberger zwijne borsels op 
Schiermonnikoog.  
zelfde bron: Burgemeesteren en Raad van de Stad Groningen besteden aan de reparatie van de 
groote Caap op Schiermonnikoog  
zelfde bron: 8 mei 1787 veiling van o.a. 1200 haazevellen op Schiermonnikoog  
zelfde bron: 22 maart 1787 veiling op Schiermonnikoog van goederen uit 2 verongelukte 
schepen: het kofschip de vrouw Magdalena, schipper Jan B. de Boer van Emden, en de 
Louise, een Zweeds schip  
zelfde bron: 26 juni 1787 veiling op Schiermonnikoog van in april droog geborgen tarwe en 
rogge uit het verongelukte koffschip de Juffrouw Magdalena, schipper Jan Berends de Boer, 
komende van Koningsbergen, gedestineerd naar Embden 
 
Stadsrekeningen, jaar 1791, folio 353 
Derk Derks wegens het verplaatsen van de KONIJNEKAAP op Schiermonnikoog f.50-5-3 
 
toegang 1399 (of 530?), inv.nr. 5752 Register der Patenten van Schippers, Dienst 1867/8 die 
met hunne vaartuigen van de eene bepaalde plaats tot de andere heen en weder varen.  



volgnr. 471, L47 J.J. Balk, vaste gebruiker eener overdekte stoomboot "Sophia" van 
Groningen op Schiermonnikoog v.v. varende, tevens voor sleepboot gebruikt wordende, 66 
ton meetbrief Amsterdam 18 juli 1866, no.44. 
 
Prov. Gron. Courant 17 febr. 1906  
Groningen 16 Febr. De passagiers- en sleepboot Sophia, te Zoutkamp thuisbehoorende, is tot 
geheimen prijs verkocht aan eene firma Lillau.  
De Sophia deed vroeger dienst als passagiersboot tusschen Schiermonnikoog en Groningen, 
doch werd gedurende de winterhalfjaren met succes gebruikt als sleepboot langs de wadden, 
zoowel langs de Nederlandsche als Duitsche kust. 
 
 



Een zwarte dag in de eilander geschiedenis.  
 
door Bauke Henstra 
 
 
28 juli 1943: het wordt een prachtige zomerse dag; een strak blauwe lucht die de temperatuur 
doet oplopen tot 24 graden. Toch zou deze dag een zwarte dag worden in de geschiedenis van 
het eiland. 7 eilanders zouden de dood vinden. Een bommenlast afgeworpen door 
Amerikaanse bommenwerpers zorgde die morgen voor een zeer tragische dag.  
Een terugblik naar die dag, nu 60 jaar geleden. 
 
Woensdag 28 juli 1943: ook het leven op Schiermonnikoog gaat zijn gewone gang.  
Die morgen om 9.47 uur vertrekken van een Engelse basis een groot aantal Amerikaanse 
bommenwerpers van de 1st Bombardment Wing. Hun doel is het Duitse Kassel. Via het 
vasteland passeren ze Ameland; de bedoeling was geweest ten noorden van de 
Waddeneilanden te vliegen, maar omdat het zo nevelig was vlogen ze iets ten zuiden van de 
eilanden. Ze werden toen al aangevallen door Duitse jagers. Volgens Amerikaanse rapporten 
begonnen deze aanvallen om 9.50 uur resp. 10.06 uur.  
Merkwaardig is dat een aantal vliegtuigen van de 384th  Bomb Group die het eiland vanuit 
zuidzuidoostelijke richting naderden om 9.47 uur een aantal bommen afwierpen op 
Schiermonnikoog. Vermoedelijk waren dit zogenoemde Abortions. Men zou zich kunnen 
voorstellen dat de vliegtuigen uit nood hun bommenlast afwierpen toen ze door jagers werden 
aangevallen, maar het vreemde is wel dat in de genoemde rapporten de tijden deze 
veronderstelling niet staven, tenzij de piloten of bommenrichters van de bommenwerpers hun 
bommen in paniek afwierpen toen men jagers aan zag komen.  
Een ooggetuige, een onderofficier van de op Schiermonnikoog gelegerde Duitse Wehrmacht 
zegt hierover dat de vliegtuigen in de richting van Emden vlogen en dat de formatie door de 
Batterie op het eiland onder vuur werd genomen. Een toestel werd geraakt; vanaf de Batterie 
waargenomen stort het in de Eems. Vreemd is dat de Amerikaanse Track-chart (Routekaart) 
deze crash niet vermeldt. Wel stort een vliegtuig zuidwestelijk van Schiermonnikoog neer, het 
toestel zou in de lucht zijn ontploft; de wielen van dit toestel worden later op het strand ter 
hoogt van paal 5 gevonden. (Volgens Willem van der Geest, die zich verdiept heeft in het 
oorlogsgebeuren  1940-45, zijn er verschillende elkaar tegensprekende punten in de 
geraadpleegde rapporten). 
Een ooggetuige verslag van twee eilandbewoners die op die morgen bezig waren met 
werkzaamheden bij de dijk aan de zuidkant van het eiland meldt dat een grote formatie 
vliegtuigen op grote hoogte (zo’n 51 vliegtuigen) ten zuiden van het eiland van oost naar west 
vloog, maar ter hoogte van de toenmalige Lauwerszee draaiden ze plotseling in noordelijke 
richting en kwamen recht op Schiermonnikoog af. De twee ooggetuigen zagen toen ook dat de 
bommenwerpers werden aangevallen door Duitse jagers. Al boven de Waddenzee lieten ze de 
eerste bommen vallen. Ook de schutters van de bommenwerpers schoten hevig. De toestellen 
vlogen dus van zuid naar noord. Hierdoor zijn er naar alle waarschijnlijkheid minder bommen 
op he eiland gevallen dan wanneer de vliegtuigen evenwijdig over het eiland waren gevlogen. 
In totaal zouden de Amerikanen zo’n 150 bommen hebben laten vallen. Een grote 
meerderheid is echter in de Waddenzee en Noordzee terechtgekomen. Volgens rapporten van 
de Amerikanen zijn er 17 bommen op het eiland afgeworpen; vijf hiervan vielen in het dorp, 
een op een weg, de andere op diverse andere plaatsen. Een ander rapport vermeldt: 10 op het 
eiland, 5 in het dorp, 1 op een weg en 7 in open veld.  
De gevolgen op die dag rond 11 uur ’s morgens waren ontzettend; al direct vielen er 5 doden, 
een meisje werd vermist, een zwaargewonde overlijdt in de loop van de middag; later worden 



lichaamsdelen gevonden die er op wijzen dat het jonge meisje als dood moet worden 
beschouwd. Ook oud-burgemeester Van den Berg en zijn vrouw zijn op slag dood; vlakbij 
hun huis viel een voltreffer. Verder raken zo’n 20 personen licht gewond en enkele zwaar, 
waaronder de vrouw van hotelhouder Sake van der Werff en de kunstschilder Martin van 
Waning, die gewond raakte in de oude zeevaartschool waar hij zijn atelier had.  
Een ooggetuige die buiten het dorp aan het werk was toen de bommen vielen: "Je kon het hele 
dorp niet meer zien door rook en stof". Ook vanaf de Batterie was het dorp aan het oog 
onttrokken. De materiele schade was enorm: 13 gebouwen en woonhuizen liggen volkomen in 
puin, 96 huizen zijn ernstig en minder ernstig beschadigd.  
Tragisch was het ongeluk van de 13-jarige Klaske Fenenga die met haar moeder en tante 
omkwam.  
Eilander Joh. Kooistra hierover: "Ik was met mijn broer aan de Noorderstreek bezig met 
schilderswerkzaamheden toen de eerste bommen vielen. Toen het wat rustiger werd wilden 
we naar huis aan de Langestreek om te zien hoe het er thuis bijstond. Wij zagen toen nog 
bommen naar beneden komen: ter hoogte van het huis van M. Fenenga een voltreffer - balken 
en steen vlogen door de lucht". Toen de twee bij huis aankwamen bleek daar alles in orde. 
"Moeder vertelde dat Klaske net naar huis was gegaan, ze had bij ons gespeeld met mijn 
zuster Griet. Moeder had al diverse keren tegen Klaske gezegd "Blijf nu toch even hier", maar 
ze was niet te houden en wou naar huis, zo’n 250 meter van ons huis. Ze was net thuis toen de 
bom viel. Had mijn moeder, aldus Joh. Kooistra, ze 5 minuten kunnen tegenhouden dan had 
ze het overleefd". Toen haar vader Melle Fenenga even later bij zijn totaal verwoest huis was 
schreeuwde hij "Alle drie"; doelend op zijn vrouw, dochter en schoonzuster, aldus een andere 
ooggetuige. 
Schiermonnikoog was in diepe rouw die woensdagmorgen 28 juli 1943. Terstond na de ramp 
werd begonnen met opruimingswerk. De toenmalige burgemeester Simon Perdok bericht 
hierover: 'De werkzaamheden werden uitgevoerd door de gemeentelijke 
luchtbeschermingsdienst bijgestaan door werkvolk van op het eiland aanwezige firma’s, die 
op het eiland werkten voor de Wehrmacht - met toestemming en medewerking van boven hen 
staande Bauleitung des Luftwaffe - alsmede militairen daartoe aangewezen door de 
Inselkommandant des Deutschen Wehrmacht'. Eerst waren de lijken geborgen.  
Er werd tot ‘s avonds elf uur doorgewerkt. Ter bescherming van de verspreid liggende 
bezittingen der eigenaars welke niet zo spoedig meer onderdak konden worden gebracht bij de 
kardinale plaatsen werd later een wachtdienst (geformeerd uit leden der 
luchtbeschermingsdienst) geplaatst. Deze liep gedurende de nachtelijke uren wacht; aldus 
vermeld in het rapport van de burgemeester van 29 juli 1943.  
De onderkoning van het eiland, Sake van der Werff, zat ook niet stil en eiste 
schadevergoeding van de Duitsers; hij overspoelde met brieven, foto’s en lijsten met vernielde 
en verloren goederen de Ministerialrat Ross, gevolmachtigde van de Rijkscommissaris voor 
de provincie Friesland. Van der Werff deed dit meerdere malen  Dr. Ross schreef Van der 
Werff en deelde hem mede dat hij genoeg foto’s en brieven en ander materiaal had; hij was er 
zat van en eindigde: mit grussen und Heil Hitler, Dr. Ross.  
Nadat bouwkundige T. Venstra in opdracht van de gemeente de schade aan de gebouwen had 
opgenomen adviseerde de bouwkundige Van der Werff zijn hotel te slopen; verder moesten 
de oude zeevaartschool, hotel Schiermonnikoog en de winkel van Schut, de 
burgemeesterswoning en huize de Willemshof tegen de vlakte. Ook burgemeester Simon 
Perdok stuurde een brief naar dr. Ross dat de gemeente Hotel Van der Werff wilde slopen en 
dat een nieuw gebouwd hotel gewenst was. Maar Sake van der Werff peinsde er niet over zijn 
hotel te slopen. Hij liet het hotel weer opknappen; ook de verwoeste kamer 10 waar ooit prins 
Bernhard had gelogeerd werd hersteld. Maar tot op de dag van heden zijn de wonden die het 
hotel 60 jaar geleden opliep nog duidelijk te zien: zo staat een van de gevels nog uit het lood. 



Op 2 augustus 1943 werden onder grote belangstelling de slachtoffers van het bombardement 
ter aarde besteld op het dorpskerkhof. Het oorlogsgeweld had ook op Schiermonnikoog zijn 
tol geëist. Naast de 7 mensen die die dag omkwamen en de 5 eilanders die op 8 januari 1941 
omkwamen door een gedropte bommenlast van geallieerde vliegtuigen was het dodental ten 
gevolge van de oorlog gekomen op totaal 12. 
 
 
(Foto's bij het artikel) 
 
De oude zeevaartschool voor een groot deel verwoest. 
 
Huize 'De Willemshof'. Hier woonden oud-burgemeester H.W. van den Berg en zijn vrouw, 
die beide omkwamen. 
 
Begrafenis van oud-burgemeester Van den Berg en zijn vrouw. Staande bij het graf de zoon 
Jan Eltjes van den Berg. 
 
 
 



Een opmerkelijke brief. 
 
door Henk Koning. 
 
Een opvallend verschijning is Teunis Louwrens Mellema geweest, met een carrière in de 
scheepvaart. Zo belangrijk zelfs dat in een recent verschenen boek over de scheepvaart langs 
het Winschoterdiep er een apart hoofdstuk aan deze man is gewijd. Bestuurlijk heeft hij heel 
veel functies bekleed en zich vooral ingezet voor de opleiding in de scheepvaart. Ook wordt 
vermeld dat hij sociaal bewogen was.  
De volgende brief getuigt daarvan. Het briefhoofd vermeldt dat hij dit epistel schreef in zijn 
functie van Inspecteur voor de Scheepvaart in het 3e district. De tekst van de brief luidt als 
volgt: 
  
LEVENSBERICHT  VAN  RINK  DUBBLINGA TE  SCHIERMONNIKOOG: 
RINK DUBBLINGA  is geboren den 17en November 1869 te Schiermonnikoog uit een 
zeemansfamilie, die als stamvader heeft een omstreeks 1740 te Schiermonnikoog geplaatsten 
predikant, ds. Livius, welke naam nog als toevoegsel aan den voornaam bij enkele van het 
geslacht voorkomt, terwijl later door vermenging der familie men den naam "Dubblinga" 
verkreeg. 
Dit geslacht heeft in zijn verschillende generatiën gedurende meer dan een eeuw het postveer 
tusschen Schiermonnikoog en Oostmahorn bediend, welke dienst voor een bepaalde som van 
den Staat der Nederlanden werd aangenomen. Men deed dezen dienst met kleine houten 
zeilscheepjes van 18 ton groot - men deed het bij iedere weersgesteldheid en zelden kwam het 
voor dat het postscheepje de reis naar den overkant moest opgeven. Des winters, wanneer het 
Friesche zeegat een ijsmassa was, werd de tocht met een gewone houten sloep ondernomen en 
de reizen werden dan lang en moeilijk en gevaarlijk soms; maar bijna altijd slaagde men.  
Zo gebeurde het eens - naar ik meen in 1893 - dat dit bootje van de Friesche kust vertrok, 
doch niet de bestemming Schiermonnikoog kon bereiken, omdat men vastgeklemd bleef in 
het ijs bij 8 à 9 graden vorst en stijven Noordoostenwind. 
Eerst na 36 uur slaagde men er in weder de Friesche kust te naderen.Den volgenden morgen te 
4 uur ging men opnieuw den tocht wagen en nu kon men na ongeveer 8 uur op het strand van 
Schiermonnikoog landen; Dubblinga maakte als lid der bemanning deze gevaarvolle reizen 
mede. 
Als 12 jarige jongen kwam Dubblinga bij zijn vader in den postdienst en leerde derhalve in 
zijn kinderjaren reeds het zeemansbedrijf kennen, vooral ook, omdat zijn vader bekend stond 
als een ruwen, alles durvenden schipper die met zijn klein scheepje onder dicht gereefd zeil en 
met de kleine fok de postdienst bijna altijd volbracht. 
Reeds een jaar daarna mocht hij mee bij een tocht welke de reddingboot ondernam naar een 
klein vaartuig dat in de buitengronden van Schiermonnikoog gestrand was. Aldus verloopen 
de jaren en wordt eindelijk door de verandering van het bedrijf - de techniek deed zich ook 
hier gelden - het postscheepje opgeruimd en komt daarvoor in de plaats een geregelden dienst 
met een motorboot. Zijn vader is inmiddels gestorven - diens oudere broer komt in zijn plaats 
en Rink wordt de rechterhand van zijn oom op diens beurtschip. Maar steeds is hij aanwezig 
wanneer de reddingboot uitvaart naar een schip in nood. En het getal dergenen die mede door 
zijn hulp werden gered is belangrijk groot. 
Hij was in de reddingboot bij de strandingen van het s.s."BLACKHALL" , s.s. "LAHNECK" , 
en het barkschip "REGULUS", van het laatstgenoemd schip werden na drie tochten 11 man 
van een wissen dood gered. Dan volgt de stranding van een Groninger tjalkschip, een 
Engelsche onderzeeboot, van een onbekend wrak, van een Duitsch watervliegtuig, van het 
Duitsche m.s. "JOHAN SIEGFRIED", waarbij Dubblinga als schipper van de reddingboot 



optrad en waarbij de redding der bemanning onder zeer moeilijke omstandigheden van storm 
en hooge branding geschiedde. 
Vervolgens redde Dubblinga met eigen boot een visscher die op het wad door het wassende 
water werd verrast. En eindelijk moet nog vermeld worden een zwaren tocht in den winter 
van 1929 - dus op bijna 60 jarige leeftijd - in dienst van de Posterijen. 
Het totale aantal geredden bedraagt gedurende al die jaren 94 menschen. 
Rink Dubblinga is nu 64 jaar en hij werd begiftigd met de Ruytermedaille, terwijl de Noord- 
en Zuid Hollandsche Reddingmaat-schappij hem een gouden horloge schonk en hem f 3,- per 
week pensioen verzekerde. 
Hij bezit echter niets en van dit bedrag kan hij niet leven, zoodat hij nog verplicht is schipper 
te blijven op het kleine motorvaartuig dat de beurtvaart op Dokkum onderhoudt. Hij moet tot 
dit doel nog met alle weer en wind varen, de goederen in en uit het ruim halen, bezorgen en 
wat dies meer zijn. Deze arbeid is hem langzamerhand te zwaar geworden en het tijdstip is nu 
aangebroken, dat hij aan de wal moet blijven. 
Wanneer hem een onderscheiding verleend zou kunnen worden met een daarbij behoorende 
toelage - ik moge hier noemen "de broederschap der Orde van de Nederlandsche Leeuw" - en 
hij ontvangt alsmede zijn ouderdomsrente wanneer hij het volgend jaar 65 jaar oud is 
geworden, terwijl ook de Noord- en Zuid Hollandsche Reddingmaatschappij nog iets voor 
hem zou willen en kunnen doen, zoodat zijn weekinkomst tot ongeveer f 14,- per week zou 
stijgen, dan ware dit gezin afdoende geholpen. 
Hij heeft lang genoeg gewaakt aan de kust om nu aanspraak te mogen maken op een 
onbezorgde rust in de ouderdom. 
                                           w.g. T.L. Mellema. 
  
En nu de vraag van Henk Koning: Weet iemand of dit verzoek ook gelukt is? 
 
 



De afneming van het eiland VII 
 
Door Durk Reitsma 
 
Intermezzo 
 
Leden van " 't Heer en Feer" (die niet alert genoeg waren om onmiddellijk toe te treden tot het 
legioen der geïnteresseerden) hebben mij gevraagd iets te willen verduidelijken over de 
bijdragen van het Rijk aan het onderhoud van de zeeweringen op Schiermonnikoog. Op basis 
van wat ik heb gevonden in de gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heb ik, 
als intermezzo, navolgend overzichtje met hier en daar enkele aanvullingen opgesteld. 
De bouw van het gemeentehuis, bijna anderhalve eeuw geleden, behoort niet bij de natte 
waterstaatswerken. Met het oog op het verschil in eisen en kostenplaatje toen - nu heb ik 
gemeend de aannemingssom van toen toch maar op te nemen. 
 
Rijkswerken op Schiermonnikoog in de periode 1854 - 1860 
 
10 mei 1854 
Toezicht houden op het helm- en stroplanten op het eiland Schiermonnikoog.  
 
26 mei 1854  
Betaling van de declaratie van de toezichthouder.  
 
13 juni 1854  
De Minister van Binnenlandse zaken weigert de aannemer van het helm- en stroplanten te 
betalen.  
 
22 juni 1854  
Aangepaste nota door de aannemer ingediend.  
 
3 Juli 1854  
De Minister van Binnenlandse zaken wenst een betere omschrijving van in de nota genoemde 
posten. 
 
17 juli 1855 
De Minister van Binnenlandse zaken keurt het bestek voor het uitvoeren van 
waterstaatswerken op Schiermonnikoog goed. Tevens deelt hij mee, geen bedenkingen te 
hebben om een som van f 200.- op de begroting van de provincie Friesland op te voeren voor 
de verbetering van de duinen op het eiland Schiermonnikoog. Ook keurt hij goed dat er een 
post op de Rijksbegroting wordt opgenomen, zijnde het salaris voor een opzichter, te belasten 
met de rapportering en voortgangscontrole der rijkswerken op het eiland. 
 
16 augustus 1855  
Sipke de Jong van Ameland neemt het eerste officiële rijkswerk op Schiermonnikoog aan 
voor f 960.- 
 
23 augustus 1855  
De hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat draagt de burgemeester van Schiermonnikoog, de 
heer H.A. Zeilinga, voor als opzichter voor de rijkswerken op het eiland Schiermonnikoog.  
De functies ‘Burgemeester’ en ’Opzichter in rijksdienst’, blijken onverenigbaar.  



De Rijksopzichter, de heer G. Bakker van Ameland, wordt belast met het houden van toezicht 
op de rijkswerken op het eiland Schiermonnikoog.  
 
23 september 1855  
De hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat deelt mee dat het werk, als omschreven in het 
bestek, is voltooid. 
 
4 januari 1856 
De C.d.K. in Friesland schrijft aan de Minister van Binnenlandse Zaken dat hij niet gerust is 
over de situatie op het eiland Schiermonnikoog. De afslag aan de westkant van het eiland is 
aanzienlijk. De C.d.K. is er zich van bewust dat met een afdoende ingrijpen grote sommen 
geld zijn gemoeid. Hij heeft de eigenaren van het eiland weten over te halen bij te dragen in 
de kosten, onder de voorwaarde dat eigenaren de pachten op het eiland mogen verhogen. Hij 
verzoekt de Minister, door de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat een begroting te laten 
opstellen. 
 
10 mei 1856 
Indiening van het gevraagde bestek met bijbehorende begroting. 
 
11 juni 1856 
De hoofdingenieur maakt bekend dat op 27 juni het oorspronkelijke waterstaatswerk zal 
worden aanbesteed. (Dit is het bestek dat volledig ten laste van het Rijk komt. Het bestek van 
10 mei wordt niet genoemd). 
 
11 juli 1856 
Meegedeeld wordt dat Gabe Jans Scheltema van Ameland het werk op Schiermonnikoog 
heeft aangenomen voor f 1160,- 
 
29 augustus 1856 
Rijkswaterstaat verzoekt de Minister van Binnenlandse Zaken in de rijksbegroting gelden te 
reserveren voor het realiseren van werken op het eiland Schiermonnikoog, ten einde de afslag 
aan de westkant van het eiland te beteugelen. 
De benodigde investeringen werden niet van algemeen belang geacht. Ergo: Geen extra geld. 
 
24 september 1856 
Brief van de regionale directie van Rijkswaterstaat, waarin wordt meegedeeld dat aan de 
zuidzijde van het eiland over een lengte van ca. 1700 m een vrij steile oever is ontstaan, die 
afneemt. Voorgesteld wordt, om verdere afneming te voorkomen, de oever over de lengte van 
ca. 1700 m te voorzien van rijsbeslag, waarachter puin moet worden gestort. Raming: f 10 
200,- 
In een bij de brief gevoegde notitie staat dat een bewoner  van Schiermonnikoog vindt dat de 
afslag van het eiland al plaats vond voordat de Noorman verzandde. Naar zijn mening is door 
de vorming van de zandbank de Hoogewal de afneming geringer geworden. 
In een ook bij de brief gevoegde notitie van de burgemeester staat dat hij denkt dat 
waarschijnlijk met het planten van stro en rijshout kan worden volstaan. 
De ingenieur van de Rijkswaterstaat haakte hier op in door voor te stellen 7500 bossen 
rijshout en 9000 bossen stro voor een totaal bedrag van f 937,50 aan de zuidwestkant van het 
eiland te laten verwerken. Als deze materialen in een tijdsbestek van zes of zeven maanden 
zouden kunnen worden verwerkt, te beginnen in maart of april, zou het dure rijsbeslag 
achterwege kunnen blijven.  



Tenslotte is een brief van de Domeinen bijgevoegd, waarin wordt gesteld dat de zeeweringen 
op het eiland weinig voorstellen en bovendien in een desolate toestand verkeren. Het 
onderhoud hiervan, waarvoor de eigenaren van het eiland verantwoordelijk zijn, is na de 
stormvloed van 1825 van een gehalte, dat beneden alle peil is. Het werd daarom niet 
raadzaam geacht grote sommen rijksgeld aan het onderhoud en of het opwerpen van 
zeeweringen op het eiland Schiermonnikoog te spenderen. 
 
25 september 1856 
Reactie van het gemeentebestuur van Schiermonnikoog op de brief d.d. 29 augustus 1856. 
Het gemeentebestuur deelt in die brief mee dat de dijk door de stormvloed van 1825 zo zwaar 
is beschadigd, dat herstel zinloos is. Het gemeentebestuur bepleit de aanleg van een nieuwe 
dijk over een lengte van ca 1900 m., aansluitende in twee rechte lijnen aan de duinen, de ene 
lang 1100 m en de andere 800 m.  
Zou het Rijk de lijn van de oude dijk geheel willen volgen, dan zou de aanleg van een dijk ter 
lengte van ca 3700 m nodig zijn. 
De hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat maakte een kladschets van het gevraagde en 
becijferde de kosten op ca f 55 000,-. 
Hij achtte het uitgesloten dat het Rijk deze investering het eiland Schiermonnikoog zou willen 
voorstellen. 
 
5 november 1856 
Aanbesteding van het gemeentehuis op het eiland Schiermonnikoog.  
Aannemer: Auke Jans van der Werff te Dokkum voor f 3125,- of, met wijziging van een art. 
in het bestek, voor f 3225,-.  
 
9 januari 1857  
Reactie op brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris der Koning 
in de provincie Friesland.  
Tot voor weinige jaren werd er van Rijkswege niets of hoegenaamd niets aan de oevers, de 
dijken en duinen van het eiland Schiermonnikoog gespendeerd.  
In 1853 werd, ter sluiting van een vallei tussen twee duinhoogten ter bescherming van een 
kustlicht f 650.- beschikbaar gesteld. De provincie stelde een bedrag van f 200.- beschikbaar. 
Sindsdien wordt er jaarlijks f 100.- gereserveerd voor het houden van toezicht op de werken 
en het voorkomen van helmroof. 
Het is thans aanvaard als algemeen, provinciaal en eilander belang.  
De gemeente wenst thans dat er grote waterstaatkundige werken worden uitgevoerd ter betere 
bescherming van het eiland. 
Eerder (29 augustus 1856) werd gewezen op de onevenredig hoge kosten van zulk een werk 
en in die zienswijze is geen verandering gekomen. 
Het dorp ligt ver boven normaal hoog water en zelfs met een orkaan loopt het dorp geen 
gevaar. 
Mochten de eigenaren van het eiland besluiten een aanleg van een zeedijk zelf te willen 
bekostigen dan dient het plan daartoe door de ingenieur van de Rijkswaterstaat te worden 
nagerekend. 
 
7 februari 1857 
Voorstel voor het volgende bestek: Verdeling van de kosten: Het Rijk 60%, de Provincie 20% 
en de eigenaren ook 20%. 
 
24 april 1857 



Pogingen, de eigenaren te bewegen 20 % van de kosten te laten bijdragen zijn mislukt. De 
Minister heeft besloten dat het Rijk 70 % en de Provincie 30% van de kosten betalen. De 
Provincie betaalt de kosten voor het houden van toezicht op de werken. 
 
30 mei 1857 
Het werk op het eiland Schiermonnikoog is aanbesteed. Aannemer: Gabbe Jans Scheltema 
van Ameland voor f 1125.,-. 
 
11 februari 1858 
Bestek en begroting voor de rijkswerken op het eiland Schiermonnikoog opgemaakt. Raming 
f 1497.,-. 
 
30 april 1858 
Het werk, bestaande uit het aanbrengen van voorzieningen aan de oevers en duinen is 
aangenomen door Gabbe Jans Scheltema van Ameland voor f 1180,-. 
Het stellen van rijzen schuttingen en het doen van enige stro-beplanting in de duinen is aange-
nomen door Gerrit Tjeerds Zeeman van Schiermonnikoog voor f 600,-. 
Borgen voor Zeeman : Jan Aukes de Boer en Folkert Hendriks de Boer, beiden van 
Schiermonnikoog. 
 
15 januari 1859 
Inzending van twee bestekken met bijbehorende begrotingen wegens het doen van enige 
voorzieningen aan de oevers en duinen. 
Begroot op f 840,- en f 640,-. 
 
14 april 1859 
De Minister heeft de twee bestekken goedgekeurd. 
 
17 mei 1859 
Werk 1: enige voorzieningen aan de duinen en oevers, aangenomen door Gabbe Jans 
Scheltema van Ameland voor f 950,-.  
Werk 2: het stellen van rijzen schuttingen en het doen van strobeplantingen in de duinen, 
aangenomen door Sipke Gerbrands  de Jong van Ameland voor f 725,-. 
 
 
 
 



Het grafschrift voor Gertie Cornelis: Een ontroerend memento mori 
 
door Elianne Muller 
 
Langs het paadje naar de ingang van de Nederlands Hervormde kerk op Schiermonnikoog ligt 
een eeuwenoude grafsteen. De tekst op die steen is indrukwekkend en ontroerend. Er staat dit: 
 
ANNO 1658 DEN 4 MARTY STERF 
DIE EERBARE GERTIE CORNELIS DE 
HVISVROV VAN PETRVS MARSWAL 
TONNEMEISTER VAN FRIESLANT 
CONFOIM### EN SECRETARIS VANDE 
HEERLYCHEIT SCHIERMVNOOGH 
OVT 27 IAREN EN 41 WEECKEN EN 
LEYT ALHIER BEGRAVEN MET TWE 
KINDEREN 
### 
Hier duickt en huckt haer glans een bloeyend bloem 
Hoe los en bros is s'leevens pronck en roem 
Geertruda baerdt  de snell'en felle doodt 
Ontzielt se beyde en leijt's in moeders Schoot 
Dus keert het stof tot stof terwijl de ziel 
Ontruckt dees ongestuime tuimelwiel 
Sich baadt in lust en rust O mensch gij dwaelt 
So ghij u stond by Nestors euew afmaelt 
 
Dat is in hedendaags Nederlands: 
 
Anno 1658, de vierde maart, stierf 
de eerbare Gertie Cornelis, de 
echtgenote van Petrus Marswal 
tonnemeester van Friesland 
konvooimeester en secretaris van de 
heerlijkheid Schiermonnikoog 
oud 27 jaar en 41 weken 
en ligt alhier begraven met twee 
kinderen 
### 
Hier verbergt1 een bloeiende bloem haar glans. 
Hoe los en broos zijn de pronk en de roem van het leven. 
Geertruda baart; de snelle en felle dood 
ontzielt hen beide en legt ze in moeders schoot. 
Zo keert het stof tot stof, terwijl de ziel, 
ontrukt aan dit onstuimige rad, 
zich baadt in lust en rust. O mens, gij dwaalt 
als gij uw tijd als die van Nestors eeuw afschildert. 
 

                                                
1 Duikt en hukt  - vgl. (weg)duiken en hurken; 'verbergen'. 



Dat die tekst mij treft heeft niet alleen met dit vroege sterven en met de dood van pasgeboren 
kinderen te maken. Er is ook mijn vakmatige interesse, want wat hier in steen gebeiteld is, is 
een prachtig voorbeeld van zeventiende-eeuwse funeraire poëzie oftewel van 
gelegenheidspoëzie bij een sterfgeval.2 Deze  dichtvorm beleefde een bloeitijd in de Gouden 
Eeuw. Daarover later meer; laten we eerst kijken naar de vrouw die hier, 'met twee kinderen' 
begraven ligt en naar haar man die deze steen voor haar heeft laten maken.  
 
Eerbare huisvrouw 
Gertie Cornelis was de 'huisvrouw', dat wil in die tijd zeggen: de echtgenote van een 
voornaam man. Met haar zevenentwintig jaren wordt ze, in de bovenste tekst, 'eerbaar' 
genoemd. Maar ook, in de onderste, een 'bloeiende bloem'. Zo jong en 'bloeiend' als Gertie 
Cornelis was, ze droeg al de verantwoordelijkheden van de echtgenote van een voornaam man 
en ze wordt daarom geprezen.  
Haar echtgenoot, Petrus Marswal, had getuige de tekst belangrijke functies. Als Secretaris van 
de Heerlijkheid Schiermonnikoog was hij direct ondergeschikt aan de uit Amsterdam 
afkomstige adellijke familie Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, die dan sedert twintig jaar 
eigenaar is van het eiland.  Marswal was daarbij tonnemeester en konvooimeester van heel 
Friesland en als zodanig verantwoordelijk voor een goed verloop van de vaarbewegingen en, 
ook buiten oorlogstijd, voor de militaire begeleiding van de handelsvloot.3  
Hoe hij en zijn vrouw woonden op het eiland, is niet goed duidelijk. Hun dorp is immers 
langzaam maar zeker door de zee opgeslokt, met de bouw van het nieuwe dorp werd in 1720 
begonnen. Dat betekent ook dat de tekst op de steen niet meer klopt … het is niet waar dat 
Gertie Cornelis ' hier ligt begraven met twee kinderen'; ook hun beenderen zijn waarschijnlijk 
verzwolgen door de zee. En wie weet is de grafsteen vaker verplaatst. De Nederlands 
Hervormde kerk in het hart van het dorp dateert pas van 1866. 
Hoeveel kinderen hadden Gertie Cornelisz en Petrus Marswal? Hebben ze hun kinderen 
gekend, hoe heetten ze? Ik kan lang turen op de bovenste tekst en kom er niet goed uit. 
Stierven de moeder en haar twee kinderen op dezelfde dag? Op de grafsteen staan de 
kindernamen niet genoemd. We moeten haast wel aannemen dat ze niet gedoopt zijn en 
daarmee naamloos zijn gebleven. Het is een droevig beeld dat opdoemt: 'Geertruida baart; de 
snelle en felle dood ontzielt hen beide en legt ze in moeders Schoot'. Geboorte en dood in één 
beweging: de Dood legt het kind of de beide kinderen terug in de schoot van de moeder en 
misschien mogen we die moederschoot nu ook opvatten als 'de schoot van moeder aarde'. Het 
zou ook kunnen dat een eerder, eveneens naamloos gestorven kindje daar al begraven lag. 
Maar meer voor de hand liggend is het, dat Geertruida een tweeling baarde en dat beide 
kinderen ofwel doodgeboren zijn ofwel onmiddellijk na de geboorte mèt hun moeder stierven. 
Arme vader, arme weduwnaar; hoe kan er zoveel berusting spreken uit het gedicht dat hij 
voor zijn zo vroeg gestorven geliefden liet maken? 
  
Bijbelse en antieke elementen 
Bij een dergelijk sterven zouden wij nu misschien eerder bedroefde omschrijvingen 
verwachten als 'mijn innig geliefde echtgenote' of 'mijn diepbetreurde vrouw' – niet: 'de 
eerbare echtgenote' en ' Zo keert het stof tot stof …'. Met afstandelijkheid heeft dat weinig te 
maken; des te meer met de gevormde stoïcijnse houding die zo kenmerkend is voor de 
levensopvatting van veel Christelijk-Humanistische Hollanders uit die tijd (de Noord 
Nederlandse Renaissance). En uit hun kringen was Petrus Marswal afkomstig. Of hij zelf de 

                                                
2 Funerair: 'het sterven betreffend' – vergelijk b.v. het Engelse funeral, begrafenis. 
3 Met dank voor de verkregen Informatie over de geschiedenis van het eiland en over benamingen van functies en rangen van 

resp. de heer Koning te Schiermonnikoog en  prof. dr. Jan Huisman te Zeist.  



dichter van het grafdicht is, is niet waarschijnlijk.  Hoe het ook zij: de maker was vertrouwd 
met de conventies (de regels en gebruiken) van de literatuur van zijn tijd, een literatuur die 
zowel stevig geworteld was in de bijbelse traditie als in de klassieke (met name Romeinse) 
literatuur. 
Die literatuur kende een aantal duidelijke constanten, zowel thematische als qua taal en stijl. 
De dichters lieten zich leiden door die conventies, sterker dan tegenwoordig, maar weken er 
ook vanaf – met name wanneer ze hun voorbeelden probeerden te overtreffen en zeker 
wanneer ze hun antieke voorbeelden in een christelijk stramien wilden passen. Voor een beter 
begrip van de graftekst zijn de volgende punten van belang:4  
Burgerlijke deugden als matigheid en beheersing worden sterk benadrukt in de literatuur; 
Godsdienst neemt in het maatschappelijk leven en in het gedachteleven een centrale plaats in; 
Schrijvers bezingen de welvaart èn kritiseren de slechte morele gevolgen ervan; Lering & 
vermaak is het doel waarnaar de zeventiende-eeuwse literatuur streeft; Persoonlijk gevoel is 
niet afwezig maar algemene geldigheid staat hoger aangeschreven; Schrijvers ziet men als het 
geheugen en het geweten van de samenleving; De (klassieke) retorica levert de techniek om 
het publiek te bespelen.  
Wat is de godsdienstige component in het gedicht op Geertruida's graf? God, Christus, Hemel, 
Hiernamaals – ze komen niet letterlijk voor, maar er wordt wel degelijk naar verwezen, in 
bijbelse én antieke termen: Zo keert het stof tot stof, terwijl de ziel, ontrukt aan dit onstuimige 
rad, zich baadt in lust en rust. O mens, gij dwaalt als gij uw tijd als die van Nestors eeuw 
afschildert. 
De eerste regels zijn direct genomen uit het bijbelboek Prediker. Meteen daarop wordt een 
niet-bijbels, antiek-mythologisch element genoemd: de ziel is ontrukt (of heeft zich ontrukt) 
aan het onstuimige, ongewisse rad van fortuin dat de wereld is en 'baadt zich in lust en rust', 
wat dan weer zowel bijbels als antiek is. De ziel, ons 'meest-eigen' deel, keert terug naar zijn 
Schepper en komt daar tot rust in een eeuwig leven. Dat is als zodanig een geruststellende en 
troostrijke zekerheid! 
De dichter wijst ons er vervolgens op dat wij dwalen als we onze tijd van leven willen 
vergelijken met die van een man die zeer oud werd: Nestor. Een opmerkelijke en treffende 
keuze, treffender bijvoorbeeld dan 'Methusalem', de alleroudste mens uit Genesis. Van 
Methusalem weten we dat hij ongelooflijk oud werd, maar dat is op zich geen verdienste.  De 
hoogbejaarde Nestor, een van de getrouwen van de Griekse held Odysseus, wordt in de 
Odyssee echter uitvoerig geprezen om zijn wijsheid, deugdzaamheid en bezonnen oordeel. Zo 
wint de lering in het gedicht aan kracht: we moeten onszelf niet wijsmaken dat wij het eeuwig 
leven hebben, we moeten ook goed beseffen dat wijsheid en deugdzaamheid met de jaren 
komen. We moeten, kortom, onze korte tijd op aarde goed, dat is: deugdelijk besteden. 
Het meest deugdzaam is, in de ogen van de dichters en denkers van die tijd, de mens die zich 
in alle opzichten weet te beheersen, die zich bij leven al niet overgeeft aan het 'onstuimige rad' 
(van avontuur) dat de wereld is.  
(Zelf)beheersing, dat wil zeggen het op de juiste wijze naleven of uitleven van de 
hartstochten, behoedt de mens voor verdriet en pijn en teleurstellingen. Immers: alles wat 
door het najagen van hartstochten verworven wordt, is van tijdelijke aard. Dat alles wil steeds 
opnieuw vervuld en verzadigd worden, het geeft onrust en onvrede en maakt de mens onvrij.  
En daarom doen wij er ook goed aan ons niet te hechten aan aardse goederen noch aan andere 
mensen: elke binding kan immers ontbonden worden, door vertrek of door de dood. Gelukkig 
de mens die daar op voorbereid is en zich nooit of te nimmer laat verontrusten.  
 

                                                
4 Eddy Grootes, Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Leiden, 1988.  p. 37 en 49. 



Kenmerken van het funeraire gedicht. 
Is het vlees werkelijk zwak als men openlijk rouwt om de gestorven geliefden? Zijn de 
zeventiende-eeuwse grafdichten stuk voor stuk illustraties van voorbeeldig ingehouden 
emoties? Vertellen al die gedichten dat moedig gedragen leed tot deugdzaamheid en dus tot 
'zaligheid' leidt? Nee, het ligt genuanceerder. De boodschap in het grafschrift voor Gertie 
Cornelis blijft ons misschien streng voorkomen, de toon, de woordkeus verzacht ondertussen 
veel. 'Een bloeiend bloem verwelkt', 'de dood is snel en fel', 'de ziel baadt zich in lust en rust' - 
er zijn wel degelijk emoties in het spel; het 'O mensch, gij dwaalt ... ' klinkt eerder als een 
wanhopige verzuchting dan als een strenge vermaning. Er wordt geklaagd, gerouwd en 
getroost, nadat eerder de lof van de overledene is gezongen. Daarmee zijn we de elementen op 
het spoor die terugkeren in ieder grafdicht uit de Renaissance: laus (lof), luctus (klacht) en 
consolatio (troost). 
Hoewel het gedicht bijzonder kort is, is het 'voorbeeldig'. Het opent met een klacht: hier gaat 
een bloeiende bloem ten onder; dat hoort niet, dat zou niet zo mogen zijn! Dat bloemen 
verwelken dat weten we en dat kunnen we accepteren. Maar hier blijken de 'pronk en de roem' 
van het leven opeens 'los en broos', onderuitgehaald door de 'snelle en felle' oftewel 
onverhoedse dood. De nabestaande mag die klacht (luctus), luidop uiten kort na zo'n groot 
persoonlijk verlies. Met hem mogen wij doordrongen raken van de grote omvang ervan. Het 
was anders geweest wanneer de gestorven vrouw een respectabele ouderdom had bereikt en 
haar kinderen had zien opgroeien, dan was de toon van het gedicht nog weer veel meer 
berustend geweest. En het was ook anders geweest wanneer het initiatief tot dit gedicht niet 
van de echtgenoot en vader was gekomen. Met andere woorden: inhoud en toon van het 
funeraire gedicht en de nadruk die op de verschillende elementen ligt, zijn afhankelijk van 
zowel de persoon van de overledene (diens leeftijd, rol en rang), als van degene die om hem 
of haar rouwt. Een lijk-dicht voor een jong kind, door de vader zelf geschreven, ziet er totaal 
anders uit dan de rouwklacht voor een groot staatsman.  
Maar in alle gevallen moet, zelfs bij het meest persoonlijke verlies, na de rouwklacht de 
aandacht worden verlegd van de rouwende naar de gestorvene zelf, die lof en eer (laus) 
verdient en mag worden geprezen om haar deugden. Hier gebeurt dat al in de vermelding van 
Gertruda's 'eerbaarheid', daarna in de mededeling dat zij een 'bloeiend bloem' was. De troost 
(consolatio) schuilt eigenlijk al in die lof: het was een groot goed deze mooie en eerbare 
vrouw 'van de Heer in leen te hebben gehad', zoals de beroemdste Nederlandse 
christenhumanist, D.V. Coornhert het uitdrukte. Maar meer troostrijk is het dat, zoals we 
zagen, haar ziel nu de eeuwige rust vindt bij haar Schepper en dat haar beide kinderen daar 
mèt haar zijn. En troostrijk is het, dat hiermee de gang van de natuur haar loop heeft genomen 
en dat tegelijkertijd de ziel aan die eeuwige kringloop is ontsnapt. In de troostargumenten 
klinkt de oproep tot een zekere stoïcijnse berusting. De nabestaanden, maar ook wij die zoveel 
eeuwen later de tekst lezen, worden immers gemaand onze leef-tijd en onze levenservaring 
niet aan die van Nestor te meten. Zo overstijgt het gedicht de persoon van de maker of de 
rouwende en zo krijgt het algemene geldingskracht. En dat werd ook van de dichter, die 
immers een opvoedende taak had, verwacht. Wij, even sterfelijk als Gerti Cornelis, worden nu 
uitgenodigd het gedicht te lezen als een memento mori.  
 
Elianne Muller is neerlandica en filosofe. Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen in 
het maandblad Streven, 68e jrg., november 2001.  
 



Oude foto’s 
 
 
(oude foto 1) 
1. Een foto, geschonken door Lida Spier, de weduwe van Bram Spier. 
In de zomermaanden van de jaren 1928-1939 is in dit pand een foto-filiaal van de fam. Spier 
uit Groningen gevestigd. De fotozaak heeft gestaan waar nu de tuin is van de fam. Van 
Hessen. 
De jongen voor de winkel is Bram Spier; de latere schrijver van twee boeken over 
Schiermonnikoog: “Schiermonnikoog van vroeger…”; en “Terug naar Schiermonnikoog van 
vroeger…” 
 
 
(oude foto 2) 
 
2. Een ansichtkaart van het begin van de Badweg. Rechts op de hoek staat nu het pand van 
“De Natuurschuur van Schiermonnikoog”, daarachter de fotozaak van Herman W. Spier (zie 
foto 1) 
 
 
(oude foto 3) 
 
3. Eveneens geschonken door Lida Spier. 
Op de foto is geschreven: ‘“Insulinde” brengt, wegens niet varen van de “Brakzand” de 
benoodigheden voor het Bruiloftsfeest van den Heer J. Weber en Mejuffr. B. Hoekstra. 
Schiermonnikoog 2-2-’37.’ 
De foto is gemaakt door Herman Spier. 
 
(oude foto 4) 
 
Bennie van Bon (links) en Cor Visser, de broer van Henk Visser. De foto moet in de jaren 
1931/1932 in het stek van de Langestreek zijn genomen. Bennie was toen 14 jaar. Beiden 
waren leerling van de eilander zeevaartschool en de overall die ze aan hebben, was in elk 
geval verplicht tijdens de praktijklessen, het zeilen, splitsen en knopen. Bennie  is in 1934 van 
de eilander zeevaartschool gekomen. Dat was ook het jaar waarop deze school voorgoed werd 
gesloten. Het jochie, dat nieuwsgierig op de achtergrond staat toe te kijken, is Karel van der 
Geest. Klaas Van der Geest woonde namelijk met zijn gezin toen naast de ouders van Bennie 
van Bon. Van Bon woonde in het huis waarin nu  Piet Teensma woont en Van der Geest in 
het huis dat nu Katriene’s hús heet. In dit huis had daarvoor Neeltje van Assen gewoond, een 
tante van Wopke Fenenga. Daarom ook kwam Wopke daar vaak op bezoek.    
 
 
 



Reacties van lezers 
 
* Naar aanleiding van de vraag over Piet Paaltjens kwam er een reactie van Durk Reitsma, 
waarin hij schrijft: 
 
De brief van Piet Paaltjens (‘t Heer en Feer; jrg 4, blz 68), gedagtekend: Schiermonnikoog, 4 
december 1870, bevat de passage: 
“Ik leef nog altijd op kamers; nu bij een doodskistenmaker; ‘s morgens ontwaak ik onder het 
tikken bij het bekleden der doodskisten …” 
 
In 1869 was Haverschmidt dus predikant te Schiedam. In dat jaar werd daar ook zijn zoon 
François geboren. Dit betekent dat Ad de Haan gelijk schijnt te hebben met zijn stelling dat 
Haverschmidt niet op Schiermonnikoog heeft gewoond. 
 
Om de relatie Piet Paaltjens - Schiermonnikoog toch lekker ingewikkeld te houden nog een 
kleine toevoeging. 
 
Op 17 november 1869 vestigde Jan Gaasterland zich als timmerman op Schiermonnikoog. 
Feye Faber deelde in 1977 mee dat zijn moeder hem het verhaal had verteld dat bij de familie 
Gaasterland een "Fraimden dumde" ( = vreemde dominee) had gewoond in een 
zolderkamertje aan de voorkant van het huis. Deze woning is afgebeeld op blz. 121 in "Terug 
naar Schiermonnikoog" (Bram Spier) 
Timmerlieden vervaardigden vroeger ook doodkisten. Dus dacht ik: Dat moet Piet Paaltjens, 
alias François Haverschmidt zijn geweest. 
In de burgerlijke stand van Schiermonnikoog komt noch de naam Paaltjens, noch de naam 
Haverschmidt voor, wel een Cornelis Havesmidts, geboren 29 januari 1880. Dat biedt dus 
geen houvast. 
Ik ben er van uitgegaan dat de mededeling van Feye Faber, geprojecteerd op de passage uit de 
brief van Piet Paaltiens, een rechtvaardiging leek te zijn voor de veronderstelling dat die 
"Fraimden dumde" Haverschmidt is geweest. 
Mocht de door mij gelanceerde rechtvaardiging voor de veronderstelling geen rechtvaardiging 
zijn, wie was dan in vredesnaam die “Fraimde dumde”? 
 
* Van de heer J.P.A. Wortelboer ontvingen we, naar aanleiding van het verhaal over de ‘Thea 
Lotte’ (jrg. 4, blz. 24 e.v.), een paar interessante papieren in verband met de bouw van dit 
schip. 
 
A. 
 
De Ondergeteekenden den Heer F. De Deken te Burg-Birlinghoven, Post Stieldorf ( 
Duitschland) en de Gebr. G.& H. Bodewes te Martenshoek ( Holland) verklaren door 
onderteekening dezes te zyn overeengekomen het navolgende. 
 
Art 1. 
 
De Gebr. G. & H. Bodewes nemen aan te bouwen voor den Heer F. De Deken een motorboot 
volgens bygevoegde omschryving, compleet met twee motoren (Kromhout) van 28 P.K. ieder 
en wel voor de som van 17500 gulden zegge zeventien duizend vyfhonderd gulden, de boot 
moet gereed zyn den 7 Juni 1910. Voor iedere dag latere aflevering zal door de bouwmeesters 



een boete moeten worden betaald van f. 10 zegge tien gulden per dag de Zondagen niet 
medegerekend. 
 
Art 2. 
 
Het vaartuig zal beladen met hoogstens 10000.-K.G. geen grootere diepgang hebben dan voor 
40 à 50 cM. en achter 90 à 100 cM. en kan door middel van waterballast op een gelyklastige 
diepgang van 80 cM gebracht worden. 
b. de boot moet een laadvermogen hebben van 120 ton zonder machines. 
c. het vaartuig zal in onbeladen toestand een snelheid behalen van 15 K.M. per uur, mocht  
deze snelheid niet behaald worden dan verbeuren de bouwmeesters voor elke 100 Meter 
welke het vaartuig te weinig loopt een som van 50 gulden, is de snelheid beneden de 13½ 
K.M. dan zyn de bouwmeesters verplicht sterkere motoren te leveren. loopt de boot dan nog 
geen 13½ K.M. dan heeft de Heer De Deken het recht de boot af te keuren 
d. het vaartuig zal in geladen toestand 2 geladen tjalken kunnen sleepen. 
c. de laadruimte moot 200 Kubiek Meter laadruim hebben met de potkast. 
 
Art 3. 
 
De betaling van het geheel in art 1 zal geschieden als volgt: 
twee duizend gulden by het teekenen van dit contract. 
twee duizend gulden by het te water laten. 
de rest onmiddelyk na goed geslaagde proeftocht. 
 
Art 4 
 
Het toezicht op den bouw der boot zal opgedragen worden aan J.H. Kruize van Groningen. 
 
Art. 5 
 
Als garantie, waaronder wordt verstaan alle herstellingen gedurende 6 maanden, aan motoren 
ontstaan door ondeugdelyk materiaal, zal f 500 - vyf honderd gulden blyven staan. 
 
Martenshoek den 21 Januari 1910 
 
De uitbesteder: De aannemers: 
 
(F. de Deken) (Gebr. G. en H. Bodewes) 
 
 
B. 
 
Bouwbeschryving van een motorboot voor passagiers en vrachtdienst in den zomer en voor 
vrachtvaart in den winter. 
 
AFMETINGEN.  Lengte over dek 27,25 Meter. 

Breedte over spanten 4,80 Meter. 
Minste holte In de zyden 2,20 Meter. 

 



Voorsteven 100 X 32 mM. Achtersteven met schroefsteven uit een stuk gesmeed van 100 X 
32 mM. Roerkoning 70 mM diameter. beplaat met 4 mM platen.  
SPANTEN 50 X 50 X 6 mM. Afstand voor 300 mM. midden 400 mM achter 300 à 320 mM 
naar gelang de verdeeling der machine  
Zy en Vlakstringers van dubbelhoekyzers 65 X 50 X 6 mM over de geheele lengte in de 
kimmen een hoekyzer 50 X 50 X 6 mM. in de machinekamer beduidend sterker. 
WRANGEN aan ieder spant een bodenwrang hoog 7” en dik 6 mM aan de bovenzyde een 
hoekyzer 50 X 50 X 6 mM. 
Dekbalken 65 X 50 X 7 mM aan ieder spant met knieen aan de laatste verbonden 
Dek van 5 mM geript staalplaat. 
SCHOTTEN 4 Stuks van 4 mM goed versterkt met hoekyzers 65 X 50 X 7 mM. 
HUIDBEPLATING. geheel uit 7 mM staalplaat. 
Verschansing 40 cM hoog en 5 mM dik met sterk reelingprofiel en de noodige stutten van 
rond yzer, daarover loopt een reeling met twee gasbuizen hoog 60 cM met genoegzame 
steunders. 
Berghout bestaat uit een wellingplaat van 250 X 10 mM daarover loopt een halfrond van 100 
X 20 mM tezamen solide bevestigd aan de huidplaten. 
Stuurinrichting met yzeren rad en kamradoverbrenging. 
Voorkajuit uit vurenhout netjes betimmerd, met banken, kasten, tafel, koois. Kleur der verf 
naar wensch. 
Een voorankerlier met kettingschyf, een hyschlier achter de mast voor laden en lossen. 
Achterkajuit netjes en degelyk betimmert, met banken, kasten, tafel, koois. Kleur der verf 
naar wensch. 
Mast. voor stryken ingericht met beslag voor laden en lossen met het noodige touwwerk, 
wanten etc. 
Waterballasttank met pomp. 
Scheepsnaam uit messingletters. 
De boot zal dan ingericht worden om passagiers te vervoeren en verdeeld worden in twee 
klassen, de le klas achter en de 2e klas voor, de le klas zal voorzien zyn van de noodige 
klapstoelen ( 25 stuks) banken met leer overtrokken alles iets fyner gemaakt dan de 2e klas 
welke ook voorzien zal zyn van banken, tafels. 
Het zal zoo ingericht worden dat in wintertyd de boot van het noodige voor passagiersdienst 
za1 ontdaan worden, en dan als vrachtboot dienst te doen. De noodige houten luiken zullen 
medegeleverd worden.  
Inventaris. Een anker met davit of een klipanker, 30 vadem 5/8 ketting een stagfok en een 
puntzeil, 2 seinlantaarns en 1 toplantaarn, 1 compas, 1 misthoorn, 1 bel, 2 landvasten van 
herculestouw, 2 kurkzakken, drinkwatertank op dek, 2 slagputsen, een kajuitslamp in voor en 
achterkajuit, eveneens een kachel in voor en achterkajuit, 3 vlaggen, 2 reddingsgordels, een 
roeiboot, een zonnetent. 
 
Martenshoek 21 Jan. 1910 
 
Gebr. G. en H. Bodewes                             F. de Deken 
Groningen 11 Juni 1910 
 
 
 
C. 
 



Ik ondergeteekende F. de DEKEN te SCHIERMONNIKOOG verklaar by dezen, te zyn 
schuldig gebleven aan de firma: GEBROEDERS G.& H. BODEWES scheepsbouwmeesters 
te MARTENSHOEK als aanbouwpenningen op de motorboot “THEA LOTTE” de somma, 
van VYF HONDERD GULDEN f 500 -, en verplicht zich dit bedrag 6 maanden na dato aan 
bovengenoemde firma te betalen. 
 
(was getekend: F. de Deken) 
 
(met aantekening: Betaald) 
 
 
D. 
 
(REKENING) 
 
 



De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en vragen 
u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 2 van jaargang 4:  
Het daar afgebeelde schuurtje was het schuurtje achter het huisje 'De Plavuizen' aan de 
Westerholtlaan. 'Was', want het vorige nummer van ons tijdschrift was net uit, toen de redactie te 
horen kreeg dat het schuurtje …. was afgebroken en vervangen door een nieuw exemplaar! 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Foppe Hoekstra, Langestreek 
 
 
De nieuwe raadplaat (ingezonden door Gerard de Gier): 
 
(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
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Jaargang 5 (2003) nr. 2 
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt twee maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie: Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie gewone nummers: Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog; 
tel/fax 0519 - 531 344 
e-mailadres: h-g-d-v@hetnet.nl 
 
Eindredactie themanummers: Arend J. Maris, Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog 
tel 0519 – 531 571 
e-mailadres: arendmaris@hotmail.com 
 
Ledenadministratie: WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PW Schiermonnikoog; tel             
0519 - 531 242 
 
Abonnementsprijs: € 11, - per jaar; per 1 jan 2004 €13,50 per jaar 
Postabonnees:  € 15, - per jaar; per 1 jan 2004 € 17,50 per jaar 
Losse nummers:  € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog:  
nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd 
is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
 
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie. 
 
Voor u ligt het tweede nummer van de vijfde jaargang; we hopen dat u er weer een paar 
genoeglijke uurtjes aan zult beleven!  
 
Helaas is er met het vorige nummer wat misgegaan; de diskette was weggeraakt en uw redakteur 
had niet een volledige kopie: vandaar dat het nummer later verscheen dan de bedoeling was en 
ook zijn er een aantal zaken weggevallen, die nu in dit nummer staan. Excuses! We hopen dat 
het niet weer gebeurt, beloven kunnen we het niet; wel kan gesteld worden dat de kans dat het 
gebeurt volgend jaar met 50% toeneemt …. De ledenvergadering heeft namelijk (gelukkig, zegt 
de eindredakteur) met overweldigende meerderheid gekozen voor uitbreiding van twee naar drie 
‘gewone’ nummers. Volgend jaar krijgt u dus in totaal vier nummers: drie ‘gewone’ en een 
themanummer. 
 
In dit nummer weer een verscheidenheid aan artikelen. 
 
Ter gelegenheid van 150 jaar fiets was er deze zomer een tentoonstelling in het 
Bezoekerscentrum; in dit nummer een artikel over dit eilander vervoermiddel bij uitstek.  
De peuterspeelzaal en de vernieuwde basisscholen zijn eind oktober 2003 geopend; u kunt lezen 
dat men zoiets in 1821 wel anders deed. 
Het artikel van Bauke Henstra gaat over een gebeurtenis die ruim veertig jaar geleden plaatsvond 
en die nogal wat nattigheid bracht. Een ander aspect van water wordt door Erik Jansen uit de 
doeken gedaan. Verder kunt u lezen hoe een eilander kapitein een gouden horloge kreeg en 
Winkler Prins mag dan de hele dag geschreven hebben, Jaap Jilkes kon er ook wat van! 
 
Ook een uitgebreide rubriek ‘Reacties van lezers’ deze keer, een aantal oude foto’s, reacties van 
lezers en een vaag en … toch ook een raadplaat! 
 
We willen er nogmaals bij u op aandringen om iets te schrijven voor ons tijdschrift - en met dat 
'ons' wordt dan bedoeld de gehele vereniging, alle lezers! Vooral ook persoonlijke herinneringen 
aan vroeger: met nadruk willen we een beroep doen op de oudere lezers van ‘’t Heer en Feer’ om 
iets van hun belevenissen en gebeurtenissen in vroeger dagen op papier te zetten. Voor mensen 
die die tijd niet hebben meegemaakt is het leuk en interessant om te lezen hoe het leven in 
vroeger dagen op Schiermonnikoog zich afspeelde. Dus: graag herinneringen, anekdotes enz. 
Bijdragen sturen naar het redactieadres Reeweg 10 (getypt (al of niet op diskette) of geschreven! 
Het kan ook per e-mail: h-g-d-v@hetnet.nl). En als u zegt, 'ik heb wel een verhaal, maar kan het 
alleen maar vertellen - niet opschrijven'; dan komen we graag met een cassetterecorder naar u toe 
om het op te nemen en dan typen wij het voor u uit! 
Kortom: reageer! 
 
Kopij voor het eerstvolgende nummer inleveren: uiterlijk 20 januari 2004. 
 

mailto:h-g-d-v@hetnet.nl
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Verenigingsnieuws. 
 
Op 20 november was de ledenvergadering het Dorpshuis. Bijna 60 leden waren aanwezig; 
waaronder een aantal wallekanters.  
Nadat de voorzitter iedereen hartelijk welkom had geheten, sprak hij de wens uit dat het in de 
toekomst mogelijk zal zijn om elkaar vaker te ontmoeten dan op de ene jaarvergadering. Na het 
verslag van de vorige vergadering dat geen reden tot opmerkingen gaf werd de projectenlijst 
doorgenomen. Enkele punten hieruit: het boekje over de posthistorie van Schiermonnikoog komt 
in december uit; de prijs is € 10,95, maar leden van ’t Heer en Feer betalen € 8,50. In de 
kerstvakantie is er weer en portrettententoonstelling (mooi Scrabblewoord!) in het 
Bezoekerscentrum. In 2004 gaat de jaartentoonstelling (en het themanummer van het tijdschrift) 
over ‘Het wandelende eiland’. Het is de bedoeling om een interviewgroep in het leven te roepen 
om interviews te houden met eilanders, oud-eilanders en vaste gasten. 
Er komt een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage van € 2,50, maar dan krijgt u wel drie in 
plaats van twee (gewone) nummers van het tijdschrift (plus natuurlijk een themanummer). 
Mary Cortie, Cees Soepboer Tzn., en Hilbert de Vries verlaten het bestuur. 
Eddie Bakker en Jan Holwerda worden bij acclamatie gekozen. Tijdens de vergadering stelt 
Marijke Hoekstra zich beschikbaar als secretaris voor 1 (misschien 2) jaar. 
Na de pauze wordt een film over Schiermonnikoog van vroeger vertoond. Het was de film die 
een paar weken daarvoor was vertoond op het Fries Film Festival in Leeuwarden. Herkenning 
bij veel mensen en verwondering bij anderen! Veel mensen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om de film na te bestellen. Ook voor de lezers die niet op de vergadering zijn 
geweest maar wel graag de film willen bestellen: dat kan! Even een briefje of telefoontje naar 
de secretaris en het komt in de bus. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen         € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”        € 2,35 
boekje “Vredenhof”          € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”    € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”    € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”      € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”    € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, Stroperijen en Robbenvangst” € 6,00 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’      € 3,75 
 
Aanwinsten: 
 
Object nr.:  
365: schuldbekentenis Stichting voor Mavo: ( à f 50) 1947: C.H.V. 
366: register Levensverzekering Mij, Utrecht: 1888-1927 (430 namen van eilanders) uit 
nalatenschap mevr. Trijntje Groendijk-Reiding, via W.J.Groendijk.: C.H.V. 
367: foto pension Friso anno 1930 (archiefdoos 354) van fam. Bouman.: C.H.V. 
368: grammofoonplaat (l.p) "Friese Dialecten" verhaal Betje Weber + brief Kon. Academie 
voor Wetenschappen: vraag naar Shanty's. : C.H.V. 
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369: cassettebandje met gedichten/liederen van Jac. Fenenga van mevr. Pieperiet-v.Bon, 
C.H.V. 
370: rapport hfd. Prov. Waterstaat (1911) over aanleg steiger Rif : C.H.V. 
371: aquarel (klein) dorpsgezicht door zoon dokter Van Boven (1901) M. v. Boven : C.H.V. 
372: afrekenstaat opzichter Scheepstra (copie) 1957-1960, mevr. Scheepstra; C.H.V. 
  
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens opruimingswerkzaamheden 
dingen tegen komen die met het eiland te maken hebben en waarvan u vindt dat ze wel weg 
kunnen - graag een telefoontje naar de vereniging en we komen ze bij u ophalen om ze toe te 
voegen aan de verzameling van de CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo 
blijven ze goed bewaard op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
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Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is niet de 
bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel (of een 
kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; want als 
iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullingen zijn 
dus altijd welkom! 
 
Henstra, B. – Amerikaanse bommen doden zeven eilanders. Nieuwe Dockumer Courant, 24 juli 
2003; blz. 5. 
 
De Herkenning, de trots van Schiermonnikoog. Harlingen Terschelling Sloepenroeirace 2003 
krant; blz. 23. 
 
Bosscher, F. – Wind en water. Natuurbehoud, augustus 2003; blz. 22-25. 
 
De Wadden: wereld tussen eb en vloed. De Stadskrant Deventer, 4 sept 2003; blz. 23. 
(Ingezonden door Yvonne Machiels uit Deventer). 
 
Zwier, G.-J. – Een dagje naar Schier. Plus magazine, 10-2003; blz. 114-123. 
 
 
 
 
 
 
Ter aanvulling op …. 
 
In het artikel van Elianne Muller: Het grafschrift voor Gertie Cornelis: Een ontroerend 
memento mori; in het vorige nummer, blz 25, zijn in de tekst van de grafsteen een paar fouten 
geslopen; in het eerste woord van de vijfde regel en in het tweede van regel zes.  
Hier volgt nogmaals de gehele tekst: 
 
ANNO 1658 DEN 4 MARTY STERF 
DIE EERBARE GERTIE CORNELIS DE 
HVISVROV VAN PETRVS MARSWAL 
TONNEMEISTER VAN FRIESLANT 
CONFOIMR  EN SECRETARIS VANDE 
HEERLYCHEIT SCHIERMVNCKOOGH 
OVT 27 IAREN EN 41 WEECKEN EN 
LEYT ALHIER BEGRAVEN MET TWE 
KINDEREN 
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Kort nieuws 
 
* Piet Visser uit Kollum schrijft ons: 
 
In een lijst van benoemingen bij de V.O.C. die op Ceylon werd bijgehouden in de jaren 1645 
tot 1796 trof ik slechts één persoon aan, die vermoedelijk van het eiland komt. Het betreft 
Hendrick Roelofs, die voor het eerst in 1790 in dienst van de V.O.C. werd benoemd als 
matroos. Op 7 juli 1794 werd hij opnieuw aangesteld. Als geboorteplaats van Hendrick 
Roelofs wordt vermeld: Schurinomkoog. 
Voor hen die naar hem op zoek zijn geeft dit gegeven mogelijk een aanknopingspunt. 
Bron: Gens Nostra, jaargang 57, nr. 11, pagina 620. 
 
Lammert Drijfhamer - Herinneringen.  
 
(De heer Drijfhamer was hier op zaterdag 13 september 2003; hij zingt in het Vocaal Ensemble 
Cantabile uit Stadskanaal, dat op die avond een concert gaf in de Got tjark). 
 
De Voorstreek; we wandelen. We zien de historische gevels van de huizen waarop jaartallen 
uit de 18e eeuw. Hoe mooi en goed bewaard. 
De rust en de stilte treft ons. Geen vrijpostige pubers, geen autolawaai, geen …. We zijn op 
Schiermonnikoog. 
Drie heren in donker costuum met vlinderstrik maken nog een ommetje kort voordat ons 
concert in de Got Tjark begint. Het is aan het begin van de zaterdagavond. Het loopt tegen 
achten. De lucht kleurt zich zacht oranjerood. De witte vuurtoren krijgt links een rose-oranje 
gloed. Hoe mooi; hoe bijzonder. 
In de Middenstreek ontdekken we een galerie. We gluren door de etalageruiten. Zie. Is dat een 
schilderij dat ik eerder zag? Komt dat stadsgezicht me niet bekend voor? Het lijkt op één van 
de torens in Praag. Heb ik dit werk niet eerder gezien? Was dat niet 35 jaar geleden toen we ’t 
bij meneer Van Waning zagen? En dat andere grotere werk? Het doet me denken aan het 
schilderij ‘’t Laantje in Wassenaar’. Is dit dan het werk ‘Langs de bosrand’? Theo en Wessel 
vragen: “Hoe weet je dat? Ben je hier al eerder geweest?” 
De zaak is dicht. We wandelen verder. Ik vertel over onze vakantie, lang geleden. Toen in 
1968 (of was het ’69), toen we bij de schilder Van Waning langs gingen en op een bijzonder 
hartelijke manier werden ontvangen. Zijn geestdriftig vertellen over de schoonheid van de 
natuur, zijn geliefde eiland, de verre reizen door heel Europa, het bezoek in St. Petersburg van 
een Russische Vorst die een groot aantal schilderijen kocht. De meeste werken zijn zo over 
heel Europa verspreid; de trots van deze schilder. 
Het werd een bijzondere middag. Ik heb toen een nog niet helemaal gereed doekje van hem 
gekregen “om er mee verder te gaan”. “Ik heb het nog”, zo vertel ik aan de anderen. 
 
We gaan verder en omdat we rijkelijk vroeg zijn wandelen we nog even over het kerkhof. 
Daar zie ik tot mijn verbazing de mij bekende markante kop op een grafsteen. Herinnering. Ik 
attendeer Wessel er op. “Kijk, daar ligt de kunstschilder Martin van Waning begraven.” 
 
Later, alweer lang geleden heb ik ooit bij de VVV geïnformeerd of men op Schiermonnikoog 
ook een museum had met een aantal kunstwerken van deze schilder. Maar jammer: een 
dergelijke eer, een herinneringsmonument, is deze kunstenaar hier niet te beurt gevallen. 
Alleen de ‘Schiere monnik’ van Van Waning staat er wel …. 
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Arend J. Maris 
 
DE KOMST VAN HET EERSTE RIJWIEL OP HET EILAND 
WERD HET BEGIN VAN EEN ZEGETOCHT ZONDER EINDE 
 
Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de Duitse instrumentenmaker Fischer voor een 
doorbraak zorgde in de voortgaande evolutie van het rijwiel. In dat jaar kwam hij namelijk op 
het idee om het voorwiel van het toen reeds bestaande voertuig te voorzien van krukken en 
pedalen. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseerde Kirsten Buddenberg deze zomer in 
het Bezoekerscentrum de tentoonstelling “Oog op fiets”. En ik verdiepte mij in de historie van 
het rijwiel en dan met name in haar komst en zegetocht op het eiland. Een terugblik. 
 
1. De komst van het eerste “rijdwiel” op het eiland  
 
Wanneer het eerste rijwiel op het eiland heeft rond getoerd, is moeilijk nog te achterhalen. 
Foto’s over het eiland van vroeger, zouden misschien kunnen helpen. In het boek van Bram 
Spier (“Terug naar Schiermonnikoog van vroeger…”, 1993: 161), staat bijvoorbeeld een foto 
uit 1911 over de aankomst van Prins Hendrik in het dorp. Op die foto staat zowaar ook 
iemand met een rijwiel aan de hand. Het eerste rijwiel moet dus in 1911 of nog eerder op het 
eiland zijn verschenen. Een boek van Durk Th. Reitsma (1999: 109-111) bracht mij een stuk 
dichter bij het tijdstip waarop de eerste fiets op het eiland kwam. Reitsma haalt namelijk een 
brief aan van Hundlingius, die naast eilander predikant ook correspondent voor enkele 
regionale couranten zou zijn geweest. De brief noemt echter geen datum en jaartal. Maar, ook 
daarover is toch nog wat meer te zeggen. Hundlingius is namelijk in 1893 overleden en ligt op 
het eiland aan de noordzijde van de dorpskerk begraven. In elk geval moet dus de komst van 
het eerste rijwiel voor dit jaar hebben plaats gevonden. Ik vermoed dat dit tussen 1880 en1890 
moet zijn geweest1. Het was in ieder geval een rijwiel dat door een – gegoede (Groninger?)– 
badgast van de vaste wal was meegenomen. De brief van Hundlingius doet over deze komst 
een zo goed verslag dat ik dit hier, met toestemming van de auteur, in zijn geheel weergeef:    
 
“ ….Deze week arriveerde hier een badgast, met zich meebrengende een machine genaamt 
“Vélocipède”. Welk gevaar het berijden van zo’n maschine kan inhouden wil ik u duidelijk maken 
door het vermelden van de alhier plaats gevonden ongemakken, veroorzaakt door de berijder van zo’n 
machine, door hem rijdwiel genoemd. Dinsdag laatstleden bereed dees manspersoon zijn machine over 
het wagenpad der Langestreek. Dit trok zoals u zult begrijpen veler aandacht. De kinderen, bij het 
verlaten van de school, namen een bijzonder schouwspel waar en voelden zich aangetrokken een en 
ander nader te volgen. Men ziet zoiets dan ook niet dagelijks, een vreemd uitgedost persoon dien rare 
caperiolen vertoont.  Een vaste koers was hem vreemd zo ’t  scheen. ’t Leek een oefenng in ’t laveren 
in een smalle sloot. Doordat deze machine zeer hoog is, moest de berijder voor ’t stoppen zich 
vastklampen aan een boom, een paal of een lantaarn, zulks ter vermijding van een buiteling. Nabij de 
neeringe van Zeilinge maakte hij op deze wijze halt. Na zich rookwaren aangeschaft te hebben, 
besteeg hij wederom zijn maschine, omstuwd door een grote menigte jonge kinderen. Alsof hij in een 
dronkenmansschap verkeerde zo reed hij al zigzaggende in westelijke richting. Het laat zich raden dat 
zulk een gedrag tot schade zou moeten leiden. Weldra kruiste hij linnengoed hetwelk aldaar ter 
bleking was uitgelegd. Dit linnengoed werd beschadigd en vervuild. Bij de familie Carst werden twee 
beddelakens zoo beschadigd dat over ’s mans gedrag een krakeel ontstond. Hij wist weer bij een 
lantaarn tot stoppen te geraken waarna hij zijne welgevulde buidel trok en terstond de door hem 
aangerichte schade vergoedde. En zo waar ik het hier schrijf, de oude Elles die dit gade sloeg, merkte 

                                                
1 Vervolgens heb ik in het streekarchief te Dokkum de betreffende jaargangen van Oostergo op index doorgenomen, maar vond 

hierover niets vermeld.   
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op, dat het beter ware geweest als de sinjeur over zijn beddegoed was gereden, allicht dat hij dan 
nieuwe had kunnen kopen. Hij zette zijn gevaarlijke togt voort, doch toen werd hij geattaqueerd door 
de hond van de familie Feninga, hetgeen een buiteling van de sinjeur ten gevolg had. Hij werd zo 
kwaad dat hij een rotting losmaakte van zijn maschine om daarmee de hond een afstraffing te geven. 
Dit werd verhinderd door de toegelopenen en hem werd te verstaan gegeven dat men op ’t eiland niet 
gediend is van zulke gevaarlijke vertoningen. Hij zette daarop zijn tocht te voet voort met zijn rijdwiel 
aan zijn hand tot aan Westeinde. Nabij Posthumus besteeg hij wederom zijn maschine om vervolgens 
over het Oosterbuurspad in westelijke richtinge zijne vertoning te vervolgen. Een daar aangestuurde 
bul raakte zo in schrik, dat het beest zich lostrok en de polder inrende. Het beest keerde echter weldra 
en ondernam eene aanval op de sinjeur met de maschine. Het gevolg was dat de sinjeur met zijn 
maschine in Jeppesgreppel neerplofte. Deze vertoning ontlokte de meegeholde kinderen een luid 
”Hoera”. De sinjeur had builen en schrammen en zei dat hij een pijnlijke knie had. Hij vervolgde zijne 
vertoning over het Karrepad, doch ook dit deel van zijn reis verliep niet zonder mankementen. Hij 
haakte in een diepe kuil, welke gevuld was met water als restant van zware onweer dat hier maandag 
heeft gewoed. Hij is wederom gevallen, thans in de aardappelakkers van Jaarsma. Jaarsma’s vrouw, 
gewaarschuwd door de kinderen heeft hem daarover op een later tijdstip op een niet malse wijze 
onderhouden. Hij schijnt ook aan haar een schade te hebben vergoed. Door de reboelje welke het een 
en ander teweegbracht, werd de veldwachter2 gewaarschuwd. Deze nam poolshoogte en trof de sinjeur 
op de Badweg, waar hij zijne maschine weer had bestegen. De veldwachter maande hem om af te 
stijgen, doch op die plek was geen boom of paal waaraan de sinjeur zich kon vastklampen. Waar de 
veldwachter zich midden op de Badweg posteerde was een botsing welhaast onvermijdelijk en zulks 
geschiedde dan ook. Onze veldwachter werd omver gereden en smakte op de Badweg, daarbij zijn 
tuniek beschadigend en zijn handen kwetsend. De sinjeur maakte een buiteling in de ter plekke 
aanwezige doorns hetgeen eveneens een zeer verfromfraaide indruk opleverde. ’t Laat zich raden dat 
dit voorval alweer eene grote toeloop veroorzaakte. Naar ik heb vernomen heeft de veldwachter zich 
vervoegd bij de Burgemeester met een verzoek, om een verbod in te stellen op het berijden van zulke 
maschines op ons eiland. Dit lijkt mij ook een goede zaak, hier is men niet uitgerust voor zulke 
verontrusting veroorzakende maschines te ontvangen. ’t Zal afwachten zijn hoe onze gemeenteraad 
zich in deze uitspreekt.”  
               
Of de gemeenteraad zich over dit verbodsvoorstel heeft uitgesproken, is niet duidelijk. 
Vermoedelijk niet. Spoedig daarna komt immers de “Rover” in de mode, een veiliger rijwiel 
met twee lage wielen en bovendien voorzien van een ketting. Het is een model dat veel beter 
bestuurbaar en daarmee ook beduidend minder een gevaar op de weg vormt.  
 
2. Geleidelijk aan verovert het rijwiel ook de eilander Streken  
 
Wanneer de eerste eilander omstreeks 1900 een rijwiel koopt, is dat al een veel veiliger rijwiel 
dan de Vélocipède. Sommige eilanders volgen dan ook prompt dit voorbeeld en bewijzen 
daarmee dat ze modern zijn en met hun tijd meegaan. Voor veel ouderen is een rijwiel echter 
een te grote nieuwigheid en vereist het fietsen bovendien zo’n lenigheid en evenwichtskunst, 
dat ze er niet meer mee beginnen en, zoals voordien, alles per voet blijven afleggen. Voor 
jongere generaties is de aanschafprijs eerst nog een drempel en moet er een tijdje voor worden 
gespaard. Maar, ze gaan er tenslotte wel toe over om in Dokkum of bijvoorbeeld bij Baarsma 
in Zwaagwesteinde een modern - en vaak eerst nog tweedehands - rijwiel te kopen. Lange tijd 
blijft het rijwiel op het eiland toch nog iets heel bijzonders. En dat niet iedereen de fietskunst 
meteen machtig is, blijkt uit het volgende verhaal.3 Toen vlak voor 1914 op een eilander 
boeldag – een publieke verkoopdag van huisraad – uit een woning op het Westeind ook een 
rijwiel werd verkocht, was Teunis Visser (1868-1949) van boerderij Patmos meteen één van 

                                                
2 Waarschijnlijk is dit Dirk Verwer; 
3 Dit  verhaal vertelde mij zijn kleinzoon, beeldende kunstenaar, Teun Visser.  
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de bieders. Hij had zijn zinnen op die fiets gezet en zou hem hebben ook. Hij bleef dan ook 
doorbieden en bleek tenslotte het hoogste bod te hebben uitgebracht. De fiets was van hem. 
Lopend naast zijn fiets ging hij op huis aan en borg hem goed binnenshuis op. Maar, op een 
dag moest hij toch maar eens met de fiets erop uit. Hij trok zijn trouwschoenen aan, daarmee 
aangevend dat er iets belangwekkends ging gebeuren, en was van plan maar eens een rondje 
dijk te gaan maken. Zijn vrouw, die geregeld vanuit de boerderij met een verrekijker naar de 
dijk tuurde, keek hem na. Zo zag zij dat haar man van de dijk naar beneden reed, de macht 
over het stuur verloor en pardoes met fiets en al in de bermsloot terechtkwam. Teunis kroop 
uit het water en was in staat om ook zijn fiets op het droge te trekken. Kletsnat en nadruipend 
van het water liep hij met zijn fiets aan de hand terug naar de boerderij. Thuis zou hij over dit 
voorval met geen woord hebben gerept. Maar, de duik in de sloot was voor Teunis een 
voldoende bewijs dat een fiets niks voor hem was. Even later ging hij met de fiets naar de één 
na hoogste bieder. Dat was Sietse Vellinga die toen aan de Middenstreek woonde. Hij 
verkocht hem de fiets en Teunis heeft nooit meer zo’n stalen monster voor zichzelf 
aangeschaft. 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog is het bezoek van badgasten aan het eiland nog beperkt tot 
enkele dagen of weken in de zomermaanden juli of augustus. Het merendeel van hen komt 
dan pas een jaar later opnieuw. Alhoewel het per voet afleggen van afstanden op het eiland 
gebruikelijk blijft, beschikken sommige vaste badgasten op het eiland toch al over een eigen 
fiets. Ze nemen die elke keer met de boot mee of stallen die op het eiland bij de een of ander. 
Omdat er nog op het getij wordt gevaren, zijn er nauwelijks dagtoeristen. En omdat ook 
slechts enkele eilanders over een eigen automobiel beschikken, wordt de fiets vooral nog 
gebruikt voor praktisch doeleinden die met de dagelijkse arbeid te maken hebben. Wat nu een 
legertje bedrijfsauto’s doet, werd toen met de fiets gedaan. De eilander bakkers hebben 
bijvoorbeeld elk een eigen transportfiets met een broodmand voorop. Andere neringdoenden 
vervoeren hun spullen – gereedschappen en benodigde materialen – allemaal met de fiets om 
daarmee elders binnen de bebouwde kom, langs de Badweg en omgeving of in de polder  
klussen uit te voeren of een karwei te klaren. En de enkele jutters, die op een fiets zijn 
overgestapt, gebruiken deze om bij vallend water langs de vloedlijn te rijden om zo eerder bij 
aangespoeld spul te zijn en dit sneller zo mogelijk zelf mee naar huis te nemen. Behalve dan 
door kinderen, worden fietsen door eilanders ook nog weinig voor ontspanning gebruikt. 
Daarvoor is ook nog weinig tijd, gezien de sores om het dagelijks bestaan en de vele 
activiteiten binnen de dorpsgemeenschap. Bovendien zijn alle paden in het buitengebied nog 
zandpaden, die bij neerslag het fietsen spoedig bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. En 
als eilanders er zondagmiddag op uittrekken, dan doen ze dat – als vanouds - meestal toch 
lopend. 
 
3. Een zegetocht zonder weerga  
 
Na 1945 moet Nederland opnieuw worden opgebouwd. En dit karwei moet met zoveel 
mogelijk schouders worden uitgevoerd. Door het vele werk krijgt de bevolking met de jaren 
meer geld in handen, vermindert de werktijd per week en wordt het aantal vakantiedagen 
uitgebreid. Almaar meer mensen trekken er in hun zogenoemde vrije tijd op uit, eerst nog in 
eigen land, maar ook vaker naar daarbuiten. Zo mogelijk met de auto, anders met het 
openbaar vervoer, maar nog meer op de fiets, komt het reizen in de mode. Vanaf het begin 
van de jaren vijftig is in de zomerperiode de groei van het aantal vakantiegangers ook op de 
dagelijkse veerdienst naar Schiermonnikoog goed te merken. En doordat auto’s van bezoekers 
op het eiland niet zijn toegestaan, is men op het eiland vooral op de fiets aangewezen. Deze 
wordt van thuis meegenomen en met beurtschippers meegegeven of anders liggen hier 
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natuurlijk kansen voor eilanders om fietsen voor verhuur aan te bieden. Naast de verhuur van 
strandkarren beginnen verscheidene eilanders dan ook met de verhuur van vakantiefietsen. 
Eerst gaat het om een stuk of tien, maar door de vraag groeit dit jaarlijks met tientallen. 
Gezamenlijk spelen de eilander VVV, gemeente en Domeinen goed op dit groeiende 
“recreatieve” gebruik van fietsen in. In de zomer van 1952 wordt namelijk het eerste 
schelpenpad officieel geopend en binnen tien jaar is over het eiland, vanaf de west tot aan het 
Baken, een nagenoeg compleet netwerk van schelpenpaden aangelegd4. En wanneer 
Wagenborg vanaf 1963 met zijn schepen door de vaargeul aan de nieuwe steiger kan afmeren, 
neemt de toegankelijkheid van het eiland voor dagtoeristen meteen met sprongen toe. Het 
record aan bezoekers naar Schiermonnikoog wordt bijna jaarlijks gebroken. Gelijktijdig 
neemt het aantal eilander fietsenverhuurders af en tenslotte blijven er twee over, namelijk de 
gebroeders Soepboer en Schierfiets. Beide verhuurders - de gebroeders Soepboer hebben nu 
de alleen - verhuur - spelen zo goed mogelijk op de almaar groeiende vraag naar huurfietsen 
in en hebben elk algauw enkele honderden huurfietsen in de aanbieding. Spoedig blijken ook 
deze aantallen onvoldoende. Om de groeiende aantallen bezoekers naar het eiland te kunnen 
blijven vervoeren, brengt Wagenborg steeds grotere schepen - met meer passagierscapaciteit - 
in de vaart en voert zo nodig dagelijks het aantal veerdiensten naar Schiermonnikoog verder 
op. En al deze bezoekers zullen de vraag naar huurfietsen verder doen stijgen. Het aanbod aan 
huurfietsen bedraagt op het eiland nu al een paar duizend en op sommige zomerdagen, is zelfs 
dit aantal nog te weinig. Vraag en aanbod lijken elkaar zo almaar verder te versterken. 
 
4. Nawoord: Is uitbreiding van het eilander wielercircuit niet onvermijdelijk? 
 
Het lijkt erop. Want, vergeleken met heel wat locaties aan de vaste wal, is Schiermonnikoog 
misschien autoarm, in elk geval zeker erg rijwielrijk. Het is immers bij uitstek het eiland voor 
wielrijders. En wil je op het eiland kunnen toeren, dan moet daarvoor wel de gelegenheid zijn. 
En die is er, want er is intussen een netwerk van schelpenpaden over het eiland aangelegd, 
waardoor de Westerplas met het Baken is verbonden. Overdag kan het op deze paden echter 
al zo druk zijn dat fietsers genoodzaakt zijn om “in de file rijden” en met de vele tegenliggers 
is voorzichtigheid geboden. En wagen wandelaars zich nog op schelpenpaden, dan worden ze 
steeds weggebeld. Zo dreigen wandelaars paria’s onder de padgebruikers te worden. 
Misschien is het verstandig dat wandelaars voortaan verharde wegen en schelpenpaden 
mijden en zoveel als mogelijk van onverharde paden gebruik maken. Het lijkt er op dat 
wielrijders en wandelaars afzonderlijk hun eigen routes hebben en zo van een vorm van 
verkeersapartheid sprake is. Is het bestaande netwerk aan verharde wegen en schelpenpaden 
nog wel voldoende om het almaar groeiende aantal wielrijders te bedienen? Is dit netwerk niet 
te klein geworden om alle wielrijders aan hun trekken te laten komen? In het huidige 
gemeentelijke structuurplan wordt gesproken over de aanleg van een nieuw schelpenpad van 
het Baken naar de noordelijk gelegen Stuifdijk. Maar, hoe lang duurt het nog voordat ook een 
schelpenpad wordt aangelegd van paal 7 achter de Stuifdijk naar paal 10/200? En als die er is, 
komt er zeker ook een schelpenpad van het Baken over het Bouwe Hoekstrapad naar het 
Willemsduin. Zo wordt ook het oostelijk deel van het eiland – ongetwijfeld tot vreugde van 
vele wielrijders – gemakkelijker toegankelijk. Waarom ook niet? Of blijft het Baken toch de 
markering tussen enerzijds het einde van het wielerdomein en het begin van het 
wandelaardomein? Wielrijders of wandelaars, wie van die twee trekt in de toekomst aan het 
kortste eind? Waarom wielrijders zeker niet? 
 

                                                
4 D. Th. Reitsma, 100 Jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999 – Van bedstede tot appartement,  VVV Schiermonnikoog, 1999, 

blz.109 e.v.; A. J. Maris, Opening van het eerste schelpenpad, ’t Heer en Feer, jaargang 4, 2002, blz. 42-47. 
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En toen brak de dijk. 
 
        Door Bauke Henstra 
 
Vrijdagmiddag 16 februari 1962: een loeiende zware storm die de golven heeft opgezweept 
zorgt in Europa al weken voor angst. Op die dag is de Noordzee veranderd in een hel van 
kokend schuim. Rond vijf uur die middag staat het water van de Waddenzee 2.30 meter boven 
NAP, bij een windkracht 11 à 12 (orkaankracht) uit noordwest tot westnoordwest.  
De grote vraag op Schiermonnikoog is: houdt de dijk het?  
Drie uur later worden de eilandbewoners opgeschrikt door het angstige geluid van de sirene. 
Velen spoeden zich naar de dijk. Ter hoogte van de huidige veerdam, bij de uitlaatbuis van de 
riolering in de dijk, staan twee vrachtauto’s geladen met zandzakken. Er zijn reeds twee gaten 
van ong. drie meter doorsnede onder de kruin van de dijk. De toestand is zorgwekkend.  
De eerste berichten hebben het vasteland al bereikt: de dijk op Schiermonnikoog staat op het 
punt door te breken; het zuidelijk deel van het eiland wordt bedreigd door een overstroming.  
Met man en macht wordt gewerkt om met zandzakken het gevaar tegen te gaan, maar rond 
half tien gaat de tijding: ‘de dijk is door ter hoogte van de nieuwe veerdam’.  
De poldersloot onder de dijk was al volgelopen; het gat in de dijk blijkt zo’n twee, drie meter 
breed te zijn, maar wordt door het naar binnen kolkende water snel groter. Rond half elf is het 
gat al 20 meter breed. Een directiekeet van Rijkswaterstaat stort in elkaar. Oostelijk van deze 
plaats ontstaat een tweede gat van 20,30 meter breed. De wind heeft dan kracht 12 uit het 
noordwesten.  
Om half twaalf gaat een aantal eilanders naar het gemeentehuis om zandzakken te vullen om 
het postkantoor te beschermen. Ook staan rond dit tijdstip 30 dijkwerkers in Oostmahorn 
klaar om vandaar met de postboot Brakzand de oversteek naar Schiermonnikoog  te maken. 
Zo rond half twee slaagt men er in de eerste dijkwerkers op het eiland af te zetten. Om half 
vier komt op Oostmahorn opnieuw een groep dijkwerkers aan die worden overgezet om te 
helpen bij het dichten van de gaten in de dijk. Om half acht ’s morgens komt de Brakzand 
opnieuw aan op het eiland met mensen en 15.000 zakken voor zand.  
Het zeewater is dan al de gehele Banckspolder ingestroomd en staat rondom de boerderijen. 
Om de boerderij van J. de Vries, die voorlopig niet wil wijken, wordt een dijk van zandzakken 
gelegd; evenals om de boerderijen van Jilt Visser en die van Vlasma. Ook het bekende witte 
arbeidershuisje staat rondom in het water.  
Rond drie uur ’s nachts blijkt over een lengte van zo’n 80 meter een opening in de dijk te zijn. 
Met man en macht worden aan de oostzijde van de Prins Bernhardweg zandzakken gevuld 
met duinzand. Uit voorzorg zouden enkele boeren het vee in de boerderij hebben losgemaakt. 
Zaterdagmorgen 17 februari ziet de postboot ‘Brakzand’, met aan boord ongeveer 60 man van 
Rijkswaterstaat, geen kans om aan te leggen. Rond acht uur wordt de reddingboot, de Willem 
Horsman, gelanceerd om de Brakzand te lossen.  
Ook de NTS is gearriveerd om televisieopnamen te maken. 
De polder is tot aan de Heereweg volgelopen met water; de Reeweg staat van de dijk tot aan 
de Heereweg ongeveer 40 cm. onder water.  
Op die dag doet zich ook nog een klein ongemak voor: dominee J.A.A. de Boer wilde nl. per 
fiets eens kijken bij de blauwe palen hoe hoog het water stond. Doordat de sloot moeilijk te 
onderscheiden was raakte hij daar met fiets en al in – hij zou later van Rijkswaterstaat een 
vergoeding hebben gehad om zijn kostuum te reinigen. 
Die zaterdag komen ook 50 militairen van de Johan Willem Friso kazerne uit Assen naar het 
eiland om hulp te bieden; de commissaris van de koningin in Friesland, mr. H.P. Linthorst 
Homan, had de hulp van leger ingeroepen. Dag en nacht wordt er doorgewerkt om het gat in 
de dijk te dichten.  
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Zondag wordt door ir. H.A. de Groot van Rijkswaterstaat, die de leiding van de operatie heeft, 
meegedeeld dat het gat lijkt te zijn gesloten; maar door vrijwilligers en soldaten wordt nog 
stevig doorgewerkt. Die zondag wordt er ook een veldkeuken naar het eiland overgebracht. 
De soldaten, in totaal zo’n 150 man, zijn ondergebracht in de jeugdherberg en in enkele 
hotels.  
Linthorst Homan komt met enkele hoge officieren een bezoek brengen aan de plek des 
onheils; evenals de territoriaal bevelhebber oost, brigadegeneraal J. Rothuizen; die per 
vliegtuig arriveert - als hij ’s middags terug zal gaan staat hij zijn plaats in het vliegtuig af aan 
een zieke sergeant. De generaal wordt later alsnog opgehaald.  
Inmiddels zakt het water in de polder en rond de boerderijen; het wordt geloosd door het 
sluisje in de dijk. 
De schade bij de boerderijen lijkt mee te vallen. Wel heeft aannemer Steensma uit Lemmer, 
die met de nieuwe steiger bezig is, behoorlijke schade. De steiger zelf heeft weinig schade 
opgelopen; wel is er veel materiaal verloren gegaan. Ook de dijkbekleding heeft veel te lijden 
gehad. Met het opleveren van de nieuwe steiger zal hier rekening mee gehouden moeten 
worden, aldus de uitvoerder, de heer Veltman van Steensma. Nadat de polderdijk is gedicht 
zal het zoute water snel weg zijn uit de polder; wel is er op het grasland veel zand terecht 
gekomen. De gezinnen en het vee zijn in deze periode steeds op de boerderijen gebleven.  
Burgemeester O.G. de Boer hoopt dat de voorlopige beveiliging binnen niet al te lange tijd zal 
worden vervangen door een definitieve beveiliging die sterk genoeg zal zijn om herhaling van 
de gebeurtenis van 16 februari te voorkomen. Dit zou, aldus de burgemeester, alleen kunnen 
als de dijk belangrijk verzwaard zou worden. 
Blijft de vraag hoe het mogelijk was dat de dijk bezweek. Naar het schijnt moet het antwoord 
worden gezocht in de werkzaamheden ter gelegenheid van de aanleg van de nieuwe pier. 
Door het rijden van zware vrachtwagens met zand en ander materiaal zou vooral het nieuwe 
gedeelte van de gedeeltelijk verlegde en verlengde dijk ernstig hebben geleden. Volgens een 
ander verhaal blijkt dat de dijk die 100 jaar geleden met behulp van kruiwagens is aangelegd 
het op alle plaatsen heeft gehouden met uitzondering van die dijkdelen waar men de vorige 
zomer gewerkt had aan de riolering en aan de pier. Ook werd de dijk beschadigd op plekken 
waar Rijkswaterstaat takkenbossen had geslagen. Bijkomstigheid was ook dat de dijk in 1962 
nog niet op Deltahoogte was gebracht; de plannen lagen er al jaren, maar er was tot die tijd 
nog niets gebeurd. Inmiddels is de dijk op het eiland wel op Deltahoogte gebracht: eerst als 
groene dijk, daarna werd het een grijze bitumen dijk en daarna, nu ongeveer tien jaar geleden, 
weer een groene dijk, die Schiermonnikoog zal behoeden voor een ramp als in 1962. 
 
(3 foto’s) 
 
(foto 1) 
(onderschrift) 
17 februari 1962-9.00 uur. De dijkdoorbraak gezien vanaf het wad. 
 
(foto 2) 
(onderschrift) 
Gezicht vanaf de dijk, de polder in. In het midden de boerderij van J. de Vries; links op de 
achterrond de boerderij van Y. Talsma. 
 
(foto 3) 
(onderschrift) 
Soldaten bezig met het dichten van het gat. 
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Verslag inwijding nieuwe school 1821 
 
Op 2 November 1821 werd op Schiermonnikoog de nieuwe lagere school ingewijd door Ds. 
H.W.Hazelhoff, predikant te Foudgum e.o., voorheen in dezelfde functie op het eiland. Over deze 
opening schreef deze predikant een uitvoerig verslag aan schoolopziener ds. M. Martens te Holwerd. 
De redactie kwam een deel van de tekst in het archief van Eddie Bakker tegen. Die was zo vriendelijk  
om deze voor plaatsing af te staan.  
 
“Het nieuwe schoolgebouw op ’t eiland Schiermonnikoog overtrof mijne verwachting. Het is 
geheel naar den nieuwen smaak ingericht. De tafels zijn halve lessenaars. De kinderen zitten 
allemaal met ’t aangezicht naar eenen kant. Het gebouw lijkt een klein, stemmig gebouwd 
kerkje. Meester Huisman die er bijzonder prijs op stelde dat de school doelmatig ingerigt 
mocht worden, heeft zijn best gedaan om dat oogmerk mede te helpen bereiken. Ook verdient 
de heer secretaris Feninga dank, dat hij zoo bijzonder veel tot de stichting heeft bijgebracht. 
De woning voor den meester is, onder één dak, aan de school verknocht. Deze woning is wel 
niet groot, maar licht en vol gerijf. Voor een goede speelplaats voor de kinderen is mede 
gezorgd. De inwijding der school is door mij op den 2 November 1821 geschied. Ik wil U het 
verloop dezer plechtigheid in eenige woorden mededeelen: Des ‘s middags om 1 uur nam 
dezelve een begin. Ik deed een kleine redevoering afgewisseld door zang. Ik had twee versjes 
toepasselijk op de inwijding des schoolgebouws vervaardigd. Het eene werd gezongen door 
den onderwijzer alleen en de schoolkinderen bij beurten. Het tweede zong een koor van 
jongelingen en meisjes. Twee coupletten zong de onderwijzer alleen. Voorts zong de 
gemeente nog het eene en andere psalm- en gezangvers, die hiervoor geschikt waren. Eene en 
andere aanspraak volgde op de redevoering. Des avonds hadden wij een aangename 
vriendenmaaltijd van 30 personen. Eenige op onze wijze geschoeide toasten vloeiden op zijn 
eilands, maar toch welgemeend van de lippen der aanzittende gasten. Den volgenden morgen 
hadden de kinderen een uur van vreugde in de nieuwe school. Onder het zingen van eenige 
liederen ontvingen zij versnaperingen, waardoor hun blijdschap ten top steeg. Aan het 
schoolgebouw haperde niets dan een blauwe zerkensteen. Des avonds onder den maaltijd 
stelde ik eene collecte voor, ten einde aldus, op eene ongevoelige wijze, penningen voor 
eenen steen te verkrijgen. Het voorstel vond bijval en weldra hadden de aanzittende gasten 
eene genoegzame som tot dat einde bijeen.  Ik heb eenen steen besteld. Het volgende wordt 
erin gebeiteld: 
                                            Gestigt in October 1821 
                                            Aan onderwijs  en deugt geheiligd 
                                                   Der jeugd en haar geluk gewijd 
                                            Word’ dit gebouw door God beveiligd! 
                                            Verduur’t  het zelf den grijsten tijd!     
 
 



't Heer en Feer 5,2 
 

Uit oude Dorpsbodes 
 
door Erik Jansen 
 
1949: Schiermonnikoog krijgt waterleiding 
 
Donderdag 1 december 1949 was op Schiermonnikoog een gedenkwaardige dag. Op deze dag 
werd in de gemeenteraad namelijk besloten waterleiding op het eiland aan te leggen. Het 
college van B & W vroeg de raad in hun afweging te betrekken dat: 
 
1 De huidige watervoorziening niet aan redelijke gezondheidseisen voldoet en 

waterleiding in droge perioden veel ongerief zal voorkomen. 
2 De badplaats Schiermonnikoog aantrekkelijker zal worden. 
3 De productie van de veehouderij zal stijgen en de kwaliteit der producten zal 

verbeteren. 
 
De raad stemde op die decemberavond unaniem voor het aanleggen van waterleiding. Dat het 
plan in het dorp echter niet alom als een zegen beschouwd werd, blijkt wel uit het redactionele 
commentaar van Daan Sijtsma in de Dorpsbode van 15 december 1949, hetzelfde nummer als 
waarin het verslag van de bewuste raadsvergadering werd opgenomen. 
“Met algemene stemmen werd besloten het plan ten uitvoer te brengen, onder het motto……. 
verplichte aansluiting. Of dit bij allen in goede aarde zal vallen, valt te betwijfelen. De stemmen laten 
zich verschillend horen. Dictatuur, onnodig op kosten jagen en….. wie zal dat betalen, zijn de 
gesprekken van de dag. Zonder meer, het zal velen hard vallen zich gewonnen te geven, en nog harder 
als straks de rekeningen voor aansluiting en niet te vergeten de binnenleiding worden gepresenteerd. 
Vooral als men in de oude huizen begint te slopen, komt er heel wat te kijken.” 
Tijdens de raadvergadering was de verplichte aansluiting ook ter sprake gekomen. Om het 
plan financieel haalbaar te maken, kon men de aansluiting echter niet op basis van 
vrijwilligheid laten plaatsvinden. Hierbij ging de raad trouwens niet voorbij aan de 
dorpelingen die het allemaal wat minder breed hadden: 
“Teneinde het echter de on- en minvermogenden mogelijk te maken om aan de verplichting te voldoen, 
stelden B. en W. voor ten behoeve van die categorie een bijdrage in de aansluitingskosten van 
maximaal f. 50,- per geval en daarvoor f. 1000,- op de begroting 1950 uit te trekken.” 
Maar de verplichte kosten was niet het enige dat de critici dwars zat. Het commentaar in de 
Dorpsbode roert het grote aantal ‘ouden van dagen’ in de gemeente aan: 
“Zij zijn met het water uit eigen welput groot gebracht en oud geworden. Zij zullen dan ook niets van 
de leiding moeten hebben, ook al wordt hen eerstdaags een eind buis met een kraan in huis gebracht. 
Zij zullen bij het oude blijven. Trouwens velen zullen bij zomerdag een koele dronk uit eigen put 
verkiezen boven het lauwe leidingwater en zullen hun put voor nog zoveel niet willen missen.” 
Of de hygiëne op het eiland met een waterleiding gediend is, waagt Sijtsma ook te 
betwijfelen. Er mag dan namelijk wel leiding komen, van riolering is vooralsnog geen sprake: 
“Zullen de Eilanders zelf zuinig met het water omgaan, en het vuile zoveel mogelijk achterin de tuin 
deponeren, de gasten zullen hier korte metten mee maken. M.i.z. is waterleiding zonder riolering ten 
enenmale “onvolmaakt”. Vele huiseigenaren zullen dan ook trachten door middel van zinkputten een 
afvoer tot stand te brengen. Laat men alstublieft zo mensvriendelijk zijn, die bij avond te ledigen, 
opdat de omwonenden de haren niet te berge rijzen.” 
De mogelijkheid om riolering aan te leggen was tijdens de bewuste raadsvergadering wel ter 
sprake gekomen, maar was afgevallen omdat hiervoor minstens een uitgave van een ton nodig 
zou zijn. De bij de vergadering aanwezige adjunct-directeur van de Intercommunale 
Waterleiding Gebied Leeuwarden (IWGL), de heer Ir. Boelhouwer, meldde dat ook aan de 
vaste wal waterleiding zonder riolering voorkwam en dat dit tot nu toe geen problemen gaf. 
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Naast alle kritiek gaf Sijtsma toe dat er aan de aanleg van waterleiding ook voordelen 
verbonden waren: 
“Want niet vergeten mag worden, dat bij gebleken onderzoek is bewezen, dat er ook putten zijn die 
schadelijke bestanddelen bevatten. Voor die eigenaren is de leiding een uitkomst en deze juichen het 
raadsbesluit toe.” 
Zijn besluit is relativerend: 
“Doch laten wij niet oordelen voor die tijd, maar wachten totdat wij de kraan omdraaien, misschien, 
dat het gemak, dat niemand betwisten zal, vele pessimisten tot optimisten zal herscheppen.” 
Het aanleggen van de waterleiding ging daarna zeer voortvarend. Reeds op 20 juni 1950 werd 
de waterleiding op Schiermonnikoog feestelijk in gebruik genomen. 
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EEN GOUDEN HORLOGE VOOR DE KAPITEIN 
 
Aan een nummer van het weekblad Panorama, vermoedelijk uit de jaren zestig van de 20ste eeuw, ontleent de 
redactie het volgende door Bob van Dijk geschreven reddingsverhaal. Eilander Bennie van Bon (1917) speelt 
met de bemanning van zijn Shell - tanker Sunetta daarin een centrale rol. Willem van der Geest was zo 
vriendelijk ons dit verhaal ter hand te stellen: 
 
Het zal ongeveer kwart over drie zijn geweest, toen kapitein B. van Bon door de wachtdoende 
officier werd gewekt. De Sunetta zat op dat moment op de Oostzee, al een heel eind voorbij 
Öland. Het was vrijdag 9 december 1960, pikdonkere nacht. Het leek of de patrijspoorten van 
buiten waren verduisterd. Maar de wacht op de brug zag in de verte licht. Een seinlamp, die 
koortsig aan - en uitfloepte. Het gebeurde op de laatste reis voor het verlof. De twaalfduizend 
ton metende Shelltanker had in Norrköping kerosine, white spirit en gasolie afgeleverd en 
stoomde nu zonder lading – met zeewater als ballast -  in de richting van het Kielerkanaal. 
Terug naar Pernis!  
 
(foto 1) 
(met als onderschrift)  
De Sunetta die onmiddellijk op het S.O.S. reageerde 
 
Er stond een ruig zeetje. De kuststations meldden windkracht 7. En in de verte knipperde dat 
licht, koortsig, angstaanjagend: S.O.S…! De radiotelegrafist waarschuwde twee minuten later. 
Er zat een in de nood verkerende schuit ”in de lucht”; de automatische alarminstallatie was in 
werking gekomen. De hulpkreet bleek afkomstig van het motorschip Nis. Een Joegoslaaf, met 
vijfenveertig ton hout op weg van Finland naar Londen. 
 
Kapitein van Bon – geboren en getogen op Schiermonnikoog, drieënveertig jaar oud, vader 
van drie wolken van kinderen, in Groningen woonachtig – was klaar wakker. Hij hees zich in 
zijn broek, gaf de tweede stuurman W.O. Kooi, die de wacht had, instructies en hernam zijn 
plaats op de brug. Weldra rinkelde de scheepstelegraaf: machines klaarmaken om te 
manoeuvreren! De matrozen, die in de kooi hadden gelegen, kwamen aan dek. Ze vormden 
een nogal uiteenlopend gezelschap: Europeanen, Chinezen. Er behoorde zelfs een vrouw tot 
de circa vijfenveertig opvarenden van de Sunetta: de vrouw van derde stuurman Zwart, die zo 
huisbakken niet was, of ze wilde wel eens een reisje meemaken. Dat reisje zal haar heugen. 
Het staat met kapitale letters in haar herinnering gegrift. Want zelden kreeg een 
zeemansvrouw de hardheid van het zeemansbestaan van zo nabij onder ogen. 
 
De Sunetta verlegde haar koers. Een tijdlang tornde ze met volle kracht op tegen de golven. 
Toen kwam de Joegoslavische houtboot in zicht. Door de duisternis was de ravage aan boord 
niet te onderscheiden. Wat wel te zien was: het schip lag helemaal scheef. Het maakte een 
slagzij van ruim twintig graden. Terwijl de tanker naderde, hielden de mannen de 
reddingsboot gereed. Ze beproefden de motor, maar moesten met neerlaten wachten, totdat ze 
nog dichterbij waren gekomen. De zee stond te hoog. Het was uitgesloten, dat ze bij dit weer, 
deze windkracht, een afstand van een mijl per sloep zouden kunnen overbruggen. Inmiddels 
was ter plaatse een Engelse vrachtboot gearriveerd. Dit schip de Baltic Explorer, draaide vlak 
langs de Nis en maakte aanstalten een sloep uit te brengen. Daarmee begon een hachelijke 
reddingscampagne, waarvan de eerste ronde in het voordeel van de Engelsen uitviel. Na een 
benarde tocht slaagden ze erin acht opvarenden van de houtboot in veiligheid te brengen.  
 
Hand verloren 
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In de ether krioelde het van noodsignalen. Radioboodschappen flitsten van het ene schip naar 
het andere. Kuststations mengden zich in deze polyfonie en op de Sunetta werden de 
bijzonderheden over de geslaagde redding ontvangen. Van de acht opgepikte Joegoslaven 
bleek er één zeer ernstig gewond. De eerste stuurman van de Nis had bij het afschieten van 
een vuurpijl zijn rechterhand verloren. “Er is een helikopter in aantocht”, meldde de radio. De 
Zweedse luchtmacht zou proberen het hevig bloedende slachtoffer uit zee op te pikken. Door 
deze mededeling werd de ernst van de situatie nog versterkt. De Sunetta begon steeds kleinere 
cirkels rond het ongeluksschip te beschrijven. Men zag nu duidelijk een chaos van 
versplinterd, verbrijzeld, verwrongen, op, door en over elkaar gesmakt hout. Een naar één 
kant schuivende massa, waarvan de Nis zich blijkbaar niet kon bevrijden. De nog aan boord 
zijnde Joegoslaven seinden doorlopend om hulp. Het schip begon steeds verder te hellen. In 
de dienstgang aan bakboord had het water vrij spel. Volgens de laatste berichten was de 
machinekamer gedeeltelijk ondergelopen. Ineens zagen de Shellmannen hun kans schoon. De 
sloep werd gestreken en onder aanvoering van eerste stuurman J.Rijkmans stortte een 
handjevol Nederlanders zich in een gedurfd avontuur. Een stukje waaghalzerij, dat hun tien 
lijkbleke Joegoslaven opleverde. De stand Nederland – Engeland was 1 – 1. Maar er was 
niemand op de Sunetta die daaraan dacht. En zo het gepast ware geweest, dan had men 
eenvoudig geen tijd. Men was alleen vervuld van de gedachte, dat er op de Nis nog 
schepelingen door de dood werden bedreigd. Collega’s, van wie enkelen min of meer ernstige 
verwondingen hadden opgelopen. De volgende fase van het reddingswerk kwam voor 
rekening van tweede stuurman Kooi. In de opnieuw uitvarende sloep leverde hij een 
verbitterd gevecht met de golven. Hij werd teruggeslagen, probeerde het opnieuw en zag 
tenslotte kans de Nis heelhuids te bereiken. Er zaten nog vijf mannen aan boord. Vier van hen 
lieten zich langs een touw in de zwaar slingerende reddingsboot zakken. De vijfde bleef op 
zijn post. Dat was kapitein Jovo Ivovic, een zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste man 
van rond de dertig. Druipnat kwamen de geredden op de Shelltanker aan. De vrouw van derde 
stuurman Zwart beijverde zich met het verbinden van wonden. Maar het letsel van de 
Joegoslavische hoofdmachinist leverde moeilijkheden op. Met een hoogrode kleur weigerde 
de man zijn ongerief te vertonen. Wat niet zo verwonderlijk was, want een mislukte vuurpijl 
had zijn zitvlak geschampt. Een van de Joegoslaven overhandigde kapitein van Bon een 
briefje van zijn gezagvoerder. Wilt u proberen  mij naar Kiel te slepen?, stond erop.  Dat was 
wel wat veel gevergd van een tanker. De Sunetta was bepaald niet op zulke klusjes 
voorbereid. Maar kapitein van Bon, die begrip en respect voor de houding van zijn 
vakbroeder had, besloot het niettemin te proberen. Het werd licht. Het stormweer nam in 
hevigheid af en terwijl een vijfduims staaldraad op het achterschip werd klaargelegd, kwam 
de langverwachte helikopter aanvliegen. Zij zette koers naar de  
Baltic Explorer, daalde en bleef hangen boven het dek. De zwaargewonde stuurman werd 
naar binnen gehesen. Deze sensationele gebeurtenis had een vliegtuig met Zweedse 
journalisten naar de Oostzee gelokt. Een toestel met het opschrift Expressen scheerde laag 
over het water. Vanuit de raampjes werden camera’s gericht. De mannen van de Sunetta 
keken niet. Ze hadden het veel te zwaar te verduren met hun scheepstros, die ze aan de Nis 
moesten vastmaken. De sloep had tien Chinezen en vijf Nederlanders naar de slagzijmakende 
houtboot gebracht. Aan hen was de taak de uitgeworpen staaldraad via een lijn uit het water te 
trekken en vervolgens aan een bolder te bevestigen. Kapitein van Bon manoeuvreerde de 
achterkant van zijn schip kundig naar de voorkant van de Nis. Het vastmaken lukte. Maar 
voordat de zaak ook op de Sunetta goed en wel zat, klonk er een ontzettende dreun. De 
polsdikke tros was bij gebrek aan een rekker gebroken. Er was nog een tweede staaldraad aan 
boord. Ondanks de geringe kansen besloot men het nog eens te proberen. Het ging niet. 
Verdere pogingen hadden geen enkele zin. Kapitein Ivovic, die van zijn Nederlandse 
collega’s het uiterste had gevergd, moest zijn schip gewonnen geven. 
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Toch veilig binnen 
 
Met gebogen hoofd ging de Joegoslaaf van boord. Hij kon zich niet verzoenen met de 
gedachte, dat maarschalk Tito 3150 ton scheepsruimte armer was geworden. Dat was ook niet 
zo. De zwaargehavende Nis  dreef nog steeds, het weer werd beter en het gezicht van de 
jeugdige gezagvoerder klaarde helemaal op, toen de radio van de Sunetta de komst van de 
Zweedse sleepboot Karl  meldde. Nog diezelfde avond werd het ongeluksschip veilig de 
haven van Oskarshamn binnengebracht. En de Shelltanker voer verder. Het avontuur op de 
Oostzee had kapitein van Bon en zijn mannen bijna veertien uur vertraging gekost. Maar elk 
uur was beloond met een mensenleven. Veertien Joegoslaven danken hun behoud aan 
gezagvoerder en bemanning van een Nederlands schip, dat naar een kleine tropische schelp 
werd genoemd: de Sunetta. Een schip, dat men op de Oostzee niet meer zal zien, omdat het na 
zevenentwintig jaar trouwe dienst voor schroot is verkocht. Het kon niet meer mee in de 
moderne (zojuist tot een miljoen ton laadvermogen uitgebreide) Shellvloot.       
              
Kapitein van Bon heeft nu een ander schip. Plus een Joegoslavisch (made in Switzerland) 
gouden horloge.  
 
(foto 2) 
(met als onderschrift)  
Na de uitreiking van het gouden horloge hieven ambassadeur Zdenko Stambuk en kapitein 
van Bon samen het glas. Een toost op de goede afloop. 
 
Hij zegt zelf, dat hij het helemaal niet heeft verdiend. De eer komt toe aan zijn mannen, die 
eigenlijk alles hebben gedaan. Nederlanders én Chinezen. Het dure horloge maakt deze 
bescheiden Schiermonnikoger een beetje beschaamd. Kapitein B. van Bon  - u za  
spasanvanje posade Jugoslovenskog broda “Nis” 1960 Godine, staat erin gegraveerd. 
Gelukkig weet hij niet precies wat het betekent.”       
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Uit de nalatenschap van Jaap Jilkes Visser 
 
         Door Arend J. Maris 
 
Jaap Jilkes Visser (1906-1979) is vele jaren secretaris van de VVV geweest. Ter gelegenheid van zijn 
afscheid als bestuurslid heeft hij in 1968 onder de titel “70 jaar historie van Schiermonnikoog” het 
een en ander over de geschiedenis van het eiland  op papier gezet. Hij beschikte over een fenomenaal 
geheugen en voor velen fungeerde hij dan ook als vraagbaak bij uitstek over alles wat maar met het 
eiland te maken had. Met de mededeling dat mocht er van zijn stencil een herdruk verschijnen, heeft 
hij in de loop van de jaren zeventig de hierna volgende aanvullende informatie aan de VVV  
toegestuurd. Deze informatie kreeg ik onlangs door Anneke Statema toegespeeld en de inhoud was zo 
interessant dat ik die graag aan u doorgeef. De kopjes boven de tekst heb ik zelf aangebracht (AJM).  
 
Gemeenteontvanger houdt geld over 
Zo omstreeks de eeuwwisseling - 1900 - maakte de toenmalige gemeenteontvanger een 
vergissing. En omdat de man wel zes verschillende beroepen had, is dat niet zo verwonderlijk. 
Met behulp van vrouw en kinderen was het voor hem mogelijk dit allemaal uit te voeren. Hij 
was namelijk hotelhouder, timmerman - bouwde zijn hotel zelf -, veehouder, voerman, 
gemeenteontvanger en - misschien meer een erebaantje – administrerend diaken van de kerk 
(kerk toen nog zonder bijvoeglijk naamwoord). Bij gehouden controle bleek deze 
gemeenteontvanger geld over te hebben. De vroede vaderen hebben vergaderd wat zij met dat 
geld zouden doen: teruggeven wegens teveel betaalde belasting of het geld aan iets anders 
besteden. Tot dit laatste werd besloten, want met dit geld werd de kromme wilgenboom langs 
Koosjespad – zondagse benaming Fokkenslaantje – gerooid en kwam er een heg voor in de 
plaats.  
 
Russische papieren voor bestrating 
In het begin van de Eerste Wereldoorlog besloot het bestuur van het pensioenfonds “De 
Goede Voorzorg” – oprichter was schoolmeester Melle Jans Tunteler - om de Russische 
papieren van dit fonds te verkopen en de opbrengst, namelijk 5600 gulden, als renteloos 
voorschot aan de gemeente te verstrekken voor de aanleg van een straatweg Middenstreek, 
Nieuwestreek en Reeweg. Weinige jaren later waren alle Russische papieren waardeloos en 
zo is er toch nog een deel hiervan in de vorm van goede wegen voor onze gemeenschap 
behouden gebleven. Voordien stoven deze wegen bij droog weer als de rook, terwijl ze bij erg 
nat weer in voor voetgangers onbegaanbare modderpoelen veranderden. Voor voetgangers 
was er dan nog een smal paadje tussen de bomen en de leuningen van de huizen. In 1935 is de 
Badweg verbreed en voor het grootste deel met nieuwe stenen overgevloerd. Van de oude 
stenen die van de Badweg overbleven, is toen het Eelsjepad - thans Torenstreek - en het 
Karelspad bestraat. Eerst in 1939 is de straatweg evenwijdig aan de Langestreek gelegd.  
 
Stormwaarschuwingsdienst, eerst op de Noordertoren en toen ernaast  
Op 12 Augustus 1884 – de sterfdag van mijn overgrootvader die als lid van de 
Reddingscommissie zeer geijverd had voor een telefoonverbinding – werd de eerste 
telefoonkabel over de dijk getrokken en kreeg Schiermonnikoog kort daarop een 
telefoonverbinding met de vaste wal. De eerste decennia alleen met het postkantoor, de 
opzichter van de Rijkskustverlichting en de Noorder vuurtoren. Op deze toren kwam een 
stormwaarschuwingsdienst. Op de omloop werd een wachtlokaal gebouwd voor de kustwacht 
en verder werd op de toren een zware mast geplaatst waaraan de stormbal werd gehesen als er 
storm werd verwacht. Reeds in 1883 was er bij deze toren een 2e wachterswoning gebouwd en 
was het aantal wachters verdubbeld. Op deze wijze hoopte men zoveel mogelijk een herhaling 
van een ramp te voorkomen, die de vissersplaatsen Moddergat en Wierum  in 1883 had 
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getroffen. Door het zwiepen van de stormbal aan de mast werd de hardstenen omloop van de 
toren uit zijn voegen gerukt en vielen er brokken steen naar beneden. Men was dan ook al 
spoedig genoodzaakt de mast weer van de toren te halen. Er werd nu een hoge houten 
seinmast geplaatst op dezelfde plaats waar nu de ijzeren seinmast staat (alweer enige jaren 
geleden verplaatst naar de Gribus; AJM). De dagseinen werden uitgebreid met  twee kegels. 
’s Nachts brandde er een rode petroleumlantaarn. Eerst na de Tweede Wereldoorlog, bij de 
elektrificatie van de seininrichting, werd de rode petroleumlantaarn door vaste witte en rode 
elektrische lampen vervangen. Thans is de betekenis der stormseinen aldus: 
1 zwarte bal: harde wind, windkracht 7; 
1 zwarte kegel met punt naar beneden: storm uit het Z.W.; 
1 zwarte kegel met punt naar boven: storm uit het N.W.; 
2 zwarte kegels met punten naar boven: storm uit het N.O.; 
2 zwarte kegels met punten naar beneden: storm uit het Z.O.. 
’s Nachts zijn de stormseinen als volgt: 
1 rode lantaarn: harde wind;  
dubbel wit: storm uit het Z.W.;  
dubbel rood: storm uit het N.W.;  
rood-wit: N.O. storm;  
wit-rood: Z.O. storm. 
Overdag 1 zwarte vlag: ruimende wind; 2 zwarte vlaggen: krimpende wind. In 1911 is de 
houten seinmast vervangen door een ijzeren kaap waarop nu de kustwacht en de seininrichting 
werd ondergebracht.  
 
Van een vast petroleumlicht naar een draaiend elektrisch licht  
Naast de toren kwam een 2e kaap met geleide licht voor de Eems. De toren die geheel 
opnieuw bepleisterd werd, kreeg een nieuwe kap en een omloop, nu van ijzer. De koperen 
koepel boven het licht werd vervangen door een nieuwe van aluminium. De platte glazen 
waardoor het licht naar buiten scheen, werden vervangen door gebogen glazen. Het oude 
vaste licht werd door een nieuw draailicht vervangen en het petroleumlicht door 
petroleumgaslicht. Voordat met de restauratie van de noordertoren werd begonnen en het 
vaste licht gedoofd, werd het vaste licht van de zuidertoren in een draailicht veranderd. Nadat 
verscheidene keren met het nieuwe licht was proef gedraaid, werd medio Augustus1911 het 
nieuwe licht ’s nachts ontstoken en de zuidertoren als vuurtoren buiten gebruik gesteld en het 
licht verwijderd. Voor het overige vormt deze zuidertoren de basis voor metingen langs de 
kust. De raaien van de strandpalen 1 tot en met 4 zijn op deze toren gericht. Die van de andere 
palen staan haaks op de richting ervan. In de beide wereldoorlogen is op de zuidertoren een 
radio - ontvang- en zendstation geweest en het was de zendmast van deze toren waarvan in 
1918 als eerste op ons eiland de driekleur wapperde toen op de 11e van de 11e maand om 
11.00 uur in de morgen het bericht van de wapenstilstand doorkwam. Nimmer heb ik hier 
zoveel vlaggen zien wapperen als op die dag. Er werd bijna huis aan huis gevlagd.  
In 1950 werd de zuidertoren als watertoren ingericht en onderging toen een flinke 
opknapbeurt na een verwaarlozing van 40 jaar. In 1951 werden de kapen bij de noordertoren 
afgebroken. De kustwacht alsmede het Eemslicht kwamen nu in de toren. In de plaats van de 
uitkijkkaap kwam een ijzeren seinmast. In 1923 is de elektriciteitscentrale gebouwd en in 
november van dat jaar kon de Schiermonnikoger bevolking van elektrisch licht profiteren. In 
mei 1924 werd de vuurtoren elektrisch verlicht. 
 
Graaf von Bernstorff en Domeinen planten bomen 
Graaf von Bernstorff heeft veel bijgedragen tot verfraaiing van de duinen door de aanplant 
van dennen, sparren, elzen en berkenbomen. Toen tegen het eind van de jaren tachtig (van de 
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negentiende eeuw) de Badweg is aangelegd, zijn langs de hele weg bomen geplant, maar er 
zijn er weinig van in leven gebleven. Toen omstreeks 1916 de Rooms Katholieke kerk is 
gebouwd, werden aan de weerskanten drie populieren geplant. Van deze zes bomen is slechts 
1 in leven gebleven. Nu zijn daar allemaal bomen. Het planten van bomen in de duinen is later 
door Domeinen voortgezet.  
 
Kerkklok uit oorlogsschip 
Het oudste gebruiksvoorwerp op het eiland is ongetwijfeld de torenklok met het opschrift 
“Anno MDCXLIX” (= 1649) en is door Jacob Noteman gegoten.” De klok is afkomstig van 
een Nederlands oorlogsschip dat in de 18e eeuw in het Friese Gat is vergaan. Van 1 juni 1943 
tot medio augustus 1945 is de klok weggevoerd geweest naar Odoorn, in Drenthe, waar ze als 
luid- en alarmklok heeft dienst gedaan. Na hier weer op haar oude plaats te zijn neergehangen, 
werd ze met muziek van enige leden van de fanfare feestelijk ingeluid. 
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DS. WINKLER PRINS SCHREEF HELE DAG 
 
Henk Koning schreef in ’t Heer en Feer 2002- 2, blz. 62- 64 een artikel over Winkler Prins en het eiland. Als 
aanvulling hierop kreeg de redactie van Willem van der Geest onlangs nog een verhaal over Winkler Prins 
toegespeeld. Het is afkomstig uit J.A. Bodewes, Rondblikken- van Schoenerkapitein tot stadsfotografie, 1981, 
uitgave Nieuwsblad van het Noorden, blz. 58-59.  
 
Dominee Anthony Winkler Prins is in Nederland vooral beroemd geworden vanwege de 
encyclopedie die onder zijn leiding tot stand is gekomen. In Veendam, waar hij een deel van 
zijn leven gewoond en gewerkt heeft, wordt hij nog steeds geëerd. De 
Rijksscholengemeenschap is naar hem genoemd en in het Veenkoloniaal Museum herinneren 
veel zaken aan deze uiterst productieve schrijver. Terecht, want dominee Winkler Prins 
veroverde destijds voor Veendam een hogere burgerschool. 
Veendam is in 1866 de eerste plattelandsgemeente in Nederland waar reeds drie jaren na de 
M.O.- wet een HBS met vijfjarige cursus op volle toeren draait. Dankzij dominee Winkler Prins 
krijgt Veendam bovendien een Latijnse school voor meisjes en een kweekschool voor 
onderwijzeressen en onderwijzers. Hij gaat uit van de overtuiging dat kennis macht is. “Macht 
om welvaart te voorschijn te roepen en het genot des geestes te verhogen, macht om de 
verderfelijke sleur en de sociale ellende te bestrijden.” Dominee Winkler Prins was 33 jaar toen 
hij in Veendam op een jaarsalaris van duizend gulden zijn intrede deed. Zijn grootste probleem 
was om tijd te vinden voor de Titanenarbeid die hij naast zijn predikambt verrichtte. Hij schreef 
hoofdartikelen voor een half dozijn provinciale kranten, gedichten en opstellen in tijdschriften en 
almanakken, populariserende boeken over natuurkunde en vertaalde populair-wetenschappelijke 
werken uit het Engels en Duits. 
 
Anthony is in 1817 geboren als zoon van Jacob Prins, de dokter van Schiermonnikoog. Hij 
studeerde aan de Utrechtse Universiteit en was in 1838 kandidaat wis- en natuurkunde en 
kandidaat klassieke letteren, toen vader Jacob de studie niet langer kon bekostigen. Anthony 
Winkler Prins (Winkler is de achternaam van zijn moeder) ging toen naar het Doopsgezind 
seminarie in Amsterdam en werd predikant. Hij stond eerst negen jaar in het Friese Tjallebert en 
kwam toen naar Veendam. “Veendam drijft”- aldus dominee Winkler Prins – “op de woelende 
zee van gestadige verstrooiing. Nut, concert, comedie, zeemanscollege, goochelarij, Chinese 
schimmen enz. zijn hier de tijdkorters der winteravonden en de voertuigen ener voorbeeldloze 
uithuizigheid.” In een levensbeschrijving in “Honderd Nationale jaren” (1963, Nationale 
Levensverzekeringsbank) wordt Winkler Prins geschetst als een voorbeeldloze huismus, die zijn 
gestadige verstrooiing vond in zijn studeerkamer. Hij schreef van ’s morgens vroeg tot 
middernacht en onderbrak zijn schrijverij enkel voor pastorale bezoeken en vergaderingen. Het 
district Veendam en daarna het district Sneek wilde hem naar de Tweede Kamer afvaardigen, 
maar Winkler Prins bedankte voor de eer. Wel accepteerde hij het aanbod van de Amsterdamse 
uitgever Carel L.Brinkman om hoofdredacteur te worden van een geïllustreerde Encyclopedie. 
Uit het honorarium wilde hij de studie van vier zoons bekostigen die allen medicijnen 
studeerden. Ruim tien jaar heeft hij er aan gewerkt en toen had ook Nederland een eigen 
wetenschappelijk verantwoorde encyclopedie. In 1870 verscheen “Winkler Prins”, het eerste en 
in 1882 het zestiende, laatste deel.  
 
In datzelfde jaar 1882 ging dominee Winkler Prins (65) met emeritaat en verhuisde hij naar 
Amsterdam. Nauwelijks is hij in de hoofdstad op orde of de uitgeversmaatschappij Elsevier 
vroeg hem zijn encyclopedie te herzien  en uit te breiden. In vier jaar tijds kwam de tweede druk  
(ook weer zestien  delen) gereed. Winkler Prins bleef tot op hoge leeftijd bijzonder vitaal. Hij 
was 78 jaar toen hij met één van zijn zoons over het Kagermeer van Lisse naar Leiden en terug 
schaatste. Hij was tachtig jaar toen hij nog eens weer in Veendam preekte en Schiermonnikoog 
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bezocht. In de daarop volgende jaren schreef hij voor de Delftse Courant nog 150 hoofdartikelen. 
Hij overleed toen hij bijna 91 jaar oud was. Hij had in zijn lange leven 39.000 vellen druks 
geschreven. Een dochter opende een briefje dat hij haar op zijn tachtigste verjaardag had 
toegestopt. Zij las: ”Als ik mocht overlijden, dan mogen mijn vrouw en kinderen weten, dat ik 
een lang en gelukkig leven heb gehad. Het bericht van mijn overlijden moet alleen maar 
geplaatst worden in de Nieuwe Veendammer Courant.” 
 
Mede door het ijveren van figuren als ds. Winkler Prins werd gaandeweg de betekenis van het 
onderwijs ingezien. Zo’n onderwijzer was er in de regel koster bij. Zijn benoeming had heel wat 
voeten in de aarde…… 
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Oude foto's. 
 
Elke keer willen we een aantal oude foto's plaatsen; soms wat ouder, soms wat recenter (niet 
helemaal onder het motto: vorige week is ook al geschiedenis, maar toch ...). Mocht u een foto 
hebben waarvan u denkt: “die zou ook best leuk zijn”, aarzel niet en stuur hem - of: ze - naar de 
redactie. En: graag reacties op de geplaatste foto’s; vaak zijn de (of: sommige) namen en 
gebeurtenissen niet bekend en we willen altijd het liefst zo compleet mogelijk zijn! Het is ons 
gebleken dat er best wel veel over de foto’s wordt gepraat en daarbij namen herkend worden, 
maar het is zo jammer dat dit (lang) niet altijd dit wordt doorgegeven aan de redactie. Beste 
mensen, kom op en laat ook de andere lezers van ons blad van jullie vondsten meegenieten! 
 
Eerst nog een reactie op de voor-vorige aflevering (‘’t Heer en Feer’, jrg 4, nr. 2). Deze reactie is 
per ongeluk niet geplaatst in het vorige nummer, waarvoor onze excuses! 
 
Piet (Fokkes ) Visser uit Kollum schreef: 
Met betrekking tot de foto's in nr. 2 van Jaargang 4, graag het volgende: 
Foto 1 - hooimaand - laat mijn oom Freerk Visser zien met zijn derde zoon, mijn neef Piet. 
Foto 2 - de schuur van Jaap J. Visser geeft naar mijn oordeel een afbeelding van Harm Drent 
weer. Harm Drent was de vaste hulp van Jaap Visser bij hooiwerkzaamheden enz. 
De kleuter herken ik niet.  
Ik ben ongetwijfeld niet de enige die blijk van herkenning geeft maar toch .. 
                          
Van WybJan Groendijk kwam een reactie op de ‘winterfoto’ 1937 (‘’t Heer en Feer’, jrg 5, nr. 
1). (foto nr. 3) :  
 
Uit  de dagboek aantekeningen van de Hr. S v/d Werff. 
 
Ter herinnering aan het huwlijk van den Heer J Weber, en Mej. B. Hoekstra, en de strenge 
vorst periode einde januari 1937 
 
Den Heer J. Weber en Mej. B Hoekstra, die hun voorgenomen huwlijk wegens plaatselijke 
omstandigheden hadden uitgesteld, besloten op zaterdag 30 januari, om op dinsdag 2 februari, 
in het huwlijk te willen treden en een bruiloftfeest in 't hotel v/d Werff te willen geven. 
Doch het KLM vliegtuig was er juist geweest en had ons het noodige voor de bruiloft mee 
moeten nemen, want dat moest nog van den vastenwal komen. 
De KLM werd dadelijk opgebeld, doch deze had nog geen orders van de posterijen, maar 
wilde iedere dag graag komen. Daarom de posterijen opgebeld, doch deze heeren 
"postgoden", waren niet met ons, want al hoe ik deze heeren ook verzocht om dinsdag een 
vliegtuig te willen zenden, zeiden zij neen; woensdag, dinsdag kan niet. 
Doch de KLM zeiden tegen mij wij willen dinsdag graag komen, maar de betrokkene 
postambtenaar wilde het niet. 
En een verzoek, zelfs aan de hoogste adres mocht mij niet baten. 
Het was inmiddels dinsdag 2 februari geworden met dooiweer en een andere wind, spoedig 
werd daarom Oostmahorn gebeld en naar de ijstoestand gevraagd, het antwoord was, hier 
voor de kust is het ijs verdwenen, alles open water, de veerboot "Brakzand" zal straks trachten 
de passagiers en post naar het eiland te brengen. Ik liet hierop dadelijk volgen, zeg vooral 
tegen de kapitein van de "Brakzand" dat er een extra personen auto uit Groningen komt, met 
goederen voor een bruiloft, voor ons. De boot zou een uur voor zijn gewone vertrektijd, 
vertrekken. 
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De betrokken adressen in Groningen, die de goederen moesten leveren en zoomede de auto 
werden onmiddellijk op gebeld en de auto was tijdig op Oostmahorn doch de "Brakzand" was 
nog eerder dan afgesproken was, vertrokken. 
De chauffeur, die teleurgesteld op Oostmahorn stond belde ons op en vroeg ons wat hij moest 
doen,- de goederen in het veerhuis laten en de nota opzenden-, de hoop dat de zaak in orde 
zou komen was nu voorbij, maar neen toch niet, er was nog een beetje hoop in de mopperende 
hotelhouder, ik greep de telefoon en vraag: Posthumus, mag ik 2 Oostmahorn? O ,zeker hier 
is hij! "Hier is Visser, Oostmahorn" , U spreekt  met v/d Werff, mag ik Toxepeus,? zeker, 
"Hallo hier Toxepeus" 
"Je spreekt met v/d Werff" 
"Ja, ik hoor het, wat is er van jou dienst" 
"Ik kom vragen als Jannus, de goederen die niet met de "Brakzand" zijn mee gekomen ons 
ook brengen kan" 
"Ja dat had wel gegaan, doch Jannus  is ziek" 
Ik zeg dat spijt mij erg, want ik ben verlegen om de goederen, die op Oostmahorn zijn, 
Toxepeus zwijgt, ik roep"Hallo", doch geen antwoord maar ik hoor heel verweg- zeker 
contact op de lijn- stemmen uit de verte - ja dat moet - dat klonk als kwam het van mij zelf, en 
plotseling komt Toxepeus met zijn basstem zeggen," wij zullen jou straks met de Insulinde, 
voor het Strandhotel, de goederen brengen, zorg dat je daar tijdig op 't strand bent." 
"Ik zal daar tijdig present zijn, wanneer denkt u daar te kunnen zijn?" 
"Nu eerst wat eten, ongeveer drie uur" 
"goed" 
Doch er is veel ijs op 't Frieschegat en daarom kon de reis een wat langer duren en ik vraag 
aan den heer Burgemeester, als het trouwen niet een half uur later (uitgesteld) kan worden, die 
hierin toestemt, als 't jonge paar er genoegen mee neemt, en omdat het Bruidsbouquet ook 
mede komt is een half uur uitstel hun ook goed. 
Deze zaak is dus in orde, en ik tijdig naar het strand, doch het is potdik van mist, eindelijk ik 
hoor de motoren van de "Insulinde", hoor dat hij mij passeeert, maar ik zie de boot niet en op 
de "Insulinde" zien ze mij niet en zij varen in oostelijke richting. Na een poos wachten keert 
de "Insulinde" weer blijkbaar terug, want ik hoor opnieuw het motor geronk en ja wel de mist 
is minder dik geworden en wij kunnen elkander zien 
Ik zie dat twee mannen in de boot gaan die naar 't strand roeien, toen de sloep het ijs kreeg 
stapten de mannen met hunne lange laarzen in 't water op het strand en brachten mij de 
goederen, het waren de Stuurman van de Insulinde, de heer J Toxepeus, en de motordrijver 
van de Laman de Vries, de heer U Ganzenga te Oostmahorn. 
Na een korte begroeting, werden de zaken in de auto gebracht en in een vlug tempo naar het 
dorp gereden, want het was ook de tijd, en juist in't dorp de klok begint te luiden, het 
bruidspaar staat gereed, om het huis te verlaten, en wij kunnen haar nog juist op het laatst het 
bruids bouquet overhandigen. 
Nu kwam alles in orde op het feest, wat ons zeer verheugde want niemand had dit gedacht  
Doch wat was ik blij, dat de veerboot Brakzand te vroeg was weg gevaren, want deze kon 
wegens het vele ijs, het eiland niet bereiken en keerde met onverrichter zaken op Oostmahorn 
terug.  
Spoedig informeerde ik op Oostmahorn, naar de aankomst en terugkeer van de Insulinde die 
na plus minus 1 1/2 uur weer op zijn station aanwezig was, gelukkig. 
Het bruiloftsfeest was des 's avonds een prachtfeest en dikwijls, hoorde men; nog geen post, 
maar wel bloemen op 't feest 
De redding commissie en ook de heer M Toxepeus gezagvoerder den Insulinde heb ik later 
voor de wel willendheid en moeite bedankt, doch Toxepeus zeide tegen mij "niets te danken 
hoor, wij zijn het aan jou verschuldigd" 
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En hier mede is mijn relaas ten einde 
 
febr. '37 
 
was getekend  S v/d Werff 
 
 
 
De ‘nieuwe’ oude foto’s: 
 
(oude foto 1) 
 
(onderschrift) 
1. Foto afkomstig uit het archief van Willem van der Geest. Het christelijk gemengd zangkoor 
Hosanna van vòòr 1930 met als dirigent Melle Kalfsbeek. Welk jaar precies weet misschien 
een lezer van dit tijdschrift. De dames A. Visser-Kalfsbeek en S.M. Van der Geest-de Haan 
wisten gelukkig nog te achterhalen wie het allemaal waren.  
Bovenste rij van links naar rechts: Riemke Zeldenrust, Janette Klontje, Trijntje Oosterloo, 
Aaltje Kok, Hiltje Faber, Teake Holwerda, Douwe Tilstra, Kees de Vries, Sietske Sliep en 
Tjitske Sijtsma. 
Tweede rij van links naar rechts: Bina Holwerda, Aukje Fenenga, Trijntje Klontje-Visser, 
Antje Schat, Aaltje Elles-Visser, Trien Oosterloo, Willie Poel, Fopje Hoekstra, Tjeerdje 
Visser en Antje van der Geest. 
Derde rij zittend van links naar rechts: Gusta Dijkstra, Simon Dijkstra, Arend Klontje, Melle 
Kalfsbeek, Egbert Oosterloo, Foppe Bakker en Alie Sijtsma. 
Vooraan op de grond zittend: Foppe Smids en Douwe Kalfsbeek. 
 
 
 
(oude foto 2) 
 
(onderschrift)  
2. Woonhuis en smederij J. van der Veer op de Middenstreek. Thans, rechts: woonhuis  
mevrouw Faber-Kooistra en links winkel en werkplaats van Pranger & Rosier (foto G.F.E. 
Bakker). 
 
(oude foto 3) 
 
(onderschrift) 
3. Feye de Groot (3 sept 1882 Schiermonnikoog - 18 nov 1964 Schiermonnikoog) en Antje 
Buikema (19 sep 1880 Zuidhorn – 15 maart 1969 Appelscha), voor hun huis aan de 
Langestreek 140. Feye was vuurtorenwachter van 1912-1939. Hij was een verwoed visser met 
het botwant en kon ook goed een stuk wild verschalken. Hij pruimde veel en als je dan bij 
hem stond zei hij “Moet je een snoepje?” en dan drukte hij je de uitgekauwde bal pruimtabak 
in handen. (foto Bauke Henstra). 
 
(oude foto 4) 
 
(onderschrift) 
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4. Toen aannemer Van der Meer in 1967 een feestje gaf in Hotel Van der Werff werd in de 
lounge een foto gemaakt van het gehele personeel. 
Voorste rij, van links naar rechts: Simon Dijkstra, Wieger van der vGeest, Leo van der Veen, 
Tjisse van der Meer. 
Achterste rij, van links naar rechts: Bauke Henstra, Eddy Bakker, Johannes Boersma, Adriaan 
van der Veen, Cöby Rickal, Siebe de Vries. (foto Bauke Henstra) 
 
(oude foto 5) 
 
(onderschrift) 
5. De vijf kapiteins. 
Een foto van Toek Schoemaker. De foto is genomen in 1890 in Amsterdam. 
Staand van links naar rechts:  
R. Visser – kapt. “Lina Johanna”; J.L Wiersma – kapt. “IJmuiden”; 2 heren van de rederij 
Bok te Amsterdam; T.R. Wielema – kapt. “Magdalena”. 
Zittend van links naar rechts: 
A. Steffens – kapt. “Jan Karel”; Folkert Dobbinga – kapt. “Elizabeth”. 
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Vragen van lezers 
 
Van Thijs de Boer van het (zeer aan te bevelen; red.) Schelpenmuseum kregen we de 
volgende vraag: 
“Vorig jaar vond ik langs de eblijn voorbij paal 16 dit houten voorwerp; lengte ca. 20 cm. het 
was geheel doorwaterd, net zoals sommige oude stukken scheepshout. Het voorwerp is hol. 
De steel heeft een smalle holte; de holte in het bovendeel is breder en heeft aan twee kanten 
een kleine inkeping. Ik ben heel benieuwd wat het is. Misschien een onderdeel van een (oud?) 
schip; wellicht iets heel anders. Wie het eens nader wil bekijken: het ligt in ons 
Schelpenmuseum. 
 
(twee dia’s) 
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Reacties van lezers.  
 
* Piet F. Visser uit Kollum schrijft:  
 
Naar aanleiding van het artikel van de heer Koning over de brief van T.L. Mellema (ik 
herinner mij hem nog (vooral zijn begrafenis met voor ons gevoel enorm veel bloemen en 
kransen maakte indruk), graag het volgende. 
In het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42 (1988) is een lijst 
opgenomen van de Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In deze lijst komen twee 
eilanders voor: 
t.w. Visser, D., gewezen schipper op de veerboot op Schiermonnikoog, ovl. aldaar 14 
febr.1942. 
Hij werd als zodanig benoemd bij K.B. van 2 febr. 1925. 
De tweede, en daar gaat het dus om was: Dubblinga, Rienk Meindert, geb. Schiermonnikoog 
17 nov 1869, oud-schipper van de reddingboot te Schiermonnikoog, ovl. ald. 20 okt.1949. Hij 
werd benoemd bij K.B. van 30 dec 1933. De suggestie van Mellema heeft kennelijk dus 
resultaat gehad. Overigens was dit een onderscheiding waarom men kon vragen. 
Aan het broederschap was een jaarlijks pensioen van 200 gulden verbonden. Na 1960 zijn 
geen nieuwe broeders meer in deze orde benoemd. Tot dat jaar was het bedoelde pensioen 
nog steeds 200 gulden. 
Onder deze broeders waren veel redders van de beide toen in Nederland actieve 
reddingmaatschappijen. 
Met name voor dezen, zat aan de benoeming nogal eens een gratificatie vast. 
 
* Van mevrouw Sine Beukema-Faber ontvingen wij de volgende uitvoerige reactie:  
De laatste ‘’t Heer en Feer’, (jaargang 5, nr.1) brengt weer zoveel “oud” nieuws waarover 
nagedacht moet worden, dat ik er niet mee klaar kom. En het brengt ook de behoefte om er op 
te reageren.  
 
Piet Paaltjens: Bij de “reacties van lezers” op blz. 34 wordt mijn overleden broer Feije Faber 
genoemd en het verhaal van mijn moeder over “een fraimden dumde”. Het is de vraag of een 
passage uit een brief van Piet Paaltjens als waarmerk voor de aanwezigheid van François 
Haverschmidt kan gelden. Overigens kunnen we rustig aannemen dat heel wat “fraimde 
dumdes” in de loop der jaren hun heil op het eiland gezocht hebben. En onze grootmoeder - 
geboren in 1849 - vertelde ons, dat de eigen “aude dumde” ( bedoeld is Hundlingius) ook 
“fraimd” was. Hij was bang. Als hij ’s avonds met zijn vrouw  bij de tafel onder de 
petroleumlamp zat, staarde hij voortdurend naar de vergulde metalen bal onder de lamp - 
iedere hanglamp had zo’n bol als tegenwicht - wat zat er in die bol? Het zou wel eens 
dynamiet kunnen zijn! Had hij misschien onder de petroleumlamp angst voor “de 
Verlichting”?   
 
Naar aanleiding van “Een opmerkelijke brief” op blz,17 e.v. nog het volgende: Mellema zal 
zelf wel degene zijn geweest die gezorgd heeft dat Rink inderdaad “broeder”van de 
Nederlandsche Leeuw is geworden. In mijn kindertijd ging het verhaal dat Rink wel eens 
klaagde: ”De leeuw zou eens moeten jongen!”   
     
“Het Grafschrift voor Gerti Cornelis” op blz. 24 e.v.: Ik ben Elianne Muller dankbaar voor 
haar artikel. Het is met veel deskundigheid en in ontroering geschreven. En het brengt de 
mogelijkheid dat voorbijgangers in het vervolg “beschouwers” zullen zijn!  
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Ik had nog een voorgeschiedenis verwacht. Er moeten toch nog wel eilanders zijn die weten 
dat die steen niet in 1658 is neergelegd. Onze oud school had een brede dubbele deur. 
Daarvoor lag een straatje van donkerrode baksteen. En daarvoor lag de grijze stoepsteen. 
Honderden malen zijn onze voeten er over gegaan. En eindeloos tripten we als spelletje 
“voetje op, voetje af”. Totdat op een keer die steen gelicht moest worden. En toen pas 
ontdekte men dat het een grafsteen was. Gemeenteraad en Kerkvoogdij hebben toen wel 
meteen besloten dat die steen op het kerkhof behoorde te liggen. Helaas, degenen die het 
karwei op zich namen waren niet voor hun taak berekend. Ze lieten de steen vallen. En zo is 
hij in twee stukken op het kerkhof gekomen. Ik vermoed dat dit omstreeks 1927 is gebeurd, 
want ik moet een jaar of 15 zijn geweest. Toen ik voor het eerst de steen zag en de regels 
spelde, drong het meteen tot me door, dat dit iets bijzonders was. De woorden: “terwijl de ziel 
ontruckt dees ongestuime tuimelwiel” hebben tijden lang door mijn hoofd gespeeld. En 
daarom ook ben ik zo gesticht door deze uiteenzetting over dit funeraire gedicht. En ik ben de 
schrijfster dankbaar voor haar verwijzing naar de Christen-Humanistische Hollanders uit de 
tijd van dit overlijden. Het gaat om een vroomheid die de 17e eeuw heeft overleefd. Ik weet 
mij hier thuis in de vroomheid van de dorpsgemeenschap van mijn kinderjaren. Ik ben van 
1912. De belevenissen van de voorbije zeilvaart waren nog in het dagelijkse leven aanwezig. 
Het was een dorp met veel weduwen. Overal waar je als kind naar binnen liep, zag je aan de 
wand de schilderijen van de schepen en de portretten van de doden. “Stof keert weer tot stof”, 
maar de doden leefden in de gesprekken voort. De dood hoorde bij het leven en zo hoorde de 
kerk bij het dorp. De begrafenissen maakten deel uit van het dorpsritueel. In de kerk zaten de 
vrouwen en zongen: “ Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zij nacht”. Al wat 
het dorp overkwam, moest in het dorp worden verwerkt. En in het volbrengen van deze 
gezamenlijke taak, lag de grondslag van een vroomheid zonder kerkdeling. We gingen als 
kinderen vanzelfsprekend naar zondagsschool, naar de catechisatie. Maar niemand - mijn 
ouders niet, maar ook geen schoolmeester, zondagsschooljuffrouw of dominee - heeft mij als 
kind ooit voorgehouden dat ik moest geloven wat in de bijbel staat. 
 
Ik ben daar mijn hele leven dankbaar voor geweest. Dankbaar voor de herinnering aan een 
dorpsgemeenschap van mensen die opgroeiden in de vanzelfsprekendheid van het weten dat 
het leven alleen geleefd kan worden als je het tezamen tegemoet treedt en - als het moet - 
tezamen de dood tegemoet treedt. Leven en dood hebben de vanzelfsprekendheid verloren, 
waarmee ze in het dorp van onze kinderjaren en op de schepen van onze vaders en 
grootvaders werden aanvaard. Het waren zware levens met rijke herinneringen. Ons leven van 
nu mist die rechtlijnigheid. Met alles wat wij vóór hebben op dat leven van toen, staan wij 
voor zwaardere beslissingen. Moge het zijn dat de herinnering ons sterkt.              
 
 
* In ’t Heer en Feer 2001- 2 schreef Bauke Henstra een artikel over de door de Duitsers naar het eiland 
verbannen predikant Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Maria Hooghart herinnert  zich over deze 
predikant het volgende voorval.  
 
“In 1939 vertrek ik met mijn zusje Jannie naar de vaste wal en gaan we in de psychiatrie 
werken. Dat was in Zuidlaren, op Dennenoord. Daar werkten wij ook tijdens de oorlogsjaren. 
Maar tegen het eind van de oorlog moest al het personeel bij de directie komen. We kregen te 
horen dat de Duitsers de hele inrichting nodig hadden om de vele eigen Duitse gewonden te 
verzorgen. Een deel van het personeel zou moeten blijven om deze gewonden te verplegen. 
De helft van onze patiënten zou met een deel van het personeel naar Bronswijk, in 
Wagenborg, gaan en de andere helft van de patiënten zou met personeel naar Franeker 
vertrekken. De rest van het personeel zou moeten achterblijven. Deze mededeling 
veroorzaakte een golf van verontwaardiging. We hadden in die oorlog al zoveel meegemaakt, 
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zaten min of meer in het verzet en hadden goede vrienden en kennissen die gefusilleerd of 
opgepakt waren en naar Auschwitz afgevoerd. Mijn zusje zou met een deel van de patiënten 
meegaan, dat stond meteen al vast. Wat er met mij zou gebeuren, was nog ongewis. Ik was 
vast van plan die Duitsers niet te verplegen. Maar, wat dan? Onderduiken? Gelukkig mochten 
we eerst nog een paar dagen naar huis, wij dus naar het eiland.  
 
Thuis gekomen zaten we in de serre van ons ouderlijk huis - dat was de Meeunebank op de 
hoek Molendijk/Noorderstreek - met de rest van de familie om ons heen. Wij vertelden  ons  
probleem en spraken hierover onze zorg en diepe verontwaardiging uit. En blijkbaar keken we 
allemaal ernstig. Op dat moment komt er een oude grijsaard, met een lange grijze baard, 
voorbij. Dat was dominee Domela Nieuwenhuis. Door zijn activiteiten in de oorlog, was hij 
samen met zijn zoon opgepakt en in het Scholtenshuis op de Grote markt in Groningen 
opgesloten. Zijn zoon is gefusilleerd en dat zou ook met hem gaan gebeuren. Blijkbaar 
vonden de Duitsers hem echter te oud en waren ze bovendien onder de indruk van zijn 
persoonlijkheid; hij dwong gezag af. Hij werd naar het eiland verbannen. Daar was hij heel 
lang in pension Maria onderdak, bij mijn oom Egbert en tante Trijntje Oosterloo.  
 
Hij kwam dus bij ons huis langs, groette beleefd, draaide zich om en kwam toen op onze 
serredeur af. Mijn moeder deed open, nodigde hem uit en bood hem een stoel aan en zei: 
“Dominee, we hebben hier een groot probleem”. Ze vertelde over haar beide dochters, over 
mijn moeilijke positie en dat ik nog niet precies wist wat ik nu zou moeten doen. Domela 
Nieuwenhuis luisterde aandachtig, knikte en leek het allemaal goed te begrijpen. Ineens zei 
hij: “mag ik een gebed uitspreken? Misschien helpt dat om uit de impasse te komen”. Zijn 
gebed was heel ontroerend. Je merkte gewoon dat hij er helemaal bij betrokken was. Toen zei 
hij: “…en als jullie nu niet weten wat je moet doen, moet je toch altijd maar bedenken dat in 
het aangezicht van de dood niemand meer je vijand is”. Nadat hij ons allemaal sterkte had 
gewenst, vertrok hij.  
 
We gingen naar Zuidlaren terug en daar hoorde ik dat ook ik met het transport naar Franeker 
zou meegaan. Had ik wel moeten blijven, dan had ik toch ook de Duitse gewonden geholpen. 
Immers, in het aangezicht van de dood is niemand meer je vijand.” 
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De raadplaat. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en vragen 
u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van jaargang 5. 
 
Te zien was de noordkant van het huis Badweg 47 (op de hoek van het Elimpad). 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Familie Benes, Voorstreek (wat ook wel logisch 
is, want het was de enige inzending! Kennelijk was het wel erg moeilijk!) 
 
De nieuwe raadplaat:  
 
(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
Uw oplossing wordt verwacht uiterlijk 15 januari 2004. 
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Van de redactie 
 
Op het moment van schrijven (half februari) lijkt het er op dat het voorjaar al is 
aangebroken: bloembollen komen al boven de grond en knoppen in struiken en 
bomen beginnen zich al volop te tonen. Een heel verschil met 25 en 75 jaar 
geleden! Vooral 1929 was een jaar waarin de wereld er wel iets anders bij lag. Van 
31 januari tot 19 maart kon de veerboot niet varen vanwege het ijs!  
Het nummer wat voor u ligt is een nummer met veel vragen: over Wopke Fenenga, 
over een filmvoorstelling in 1947 en een bruiloft in 1841. Verder kunt u lezen in 
een artikel van onze archivaris hoe een burgemeestersvrouw in het begin van de 
20e eeuw Schiermonnikoog beleefde; gaat Durk Reitsma door met zijn relaas over 
de afneming van het eiland en neemt Bauke Henstra ons weer mee naar een 
episode van de Tweede Wereldoorlog. Bij de oude foto’s een echt hele oude en er 
wordt alvast vooruitgekeken naar het volgende nummer van ons tijdschrift. 
Dus hopelijk weer genoeg stof voor een paar genoeglijke uurtjes! 
 
Verenigingsnieuws. 
 
Als u de contributie voor 2004 nog niet betaald heeft, zou u dat dan zo spoedig 
mogelijk willen doen op de rekening van ’t Heer en Feer bij de Rabobank 
Schiermonnikoog, nr. 34.61.83.413. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen       € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”       € 2,35 
boekje “Vredenhof”        € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en Robbenvangst” € 6,00 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’     € 3,75 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens 
opruimingswerkzaamheden dingen tegen komen die met het eiland te maken hebben 
en waarvan u vindt dat ze wel weg kunnen - graag een telefoontje naar de vereniging 
en we komen ze bij u ophalen om ze toe te voegen aan de verzameling van de 
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CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo blijven ze goed bewaard 
op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland.  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Zoute lippen. Gedichten van Sahasrara; foto’s van Ed Kieckens. Nieuwegein, 
Uitgeverij SG, 2004. 40 blz. (Uitg. mede mogelijk gemaakt door Boekhandel 
Kolstein) 
 
Debuutbundel van Sahasrara, die met haar poëzie het eiland beschrijft en het 
gevoel dat de daar heersende elementen bij haar opwekken. De foto’s van Ed 
Kieckens sluiten nauw aan bij de gedichten. 
 
* Huijsman Rzn., N. – De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van 
Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, ’t Heer en Feer, 2003. 150 blz. 
 
Aan de hand van de onderscheiden histories van de eilander post, telegraaf en 
telefoon biedt deze publicatie een helder inzicht in een belangrijk aspect van de 
eilander historie. De auteur heeft met deze publicatie de reeks over alle 
Waddeneilanden voltooid.  
Het boekje is te verkrijgen bij de CHV voor € 8,50. 
 
Twee video’s: 
 
* Dorpsbelang 2003; een impressie van Magda Groendijk (interviews) en Derk 
Kool (camera/montage). (Gemaakt t.g.v. kascontrole 2003 van Dorpsbelang).  
 
Vertoond op de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang, 28 nov. 2003 
 
* Schiermonnikoog; herinneringen voor 1970. Uitgebracht door de 
CultuurHistorische  
Vereniging  “’t Heer en Feer”. Samengesteld door het Fries Museum (dit moet zijn: 
Fries Film Archief; red.); 2004. 
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Vertoond op het Fries Film Festival, Leeuwarden, 9 nov. 
2003 en op de jaarvergadering van ’t Heer en Feer, 20 nov. 
2003  
 

* Nog niet verschenen, maar als aankondiging: een boekje 
over het meest noordelijke huis van Nederland: Opduin, een 
wandelend huis.  

De schrijfster van dit boekje, Anneke Rubens-Onnes, 
schrijft: 

“Interesse, het samenvallen van gebeurtenissen en de tijd kunnen kennelijk de 
ingrediënten vormen voor een boekje.  

Oude familiefoto’s hebben me altijd bijzonder geïntrigeerd, helemaal toen na het 
overlijden van mijn vader, Sikko Onnes zijn stamboom in mijn bezit kwam. 
Daarmee was ik in staat de personen op de foto’s een plaats te geven. Eind jaren 
negentig kwam ik op het spoor van twee zwagers van mijn grootvader Arnold 
Onnes die rond 1890 naar Zuid Afrika waren geëmigreerd. In 1912 kwam na hun 
overlijden aan de malaria de erfenis bij de familie in Groningen terecht. Dit vond 
op een uitermate gunstig moment plaats aangezien mijn grootvader daar druk aan 
het rekenen was of hij deel zou nemen aan het bouwplan “Nieuw 
Schiermonnikoog” . Naast het reeds bestaande luxueuze Badhotel aan de Noorzee-
zijde van het eiland zou namelijk een boulevard aangelegd worden waaraan een 
aantal villa’s moesten verrijzen. Mijn grootvader stortte zich als eerste in dit 
avontuur en liet Opduin bouwen in 1913. Dat het project als gevolg van de 
oprukkende zee letterlijk en figuurlijk in het water zou vallen, heb ik aan de hand 
van brieven en archieven kunnen beschrijven in dit boekje. Opduin bleef gespaard. 
Na twee verplaatsingen stond het eindelijk veilig aan de oostkant van de Badweg 
en opende het de deuren voor onbeperkt vakantieplezier. Met die 
jeugdherinneringen sluit ik het boekje af, waarin de talrijke foto’s uit familiebezit 
hiervan een toch wel unieke illustratie geven”. 
 
Het boekje wordt op 27 maart door de schrijfster gepresenteerd en gesigneerd bij 
Boekhandel Kolstein. 
 
Ter aanvulling op …. 
 
In het boekje ‘De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schiermonnikoog’, 
staat bij de foto op blz. 104: ‘Telefoonpalen langs het Torenbinnenpad’. Van 
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verschillende kanten werd opgemerkt dat dit geen telefoonpalen betreft, maar 
elektriciteitspalen!  
 
Wopke Fenenga  

      
   Door Durk Reitsma 

 
Albert Schokker, gemeenteveldwachter op Schiermonnikoog, stelde het volgende 
rapport op over het overlijden van Wopke Fenenga. 
 
“Den Heer 
Burgemeester der gemeente Schiermonnikoog te Schiermonnikoog. 
 
Rapport 
 
Ik, ondergeteekende, ALBERT SCHOKKER, Veldwachter der gemeente 
Schiermonnikoog te Schiermonnikoog, heb de eer UEdelachtbare het volgende te 
rapporteeren. 
Op Vrijdag 2 Februari 1940, des namiddags te omstreeks 8 uur en 15 minuten, toen 
ik mij surveilleerende bevond op den openbaren weg in de nabijheid van hotel van 
der Werff alhier, werd ik aldaar aangesproken door Haaike Smink, oud 17 jaar, 
wonende alhier. Hij verklaarde mij, gezien te hebben dat in de nabijheid van de 
Zeedijk op den Reeweg den man persoon lag welke geen teekenen van leven meer 
gaf. Daar hij niet in het bezit was van een zaklantaarn had hij niet kunnen zien of 
het een bekend persoon was. Direct was hij teruggekeerd om kennis te geven van 
zijn bevindingen. 
De alhier wonende geneeskundige H.C.Berghuis, die zich op dat tijdstip bevond in 
een vergadering in hotel van der Werff, werd direct.gewaarschuwd. Deze verzocht 
eenige E.H.B.O.ers, die eveneens in die vergadering aanwezig waren, mee te 
willen gaan assistentie te verleenen. 
In tegenwoordigheid van deze personen heb ik mij daarna op weg begeven. Ter 
plaatse door H. Smink genoemd, werd door ons aangetroffen een manspersoon, 
welke ons bleek te zijn den alhier wonenden schipper W. Fenenga, ligende 
voorover op den weg, terwijl geen teekenen van leven meer aanwezig waren. 
Onder leiding van Dr Berghuis voornoemd, is deze persoon, door middel van een 
meegebrachte draagbrancar, daarna overgebracht naar Hotel van der Werff. Door 
het toepassen van kunstmatige ademhaling werd toen getracht de levensgeesten 
alsnog weer op te wekken. Enkele aanwezige nieuwsgierigen, die zich eveneens in 
de zaal begeven hadden, werden hieruit door mij verwijderd. Nadat gedurende 
twee uren aaneen kunstmatige ademhaling was toegepast, waaraan door mij en 
enkele andere E.H.B.O.ers werd deelgenomen, oordeelde Dr. Berghuis dat zulks 
wel gestaakt kon worden, omdat de dood reeds moest zijn ingetreden. De persoon, 
die genaamd was, 
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  WOPKE FENENGA, geboren te Schiermonnikoog, 14 
September 1888, van beroep schipper, wonende te Schiermonnikoog, Langestreek 
A 87, was ongehuwd en woonde samen  met een huishoudster. Deze huishoudster 
is door mij omzichtig met een en ander in kennis gesteld, terwijl den hier wonende 
H. van Bon  de familie van Fenenga telefonisch heeft doen waarschuwen. 
Omtrent den doodsoorzaak deelde Dr Berghuis mij mede, dat deze moest worden 
toegeschreven aan het feit  dat Fenenga door de koude was bevangen en 
tengevolge hiervan was overleden. 
Het lijk van Fenenga is daarna onder mijn toezicht overgebracht naar de woning 
waar hij voor zijn overlijden woonde. 
 
Ik, rapporteur, voeg hier nog aan toe dat Fenenga, met een groep andere personen, 
dien avond te ruim 7 uur 
het dorp Schiermonnikoog had verlaten, om een onderzoek in te stellen naar en zoo 
noodig hulp te verleenen aan een zestal personen, die, dien namiddag te omstreeks 
1 uur, vanaf de Groningerkust voor een tocht over het ijs van de Waddenzee naar 
het eiland Schiermonnikoog waren vertrokken, doch hier niet waren aangekomen 
en evenmin op de plaats van vertrek waren teruggekeerd, zoodat men over het lot 
van deze menschen in groote ongerustheid verkeerde. 
Ongeveer ter plaatse waar hij later werd gevonden, had Fenenga de opmerking 
gemaakt, dat hij een brandende lantaarn van huis zou halen om die te hangen in de 
mast van zijn schip, dat ligt aan de aanlegsteiger te Schiermonnikoog. 
Daarna is Fenenga blijkbaar direct teruggekeerd en omdat zij allen nog op den 
harden weg waren, had niemand daar verder aandacht aan geschonken. Zeer 
waarschjjnlijk is hem toen hij terugkeerde, vrijwel direct het ongeval overkomen, 
zoodat hij ruim een uur ter plaatse in de koude op den weg heeft gelegen voordat 
hij werd gevonden. 
Hiervan is door mij op afgelegden ambtseed, opgemaakt en geteekend dit rapport 
te Schiermonnikoog op 3 Februari 1940”.    
 
Tot nu toe heb ik geen moment getwijfeld aan de in het rapport omschreven gang 
van zaken. Maar...., meerdere eilanders vertellen, nu ruim 60 jaar na liet tragisch 
overlijden van Wopke, dat het rapport niet geheel in overeenstemming is met de 
ware gang van zaken. Daarom de vragen: 
 
o Wie vond Wopke ? 
 
o Wie leende de dekens van Sake van der Werff ? 
 
o Wie droegen de brancard ? 
 
o Wie heeft aanvullende informatie ? 
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De redactie ontvangt gaarne uw reacties. U kunt ook even naar Stiens bellen. Tel 
058 2573227 (telefoon met muziekje). 
 
Herinneringen aan het eiland van een 
burgemeestersvrouw over de periode 1902-1906 
 

Tj. Jongsma1 
  
De gemeente Schiermonnikoog kreeg onlangs de beschikking over een kopie van 
de geschreven tekst van een lezing, gehouden op 26 oktober 1955 door Antje 
Keuning, echtgenote van Jacob Jan Woldringh, burgemeester van 
Schiermonnikoog van 1902 tot 1906, over hun begintijd als jong 
burgemeestersechtpaar. De tekst van de lezing bevat wetenswaardigheden over 
Schiermonnikoog aan het begin van de twintigste eeuw en wordt daarom hieronder 
integraal overgenomen. Ter wille van de leesbaarheid is de tekst voorzien van 
tussenkopjes.  
 
Jacob Jan Woldringh, geboren op 7 februari 1876 te Blokzijl, werd op 11 februari 
1902 benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog, als opvolger van Albertus 
Bruins Slot, die als burgemeester in Smallingerland was benoemd. Jacob Jan 
Woldringh huwde op 22 juli 1902 te Opsterland met Antje Keuning, geboren op 12 
december 1874 te Franeker. Zij kregen op Schiermonnikoog één dochter, genaamd 
Johanna Karsina Iemkje, geboren op 18 juli 1903. 
De nieuwe burgemeester werd in de raadsvergadering van 24 februari 1902 
geïnstalleerd. In 1901 was ook de functie van gemeentesecretaris vacant 
geworden. De gemeenteraad besloot op 6 februari 1902 dat een combinatie van 
beide functies niet wenselijk was. Maar kennelijk had ook Jacob Jan Woldringh al 
eerder naar de betreffende functie gesolliciteerd, want in de raadsvergadering van 
25 maart 1902 wordt op voorstel van B. en W., die een combinatie van functies als 
burgemeester en secretaris uit praktische overwegingen wel aantrekkelijk vonden, 
besloten het besluit van 6 februari 1902 in te trekken. Daarna kon de burgemeester 
ook als gemeentesecretaris benoemd worden. De bestuurlijke loopbaan van Jacob 
Jan Woldringh op Schiermonnikoog in een gecombineerde functie als 
burgemeester en gemeentesecretaris duurde niet lang. Hij werd al per 1 juni 1906 
benoemd tot burgemeester van Kollumerland en Nieuwkruisland. Daar bleef hij 
burgemeester tot aan zijn pensionering op 1 mei 1941. 
 
De eerste tijd 
Het was het begin van deze eeuw, het jaar 1902, en het was zomer. We waren kort 
geleden getrouwd en op weg naar de plaats van onze bestemming. Eerst met tram 

                                                
1 Jongsma is streekarchivaris te Dokkum en bezoekt ook maandelijks Schiermonnikoog 
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en later omnibus tot aan de waddenkant van de Noordzee waar de bootsman van de 
reddingsboot van Schiermonnikoog ons opwachtte met een grote zeilboot om ons 
over te varen naar dit eiland waar mijn man enkele maanden geleden tot 
burgemeester was benoemd. Op dat tijdstip was ook de betrekking van 
gemeentesecretaris vacant geweest. De gemeenteraad had besloten de jonge 
burgemeester - mijn man was toen 26 jaar - ook met die functie te bekleedden 
opdat de toenmalige kleine traktementen het tezamen mogelijk zouden maken een 
huishouding op te zetten. 
 
En nu was het zoover. We waren getrouwd en aangekomen te Schiermonnikoog. 
Onze woning, ‘een aardig huisje met serre’, was al ingericht. We konden er zomaar 
intrekken, maar het kwam mij de eerste avond wel wat vreemd aan, dat ik mij 
ineens alleen moest redden om voor een maaltijd te zorgen, want manlief was aan 
het uitpakken van een en ander begonnen, wat hem waarschijnlijk meer aanlokte 
dan om als hulp in de keuken te fungeren. Na de maaltijd kwam het hoofd der 
toenmalige U.L.O. school2 even waarschuwen dat het fanfarecorps een serenade 
wilde brengen en een ogenblik later, daar waren ze. Een hele sensatie als je dat de 
eerste keer overkomt. 
 
Het was toen augustus en we hadden dus nog enkele maanden voordat de winter 
zou komen en maakten elke middag heerlijke wandelingen door de duinen naar het 
strand, waar we in de week toen geen sterveling aantroffen en het ons particulier 
strand noemden. Het badhuis was namelijk in die jaren gesloten. Een houten 
paviljoen was er wel, waar men een kopje thee of koffie en limonade kon krijgen. 
Ons huisje stond op het einde van een lange rij eilander huizen en vlak tegenover 
het oude jachtslot3. In de gevel van dit slot was het wapen van Schiermonnikoog 
aangebracht dat een schier of grijze monnik voorstelde. Vandaar de naam van het 
eiland. De toenmalige eigenaar van het slot was Graaf Bernstorff die elk jaar met 
vrienden kwam jagen. Bij een dergelijke gelegenheid kwam de Graaf op een avond 
ons een bezoek brengen om met de nieuwe burgemeester kennis te maken. Het was 
een grote man, die gehuld in een lange jas met pelerine nog groter leek dan hij was. 
Ineens stond hij in de voordeur en ik schrok wel even, ik liep juist door de gang 
met een trekpot in de hand, op weg naar de keuken. Van het gesprek dat we toen 
hielden kan ik me weinig meer herinneren. Mijn man werd echter een paar dagen 
later uitgenodigd voor een jachtdiner waarbij ook de dokter4 was gevraagd. Mijn 
man vertelde me naderhand dat de vrienden van de Graaf hem nogal eens als 
“Herr-Oberbürgermeister” hadden aangesproken. Wat wel vermakelijk was. 
                                                
2 In maart 1902 wordt in de gemeenteraad het verslag behandeld van “het hoofd der school” van “den 

toestand van het lager en m.u.l.o.- onderwijs in deze gemeente”. Mogelijk bedoelt mevrouw 
Woldringh met deze man het hoofd van de openbare lagere school; 

3 Het burgermeestersechtpaar  woonde op de Langestreek Oosteinde tegenover De Burcht; 
4 Dat was vanaf 1899 dokter Beekhuis; 
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Aan ons huis grensde de zoogenaamde polder, waar enkele boerderijen stonden 
o.a. ook de boerderij van één van de wethouders5. We wandelden daar vaak 
naartoe en dronken er dan een kopje thee en praten wat met de familie. Wederkerig 
kwam de wethouder bij ons op bezoek als hij met mijn man van de vergadering 
van B. en W. kwam. Op de verst gelegen boerderij was ook een eendenkooi. Daar 
ben ik echter nooit geweest. 
De eerste winter ging gezellig voorbij en was nog bijzonder doordat het enigen tijd 
zoo sterk vroor dat de ijsboot zelfs niet kon varen. Men had toen nog geen 
vliegtuigen tot z’n beschikking. Dus geen post en geheel van de vaste wal 
afgesloten; maar daarom niet getreurd. We gingen op de ijsbaan schaatsenrijden. 
De vorst hield echter zoolang aan, dat de gist in de bakkerijen opraakte. In de 
plaats van brood aten we toen gebakken aardappeltjes of een sneetje trommelkoek, 
maar ook wel eens een scheepsbeschuit. Eindelijk viel de dooi in en konden we 
weer contact met de vaste wal krijgen. De St. Nicolaasdag was echter onderhand 
gepasseerd en daardoor waren alle goede gaven die voor Schiermonnikoog 
bestemd waren in het postkantoortje van Oostmahorn blijven liggen, zodat al het 
eetbare niet eetbaar meer was toen de pakketten eindelijk bij de eigenaars 
aankwamen. 
 
Klozum 
Nu moet ik eerst even vertellen hoe het St. Nicolaasfeest op het eiland werd 
gevierd. Vooraf werd er al eens bij ons gevist of wij eventueel de Klozums (de St. 
Nicolazen) wilden ontvangen en hadden we gezegd dit graag te zullen doen. Ik zag 
daardoor de avond met spanning tegemoet. In die tijd was het eiland nog een 
Zeevaartschool rijk, waar veel gebruik van werd gemaakt. Des zomers gingen die 
jongelui varen en des winters naar school. Het waren een soort van studenten, 
waarvan de meesten al heel wat van de wereld hadden gezien. Voor de St. 
Nicolaasavond kleden ze zich in allerhande fantastische costuums en hadden 
maskers voor en gingen dan overal bezoeken afleggen waar ze wisten welkom te 
zijn; belgerinkel kondigde die avond hun nadering aan en zoo zaten er al gauw een 
paar van de heren bij ons aan een kopje chocola, dat ze met een rietje moesten 
drinken voor de maskers. De één stelde een sheik voor en de ander een ridder en ze 
praten met verdraaide stemmen, want het was de bedoeling om niet herkend te 
worden. 
 
Ik vergat nog te vertellen dat we in de vorstperiode een telegram van thuis kregen 
met de vraag: hoe of we het maakten. Ze hadden in de kranten van ons isolement 
gelezen. Gelukkig konden we antwoorden dat alles wel was. De winter ging 
gezellig voorbij; we hadden nogal wat contact met andere families en dan was er 
ook een feestelijke avond van het Nut en wel eens een of andere uitvoering.  

                                                
5  Aannemelijk is het dat dit H. Jansma betreft; 
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Reddingboot 
Nooit zal ik het eerste voorjaar vergeten, dat ik op het eiland doorbracht; die 
wandelingen toen door de polder terwijl de leeuweriken in golvende bewegingen 
boven ons hoofd al zingend heen en weer vlogen en een kievit meer dan z’n stem 
liet horen. 
In de zomer daaropvolgend, ongeveer midden juli, werd ons dochtertje geboren. 
Toen hield voor mij het gezwerf langs duin en strand natuurlijk eerst wel op, maar 
al gauw werd het weer anders. We konden langs de badweg met de kinderwagen 
op het strand komen en nog zie ik in  gedachten m’n man met blote voeten en 
opgestroopte broekspijpen achter de kinderwagen draven. We waren daar praktisch 
bijna altijd alleen. De herfst kwam en daardoor ook vaak stormachtige dagen, dan 
hing de stormbal bij de vuurtoren uit, dat betekende: ‘weest op uw hoede’. Op een 
avond kwam een opzichter (ik weet niet meer hoe ik hem betitelen moet) bij ons 
aanbellen. Het stormde ontzettend. Hij kwam vertellen dat er vanaf de vuurtoren 
was geconstateerd dat er een schip in nood was. De reddingsboot moest uittrekken 
en de burgemeester bij het vertrek aanwezig zijn. ‘Mevrouw, nu kom ik uw man 
halen’. Dit zeggende kwam de opzichter de kamer binnen. Ik begon in 
zenuwachtige haast m’n man z’n waterlaarzen en warme kleren bijeen te zoeken en 
haastig vertrokken ze tezamen. (Nu had ik in de zomermaanden een proeftocht met 
de reddingboot gezien. De boot lag op een grote wagen die met acht paarden was 
bespannen en werd zoo, omstuwd door de zeelui naar het strand gereden. Daar 
aangekomen werd ze bemand en ving de proeftocht aan met reddingsoefeningen en 
afschieten van vuurpijlen. Het was een heel interessante middag geweest.). Maar 
nu kwam de werkelijkheid en ik bleef alleen met m’n kleine meisje in haar wiegje 
achter, terwijl de storm op de ramen beukte. (Ik had wel een eilander dienstmeisje, 
maar die ging als ze met het werk klaar was, naar huis). Eerder dan ik verwacht 
had, kwam echter mijn man weer thuis. Er was geseind dat het schip geen hulp 
nodig had en z’n reis op eigen krachten kon vervolgen. 
 
Overtocht bij storm 
Het stormde in de herfst en winter, maar het kon ook in het voorjaar en de zomer 
soms te keer gaan. Dit maakten we ook eens mee bij een overtocht van 
Oostmahorn naar het eiland. We waren bij de ouders gelogeerd geweest, die erg 
verrukt waren over hun eerste kleinkind. Toen we ’s morgens opstonden, woei het 
aan de vaste wal wel in die mate dat men ons bezorgd afvroeg of het niet beter zou 
zijn de terugreis nog uit te stellen. M’n man moest echter weer op z’n post zijn en 
zoo vertrokken we met een rijtuigje naar Oostmahorn. In een cafeetje kon men daar 
wachten op de aankomst van het postschip. Een jonge dame van Schiermonnikoog 
arriveerde ook nog en zoo zaten we dan te wachten en kwam het postschip tot onze 
blijdschap ook gauw in het zicht. Toen de schippers het café binnen kwamen, 
waren ze echter voor de terugtocht in het geheel niet optimistisch gestemd en 
zeiden dat ze in elk geval Mevrouw en het kind niet meenamen bij zo’n 
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weersgesteldheid. Zonder mijn man teruggaan (die meende dat hij beslist over 
moest) daar kon ik niet toe besluiten. Bij nader inzien was het de schippers echter 
voor allen te riskant en werd het wachten en wachten in de hoop dat de wind wat 
zou gaan liggen. Eindelijk in de avond - ik weet nog niet hoe we die dag 
doorkwamen - werd het sein tot vertrek gegeven. Mijn man met het kind op de arm 
achter de schippers aan en dan volgende het Schiermonnikoogster meisje en ik. 
Om bij de loopplank te komen moesten we  over glibberige zwarte basaltstenen, 
die wat afhelden, gaan. Er was iemand die mijn mantel van achteren vasthield uit 
vrees dat ik af zou glijden. We kwamen echter behouden in het roefje van het schip 
terecht. Ik herinner me nog het fatalistische gevoel dat ik toen had. Ik keek op de 
kleine meid op m’n schoot en voelde me schuldig dat ik ook haar er aan waagde. 
Ik kon echter niet mijn man alleen laten gaan en in doodsangst achterblijven. We 
vertrokken letterlijk in vliegende vaart. Alles ging goed en we waren in een 
ogenblik over. De wagen met de paarden er voor, die tot aan de borst in het water 
stonden, wachtte ons op. Vanaf de vuurtoren hadden ze ons al gesignaleerd. De 
dokter van het eiland was bij de aankomst aanwezig. Eerst stapte mijn man uit en 
toen de jongedame. Ik hoorde de dokter zeggen: “zijn er nog meer mensen”?  en 
daar verscheen ik … met het kind. De dokter zweeg. Ik begreep echter zelf wel dat 
het een waagstuk was geweest. Gelukkig liep het avontuur met een lichte 
verkoudheid van de kleine af. 
 
Predikant 
Gedurende de jaren die wij op het eiland doorbrachten, was er geen predikant. De 
ring nam de predikbeurten waar en de pastorie werd bewoond door een leraar van 
de Zeevaartschool met zijn gezin. Juist voor ons vertrek naar onze nieuwe 
gemeente Kollumerland, met als hoofdplaats Kollum, had een predikant6 het 
beroep aangenomen. We hebben nog even met hem kennis gemaakt en mochten bij 
onze verhuizing zijn pianokist lenen. Als merkwaardigheid kan ik nog mededelen 
dat één van mijn voorvaderen ongeveer 1792 enkele jaren predikant7 op 
Schiermonnikoog is geweest. Dit ontdekte ik in een oud boekje. 
 
Jan en Teunis 
Over twee bekende figuren wil ik ook wat vertellen. Het waren namelijk blinde Jan 
en blinde Teunis. Blinde Jan was een grote man, die zich in het dorp zoo zeker 
voort bewoog alsof hij in z’n eigen huis was. Welk beroep hij oorspronkelijk heeft 
uitgeoefend weet ik niet, maar ik ken hem als omroeper. Als hij iets moest bekend 
maken was hij met een bel gewapend en ging dan op bepaalde afstanden staan 
klingelen om de aandacht te trekken. Dikwijls verkondigde hij dat Bruis Jacobs 
Dubblinga van voornemen was met z’n vrachtschip naar Dokkum te varen en dat 

                                                
6 Dat was predikant J.F.Zijlker; 
7 In 1792 was Nicolaas Gillot predikant op Schiermonnikoog. 
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‘al diegene’ die iets had mee te geven dat kon bezorgen aan z’n huis. Blinde Teunis 
was een geheel ander type, waarschijnlijk was z’n gezicht slechter dan dat van Jan. 
Hij had meestal een mandje met koopwaar bij zich en men hoorde hem al aan 
komen doordat hij met z’n stok tegen al de hekjes tikte. 
 
Logeerpartij  
Maar om op ons eigen gezin terug te komen. In de volgende zomer kregen we 
logé’s. Het waren deze keer m’n jongste zuster en broer. Beiden waren nog erg 
jong, 18 en 20 jaar. Op het jachtslot waren in diezelfde tijd ook gasten. Kennissen 
van de Graaf die daar hun vakantie doorbrachten. Onze logé’s hadden ze al 
herhaaldelijk op het strand ontmoet. Het waren een Baron en z'n echtgenote uit 
Duitsland. Op een morgen was ik bezig het ontbijt klaar te maken in de kamer 
achter de serre. M’n broer en zuster drentelden daar zo’n beetje bij om. Ineens 
zagen ze de gasten van de overkant uit de deur komen en naar het straatje langs ons 
huis oversteken. Ze riepen dat ik gauw in de serre moest komen, dan kon ik ook 
eens zien wat voor een wonderlijk hoofddeksel de barones had. Ik liet me bepraten 
en ging haastig aan het tafeltje zitten en deed of ik druk met naaiwerk bezig was. 
De serredeuren stonden wijd open. Het was zulk prachtig zomerweer. De Baron en 
z’n vrouw kwamen naderbij en maakten van de gelegenheid gebruik mij aan te 
spreken. Eigenlijk tot m’n ontsteltenis, dit had ik niet bedoeld. M’n broer en zuster 
waren plotseling spoorloos verdwenen. Ik zat dus alleen met de gebakken peren en 
toen me gevraagd werd of ‘Herr Bürgermeister zu Hause’ was, bevestigde ik dit, er 
zoo gauw niet bij denkende dat mijn man nog te bed lag; het was nog lang geen 
kantoortijd. Ik ging naar hem toe en legde de wanhopige situatie uit. Hij was echter 
diep verontwaardigd en zei dat hij niet van plan was te verschijnen. Ik moest maar 
zeggen dat hij om 9 uur op het gemeentehuis te spreken was. Dat durfde ik niet en 
vertelde hem toen dat ik niet eerder weer naar het bezoek terug ging voor hij mij 
beloofde te zullen komen en ging in de slaapkamer zitten. Nu ja, toen moest hij het 
wel beloven en stond een poosje later het bezoek te woord. ’s Avonds echter bij 
maanlicht, werd de hele comédie door ons op het straatje voor ons huis opgevoerd 
en fungeerden m’n broer en zuster als baron en barones. 
 
Zeehondenjacht 
Een zeehondenjacht kwam in die dagen ter sprake en bracht m’n man op het idee 
dat ze dit nu wel konden hebben. Het plan werd aan de bootsman van de 
reddingsboot voorgelegd die z’n medewerking beloofde. Met hun drieën hadden ze 
namelijk een grote zeilboot in bezit. Met die ‘ze’ bedoel ik de bootsman, de dokter 
en mijn man. Er werden vaak tochten ondernomen maar alleen als de bootsman er 
bij kon zijn. Deze zeehondenjacht zou dan per boot plaatsvinden. Om het geval wat 
luister bij te zetten, kwamen ze op de gedachte de baron te vragen of hij lust had er 
aan deel te nemen. M’n broer was bereid als afgevaardigde naar het jachtslot te 
gaan voor de invitatie, die dadelijk werd aangenomen onder beding dat de 
jachtopziener (tevens huisbewaarder) van de partij mocht zijn. Dit werd natuurlijk 
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goed gevonden. Voor het getij zou men ’s nachts om één uur moeten vertrekken. 
De voorbereidingen voor de tocht begonnen: Ten eerste wat voor kleding moesten 
ze aantrekken? Dat was voor mijn man niet zo moeilijk te bedenken, maar wel 
voor mijn broer. Nu hingen op zolder van die half afgebruikte kleren die je 
eigenlijk bewaart met het idee ‘je kunt nooit eens weten’. Hij moest dan maar eens 
kijken en zoo kwam hij beneden uitgedost in een grijs jasje met lange panden en op 
zij weggesneden. Wij noemden die jas de zwaluwstaart. Een pret van belang 
natuurlijk. Toen broodjes en krentbroodjes opgekocht en in een wit kussensloop 
gedaan. Voor wat drinkbaars moesten ze zelf maar zorgen. Ze zouden dus deze 
keer maar weinig nachtrust krijgen en daarom werd besloten dat de dames zouden 
opblijven en hun op tijd wekken. Het was stikke, stikke donker toen ze vertrokken 
naar de afgesproken plaats waar de bootsman met de zeilboot op hen wachtte. Wij 
gingen toen naar bed, nog nalachende om m’n broer gekleed in de zwaluwstaart 
met broodjes over de schouder. Pas de volgende dag,  
’s middags om één uur ongeveer, zagen we het witte zeil weer aankomen. Boven 
uit het raam van het logeerkamertje konden we over de dijk de waddenkant zien. 
We kregen natuurlijk verslag van de tocht. Er was wel een zeehond geschoten en 
dus aan het doel voldaan, maar het meest hadden ze genoten van het prachtige 
gezicht op de gehele omgeving tegen zonsopgang toen alles werd beschenen door 
een zilverachtig licht. 
 
Postschip en motorboot 
Ik vertelde eerder dat we bij storm onze thuisreis wel eens hadden gemaakt in 
vliegende vaart. Het tegendeel was echter ook wel eens het geval, als er windstilte 
was. Zoo herinner ik me, dat we een keer met het postschip 9 uren onderweg zijn 
geweest en dan zat je in een klein roefje, waar ook touw en zeemanslaarzen waren 
geborgen. Het was de enige verbinding toen voor post en passagiers. Dat er toen 
maatregelen werden genomen om die toestand te verbeteren zal niemand 
verwonderen. Mijn man en de dokter staken de hoofden bij elkaar, met het gevolg 
dat mijn man een paar maal naar Den Haag moest gaan en zoo gingen er al gauw 
geruchten dat er in de plaats van het postschip een motorboot zou komen. Dit 
nieuwtje stemde sommigen tot blijdschap, maar er waren er ook, die aan het oude 
wilde vasthouden. Er kwamen twee stromingen in het dorp die wij de 
postschipmannen en de motormannen noemden. Ik dacht toen wel eens aan de 
Schieringers en Vetkopers uit de vaderlandsche geschiedenis. Toen die strijd dan 
eindelijk gestreden was, kwam de motorboot in de vaart voor post- en passagiers. 
Natuurlijk moest bij de overtocht rekening worden gehouden met het getij, dat 
blijft altijd over, maar de duur van de overtocht kan menselijkerwijs gesproken 
worden bepaald. Tot slot nog het volgende: 
 
Poes 
Om op onze verhuizing van Schiermonnikoog naar Kollum terug te komen, wil ik 
nog even iets vertellen over een huisgenote van ons die ik nog niet genoemd heb, 
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namelijk onze poes. Natuurlijk zou poes in een mandje ook worden meegenomen, 
maar door de verhuisdrukte was ze zoo van streek geraakt dat ze niet te vangen 
was en maar aldoor op de rand van de tuinschutting omwandelde. Alle pogingen 
moesten ten laatste worden opgegeven, wat de verhuizer die uit Kollum kwam tot 
onze vertroosting ‘zoals hij meende’ deed zeggen dat er in Kollum katten genoeg 
waren. Later begreep ik pas, wat hij eigenlijk hiermee had bedoeld. De Kollumers 
werden namelijk ‘katten’ genoemd, zoals de Franekers ‘klokkedieven’ en de 
Harlingers ‘tobbedansers’. De geschiedenis van poes eindigt hier echter niet mee. 
Toen we goed en wel in Kollum woonden, kwamen er berichten uit 
Schiermonnikoog van onze buren dat poes aldoor op de drempel van ons lege huis 
zat en niet weg te lokken was. De buren brachten haar schoteltjes melk om haar in 
het leven te houden. We verzochten toen om het dier als het mogelijk was in een 
mand per vrachtschip over te sturen. Dit gelukte en toen de mand in onze 
huiskamer zou worden geopend, deden we dit met vrees. We verwachten door de 
lange opsluiting een kat met uitgestoken nagels tevoorschijn te zien springen, maar 
neen. De deksel werd van de mand gelicht en heel bedaard sprong er een 
vriendelijke poes te voorschijn die op de leuning van een stoel ging zitten en begon 
te spinnen. Ze was thuisgekomen. 
 
De Afneming van het eiland VIII 
 
Door Durk Reitsma. 
 
Mr. J.E.Banck had dus de kwelder laten bedijken, maar daarmee waren de 
waterstaatkundige problemen aan de zuidwestkant van het eiland niet opgelost. 
De met het eiland verheelde Oude Wal en Hooge Wal zorgden voor overlast in de 
vorm van veel overstuivend zand.  
In 1859 kocht Mr. Banck niet het gehele eiland zoals redelijker wijze had mogen 
worden verwacht. De met het eiland verheelde platen werden beschouwd als 
aanwas en als zodanig aangemerkt als domeingrond en dus eigendom van het Rijk. 
Er zijn ver gevorderde gesprekken geweest tussen Banck en het Rijk om deze 
domeingronden te kopen; er werd zelfs een voorlopig koopcontract opgesteld. Om 
tot nu toe onbekende reden ketste de verwachte verkoop door het Rijk af. Mr. 
Banck werd pachter van de domeingronden. 
Het gehele gebied ten westen en zuiden van de tegenwoordige Westerplas werd 
sindsdien door Domeinen en Rijkswaterstaat aangeduid als “Hooge Wal”. De 
Schiermonnikogers waren nauwkeuriger in hun naamgeving; het oostelijke deel 
van het tegenwoordige Rif werd tot rond 1940 “Aude Waal” genoemd en het 
gebied tussen de tegenwoordige strandpalen 1 en 2 werd “Heige Waal” genoemd.  
Hoe dan ook, Rijkswaterstaat besloot op hun Hooge wal een tweetal stuifdijken 
aan te leggen, één noord - zuid en één west - oost. De west - oost lopende stuifdijk 
werd aangelegd op de latere plaats van de “Belt om ‘e Wast”, omstreeks 1900 
aangeduid als “Neje Saunjen”. De zuid - noord lopende stuifdijk stond hier bijna 
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haaks op en lag ten zuiden van de “Neje Saunjen”.  Het werk kan onmogelijk veel 
hebben voorgesteld, het was namelijk voor ongeveer 40 % onderdeel van een 
bestek dat voor f 950.- werd aangenomen door Gabbe Jans Scheltema van 
Ameland. 
 
Op 6 februari 1860 woedde op de Noordzee een noordwester storm. Ca. 80 % van 
het in 1859 geplaatste rijshout en stro spoelde weg. 
Op 15 februari bezocht de op Ameland woonachtige opzichter G. Bakker van 
Rijkswaterstaat  Schiermonnikoog om de schade aan de rijkswerken op 
Schiermonnikoog op te nemen. (Toen werd het Rijkswaterstaatswerk op 
Schiermonnikoog dus ook al geregeld vanaf Ameland). 
Op 16 februari verwoordde Bakker zijn bevindingen in een brief aan ir. F.D.N. van 
Deventer van de Rijkswaterstaat. 
 
Ameland, den 16e Febr. 1860 
 
Onderwerp : Rijkswerken op het eiland Schiermonnikoog. 
 
Als gevolg op mijn daartoe gedaan verzoek, heb ik de eer U Weledel Gestrenge als 
vermeenende zulks niet te kunnen en te mogen nalaten, mede te deelen, dat mij 
gisteren van Schiermonnikoog is gebleken, dat ten gevolge het plaats gehad 
hebbende stormweder en hooge vloeden van den 6den en 7den dezer, de op de 
Lange wal (= Hooge wal D.R.) bestaande stuifzand dijken, zwaar waren geteisterd 
en wel zoodanig, dat van de westelijke dijk (= de Noord - Zuid lopende stuifdijk 
D.R.) circa 300 Ellen lengte van het uiteinde zijn verlooren of geheel plat 
geslagen, ook de oostelijke dijk (= Neje Saunjen D.R.) was niet vrijgebleven, als 
zijnde daaruit, omstreeks het midden een aanmerkelijk gedeelte van de bovenste 
rijsschutting af- en uitgeslagen, zonder dat die afslag, zoogoed ik zulks heb kunnen 
nagaan, gaten of diepten in het strand heeft veroorzaakt. Mogt U Wel Edel 
Gestrenge intusschen van meening zijn of zulks noodig te achten, dat ik een en 
ander persoonlijk verder onderzoek dan zal het mij aangenaam zijn, daaromtrent 
U Wel Edel Gestrenges welmeening te mogen ontvangen, ten einde daarnaar of 
dienovereenkomstig te kunnen handelen. 
 
De Opzigter in het 2e district van den Waterstaat, G.Bakker. 
 
Rijkswaterstaat nam voor het jaar 1860 geen extra maatregelen. Besloten werd, te 
proberen de zanddijken, door het zetten van een extra regel rijsschermen, 
stormvloedvast te laten aanstuiven. Eventueel zou kunnen worden geprobeerd , met 
behulp van molborden de stuifdijken te verzwaren. Molborden waren een soort 
heel grote sneeuwschuivers met twee stelen. Molborden werden getrokken door 
één of twee paarden en door twee mannen onder een bepaalde hoek gehouden, 
waardoor een soort van ‘shovel’ ontstond, met de trekkracht aan de voorkant.  
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Het doel van Rijkswaterstaat was:  
a. Een extra veiligheid voor het bewoonde gedeelte van het eiland 

bewerkstelligen.  
b. Het stuivend zand zo op te vangen en te beplanten dat de klachten van de 

heer Banck tot het verleden zouden gaan behoren. 
 
De van Ameland afkomstige aannemers werkten op Schiermonnikoog met 
arbeiders afkomstig van Schiermonnikoog. Het nadeel van deze situatie was dat 
Schiermonnikogers weinig of geen ervaring hadden met het zetten van 
rijsschermen, het poten van strosingels en planten van helm. Het op de juiste 
manier steken van helm was op Schiermonnikoog zelfs onbekend. 
Om in de kennisleemte te voorzien wist aannemer Scheltema Karel van der Geest 
(de beite van de tegenwoordige Karel van der Geest ) te bewegen, zich op 
Schiermonnikoog te vestigen. Karel van der Geest was namelijk een ervaren 
helmsteker en wist precies hoe je met molborden moest werken om tot een 
optimaal resultaat te komen.  
Waarschijnlijk zat het helmsteken bij de familie van der Geest in de genen: jaren 
later ontwikkelde kleinzoon Karel zich tot een ware meester in het steken van 
helm. 
 
De heer Banck liet Rijkswaterstaat intussen weten dat overstuivend zand van de 
Hooge wal zeer nadelig was voor de vegetatie in het westelijk deel van de pas 
gerealiseerde Banckspolder. Hij drong er op aan spoedig maatregelen te treffen die 
zouden leiden tot vrijwaring van overlast voor zijn bezit.  
Het gevolg van dit dringend verzoek was dat Rijkswaterstaat een beetje meer geld 
uittrok voor het bestek Hooge wal, bestaande uit :  
“1e Het leveren en verwerken van zeven duizend (7000) bossen rijshout en  
2e  Zeven duizend (7000) bossen stroo, welke bouwstoffen moeten worden 
gebezigd tot het aanwinnen van duinen tegen en op den zoogenaamden Hooge wal, 
en het bepoten der daarbij gelegen duinen aan de West- en Zuidzijde van het 
eiland.” 
 
De Schiermonnikogers kregen het vak spoedig onder de knie en wierpen zich op 
als aannemer van de rijkswerken op het eiland. In 1862 werd Gerrit Zeeman van 
Schiermonnikoog aannemer van het werk nabij de vuurtoren bestaande uit het 
leveren en verwerken van 1500 bossen Gaasterlands berkenrijs en 3000 bossen stro 
in de buitenste duinketen van de Noord-Westerduinen, “Somstijds,  Eilander Alpen 
genoemd”. Zijn borgen waren Hermanus Jannekes Visser van Schiermonnikoog en 
Andries Kuhlmann uit Leeuwarden. 
Zeeman nam, met dezelfde borgen, ook het werk op de Hooge wal aan, “Op de, 
door de directie aan te wijzen plaatsen op de Hooge wal en tegen de duinen.” 
Het werk bij vuurtoren vorderde gestaag, de duinvoet en duinhoogte konden tot het 
gewenste profiel en hoogte worden opgestoven en met helm beplant. Het werk op 
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de Hooge wal werd vrijwel na iedere storm omschreven als “De laaste storm heeft 
veel te loor doen gaan.” 
Het Rijk trok de geldlade verder open. 
In 1865 werd L.P.Teensma van Schiermonnikoog aannemer van het werk bij de 
vuurtoren voor f 989.- met als borgen F.F. Coerkamp en R.J. Zeilinga. 
Dit bestek bestond toen uit het leveren van en verwerken van 3000 bossen 
Gaasterlands berkenrijs en 10 000 bossen stro.  
Teensma werd met dezelfde borgen ook aannemer van het werk op de Hooge wal 
voor f 1339.-. Naast het verwerken van 4500 bossen Gaasterlands berkenrijs en 12 
000 bossen stro was het bestek aangevuld met : “Het doen van twintig dagwerken 
met molbord en tien dagwerken met de egge, het dagwerk gerekend op acht 
werkuren.”  
Dat betekende dat naast het laten opstuiven van het zand, ook zand moest worden 
opgeschoven. 
In een volgende aflevering meer over de resultaten van die aangepaste aanpak. 
 
Oude foto’s 
 

 
1 Een foto van de Openbare Lagere School uit 1929. In het boekje ‘Terug naar 
Schiermonnikoog’ van Bram Spier staat een bijna identieke foto afgebeeld op blz. 
102. De namen staan er bij.  

Bovenste rij, v.l.n.r.: Meester Goinga, Marten Kruisinga, Henk Visser, Jan de Jong, 
Antoon Visser, Klaas Grilk, Pia van den Berg, Carel Visser. 
Tweede rij, staand, v.l.n.r.: Tjalling de Jong, Klaas van der Geest, Klaas Matroos, 
Jan Elles, Sytze Reiding, Hendrik Brouwer, Gerrit Wielema, Jan Grilk, Eldert 
Dobbenga, Bennie van Bon, Lies Dobbenga, Tinie Onnes, Aukje Grilk, Jeanne 
Hoekstra, Neeltje Matroos, Betje Drent, Cathrien Visser, Annie van der Werff, Ida 
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Visser, Sietske Vromen, Aukje de Boer, Ida de Jonge, Antje Visser, Tjitske 
Teensma, Aukje Smids, Anneke de Jong. Achter de meisjes staat juf Martha Karst. 
Derde rij, knielend, v.l.n.r.: Seberdina Brouwer, Jan van Bennekom (en niet Jan 
van Renes; zoals in ‘Terug naar Schiermonnikoog’ staat), Cor de Boer, Herman 
Jansma, Cor Hoekstra, Gijs Smink, Tinie Visser, Haaike Visser, Magda Jaspers, 
Cathrien van der Veen. 
Vierde rij, zittend, v.l.n.r.: Josje Reinhart, Hidde Goinga, Trijntje Dobbenga, Liesje 
Onnes, Stiena de Jonge, Trijntje Reiding, Lies Rustige, Nettie Hoekstra, Gerda 
Matroos, Stien Matroos, Tymen de Boer, Thijs Visser.  
(archief Hilbert G. de Vries). 
 

 
2  Met het oog op de komende pinksterdagen: zo ging het ongeveer 50 jaar geleden 
– pinksterrijden door de polder. (archief Auke Talsma). 
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3 De foto, geschonken aan de vereniging door Lida Spier, is gemaakt door Herman 
Spier (zie ook ’t Heer en Feer; jrg. 5, blz 30 en 31). De foto is ook afgedrukt in het 
boekje: ‘Roeiend redden’, blz. 70. 

In de boot: links Feije Faber; rechts Wopke Fenenga. 
Voor de boot, van links naar rechts: Thijs Teensma (de man met de witte pet en het 
halve kleine jongetje aan de hand); en dan de mannen van de reddingmaatschappij: 
Teun Matroos, Wiep Groendijk, IJe Teerdstra, Teade van Dijk, Tjeerd Visser, 
Sietse Reiding, Minne Onnes, Jan IJes Teerdstra, L. Brouwer, Sietse van der Geest. 
Van de anderen op de foto wist Duka Karste nog een aantal namen. Onder de DD 
van redding: Paul van Hessen; onder de T: Herman Visser; onder de P: Jilke 
Visser; tussen Minne Onnes en Jan IJes Teerdstra: Tjalling de Jong; boven Jan 
IJes: Marie Hoekstra(?); tussen Jan IJes en L. Brouwer: Fennie Nieboer (?); tussen 
L. Brouwer en Sietse van der Geest: … Hoekstra(?) 
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4. De oudste foto die tot nu toe in het tijdschrift heeft gestaan (en waarschijnlijk 
ooit zal staan). Deze foto, afkomstig van Hettie Whitlau, heeft ook gehangen op de 
portrettententoonstelling in het Bezoekerscentrum. Het is een portret van Tjipke 
Bootes Konter, geboren in 1810 en op zee gebleven in december 1846. De foto is 
dus op zijn laatst van 1846 en daarmee wel een heel bijzondere! 
In verschillende nummers van de Dorpsbode van 1991 heeft mevrouw Whitlau, die 
de achterachterkleindochter is van Tjipke Bootes Konter, een aantal brieven 
gepubliceerd die Tjipke schreef aan zijn vrouw, Geertje Karels Steffens. 
Tjipke Bootes Konter was de oudste van zes kinderen uit het gezin van Boote 
Gerrits Konter (oestervanger, robbenslager en visserman) en Jantje Tjipkes 
Steffens. Vader Boote stierf toen Tjipke 18 jaar was. 
Tjipke werd door schoolmeester De Jong onderwezen in de zeemanskunsten; zoals 
later ook zijn jongste broer Hendrik. 
Geertje Karels Steffens was de oudste van vijf kinderen van Karel Tjipkes Steffens 
(landman, wagenaar en strandvonder) en Geertje Geerts Boer. Zij woonden aan de 
Middenstreek, waar nu nr. 6 staat. Daarachter lag het terrein van de strandvonder, 
tot aan de kerk. 
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Tjipke en Geertje zijn getrouwd op 13 september 1843; Tjipke was 32 en Geertje 
26 jaar oud.  
 
 

Een ansichtkaart uit 1954 van de vuurtoren. Dit 
jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat het vuur werd ontstoken. In het volgende 
nummer van ons tijdschrift komen we hier op terug. 
(Archief Clive Hellinga) 
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Een ansicht van het gebouw van de zeevaartschool. Zeventig jaar geleden sloot het 
de school de deur definitief. Ook hierop komen we in het volgende nummer terug. 
(Archief Hilbert G. de Vries) 
 

 
V.l.n.r. Tjalling de Jong; Johannes van Dijk; Jan Faber. De laatste was smid van 
beroep. Kinderen noemden hem smid Vader.  
Foto is vermoedelijk van de jaren veertig. 
(Archief W.K. van der Geest). 
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Links Simon Vellinga; rechts Klaas van der Geest. De foto is genomen voor de 
Herdershut, begin jaren vijftig. 
(Archief W.K. van der Geest). 
 
Spoorlijn op het eiland 
 

Door Bauke Henstra 
 
Zo’n 60 jaar geleden beschikte Schiermonnikoog over een spoorlijntje. De Tweede 
Wereldoorlog was zo’n 6 maanden oud en de op het eiland aanwezige Duitse 
bezetters gaven opdracht aan aannemers van de wal om diverse onderkomens en 
bunkers uit de grond te stampen. Zo rond eind 1940 werd daarom in opdracht van 
de Organisation Todt een smalspoorlijntje aangelegd vanaf de aanlegsteiger (de 
huidige jachthaven); het eindigde in het ruim vijf en een halve kilometer verder 
gelegen Duitse dorp, het Schleidorp. Bij Vredenhof was er een aftakking naar de 
plaats waar de grote bunker, de Wassermann, gebouwd werd.   
Tonnen aan materiaal: zand, hout, grind enz. werden door schepen aan de steiger 
aangevoerd en daar door een kraan gelost. 
Het smalspoor bezat twee locomotieven en 25 à 30 kipkarren. Het spoor liep vanaf 
de steiger de dijk op in oostelijke richting om vervolgens naar beneden te gaan bij 
de dijk neer; de rails werden hier met zware balken gestut. Vlak voor de scherpe 
bocht aan de noordzijde van de dijk lag de eerste wissel: dat was nodig voor een 
doodlopend spoor naar de remise. 
De machinisten (Theodorus Petres – chefmachinist en monteur; Johannes Eppinga 
en Jilt Postma) moeten wel stalen zenuwen hebben gehad, want het spoor ging 
vanaf de kop van de dijk bijna recht naar beneden. Bekend is dat bij de wissel vaak 
ontsporingen plaatsvonden. Het doodlopend stuk eindigde in een gecamoufleerde 
loods, de remise – onder aan de dijk, iets voorbij de Oosterreeweg. Hier werden de 
locomotieven nagekeken en gerepareerd. Eilander jongens hebben eens Petres de 
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stuipen op het lijf gejaagd door enkele lorries boven van de dijk af te duwen. Petres 
lag net in de loods onder een locomotief; met een daverende klap schoten de lorries 
dwars door de deur – het gevolg: een grote ravage in de loods! Petres had zijn 
leven te danken aan het feit dat hij net onder een locomotief lag. Toen de Duitse 
bezetters op het eiland hoorden van het geval waren ze des duivels. Ze lichten de 
burgemeester in om de jongens te straffen en de schade te betalen. De toenmalige 
burgemeester Perdok ontbood de jongens op het gemeentehuis en als straf moesten 
ze 14 dagen lang na schooltijd een tijdje in het gemeentehuis vertoeven. 
Het spoor liep over de Oosterreeweg en boog aan het eind hiervan af in oostelijke 
richting voor Rijsbergen langs. Hier was ook een soort losplaats, waar de briketten 
voor de locomotieven werden opgeslagen. De aanwezige Grenzschutz die in 
Rijsbergen zat hield een oogje in het zeil dat het zwarte goud niet door eilanders 
zou worden ontvreemd. Bekend is dat door de machinist wel eens doelbewust 
briketten van de trein werden gegooid, die dan ’s avonds door eilanders werden 
opgehaald.  
Vervolgens ging het spoor over de Knuppeldam en daarna rechtuit door het 
weiland vlak langs de boerderij van de familie Holwerda, die dagelijks vanuit de 
kamer de treinen voorbij zagen rijden. Vlak voor de boerderij was opnieuw een 
overslag-wissel.  Aan de oostkant van de boerderij (waar nu de nieuwe loods staat) 
boog het spoor af in noordoostelijke richting naar Vredenhof. Iets ten westen van 
de ingang van Vredenhof was met een wissel een aftakking gemaakt naar de 
Wassermann.  
Vervolgens ging het spoor in oostelijke richting om voorbij Vredenhof af te buigen 
naar het noorden, over de oude Reddingweg. Op het duin bij Vredenhof, links van 
het spoortraject, stond een seinpaal die o.a. door Frederik de Jong werd bediend. 
Stond het sein op onveilig dan moest het treintje wachten bij Vredenhof om een 
ander voorrang te geven. Als er een begrafenis was op Vredenhof dan stond het 
spoorgebeuren stil totdat de plechtigheid was afgelopen. 
Aan het eind van de Reddingweg boog het spoorlijntje af in westelijke richting 
naar het Schleidorp; hier was weer een wissel naar een dood stuk waar de trein op 
moest rijden om vervolgens de terugtocht te kunnen beginnen. 
Het is bekend dat vooral ’s nachts veel munitie en wapens werden vervoerd, maar 
ook veel voedsel voor de in het Schleidorp verblijvende soldaten – zo’n 180 à 200 
man. 
In 1943 is het bovengenoemde traject opgeheven en werd een nieuw traject 
aangelegd. Vanaf vlak bij de boerderij van Holwerda boog het spoorlijntje af om 
vervolgens over het ‘Moffenpad’ (de huidige Prins Bernhardweg) recht naar het 
Schleidorp te gaan. Bij de ingang van het Schleidorp stond een zwaarbewapende 
Duitse soldaat; de trein stopte en enkele eilander jongens die wel eens mee reden 
moesten hier van de trein af: geen pottenkijkers in het dorp!  
Het spoorlijntje op Schiermonnikoog heeft zo’n vier jaar bestaan – na de oorlog 
werd het weggehaald. 
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Steiger 1943. 
Vooraan marineman Willie Plump; met fiets en witte hoed Langhout. 
(archief Bauke Henstra) 
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Smalspoor op Dijk; afrit Oosterreeweg; 1943. Op de achtergrond de boerderij van 
J. visser. 
(archief Bauke Henstra) 
 
 
Vredenhof, 1945. Achteraan rechts met hoed S. Perdok. 
Een locomotief van het smalspoor staat te wachten. 
(archief Bauke Henstra) 
 
Kort nieuws 
 
* Kakebonken; door Durk Reitsma 
 
Een vaak gestelde vraag luidt : “Waarom werden er op Ameland zoveel resten van 
walviskaken als erfafscheidingen gebruikt en op Schiermonnikoog vrijwel niet ?”  
De oorzaak is tweeledig.  
a. Het aantal Schiermonnikogers, betrokken bij de arctische walvisvaart in de 18e 
eeuw is te verwaarlozen. Ergo: Weinig of geen Noordelijke IJszee-souvenirs. 
b. In 1742 liet Johan Willem Stachouwer in overleg met Catharina Stachouwer een 
herzien reglement van verhuring van huissteden en hangsteden (= plaatsen op de 
duinen waar schol kon worden gedroogd) opstellen.  
art 8. van dat reglement luidt: 
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“Sal niemant der ingesetenen van 't Hoogdorp (= tegenwoordige dorp) die erve 
scheijdinge aen die voorste sijde oprichten met kakebonken, beenderen of 
andersins wat die aensien zal schaden.  
Die oprichting sal sijn toegestaen uijt muyren, geplant, hekken ofte anders soo het 
niet contrarij door de heer wort bekent gemaekt.” 
 
* In het tijdschrift van de stichting ‘De ouwe Pôlle’ (de cultuurhistorische 
vereniging van Ameland) ‘Pôllepraat’, nr. 41 van november 2003, staat op blz. 23 
e.v. een artikeltje over Han Krug; naar aanleiding van de aankoop van een aquarel 
met een Amelander dorpsgezicht.  
Het is niet zonder reden dat er hier aandacht aan wordt geschonken! 
In het artikeltje, van Michiel Zonnevylle, wordt gezegd dat Krug (geboren op 21 
december 1890 in Den Haag, overleden aldaar op 20 maart 1977) ook op 
Schiermonnikoog heeft gewerkt. Ook wordt er melding gemaakt van een expositie 
van hem in 1953 bij Galerie Loujetzky in Den Haag; waar een schilderij hing, 
getiteld ‘Bui over Schiermonnikoog’.  
Is er onder de lezers iemand die iets weet over deze Han Krug en zijn verblijf op 
Schiermonnikoog? 
 
* In het tijdschrift ‘Tien eeuwen Eylandt Flielandt’ (van de Vlielander Cultuur 
Historische Vereniging), jrg. 13 nr. 2 (van december 2003) schrijft Hans van 
Tiggelen over de tekenaar Willem Roelofs (10 maart 1822 Amsterdam –12 mei 
1897 Brussel) die o.a. in 1872 Waddeneilanden heeft bezocht, in ieder geval 
Vlieland en Terschelling. Is hij toen ook op Schiermonnikoog geweest en heeft hij 
hier getekend? 
 
* In de Leeuwarder Courant van 11 februari staat een artikeltje over een literair 
weekend op Terschelling, onder de titel: ‘Een winter aan zee’; naar een gedicht van 
Adriaan Roland Holst. In dit artikel wordt gezegd dat Roland Holst in 1958 op 
Schiermonnikoog is geweest. Is er iemand onder de lezers die daar iets meer over 
kan vertellen? 
 
* Bruiloft op Schiermonnikoog rond 1841 
 
In de veilingcatalogus nummer 80 van april 1982 van Forum te Utrecht trof ik 
onder veilingnummer 335 de volgende beschrijving aan: 
“ZEGGELEN, W.J. VAN. De valkenvangst. ’s-Gravenhage, W.P. van Stockum, 
1841. 8vo. Half calf. With front., several illustrs. In text and decorated initials. (8), 
83, (last blank) pp. 
Lindner 837; not in Harting, Bibl. Accipitrara. 
Charming,  illustrated edition of Van Zeggelens poem on the falcon-hunt at the 
coast of Norway; it contains also a most interesting part (pp. 27-45), describing a 
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weddingparty at Schiermonnikoog. Van Zeggelen, “luimig dichter”, made use of 
the colloquial speech in his poems.” 
 
Bovenstaande beschrijving wekt onze nieuwsgierigheid naar de beschrijving van 
de bruiloft op Schiermonnikoog. 
Wie heeft dit boek in de kast staan of wie heeft een kopie van de bladzijden 27 tot 
45 uit dit boekje van Van Zeggelen in bezit? 
Informatie graag naar de redactie of naar Jan A.M. Oonincx, tel 076 5040042. 
Met dank voor uw reactie 
 
Jan A.M. Oonincx 
 
Filmvoorstelling in 1947 
 
Via Henk Koning en Els Claessens kwam de redactie in bezit van het volgende 
verhaal van Hennie Bosman uit Enschede. 
 
“Hennie Bosman was in 1947 gedurende het seizoen op Schiermonnikoog geweest 
(trouwens ook op andere eilanden) als filmoperateur voor een filmverhuurbedrijf 
uit Enschede. 
Daarna heeft hij jarenlang als vaste operateur in allerlei bioscopen gestaan en is 
later naar Philips gegaan, waar hij zijn loopbaan heeft voltooid. 
Het eiland was in de vergetelheid geraakt, tot zijn zoon met vakantie naar 
Schiermonnikoog ging. Voor hij vertrok heeft Bosman zijn zoon gevraagd uit te 
zien naar het Dorpshuis in De Burcht waar hij in 1947 gewerkt had. Bij terugkomst 
meldde deze zoon echter dat hij dat Dorpshuis niet heeft kunnen vinden; wel het 
nieuwe Dorpshuis. 
Geprikkeld hierdoor stelde Bosman een onderzoek in en via allerlei omwegen 
belandde hij bij Els Claessen, waarna er een uitvoerige ‘mail’wisseling ontstond, 
hetgeen er toe leidde dat Els hem en zijn vrouw uitnodigde om als gast twee dagen 
naar het eiland te komen, in ruil voor zijn verhaal. Dat verhaal heeft hij gestuurd 
aan Els en daaruit volgt de volgende episode: 
“Wellicht een voor u wonderlijke brief, maar ik zou zo graag wat informatie 
hebben over het volgende: In de zomer van 1947 (ik was toen 17 jaar) heb ik als 
filmoperateur in het ‘dorpshuis’ (zo heette uw pension toen naar mijn beste weten) 
films gedraaid voor vakantiegasten op Schiermonnikoog. Voor zover ik mij kan 
herinneren gebeurde dat in een klein zaaltje in de westvleugel van het gebouw. 
Daar had ik mijn filmprojector opgesteld. Ik was toen als broekie in dienst van de 
firma Deltafilm in Enschede; wij verzorgden in die tijd filmvoorstellingen door het 
hele land, vooral in plaatsen waar geen bioscoop was. 
Ikzelf was pensiongast in uw gebouw samen met een aantal andere gasten waarvan 
ik ooit nog een groepsfoto gemaakt heb, helaas ben ik die kwijtgeraakt; we stonden 



't Heer en Feer 6,1 28 

aan de voorkant van de herberg (de naam Rijsbergen was volgens mij nog niet 
bekend). 
Wat ik me nog goed kan herinneren is dat de herberg werd gerund door een 
echtpaar uit Steenwijk: Pieter en Griet van Dijk. Hij was walvisvaarder. Ook kan ik 
mij herinneren dat de plaatselijke dorpsveldwachter (Van der Kuur) ook bij u in het 
pension logeerde, met hem heb ik onlangs nog telefonisch contact gehad. Maar nu 
komt mijn vraag: op Internet staan diverse foto's van uw gebouw, wat ik mis is een 
duidelijke foto van de zuidzijde. Ik kan mij namelijk herinneren dat als het erg 
warm weer was, de filmprojector buiten werd opgesteld, compleet met 
geluidsinstallatie en projectiedoek; banken werden naar buiten gesleept en zo 
konden de gasten in de warme zomeravond buiten van de films genieten. Als 
anekdote kan ik u nog vertellen dat er ooit een klacht binnenkwam van een zekere 
Van der Werff  (hoteleigenaar met kennelijk veel invloed, want de burgemeester of 
wethouder, dat weet ik niet meer, was nogal onder de indruk van deze figuur). 
Ook kan ik mij herinneren dat het de gewoonte was dat de gasten om beurten met 
een aan de oostzijde bevestigde nortonpomp water in een op zolder geplaatste tank 
pompten. Als een pijpje boven aan het gebouw overliep wist je dat de tank vol was. 
Maar nu komt mijn vraag uit zuiver nostalgische redenen: Bestaat er een duidelijke 
foto van de zuidzijde van het gebouw en ziet u dan kans mij de foto over Internet 
toe te sturen?” 
Reeds de volgende dag stuurt Bosman een vervolg op zijn brief. 
“Wij werkten volgens een roulatiesysteem beurtelings op Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog. Omdat de netspanning op Schiermonnikoog niet geschikt 
was voor de filmprojector (ik geloof dat er 110 Volt gelijkspanning was), huurden 
we van een elektricien in het dorp een zgn. roterende omvormer. Die veroorzaakte 
een keer een zodanige kortsluiting dat er rook uit de meterkast kwam, waarop de 
heer Van Dijk luidkeels “Brand, Brand” begon te roepen. Dat er toen geen 
hoofdzekering is doorgeslagen is voor mij tot op heden een raadsel! 
Ook kan ik mij herinneren dat er een dorpsomroeper met een bel door het dorp 
ging om reclame te maken voor de filmvoorstelling in het Dorpshuis! Bij mij in de 
buurt woont een oud-inwoonster van Schiermonnikoog: mevr. Pilot, meisjesnaam 
Steehouwer en zij kon zich herinneren dat de westvleugel in de wintermaanden 
dienst deed als dorpshuis. 
Voor wat betreft de openluchtvoorstelling vraag ik mij af of het toen wel donker 
genoeg was. Ik geloof dat de zomertijd toen nog niet was ingevoerd. 
Waarschijnlijk begon de voorstelling om tien uur. Er was overigens niet elke avond 
een film, er was ook eens een optreden van een in de herberg logerende 
mandolineclub van meisjes onder leiding van een lange, magere, in het zwart 
geklede figuur. Zij zouden optreden voor de andere gasten. Na afloop van het 
eerste nogal vrome nummer werd er geapplaudisseerd, waarop de dirigent zich 
verschrikt omkeerde naar de gasten en ons dringend verzocht niet te 
applaudisseren, want zij speelden niet voor ons maar voor de Heere! 
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Tijdens een van de voorstellingen kwamen  twee heren naar mij toe van de toen 
nog bestaande Prijsbeheersingscommissie! Ik weet niet meer wat de entreeprijzen 
waren, er waren twee voorstellingen op een avond, ik neem aan om 8 uur en om 10 
uur. Omdat we bang waren dat tien uur te laat klonk, maakten we daar 9 uur 45 van 
en dat mocht niet, want dan duurde de voorstelling geen twee uur en dat moest: 
anders was de entreeprijs te hoog! 
We draaiden het hele zomerseizoen drie films voor de steeds variërende 
gasten.Van twee films weet ik nog de titels: ‘Laurel en Hardy in  het 
Vreemdelingenlegioen’ en een film met Joe Brown: ‘Help mijn prinses wordt 
geschaakt’. 
Ik kan mij herinneren dat wij als gasten bij het echtpaar Van Dijk in de keuken aten 
en nogal moeite hadden met de zelfgemaakte griesmeelpudding. Griet (mevr.Van 
Dijk) deed nl. nooit suiker in de pudding, zodat we er zelf maar suiker over 
strooiden. 
Agent Van de Kuur was een keer kwaad op Van Dijk omdat die met de pet van 
Van de Kuur op rond liep, wat natuurlijk inbreuk deed op het gezag van de 
sympathieke politieman. Die Pieter van Dijk was een ruige figuur,wij waren eens 
met andere gasten op het grasveld aan het tennissen toen Pieter heel stoer met een 
spade (een zgn. bats) kwam aanrennen en met dat ding als tennisracket ging 
gebruiken, maar door zijn onwijs gedrag vloog het metalen deel van de steel af en 
dat vloog als een boemerang over mijn hoofd; door snel te bukken kon ik nog maar 
net mijn onthoofding voorkomen; dat zou een einde zijn geweest van de 
filmvoorstellingen! 
Er hing destijds een groot schilderij in de kamer rechts naast de hoofdingang, wat 
nogal indruk op mij maakte, ik vond het voor mijn idee een nogal “Rubensachtig” 
tafereel! 
Wij werkten volgens een roulatiesysteem; om de twee weken moest ik op 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werken, mijn plaats op 
Schiermonnikoog werd dan door de collega's Wenning en Soetman ingenomen. 
Collega Soetman was er erg op gebrand van de filmvoorstelling een zijns inziens 
hen toekomend deel zich toe te eigenen en slim als hij was scheurde hij een kaartje 
doormidden en verkocht het dus tweemaal. Na de oorlog waren de opvattingen 
nogal ruim! 
Ik moest een keer 's nachts met een gecharterd bootje van Schiermonnikoog naar 
Terschelling, we vertrokken om 2 uur 's nachts (ik denk vanwege het tij). Met wij 
bedoel ik de kapitein van de botter, zijn assistent en ikzelf. Langs allerlei omwegen 
kwamen we 's middags om 2 uur aan in de haven van Terschelling, waarna ik met 
de bus naar Oosterend moest waar de filmapparatuur in het toenmalige café De 
Vries stond opgesteld (nu: café “De Bosplaats”). 
De kapitein van de botter was een bekende figuur: kapitein Teerling uit Usquert, 
hij was een keer in het nieuws omdat hij in de koude winter van 1947(?) in het ijs 
van de Waddenzee had vastgezeten. Als je praat van vloeken! Mijn God, wat kon 
die man er wat van! 
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Dat bottertje had een zgn. gloeikopmotor, die moest eerst met een gas- of 
benzinebrander worden voorgegloeid en met een paar ferme rukken aan een slinger 
worden gestart. Als het hem dan niet lukte vlogen de tangen onder luid gevloek 
over het dek. En als de motor dan weer hakkepufte was hij weer tevreden en tufte 
het bootje rokend en stinkend verder. Mijn kleren waren helemaal doordrongen van 
de rook.” 
  
Tot zover het verhaal van Hennie Bosman. Wat overblijft zijn een aantal vragen, 
kunnen getuigen een antwoord geven op het volgende?? 
* wie was Pieter van Dijk? Volgens Bosman kwam hij uit Steenwijk, maar dat 
rijmt moeilijk met het walvisvaarder zijn. 
* was de genoemde Teerling de bekende Ko Teerling de zeehondenjager?  
* is genoemde mevr. Pilot een dochter van het toenmalige hoofd der MULO, de 
heer Steehouwer? 
* het genoemde schilderij hing nog eind vijftiger jaren in de Jeugdherberg, alleen 
meen ik (Henk Koning) mij te herinneren dat het hing in het zaaltje links van de 
ingang. Waar is het schilderij gebleven? Ik meen ooit gehoord  te hebben dat het in 
de raadzaal van Dokkum zou hangen. 
* is het juist dat de zomertijd voor het eerst in ingevoerd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog? 
* de Prijsbeheersingscommssie is bekend, in De Dorpsbodes van 1949 wordt een 
lijstje vermeld, met o.a. een wethouder, raadsleden en een drietal ingezetenen, allen 
door de gemeenteraad benoemd. 
* is er nog iemand die de genoemde groepsfoto bezit? Zo ja, zouden wij hiervan 
een kopie kunnen maken? 
Gaarne uw reactie aan de redactie.                                        Henk Koning. 
  
  
De raadplaat. 
 
Om u een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af en vragen u 
om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 5,2: de foto liet de noord-oost hoek van het 
huis Reeweg 10 zien. (En niet de voorkant van het huis op de Langestreek, dat wel 
van hetzelfde jaar is, maar andere muurankers heeft!) 
 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar:  
Renze P. Visser; Willemshof. 
De nieuwe raadplaat:  
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(foto) 
 
 
Waar is dit te zien? 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10, vòòr 1 mei. 
 
 
INHOUD 
 
1 Van de redactie 
 

Verenigingsnieuws 
  
 Bibliografie van het eiland 
 
 Ter aanvulling op …. 
 
 Wopke Fenenga 
 

Tj. Jongsma - Herinneringen aan het eiland van een burgemeestersvrouw 
over de periode 1902-1906 

 
 Durk Reitsma - De afneming van het eiland (VIII) 
 
 Oude foto's 

 
Bauke Henstra - Spoorlijn op het eiland 

 
 Kort nieuws 
 
 Filmvoorstelling in 1947 
 
 De raadplaat 
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't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie “gewone nummers”:  
Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 344 
e-mailadres: hgdv@hetnet.nl 
 
Eindredactie themanummers:  
Arend J. Maris, Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog; 
tel 0519 – 531 571 
e-mailadres: arendmaris@hotmail.com 
 
Ledenadministratie:  
WybJan Groendijk, Reeweg 11, 9166 PW Schiermonnikoog; tel 0519 - 531 242 
 
Abonnementsprijs:  € 13,50 per jaar 
Postabonnees:     € 17,50 per jaar 
Losse “gewone”nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 



   

VAN DE REDACTIE 
 
Zomerperikelen. 
 
Wat het weer doet op het moment dat u dit leest weten we natuurlijk niet. Hopelijk is 
het wel beter dan in 1966. 
 
Dit gedicht is afkomstig van Meindert Dobbinga; hij kreeg het toegestuurd door 
een kampeerder in (zoals bij het krantenknipsel door Meindert is geschreven) 
‘seizoen 1966’. (Waarschijnlijk is het knipsel uit een krant uit de Zaanstreek) 
 
Brief 
 
“Moeder, ik schrijf je maar even, 
Als soms mijn pennetje vlekt, 
Komt dat door ’t zomerse water, 
Dat door het tentdakje lekt. 
Moeder, vannacht werd ik wakker, 
Want mijn pyama was nat; 
Alie lag hevig te rillen, 
Hier in ons nachtelijk bad. 
Moeder, ik kan je benijden, 
Nu ik hier huiver op ’t zand, 
Sinds ik van jou heb vernomen, 
Dat jullie kachel weer brandt. 
Dit is geen land voor een tentje, 
Soms klinkt het zeiltje omhoog. 
Toch zijn de ansichten prachtig, 
Moeder, op Schiermonnikoog. 
Als je de zee hier ziet koken … 
’t Is hier een hevig geraas. 
Als ik hier zat voor mijn werk, dan 
Zocht ik een andere baas. 
Moeder, mijn brief komt van Rottum, 
Alie is zeer verfomfaaid. 
Samen zijn wij hedenmorgen 
Snel van ons eiland gewaaid. 
Onder ons kolkte het water, 
Mens, je weet niet wat je ziet. 
Stuur ons een boot en wij komen. 
Groeten van Alie en Piet”. 
  Jan Hottentot 



   

 

Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor 15 september 
 
VERENIGINGSNIEUWS. 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: de jaarvergadering van de vereniging is op 18 
november a.s. in het Dorpshuis. 

 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen       € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”       € 2,35 
boekje “Vredenhof”        € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” € 6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland” € 6,50 
losse (‘gewone’) nummers ‘’t Heer en Feer’     € 3,75 
 
Aanwinsten: 

 
 Obj. Nr.: 

    ,,     366 : register Levensverzekeringsmij Utrecht: 1888-1927. 
    ,,     367 : foto pension Friso , ong. 1930 via W. Bouman. 
    ,,     368 : grammofoonplaat (l.p.) Friese Dialecten: Betje Weber. 
                    Brief Kon. Academie Wetenschappen betr. "Shanty's".  
                    Via Henriëtte Pieperiet. 
    ,,     369 : cassettebandjes gedichten Jac. Fenenga en C.v.d. Ley. Via H.P. 
    ,,     370 : rapport hfd.ir. Prov. Waterstaat m.b.t. aanleg steiger.1911 
    ,,     371 : aquarel: dorpsgezicht zn. Dr. Van Boven.(via M. v. Boven). 
    ,,     372 : afrekenstaat van J. Scheepstra (opzichter Domeinen) 1957 
    ,,     373 : schrift met Vaderlandse liederen w.s,Cornelia Visser(Ytje Mewe) 
    ,,     374 : boek: “De eerste Walvisvaart van de Willem Barendsz” 
                    dr. Melchior .  via H. Kussendrager. 



   

    ,,     375 : boek : "Verhalen van de Waddeneilanden" 2003 - aankoop. 
    ,,     376 : boeken: 20 ex. uit archief H. Koning, zie :Boekenlijst(in bewerking) 
    ,,     377 : geëmailleerde toiletemmer; fam. D. de Jonge. 
    ,,     378 : weckketel met stander en klemmen; herkomst: idem. 
    ,,     379 : fototas met diverse apparatuur. Herkomst : idem 
    ,,     380 : springtouw met houten handvaten: herkomst: idem. 
    ,,     381 : vuurtest van steen, 2 kopen bakjes, herkomst : idem. 
    ,,     382 : siervaas (imitatie Egyptisch), herkomst: idem . 
    ,,     383 : zw./wit foto: "Insulinde": 1937. 
    ,,     384 : rapport "Peilingen Zuiderzee" dr. Dekhuyzen: 1903 
    ,,     385 : botbak met pennen en botlijn: via W.J.Groendijk. 
    ,,     386 : penvuurrevolver: verroest; uit tuin P.J.Teensma: via B. Henstra. 
    ,,     387 : 41 dagboekjes van D. Holwerda: 1955-2000 via fam. Meinen en  
                       Holwerda. 
    ,,     388 : personalia D. Holwerda (monsterboekje enz.) herkomst: idem 
    ,,     389 : getuigschrift lagere school uit 1841 voor Jeltje Posthumus(2e klas) 
    ,,     390 : foto: reddingboot en bemanning op het strand; foto H.W.Spier. 
    ,,     391 : getuigschrift van Foppe Visser van H.S.Truman - 1947 

                          ,,     392 : oorkonde gemeente voor J.Zigterman van Groene Kruis - 1962                                                                                                           
                         ,,     393 : sierknipwerk mevr.v.d.Griendt voor J. Zigterman. 

    ,,     394 : archief Reactiegroep Behoud Schiermonnikoog; 1973-1984. 
                      Vnl. correspondentie. Via : G. Glerum.  
 
Fotoarchief: in de afgelopen periode zijn alle verspreid voorkomende foto's in 
albums, dozen en ringbanden geordend en gearchiveerd. Dit houdt in dat bijna 
duizend foto's zijn vastgelegd en via een register of diskette opgezocht kunnen 
worden. 
Er is naar gestreefd de familiealbums intact te laten in de eigen volgorde, zo is van 
de fam. Draayer (Lien voor intimi) via de fam. Pols een luxe uitvoering van de 
familie ongewijzigd opgenomen. 
Het ligt in de bedoeling komende herfst eenzelfde ordening uit te voeren van het 
boekenbestand. Bij ob.j.nr. 376 staat derhalve alleen vermeld : 20 boeken. Deze 
zullen door middel van een eigen code ( B ) gerangschikt worden.   
Mochten er onder lezers van ‘t Heer en Feer nog boeken beschikbaar komen, dan 
willen we daar graag over beschikken om de bibliotheek zo volledig mogelijk te 
laten worden. U kunt daarvoor contact opnemen met Henk Koning. 
 
We willen nog een oproep aan de lezers doen: mocht u tijdens 
opruimingswerkzaamheden dingen tegen komen die met het eiland te maken hebben 
en waarvan u vindt dat ze wel weg kunnen - graag een telefoontje naar de vereniging 
en we komen ze bij u ophalen om ze toe te voegen aan de verzameling van de 
CultuurHistorische Afdeling van het Bezoekerscentrum: zo blijven ze goed bewaard 
op het eiland! Gooi de eilander geschiedenis niet weg! 
 



   

 
 
BIBLIOGRAFIE VAN SCHIERMONNIKOOG. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en tijdschriftartikelen over het eiland. Het is 
niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
*  ‘Een test is nooit gevaarlijk, de interpretatie wel’; interview door Anita Pepping met 
prof. A.D. de Groot, de geestelijke vader van de Citotoets.  Dagblad van het Noorden, 
13 maart 2004 en (verkort) in de Leeuwarder Courant; 17 maart 2004. 
 
* ‘Ik weiger op de winkel te passen’; interview door Arjen Bakker met Haije 
Sybesma, interim-burgemeester Schiermonnikoog. Friesch Dagblad; 29 mei 2004. 
 
* Baljeu, R.A. – Geen zee te hoog; de zeeschilder H.A. Jaarsma (1881-1970). 
Franeker, Van Wijnen, 2004. 64 blz. (Catalogus Gemeentemuseum Het Hannemahuis, 
Harlingen). 
 
* Zuiden, H. van – De Wadden in gedichten; bloemlezing. Amsterdam, Uitgeverij 
521, 2004. 123 blz. 
 
DE POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONHISTORIE VAN 
SCHIERMONNIKOOG DOOR DHR. N. HUIJSMAN RZN. 
 
Door Erik Jansen. 
 
Nan Huijsman Rzn. heeft iets met postgeschiedenis. En dan de postverbindingen 
van en naar de Waddeneilanden in het bijzonder. Eerst beschreef hij in twee delen 
de situatie van zijn eigen eiland Texel, waarna hij zich stortte op de andere 
Waddeneilanden, inclusief het oude eiland Wieringen. De geschiedenis van het 
Schiermonnikoger postwezen betekent het sluitstuk van zijn reeks studies. 
Huijsman beperkt zich in zijn studie overigens niet tot de post. Ook aan de 
telegraaf- en telefoonverbindingen besteedt hij ruim aandacht. Reden hiervoor is 
enerzijds dat dit net als de post middelen zijn die het contact met de vaste wal 
levend moeten houden en anderzijds dat de drie communicatiemiddelen in de 



   

praktijk vaak nauw met elkaar verweven waren. Dikwijls waren de diensten onder 
één dak gevestigd en geregeld was dezelfde persoon ermee belast. 
Voor zijn studie heeft Huijsman rijk geput uit literatuur en diverse archiefstukken. 
Leuk is ook dat het boekje heel veel illustraties telt, zoals brieven, documenten, 
kaartmateriaal en talloze foto’s. Voor een deel komen deze uit Huijsmans eigen 
archief, maar ook  zijn er veel eilanders die voor het boekje fotomateriaal ter 
beschikking hebben gesteld. Zo wordt de geschiedenis verlucht met enkele fraaie 
portretten van kantoorhouders, telefoonbeambten en postbestellers. 
Uit het onderzoek rijst een beeld van aanvankelijk moeizame contacten met de 
vaste wal. Zeker in de 19e eeuw was de postbezorging van en naar 
Schiermonnikoog verre van vanzelfsprekend. Bootverbindingen waren 
onregelmatig en bij het vervoeren van poststukken heerste vaak willekeur. 
Uitgebreid schetst Huysman de totstandkoming van een regelmatige 
postverbinding. Opvallend zijn hierbij de soms tegengestelde belangen van de 
gemeente Schiermonnikoog en de posterijen. Zo probeerde de gemeente het 
posttransport aan personenvervoer te koppelen. Maar doordat de financiële positie 
van de gemeente meestal niet rooskleurig was, kwamen de meeste rekeningen bij 
de posterijen terecht. Als gevolg hiervan was de inspraak van de gemeente gering. 
Het duurde verscheidene decennia eer er een geregelde en snelle postbezorging op 
het eiland geregeld was. Vanaf dat moment kon de post nog slechts bij extreme 
(weers)omstandigheden enige vertraging oplopen. 
In tegenstelling tot het posttransport, verliep de ontwikkeling van de telegraaf en 
de telefoon op het eiland stormachtig. Omdat de rijksoverheid (het grootste deel 
van) de kosten voor haar rekening nam, konden er op het eiland al snel een 
rijkstelegraaf- en later een hulptelefoonkantoor geopend worden. 
Langzaamaan was Schiermonnikoog in een andere tijd terechtgekomen. Een tijd 
waarin het voor het groeiende toerisme van groot belang was om de 
communicatiemiddelen op orde te brengen. Regelmatig koppelt Huysman de 
geschiedenis van de communicatiemiddelen aan andere historische gebeurtenissen 
en ontwikkelingen. Niet alleen de opkomst van het toerisme, maar ook 
bijvoorbeeld de napoleontische tijd en de Posthervorming van 1850 hadden invloed 
op de postbezorging op het eiland. 
Hoewel er over de post-, telegraaf- en telefoonhistorie van Schiermonnikoog 
ongetwijfeld nog meer te zeggen valt, biedt het werk van Huysman een uitstekend 
overzicht. Dat nu ook de mogelijkheid bestaat om alle Waddeneilanden op dit 
thema te vergelijken, geeft de studie een nog grotere meerwaarde. 
 
Het boek is voor € 10,95 verkrijgbaar bij Boekhandel Kolstein, de VVV en in het 
Bezoekerscentrum. 
 
Aanvulling op DE POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONHISTORIE VAN 
Schiermonnikoog. 
 
Blz. 23. onderste regel: inwoners moet zijn inwoner. 



   

Blz. 118. na Maaike Coerkamp dient vermeld: “1943-1951 Dirkje Postmus”; en de 
diensttijd van Sijtje van der Geest was 1951-1954. Een foto van Dirkje Postmus 

(D. Gardenier-Postmus):  
 
Blz. 120. bovenste regel: achter Cornelia Visser dient vermeld (C. Visser-
Stachouwer). 
 
De redactie kreeg van Johan Lukkien twee foto’s van Cornelia Visser. Velen zullen 
haar zo nog gekend hebben, met een telegram in de hand lopend door het dorp. Op 
de andere foto (aan de Voorstreek? En bij wie?) een telegram afleverend.                     

                  
 
Verder nog van Willem van der Geest een op glas geschilderde dankbetuiging (?) 
aan postschipper A. Visser. (Helaas kunnen we u dit niet in kleur laten zien!) 
 



   

 
 
Lijst grietmannen en burgemeesters. 
 
Als u dit nummer van ‘’t Heer en Feer’ onder ogen krijgt is Schiermonnikoog net 
begonnen aan een periode met een nieuwe burgemeester. Een goed moment om 
een lijstje te geven van alle burgemeesters (en grietmannen, zoals ze in de eerste 
helft van de 19e eeuw genoemd werden). 
 
Johan Stachouwer 1816-1845 
Addick Adrianus Land 1845-1849 
Haaike Abrahams Zeilinga 1849-1861 (1e burgemeester) 
Nicolaas Johannes van den Worm 1861-1883 
Daniel Jan Wigbold Crommelin Baron van Heeckeren 1883-1888 
Willem Gerard Maurits Eyck van Zuilichem 1889-1896 
Albertus Bruins Slot 1896-1901 
Jacob Jan Woldringh 1902-1906 
Hendrik Willem van den Bergh 1906-1942 
Simon Perdok 1942-1945 
Jacobus Anker 1945-1956 
Oege Gerhardus de Boer 1957-1964 
K. Oosterhuis 1964-1976 
H.B. Eenhoorn 1976-1983 
J.W. Boekhoven 1983-1998 



   

G. de Vries-Hommes 1998-1999 
D. Appeldoorn januari-juni 1999 
M. Abma juli-oktober 1999 
B. Fennema november 1999-2003 
H. Sybesma november 2003-juli 2004 
L.K. Swart 2004- 
 
EEN TRIESTE HERINNERING AAN DE LAATSTE DAG 
VAN DE ZEEVAARTSCHOOL, JULI 1934. 
 
Een opstel van Marten Kruisinga, dat hij in juli 1934 maakte als herinnering aan de 
laatste dag van de zeevaartschool. Dit opstel heeft in december 1990 in de 
Dokkumer Courant gestaan in de rubriek ‘Uit de oude foto-doos’ door Bram Spier. 
 
In 2004 is het zeventig jaar geleden dat de zeevaartschool op het eiland werd 
gesloten. Bij schrijven van 16 april 1934 liet de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen weten dat met ingang van 1 september 1934 de rijkssubsidie ten 
behoeve van de zeevaartschool werd ingetrokken. De gemeenteraad verzocht Zijne 
Excellentie in een beleefd rekest op zijn besluit terug te komen.Het antwoord is 
negatief. Op 18 mei wordt aan de Raad bericht ‘dat de Minister niet op een 
eenmaal genomen besluit kan terugkomen’. 
Burgemeester en Wethouders zagen zich dus genoodzaakt de Raad een 
opheffingsbesluit voor te leggen (18 mei 1934). De Raad toonde begrip voor de 
situatie en besloot, zij het met tegenzin, het voorstel (met één stem tegen) aan te 
nemen. 
 
Het is de laatste dag op onze zeevaartschool. We staan, zoals we het hele afgelopen 
schooljaar al hebben gedaan, ’s morgens om even voor negenen bij het hek. 
Vandaag hebben we onze blauwe werkpakken aangetrokken en we wachten op de 
bel die ons voor de laatste keer naar binnen zal roepen. We praten over onze school 
die binnenkort voorgoed gesloten wordt; over de mooie lange zomer en over de 
lieve meisjes aan de Badweg. 
Als op die warme julimorgen de heldere slagen van de schoolbel klinken, staakt het 
gesprek en gaan we het pad op naar de school, waar we instructies zullen krijgen voor 
het binnenhalen van de sloepen op de eilander Ree; om die later met de inventaris in 
het botenhuis op te bergen. We kunnen het ons niet indenken dat dit nu voor het laatst 
zal zijn, want wat is ons eiland zonder de zeevaartschool! 
Hoevelen voor ons gingen dit pad op en hoe lang al en hoe vaak. 
Moeten wij nu die lange rij afsluiten? We kunnen het niet goed beseffen, willen het 
ook niet aanvaarden. 
 
Op de Ree. 



   

We werken op de Ree, de hele ochtend. Graven vaam na vaam de kettingen van de 
boten uit de modder, leggen alles klaar om later met hoog water de twee kettingen in 
de vlet te laden en dan naar het dorp te vervoeren om ze naast de school op te bergen. 
Het is snikheet en we graven de zuigende klei weg en trekken aan de zware ketting, 
zwoegend en zwetend en denken: waarvoor? 
We zijn bezig met een laatste karwei, we doen nog iets voor de school en daarom 
werken we hard. Maar het zal niet baten, het helpt niets om de school te kunnen 
behouden, we weten dat en toch zwoegen we verder. 
De leraar helpt wat of kijkt peinzend toe. Waar zou hij aan denken, wat zal er met hem 
gebeuren als straks de schooldeuren dicht gaan? 
 
Laatste tocht. 
’s Middags gaan we verder met ons werk. Het is nu hoog water en de zee is 
spiegelglad. We trekken de eerste ketting in de vlet, rammelend door het wrikgat. De 
klei spettert in het rond maar het deert ons niet. De zon blakert en het is nog warmer 
dan ’s morgens. We trekken maar, schalm na schalm, vaam na vaam, op de maat: één 
– twee, tot het grote betonblok aan het einde van de ketting binnenboord is. Dan 
roeien we naar de andere ligplaats, de riemen duiken langzaam het water in, de boot 
laat een golvend zog achter op het wijde, vlakke water. 
‘De laatste tocht van onze boot meneer’. De leraar knikt alleen maar en tuurt zwijgend 
in de verte. 
We zijn blij dat we de boei op de volgende ketting te pakken hebben, zodat we onze 
gedachten tenminste op en ander punt kunnen concentreren. De boei is binnenboord 
en ook het kettingeind; we zeulen schalm na schalm uit het groene water op. 
Zo zijn ook de jaren van de school voorbij gegaan, als de schalmen van de ketting. Nu 
is het einde gekomen, voorbij, voorbij, de school is weg. We zijn nu bezig aan het 
bittere eind1, de laatste schalm. 
We roeien de boot met zijn last rond de kop van de steiger naar het harde gedeelte van 
de Ree. Als de vlet de grond raakt springen we er uit en brengen de dreg hogerop. 
 
Als in een droom. 
‘Dat was het dan jongens’. Het is als in een droom wanneer de woorden van de leraar 
tot ons doordringen. Als we bovenop de dijk zijn gekomen om naar het dorp te gaan 
zien we voor ons, boven het groen uitstekend, het dak van de zeevaartschool met de 
hoge mast er voor. Onder dat dak hebben wij eilanders en ook veel vreemden, een 
deel van ons leven meegekregen en zoveel goede en onvergetelijke jaren 
doorgebracht. Daar werd de basis gelegd voor onze maritieme toekomst en daar 
werden we voorbereid om het beroep te volgen wat hoorde bij ons eiland, wat traditie 

                                                
1 Het bittere eind is een nautische uitdrukking en betekent het laatste stukje van 
een lange tros of ketting. Engelse zeelui gebruiken de uitdrukking ook: ‘The bitter 
end’. 



   

was en wat het kleine eiland groot maakte. Het kleine, grote eiland dat in nautische 
kringen over de gehele wereld bekend was. Alleen de herinnering zal blijven …. We 
schijnen allen hetzelfde te denken en zijn er stil van. Als we lopend naar het dorp op 
de Reeweg even stil staan zegt één, vooruitwijzend: ‘dat wie ús meuje schúele 
jonges!’. 
 
Docenten. 
Bij de sluiting van de zeevaartschool op Schiermonnikoog in juli 1934 was de 
directeur de heer N.J. de Haan, zeevaartkunde. 
De namen van de leraren waren de heren A. van Geuns, zeemanschap praktijk; A. 
Snaak, werktuigkunde en natuurkunde; Tammel, wiskunde; Brakel, Engels en 
Nederlands. De heer Brakel was hoofd van de christelijke school aan de Badweg. 
 
RUURD TEENSMA (1881-1940): BEKWAAM STUURMAN, 
MAN VAN WEINIG WOORDEN EN GROTE 
PLICHTSBETRACHTING 
 
Door Arend J. Maris 
 
“Op 29 maart 1940 is op het strand van het eiland Texel, nabij paal 9, een lijk 
aangespoeld. Het signalement luidt: lang 1.70 meter, zwaar postuur, grijs krullend 
haar, rond vol gezicht, gaaf gebit. De kleding bestaat uit een grijs colbertkostuum met 
visgraatpatroon. In het jasje staat de naam van een Rotterdams kledingmagazijn. 
Voorts een grijs overhemd met vaste boord, een blauwgestreepte stropdas, hoge 
zwarte schoenen maat 43, een wollen hemd en een tricot onderbroek. In de zakken van 
de broek zitten een zakmesje waarop staat R.G. Boonstra, een zilveren horloge met 
ketting, een sleutelbos en een scheepsfluit. Aan de rechterhand draagt de verdronkene 
een trouwring zonder inscriptie. Vermoedelijk is het lijk het stoffelijk overschot van 
Ruurd Teensma, één der opvarenden van het stoomschip “Grutto” van de firma Smit 
& Van Ommeren dat sinds het begin van deze maand wordt vermist. Het lijk is 
overgebracht naar de Algemene begraafplaats te Den Burg.  
 
Het alhier aan het strand gevonden lijk  is inmiddels door familieleden herkend als 
dat van de heer Ruurd Teensma. Hij was 1e stuurman van de “Grutto” en zou over 
anderhalf jaar met pensioen gaan.”  
 
Twee krantenberichten aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog over een 
scheepsdrama dat begin maart 1940 het stoomschip “Grutto” in het Engels Kanaal 
overkwam en waarbij de gehele bemanning het leven liet. Eén van hen was Ruurd 
Teensma. Over hem gaat dit verhaal.  
 



   

Ruurd Teensma is op 22 oktober 1881 op het eiland geboren. Hij is de oudste en krijgt 
nog twee broers, namelijk Jeppe (1882) en Melle (1884). Het ouderlijk huis stond aan 
de noordkant van de Middenstreek op de plek waar nu het huis van Aukje Visser – de 
Boer staat en op de gevel van het achterhuis de naam Aafke’s hús is aangebracht. Hun 
ouders zijn Rieckert Teensma (1846 – 1918) en Aafke Fenenga (1850-1935). Ze 
trouwen op 18 november 1880, op het eiland. Vader Rieckert is stuurman en heeft, 
samen met de eilanders Heine Kruisinga en Jackel Ekamp, vele jaren op het 
zeilhospitaal-kerkschip “De Hoop” gevaren. Menige voorvader van Ruurd is zeeman 
en in het voorgeslacht van Aafke Fenenga komen geregeld timmerlieden voor.  
 
Na de lagere school van schoolmeester Gasau, leren jongens door en gaan daarvoor 
naar de eilander zeevaartschool. Dat doen dus ook de drie jongens van Rieckert en 
Aafke. Uit de leerlingenregisters van de zeevaartschool blijkt bijvoorbeeld dat Ruurd 
in elk geval in 1893 aan een cursus van deze school deelneemt en ook in 1899 de 
eilander zeevaartschool bezoekt. Het is in die tijd ook nog heel gebruikelijk dat 
eilander jongens in een vertrouwde omgeving praktijkervaring opdoen. Ze doen dat 
meestal op schepen van eilander kapiteins die ze kennen, en die heel vaak ook familie 
zijn. Korte periodes op school, worden zo afgewisseld met langere perioden op zee. 
Bijna het gehele jaar 1901 is Ruurd voor zijn nummer bij de Koninklijke Marine en in 
1903 moet hij nog eens een maand op herhaling. Vóór 1908 is hij enkele reizen bij 
eilander kapitein Louwrens Visser aan boord. Tussen 1901 en 1908 vaart deze 
kapitein op schepen van de Rotterdamse N.V. de Stoomvaartmaatschappij “De Maas”, 
zoals bijvoorbeeld de “Barendrecht”en de “Sliedrecht”. “De Maas” is een dochter 
maatschappij van P.H.S. van Ommeren Scheepvaartbedrijf N.V. Bij deze 
maatschappij zijn in die tijd zoveel eilander kapiteins in dienst dat ze gekscherend de 
Schiermonnikoger Lloyd wordt genoemd. Bij welke maatschappij en op welke 
schepen Ruurd tot zijn trouwen in 1911 vaart, is niet zeker2. Misschien was dat toen 
ook al Van Ommeren. 
 
Op 25 oktober 1911 trouwt Ruurd met de eveneens op het eiland woonachtige Boukje 
Kalfsbeek. Haar ouders wonen ook aan de Middenstreek en ook aan de noordkant, 
maar dan in het huis met op de gevel “Klaver Vier“. Haar vader is o.a. dorpsboer en 
haar moeder runt een pension en heeft zo ook verscheidene jongens van de 
zeevaartschool in de kost. Na hun trouwen blijven Ruurd en Boukje nog enkele 
maanden op het eiland en wonen dan bij haar ouders in. 
 
Op 29 februari 1912 vertrekken ze echter naar Amsterdam. Waar ze in Amsterdam 
gaan wonen, is vooralsnog onbekend. Dat Ruurd in die tijd bij een andere 

                                                
2 Dit is één van de vragen die in dit verhaal worden gesteld en waarop ik nog geen 
antwoord kan geven. Misschien zijn er onder de lezers mensen die mij in deze speurtocht 
verder kunnen helpen. 



   

maatschappij is gaan varen, heeft waarschijnlijk met deze verhuizing te maken. Welke 
maatschappij dat is geweest, is ook nog niet duidelijk. Desgevraagd geeft hun enige, 
op 22 april 1914 in Amsterdam geboren, zoon Rieckert aan dat zijn vader in zijn 
Amsterdamse jaren enige tijd kapitein op het 770 ton metende  stoomschip “Betsy 
Anna” is geweest en geregeld met steenkool heen en weer van Schotland naar 
Amsterdam voer. Na korte tijd zou zijn vader dit schip echter  hebben verlaten omdat 
een deel van de bemanning geregeld dronken was, en dan niet in staat was om goed te 
functioneren. Misschien mede als gevolg van handelingsonbekwaamheid strandt dit 
schip op 30 januari 1914 op de kust nabij Egmond aan Zee. De gehele zestienkoppige 
bemanning wordt echter door het plaatselijke reddingsstation van boord gehaald3. 
Ruurd is dan al niet meer aan boord, want tijdens deze stranding blijkt immers 
kapitein De Jonge gezagvoerder te zijn.  
 
Op 1 augustus 1914, de dag waarop de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, verhuizen 
Ruurd, Boukje en hun zoontje Rieckert naar Rotterdam. In Rotterdam wonen ze op 
twee locaties waar ook meerdere eilander families gehuisvest zijn. Dat is eerst op de 
Schoonenbergerweg en daarna op de Matthenesserdijk. Bij welke maatschappij en op 
welke schepen Ruurd van 1914- 1919 vaart, is opnieuw een vraag. Wel is bekend dat 
Ruurd vanaf 23 april 1919 als eerste stuurman op schepen van 
Stoomvaartmaatschappij De Maas dienst doet. Op 24 februari 1928 is hij 2e stuurman 
op het stoomschip “Grutto” van Smith & Van Ommeren, ofwel Smithom.  
 

 
 
de Grutto  
 
                                                
3 H.G.J.Uilkens, De Reddingboot 1824-1924, 100 jaren reddingwerk- Gedenkboek der 
Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij, Amsterdam, 1924, De Bussy, blz.314; 
Voor aanvullende informatie website Reddingstation Egmond aan Zee. 



   

De “Grutto” is een schip van 920 ton, is in 1925 op de Scheepswerf van N.V. Van der 
Giessen  en Zonen te Krimpen aan de Lek gebouwd, vervoert stukgoed  en 
onderhoudt een lijndienst tussen Rotterdam en Londen. Door deze korte reizen kan 
Ruurd bijna elk weekend thuis zijn. Op 21 mei 1929 wordt hij 1e stuurman op dit 
schip. Tot het noodlot begin maart 1940 toeslaat, vaart Ruurd in  deze rang op dit 
schip. 
 
Op dinsdag 5 maart 1940 vertrekt de “Grutto” al vroeg uit Londen. Het is geladen met 
stukgoed en heeft een bemanning van achttien koppen. Ook dit keer is de bestemming 
Rotterdam.  Tegen twaalven is het schip Gravesand gepasseerd, zet het even later zijn 
loods in de Downs af en begint het met de oversteek. Niemand weet dan nog dat het 
de laatste reis wordt. 
Op 7 maart krijgt Boukje van Smithom op haar adres Matthenesserdijk 280 b een 
telegram met de mededeling dat de “Grutto vermoedelijk overtijd is, zij nadere 
inlichtingen inwinnen en haar dan spoedigst nader zullen berichten”. Inmiddels heeft 
de Nederlandse loodsboot no. 8  ongeveer twee mijlen ten westen van het Belgische 
lichtschip “Wandelaar” (het Belgische lichtschip noord van de Wielingen) 
wrakstukken waaronder een mast, stukken van een sloep en lege kisten uit zee 
opgevist en naar Vlissingen gebracht. Volgens opvarenden van deze boot zou de zee 
aldaar  vol wrakstukken drijven en waren er ook veel olievlekken. De Belgische treiler 
H.22  haalt in de buurt van Thornton Ridge een boei uit zee met daarop de woorden 
“Grutto Rotterdam” en meldt dat er een lijk in zee drijft. En de Belgische loodsboot 
no.5 bergt een vlot gemerkt met Grutto en andere wrakstukken waaronder een 
gedeelte van het dak van de stuurhut. Duidelijk is te zien hoe dit door een zeer 
krachtige explosie is afgerukt en naar buiten is geblazen4.  
 

                                                
4 K.W.L. Bezemer, Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede 
Wereldoorlog, deel 1 en 2, blz. 156-157, Amsterdam/ Brussel, Elsevier Boeken BV.; Zie ook: 
A.W.Schwab, 150 jaar Van Ommeren,  Mensen maken geschiedenis, Rotterdam, 1989, 
blz.76-77. 



   

 
 
Een deel van de bemanning van de Grutto. Tweede van rechts, in uniform, is Ruurd 
Teensma. 
 
Op 8 maart krijgt Boukje opnieuw een telegram van de maatschappij met de volgende 
mededeling: ”In Vlissingen  aangebrachte scheepsonderdeelen werden door ons 
herkend als afkomstig van de Grutto, waaruit we met zekerheid afleiden schip 
verloren van opvarenden geen spoor gevonden stop dit gevoegd bij feit dat ramp 
plaats vond op druk bevaren route en reeds geruime tijd verloren is geeft ons geen 
hoop meer op redding opvarenden spreken  onze innige deelneming uit met door 
familieleden geleden smartelijk verlies”. In de loop van dezelfde maand maart spoelen 
twee lijken aan de Nederlandse kust aan die, na identificatie, opvarenden van de 
“Grutto” blijken te zijn. Het zijn matroos B. van der Spek 5die bij Callantsoog aan 
land komt en Ruurd Teensma die op het strand van Texel, nabij kilometerpaal 9, 
aanspoelt. Na identificatie, door zijn zoon Rieckert en zijn broer Jeppe, wordt het 
lichaam van Ruurd naar Oostmahorn vervoerd, naar het eiland overgevaren en aldaar 
op dinsdagmiddag 2 april 1940 vanuit hotel Van der Werff  aan de oostkant van de 
dorpskerk begraven. 
                                                
5 Het lijk van Van der Spek vertoonde twee breuken in het schedeldak. Bij de eigenaars van 
de Grutto rees daardoor het vermoeden dat beide mannen op het ogenblik van de ramp de 
wacht hadden en dat stuurman Teensma op dat moment  buiten het brughuis heeft gestaan 
en matroos Van er Spek misschien roerganger was (Bezemer, 1986:157).  



   

 
Technisch directeur Haanebrink van de maatschappij spreekt bij het open graf lovende 
woorden. Hij typeert Ruurd als een bekwaam stuurman en een man met een grote 
plichtbetrachting. Ook Louwrens Visser, de gezagvoerder waarbij Ruurd  immers in 
zijn jonge jaren heeft gevaren, spreekt gelijkluidende woorden. De gereformeerde 
voorganger Van Wieren sluit daarna de plechtigheid af.   
 
Op 22 mei 1948 onthult Van Ommeren in zijn kantoor te Rotterdam een gedenkplaat 
met daarop de namen van 98 van haar zeelieden die tijdens de jaren 1939- 1945 door 
oorlogsgeweld zijn omgekomen. Ruurd is één van hen. Boukje maakt deze onthulling 
niet meer mee. Niet lang na het overlijden van Ruurd is ze uit Rotterdam vertrokken, 
mede omdat ze vaak zo vreselijk benauwd was. Ze is even in huis geweest bij een 
zekere familie Monsma in het Noorden van Friesland en is nog tijdens de oorlogsjaren 
naar het eiland terug gekeerd. In het huis aan de zuidkant van de Langestreek waarin 
nu mevrouw Jenny Van der Veer (no.134) gehuisvest is, is Boukje gaan wonen. Daar 
is ze ook in 1947 op 64-jarige leeftijd overleden. Volgens haar zoon, die immers 
Ruurd heeft moeten identificeren,  zou ze hem op haar sterfbed nog eens in het 
eilander taal  hebben gevraagd of het lijk op Texel echt wel dat van zijn vader was. 
Naast haar man is zij op het dorpskerkhof begraven.  
 
De vraag hoe het komt dat begin maart 1940 binnen enkele dagen naast de Grutto nog 
twee andere Nederlandse schepen met man en muis zijn vergaan, heeft lange tijd de 
gemoederen bezig gehouden. Is het misschien een magnetische zeemijn, een 
luchtaanval of een onderzeeboot geweest die ook de ramp met de Grutto heeft 
veroorzaakt? Er waren vermoedens dat het Duitsers zijn geweest, maar Nederland 
hield zich toen angstvallig vast aan zijn neutraliteitspolitiek en Den Haag heeft Berlijn 
dan ook niet om een opheldering durven vragen.  
 
Tenslotte is op basis van gezamenlijk historisch onderzoek in Engeland, Duitsland en 
Nederland pas in 1966 definitief vastgesteld dat de “Grutto”om 20.38 uur (Duitse tijd) 
door de Duitse onderzeeboot “U –17 “ met een elektrische torpedo is getroffen. De 
torpedo trof het schip tien meter achter het midden. De romp van het schip brak direct 
in twee stukken die onmiddellijk in de golven verdwenen6.  
 
(Met dank aan: Bep van Heijningen- Teensma, Cootje van der Ley- Fenenga, Ruurd  
Teensma (kleinzoon), Annie Visser- Kalfsbeek en Werner Visser). 
 
 

                                                
6 L.L. von Münching, Rynstroom- Grutto- Vecht, alle drie zonder noodzaak door Duitse 
onderzeeboten getorpedeerd, in De Blauwe Wimpel, september 1966, 21e jaargang,no.9, 
blz.262-264. 



   

VUURTORENS 150 JAAR. 
 
Door Hilbert G. de Vries 
 
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de lichten op de twee vuurtorens ontstoken 
werden. Twee torens: de Noorder Vuurtoren, in het eilanders de Fierst Túer (Verste 
toren), en de Zuider Vuurtoren, in het eilanders de Nooist Túer (Dichtstbijzijnde 
toren).  
Om precies te zijn: op 1 september 1854 zijn de lichten voor het eerst ontstoken 
‘onder het toezicht van den schout bij nacht J.F.A. Coertzen, hoofdinspecteur van 
het loodswezen’7. 
 
‘(Om) … aan de herhaald geuitte wenschen van den groningschen handelstand te 
voldoen, gepaard met de noodzakelijkheid om, voor eene goede verkenning onzer 
noordelijke kusten, de westpunt van het eiland Schiermonnikoog te verlichten, 
deed de minister van marine, de vice admiraal J. Enslie, besluiten in het voorjaar 
van 1852 voorloopig de noodige gegevens te doen verzamelen, ten einde tot een 
gewenschte uitkomst te geraken. De vraag was: hoe op de afdoendste wijze de 
ruimte zoude verlicht worden, begrepen tusschen de lichten van Terschelling en 
Borkum, welke veertien duitsche mijlen (Red.: een Duitse mijl is 4 zeemijlen) van 
elkander verwijderd staan en, onder de gunstigste omstandigheden waarop zij te 
zien zijn, tusschen de uiterste grenzen hunner verlichtingen, nog vijf tot zes 
duitsche mijlen onverlicht laten; hoe verder die verlichting zou moeten ingerigt 
worden om tevens ten meesten nutte te verstrekken van het friesche zeegat, 
waarvan de niet onaanzienlijke en meer en meer toenemende groninger 
scheepvaart voornamelijk gebruik maakt en dat, juist in het onverlichte gedeelte, 
tusschen de bovengenoemde lichttorens gelegen is.’8 
Onderzocht werd o.a. de geschiktheid van het terrein voor het bouwen van een, of 
twee, vuurtoren(s); het soort licht; de sterkte van het licht. 
‘De nabijheid van het draailicht te Terschelling9, en van het staand licht te Borkum, 
deed al spoedig tot het besluit komen dat één enkel licht, van welken aard ook, 
onvoldoende was’10. 
Het plaatsen van een dubbel licht, dus twee lichten onder elkaar, op één toren bleek 
zo’n dure grap dat men aan twee torens de voorkeur gaf. Bovendien: ‘Het 
voorname doel dat men met de verlichting beoogde, was niet alleen de verkenning 
van het eiland, maar zoo mogelijk tevens het aandoen van het friessche zeegat11’.  
 

                                                
7 Jansen, blz. 50. 
8 Jansen, blz. 42. 
9 De Brandaris had een draailicht sinds 23 september 1835 
10 Jansen, blz. 42. 
11 Jansen, blz. 43. 



   

In mei 1853 werd begonnen met de bouw van de twee torens en 
lichtwachterswoningen. De beide torens zijn, net als de twee lichtwachterswoningen, 
geheel aan elkaar gelijk. In oktober was het stenen gedeelte van de torens klaar. In de 
zomer van 1854 werden de lantaarns geplaatst en op 1 september van dat jaar zijn dan 
de lichten ontstoken. 
 
In februari1909 wordt het licht op de Zuider Vuurtoren gedoofd. Deze toren begint 
dan aan een leven als manusje-van-alles12. Tussen 1909 en 1940 wordt hij vooral 
als opslag gebruikt. In 1940 verdwijnt de lantaarn en in de Tweede Wereldoorlog 
worden er door de Duitsers antennes op aangebracht. In 1950 wordt de toren in 
gebruik genomen als watertoren; een naam die hij nog steeds heeft, ondanks het 
feit dat de toren in 1992 zijn functie als watertoren verliest. In 1998 wordt KPN 
eigenaar van de toren en gebruikt hem als ‘antennetoren’ (zoals hij werd genoemd 
in de Leeuwarder Courant van 13-8-2003, toen de toren werd opgeknapt). 
 
De Noorder Vuurtoren krijgt in augustus 1911 (hij is dan dus al 2½ jaar de 
vuurtoren van het eiland) een draailicht: een ronddraaiend lenzenstelsel met vier 
panelen, zodat het een groep van vier lichtbundels uitstraalt. Dit optiek staat nog 
steeds in de toren. (Altijd gemakkelijk te onthouden: Schiermonnikoog heeft vier 
lettergrepen. Net zo Ameland – drie lettergrepen, drie schitteringen; en Borkum – 
twee lettergrepen, twee schitteringen, maar dan wel tegen de klok in). 
 
Uit het artikel van Jansen wordt dus duidelijk dat het bij de bouw van de twee torens 
op Schiermonnikoog in de eerste plaats ging om het onderscheid met de torens van 
Borkum en Terschelling, ‘maar zoo mogelijk’ ook het aanleggen van een lichtenlijn 
‘tot het aandoen van het Friese zeegat’.  
 
Nu, 150 jaar na het ontsteken van de lichten op de beide vuurtorens, is het weer een 
roerige tijd voor de ‘Fierst Túer’; blijft de vuurtoren wel of niet bemand? Hopelijk 
heeft de lobby, die door veel instanties wordt gevoerd, succes! 
 
Literatuur: 
Abrahamse, J. - Vuurtorenwachter op Schiermonnikoog. Waddenbulletin 26(1991) 
1(febr) 4-6. 
Hettinga, E. - 'Haal je de verkeersagent-op-zee weg, dan kost dat mensenlevens'. 
Friesland Post, nov. 1988, 36-39. 
Jansen, H.G. - Mededeeling van enige bijzonderheden, betreffende de lichttorens op 
het eiland Schiermonnikoog. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, 1854/1855. blz. 41-50, + plaat. 
Tiddens, E. – De Zuidertoren op Schiermonnikoog. De Vuurboet, okt 2002, blz. 
42-46. 

                                                
12 Tiddens, blz. 43. 



   

Tiddens, E., en R. Beumer - Licht op Schier; over vuurtorens en bakens op 
Schiermonnikoog. Peize, v.o.f. de vuurtorenbroeders, 1999. 68 blz. 
 
HET LICHT VAN DEN TOREN 
 
Toevallig kwam de redactie onderstaande lied (Zang met pianobegeleiding) onder 
ogen; gekregen van Manny Hogervorst-van Egmond. Omdat het wel past bij het 
onderwerp van het vorige stuk, drukken we het hier af. 
 
1. Een vriend van de zeeman is ’t licht op de kust, 
Dat ginds uit de vuurtoren straalt; 
In tijden van nood geeft het menigmaal rust, 
Dat licht heeft nog nimmer gefaald. 
Hun strijd met de baren is dikwijls zo groot, 
Zij keeren nooit weder misschien; 
Maar zij die ontkwamen den vrees’lijken dood, 
Zijn dankbaar dat licht weer te zien. 
 
Refrein: 
De vuurtoren werpt ver zijn licht over zee, 
De zeeman begroet het zoo blij. 
Wanneer hij keert huiswaarts de vangst viel ook mee, 
En komt nu de kust naderbij; 
Dan ziet hij voor oogen z’n lief of z’n vrouw 
Of moeder die thuis op hem wacht, 
Dan klinkt blij z’n lied vol van liefde en trouw 
Door dat licht in den donkeren nacht. 
 
 
2. Het roept hem van verre naar ’t veilige strand, 
Ten teeken de haven is hier. 
Daar wacht hem zijn vrouw met haar kind aan de hand, 
Dat vader omhelst van plezier. 
Zoo spreekt dan dat licht tot die mannen op zee, 
Die stormen en noodweer doorstaan, 
Het is hun een steun in het wel en het wee, 
Zoo vaak zij naar ze moeten gaan. 
 
Op het omslag staat: 
 
Vervaardigd en met enorm succes gezongen door Renati, de populaire Luitzanger. 
(Hierbij een portrettekening van Renati, met luit). 
Uitgave: Christof Rinket – Groningen. 



   

Prijs: F 0.60. Alle rechten voorbehouden. 
 
Afgebeeld is een vuurtoren, waarvan het licht valt op een naderende (vissers?)boot.  
Op het laatste blad staat onderaan: 
Muziekdrukkerij Gebroeders Hoitsema, Groningen. 
 
OUDE FOTO’S 
 
Reacties op het vorige nummer: 
 
Tiete Dijkstra-Smink reageerde op de foto van de OLS uit 1929 (’t Heer en Feer, 6-1, 
blz. 18/9): op de 3e rij wordt genoemd Haaike Visser, dit moet zijn Haaike Smink (een 
broer van Tiete). 
 
DE NIEUWE OUDE FOTO’S: 
 
1. Jan Steven Beekhuis 
 

Van Maaike Klunne kreeg de redactie onderstaand 
krantenknipsel. Ook de foto van Dokter Beekhuis is 
van Maaike. 
 
Schiermonnikoog, 5 Februari. In den ouderdom 
van bijna 80 jaren is alhier overleden de heer J.S. 
Beekhuis. 
De overledene was rustend geneesheer en heeft 
hier vanaf Juni 1899 tot en met 31 December 
1929 de praktijk uitgeoefend. 
Dokter Beekhuis was een zeer gezien persoon en 
stond bij oud en jong in hoog aanzien; altijd was 
hij bereid te helpen, zoowel met raad als met 
daad. 

Bij zijn gewone praktijk is hij vanaf 1 Januari 1919 tot 1 Maart 1924 tevens leeraar 
in verband- en gezondheidsleer geweest aan de toenmalige Zeevaartschool. 
Mede was hij een der oprichters en aanvankelijk bestuurslid van de Vereeniging 
voor Vreemdelingenverkeer. 
Van ’t fanfare-corps “Schiermonnikoog”is hij eenige jaren directeur geweest, en 
dat er in die functie van zijn persoon kracht uitging werd nog kortgeleden 
gememoreerd bij het 50-jarig bestaan van genoemd corps. 
Ook was dokter Beekhuis in 1913 mede-oprichter van “Het Groene Kruis”. Van 
deze vereeniging was hij jarenlang voorzitter en later, toen hij zijn praktijk 
neerlegde en wijlen dr. Mosselman het voorzitterschap van hem overnam, bleef hij 
nog penningmeester van deze vereeniging. 



   

Tevens is hij tot zijn dood ouderling in de Ned. Herv. Kerk geweest. 
Voorde vrijzinnige gemeente van Schiermonnikoog is zijn heengaan een gevoelige 
slag.  
Dokter Beekhuis werd den 7en Februari 1859 geboren in Wijmbritseradeel. 
De begrafenis zal Dinsdag plaats hebben, juist op den dag, dat de overledene 80 
jaar zou zijn geworden. 
 

 
 
2. Een feestende groep jongedames op de boerenwagen, gefotografeerd op de hoek 
van de Badweg in de zomer van 1929; een foto van Eddie Bakker. 
Het eilander huis werd bewoond door Aafke Bep met haar zoon en dochter. 
Aafke Bep was de weduwe van kapitein Wiebes Maarten. In 1933 werd het huis 
afgebroken. Op dezelfde plaats verscheen een nieuw pand, waarin de schoonzoon 
van de weduwe Wiebes, H. van Bon, de “Toko” vestigde. Thans is in het pand 
gevestigd het “Steakhouse Brakzand”. 
De wagen is eigendom van boer Pieter Visser. 
De voerman met de witte pet is Jilt Visser, een zoon van Pieter Visser. 
Rechts boven het grote achterwiel zit Aaltje Visser (witte muts). De jonge vrouw 
boven Aaltje is haar zuster Trijntje, later de vrouw van Arend Klontje. 
Rechts van Trijntje is Annie Schat; daarnaast Aaltje Bakker. 
De twee dames achter op de wagen zijn: links, Aaltje Schut en rechts, Jeltje 
Hoekstra. 
De foto is gemaakt ter gelegenheid van een verjaardag van een van de dames. 



   

 

 
 
3. Een foto van Lida Spier. “Als je veilig wilt zwemmen, moet je toch nog wel 
even verder lopen”! 
 

 
 
4. Deze foto (van Eddie Bakker) met drie eilander gezagvoerders is genomen in 
1957 tijdens een bijeenkomst of een lezing in Hotel Van der Werff; vermoedelijk 
door Foppe Schut. 
Links op de foto zien we Foppe Visser (1898-1987); tot aan zijn pensionering 
koopvaardijkapitein bij de KNSM, de Koninklijke Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij.  
In het midden zit Teunis Jaski (1882-1972); oud gezagvoerder van Van Uden 
Scheepvaartmaatschappij.  



   

Rechts op de foto is Klaas Visser (1891-1959); oud gezagvoerder bij de 
scheepvaartmaatschappij Vinke en Co; en later gezagvoerder van de walvisvaarder 
“Willem Barendsz”. De kaken in de Willemshof zijn door hem meegenomen.  
 
 

 
 
5. Zowel Johan Lukkien als Roelfje de Jonge kwamen met deze foto uit ong. 1928. 
Roelfje had alle namen erbij. 
Bovenste rij v.l.n.r.: oom Jeppe Teensma, Tjalling de Jong, Alie Teensma, Anneke 
de Jonge, tante Johanna Teensma. 
Onderste rij v.l.n.r.: Rimada Teensma, Roelfina de Jong, op schoot Roelfje de 
Jong, oom Johan Visser met hond Teddy, zijn dochter Orsa Visser, Cornelia Visser 
(met geruit jasje aan). 
Vooraan liggend: Anneke Teensma. 
Rimada, Roelfina, Johan, Johanna en Cornelia waren kinderen van Anke Bep; ze 
had nog een dochter Alie en een zoon Dirk – dat was de vader van Henk Visser. 
 
 



   

 
 
6. Nog een prachtige foto van Roelfje de Jonge. 
Afgebeeld zijn: Ede Karst, Kiekemutje – Grietje, Martha Karst 
 
 

 
 
7. Huisvuilophaaldienst op Schiermonnikoog; oktober 1952. De ingebruikneming 
van de nieuwe ‘droswooin’ (vuilniswagen). Klaas en Melle Fenenga op de bok. 
Tweede van links is burgemeester Anker. (foto archief ’t Heer en Feer) 



   

UIT HET ARCHIEF 
 
Piet F Visser schrijft: “Hoewel slechts in een uitgebreide noot, komt het eiland 
voor in: 
‘Oudheden en Gestichten van Vriesland tusschen t Vlie en de Lawers’ (deel twee) 
gedrukt te Leiden bij Christiaan Verwey, 1723. 
Op pagina 287 wordt onder een kopje: Aantekeningen op Schellinge en Ameland, 
ingegaan op de taalkundige betekenis van de naam Schiermonnikoog, en dan met 
name op oog, aech etc., alles bekeken door de bril van toen en eerder uiteraard”. 
 
 
DE KLOK SLOEG NIET ALLEMAAL LOVE-LOVE. 
 
Aan het eind van de jaren zestig van de twintigste eeuw verschenen in het 
Nieuwsblad van het Noorden een jaar lang “Vrijbrieven”, geschreven door de op 
26 februari 1970 overleden Jan Reinders. Hierin beschrijft hij gebeurtenissen uit de 
eerste helft van de 20e eeuw. Ook Schiermonnikoog komt er een aantal keren in 
voor.  
Onder de titel: ‘De klok sloeg niet allemaal love-love’ is, in 1970 (?), een boekje 
met een selectie uit deze “Vrijbrieven” verschenen. De redactie kreeg het boekje te 
lezen van Mevrouw Spier uit Anjum. 
 
Hieronder twee “Vrijbrieven”. 
 
,,EN DAN GAAN ZE MET DE POSTBOOT OVER DE ZEE” 
 
Het decor, waartegen wij leven is sterk veranderd, maar er zijn uitzonderingen: de 
Waddeneilanden. Daar vindt men - meer of minder - nog de sfeer, die duidelijk niet 
van deze tijd is. Het tempo van de wijziging der dingen is daar achtergebleven, al 
zijn er natuurlijk wel verschillen met vroeger. De belangrijkste is, dat toen, vijftig 
jaar geleden, een reis naar Schier of een ander eiland ongeveer gelijk stond met een 
verplaatsing naar een andere planeet - in ieder geval iets om nog jaren over te 
spreken. Nu is het vaak een weekend tripje. 
 
Duizenden vliegen zoals dat in prospecti zo schilderachtig heet, de zon tegemoet 
(of dat zo is moet altijd nog maar worden afgewacht), duizenden zoeken het 
dichterbij: In het nabije zogeheten buitenland, of in het eigen toch ook zo mooie 
landje. Waarbij de Waddeneilanden een aanzienlijke rol spelen. 
 
Een reisje naar de Waddeneilanden. Nog altijd, ondanks technische vooruitgang 
een wat moeizame zaak. Juist misschien daardoor voor velen zo aantrekkelijk. 
Veel is er sinds de eeuwwisseling veranderd, maar nog altijd moeten we varen naar 
die paradijselijke plekjes, die eens deel hebben uitgemaakt van de oude, de lage 



   

landen beschermende schoorwal. We mogen per automobiel, per bus, per 
diesel-elektrische trein de reis beginnen. Daarna wacht nog altijd in Zoutkamp, in 
Oostmahorn, in Holwerd, in Harlingen de boot. De boot, die ons voert over de bij 
alle weersomstandigheden fascinerende (de hemel zij dank nog niet 
dichtgeplempte) Waddenzee naar het eiland. Het eiland, dat we bij goed zicht al bij 
de inscheping als een grijze streep aan de horizon zien liggen. 
 
Voor de kenners (vakantie) paradijs, voor de nieuwelingen land van (vakantie) 
belofte. Nog altijd de boot. Wat meer pk's dan in het begin van deze eeuw, soms - 
buiten de topdagen - 'n pietsie meer comfort - maar toch de boot. De boot, die 
ploegt door de grijze, door de wind voortgezwalpte golven van de Waddenzee, een 
andere maal een kronkelend spoor trekt door een spiegelgladde oneindigheid. 
Precies als in lang vervlogen dagen. Onze eerste reis naar Schiermonnikoog. In 
1915. Vanuit ons Fries geboortedorp. Een gebeurtenis. Waar heel het dorp over 
sprak. 
 
Een gebeurtenis, die zelfs de meester van ons tweemans-schooltje inspireerde tot 
een les in regionale geografie. Hij wees op de kaart van Friesland ons dorpje aan, 
beschreef met zijn stok een lijn naar Oostmahorn en verkondigde, wijzend op ons 
rode hoofd: “En dan gaan ze met de postboot over de zee naar dit eiland.” Klap op 
het woord Schiermonnikoog. Ons liepen de rillingen over de rug. Op reis, naar het 
strand. Het leek ons iets. Maar die postboot - wat was een postboot? - en die zee, 
waar je over moest om er te komen. 
 
Wij reisden per brick naar Oostmahorn, waar wij de op tij varende avondboot 
zouden nemen. Passeerden het station Anjum, eindstation van de “Noord Friese 
Locaal Spoorweg”, waar juist het lokaaltje uit Leeuwarden was gearriveerd. Op de 
grintweg zagen wij een, in onze ogen, enorme stoet uit het lokaaltje gestapte 
reizigers, te voet de kilometers afleggend, die Anjum scheiden van Oostmahorn. 
Zij torsten rieten reismanden, linnen reiszakken - ouderen herinneren ze zich 
misschien nog, grijs linnen met in rood de geborduurde woorden Goede Reis erop - 
en koffers. In Oostmahorn dronken we een glas melk in het kleine café aan de voet 
van de groene dijk, waarachter wij de zee wisten, de zee, die wij vreesden. 
 
Wij beklommen de dijk: De zee ... wij zagen haar voor 't eerst van ons leven. Het 
was een bladstille zomeravond. Als paarlemoer lag ze daar, rimpelloos, 
paarsblauw, doorschoten met fonkelende gouden banen van de ondergaande zon. 
Zo diep geraakten wij onder de indruk van dit schouwspel, dat het bloed uit onze 
wangen wegtrok. “Hij werd zo bleek als een doek”, vertelden later bij allerlei 
gelegenheden, tot onze bittere ergernis, onze ouders aan vrienden en bekenden. 
 
Wij wandelden naar het steigertje, waar de “postboot” klaar lag. Wij voeren door 
de gouden ruimte en wij konden, toen de zon achter de horizon wegzonk, niet 
geloven, dat wij ooit de overkant van dit oneindige water zouden bereiken. “We 



   

zijn er”, zei tot onze verbazing onze vader, “we moeten wachten op de ‘barkas’.” 
,,Barkas”, een woord ook alweer vol dreiging. Wij stapten over, voeren opnieuw en 
zagen opeens de kust dichtbij. 
 
En toen op de dijk: paarden en wagens. Paarden voor boerenwagens en voor een 
koets, die onze vader omnibus noemde.  Tot onze verwondering reden ze van de 
dijk de zee in, plasten in de richting van de “barkas”. “Rijksveerdienst”, lazen wij 
op de houten koets. Wij hadden graag in die omnibus gewild. Het was niet voor 
ons weggelegd. Door het achterdeurtje verdween een tiental reizigers in het duister 
interieur. Wij werden overgezet op een boerenwagen. 
 
Wat eerst allemaal wat griezelig had geleken, werd een feest. Een korte rit door het 
prikkelend ruikend zoute water naar de dijk, gevolgd door die naar het stille dorp, 
waar wij in de invallende duisternis bij de zeevaartschool van de wagen werden 
getild. Werden omringd door van de zomeravond genietende mensen, die naar wij 
ras vernamen, badgasten heetten. Wij waren op het eiland. Een andere wereld. 
 
Nog steeds vaart de boot. Ook nu, meer dan een halve eeuw later, zij het dan straks 
niet meer van Oostmahorn. De tijden veranderden, de techniek ging met wilde 
sprongen vooruit, maar de reis naar de Waddeneilanden behield nog de oude 
romantiek. Al verdwenen dan de barkas, en de paarden en de wagens. 
 

 
 
Afscheid van Schiermonnikoog in het begin van deze eeuw. De omnibussen van de 
rijksveerdienst brengen de badgasten en hun bagage van het dorp over de dijk en 



   

dan door het water naar het motorbootje (de barkas). Dit laatste vervoermiddel 
zorgt voor verder vervoer naar de boot, die op de rede ligt. 
 
OP “SCHIER” BLEEF DE RUST ESSENTIEEL 
 
Wie er bij was in het begin van deze eeuw kan het nauwelijks geloven. Waar nu de 
vakantietijd z’n stempel drukt op heel de samenleving, ging toen de zomer 
ongemerkt voorbij. Vrijwel ieder bleef aan het werk, vrijwel ieder bleef in z'n 
woonplaats. Vakantie was er voor een naar verhouding maar kleine categorie. 
 
Waarheen gingen de Groningers, die tot die gelukkigen konden worden gerekend? 
Schiermonnikoog was in trek. De andere Waddeneilanden minder. Die waren in 
die nog autoloze tijd moeilijk bereikbaar. Ze boden weinig accommodatie 
bovendien. 
 
Maar Schiermonnikoog had gedurende enkele zomermaanden z'n rechtstreekse 
bootverbinding met de stad: de witte raderboot Vooruitgang. Hij behoorde in juli 
en augustus tot het decor van de Noorderhaven. Met haar grote schepraderen 
ploeterde ze door het Reitdiep naar Zoutkamp en vervolgens, na daar geschut te 
zijn, naar de rede van Schiermonnikoog. 
 
Vaak hebben wij als knaapje, staande op de dijk bij het Blauw Borgje, die boot 
statig zien naderen, voorbijvaren en haar nagetuurd, als ze, zwarte rookwolken 
uitstotend, hoog boven de weilanden in. een van de vele bochten van het Reitdiep 
verdween. Badplaats Schiermonnikoog, vakantieoord bij uitstek voor Groningers 
in het begin van deze eeuw. Schiermonnikoog tijdens wereldoorlog I. Wij waren er 
in 1915. Het stille boomrijke dorp met de landelijke hotels Van der Werff en 
Schaafsma, een paar pensions, de beide vuurtorens - de oude vuurrood - de smalle, 
met gele klinkertjes geplaveide Badweg, waaraan maar weinig huizen stonden. 
Aan het eind ervan het formidabele “Strandhotel”. Voor dat hotel een breed 
betegeld terras en dan het mooie, niet erg brede badstrand. Op enige afstand 
westelijk de witte villa met het rode dak van de familie Onnes. 
 
Toen wij luttele jaren later in het Badhotel logeerden, was die villa al in de golven 
verdwenen. Een regenbak vonden wij op het strand. Het brede terras van het hotel 
was tot een smalle strook zand met afgebrokkelde tegels gereduceerd. Nog weer 
wat jaren later verdween ook het hotel in de golven. 
 
Dat hotel. Het maakte diepe indruk op ons, toen wij er op een middag met een oom 
en een neefje binnentraden. In de volle conversatiezaal speelde het in die dagen 
onvermijdelijke “strijkje” populaire melodieën, achter de brede ruiten van de aan 
die conversatiezaal grenzende serre, aan de voorzijde, zagen wij schuimend de 
Noordzee. 
 



   

Later, tegen de avond, werd die conversatiezaal veranderd in een eetzaal. Voor het 
diner. Het strijkje, dat in ruil voor z'n muziek gratis logeerde, at in een hoekje 
vooruit, teneinde tijdens het diner de gasten te kunnen “entertainen”. Wij 
herinneren ons kinderspelen op het terras en in die conversatiezaal, waaraan wij 
een tol overhielden, het stoeien in de gangen van het hotel, de controle van 
mevrouw-directrice op onze jongens-kamer, waar ze kwam kijken of wij geen 
gevaarlijk kattekwaad uithaalden, de muziek 's avonds in de zaal. Waar onze oom - 
die predikant was - achter een forse fles wijn geanimeerde theologische debatten 
hield met een in het hotel logerende pastoor, debatten, die hem zo bezighielden, dat 
hij tot onze vreugde vergat ons naar bed te sturen. Het was in de laatste jaren van 
het bestaan van het hotel. Het hotel dat in 1915 nog onbedreigd scheen. 
 
Schiermonnikoog in 1915. Wij zagen er de eerste zeppelins op weg voor een raid 
op Londen. De gasten van het pension Friso (Coolen) aan de Lange Streek 
stormden naar de hoogste etage om met gewapend oog dit fenomeen te 
aanschouwen. Wij zagen er de periscopen van Duitse duikboten tegen de horizon 
van de schuimende zee. “Ze gaan”, sprak op het strand een Dokkumer badgast, 
“wel zo hard as 't Dokkumer lokaaltsje.” Wat wij geen bijster grote snelheid 
vonden. 
 
Wij zagen er de eerste aangespoelde mijnen, onze eerste voetbalwedstrijd: Engelse 
geïnterneerden tegen “badgasten”. De Engelsen zullen wel hebben gewonnen. Wij 
waren er ook getuige - zij het op de Badweg achter een traliedeur - van de 
inwijding van het nieuwe katholieke kerkje. Waarbij onze vader een voor ons 
onbegrijpelijk college lithurgie gaf. 
 
Wij beleefden er de sensatie van het uitgaan van de reddingboot. Op een winderige 
middag. De mare in het dorp: de barkas – ’t motorbootje, dat de bootpassagiers van 
de op de rede liggende boot tot bij de kust bracht - is afgedreven. Zo’n motortje 
was in die dagen nog niet je dat. Het motortje van de barkas had het opgegeven 
toen het vaartuigje met van boord gehaalde reizigers naar de wal onderweg was. 
Waarna het met de ebstroom het zeegat dreigde uit te drijven, de Noordzee op. Of 
de angstig wegdrijvende reizigers door de reddingboot aan wal werden gebracht, of 
dat de barkas tenslotte op eigen kracht toch de kust wist te bereiken, herinneren wij 
ons niet. Wel de opgewonden verhalen ‘s avonds aan de “table d’hote”  in ons 
pension  van de nieuwe gasten die het angstig avontuur met de barkas hadden 
meebeleefd. 
 
Schiermonnikoog in 't begin van deze eeuw. Een al vrij aanzienlijke badplaats, 
waar badgasten uit het hele land, maar in 't bijzonder Groninger families, een 
rustige vakantie doorbrachten. Zoals dat nu toch ook nog het geval is. Want 
ondanks alle veranderingen is op “Schier”, het meest van alle eilanden, de rust nog 
steeds essentieel. 
 



   

 
EEN BURGERLIJKE STAND UIT 1862. 
 
Een eilander schoenerkapitein, Teen Jeppe Orre, heeft in 1862 op de Noordzee 
(“wij peilden Lindesnes N t. W 3 mijl”) als tijdverdrijf in een rijmstuk het aantal 
inwoners van het dorp vastgelegd. In gedachten gaat hij huis in huis uit en komt tot 
een totaal van 983 mensen: op de Langestreek 474, de Tusschenstreek 
(Middenstreek) 116, de Voorstreek met Vierhuizen 393.  
 
‘(Burgerlijke stand 1862) (Zie afzonderlijk bestandje)’ 
 
REACTIES VAN LEZERS.  
 
* Op het artikel : "Filmvoorstelling in 1947" in het nummer jaargang 6 nr.1, is 
gereageerd door Theun de Jong. Hij herinnerde zich de filmvoorstellingen nog 
goed, maar ontdekte enige leemten in het geheugen van de heer Bosman, de 
filmoperateur: 
In de eerste plaats waren de beheerders niet afkomstige uit Steenwijk, maar waren 
ze afkomstig van Schiermonnikoog. Pieter van Dijk was een zoon van Kees van 
Dijk en woonachtig in het huis dat nu bewoond wordt door Hidde en Klaske Smit. 
Dat hij walvisvaarder was klopt wel, want in de bemanningslijst van de Willem 
Barendsz komt zijn naam één keer voor, nl. bij het jaar 1947. 
Verder heette de dorpsveldwachter niet Van de Kuur, maar Koerts en was hij geen 
veldwachter maar marechaussee; samen met een collega, Frans de Vries, logeerden 
ze bij de dames Zeilinga in het pension. Het oostelijke deel van dat perceel wordt 
nu bewoond door de familie Langstraat. 
Overigens was de heer Bosman zeer te spreken over het artikel, dat hem door Els 
Claessen was overgestuurd. 
Ik zal hem de reactie van Theun de Jong overbrengen. Overigens zijn de door mij 
aan het eind gesteld vragen (nog) niet beantwoord. 
                                                                                        Henk Koning. 
 
* Tiete Dijkstra-Smink vertelde (naar aanleiding van de vraag van Durk Reitsma, op 
blz. 6 van hetzelfde nummer) dat Wopke Fenenga gevonden is door haar broer 
Haaike, samen met Henk Drent. 
 
* Bert Hartog uit Pesse schreef naar aanleiding van de vraag over Han Krug (’t Heer 
en Feer, jrg 6 nr 1, blz 26). Hij stuurde een kopie van het artikel dat Han Krug in 
‘Natura’ van april 1966 heeft geschreven: “Kamperen op Schiermonnikoog” tijdens 
de maand mei 1953. (We komen later op het artikel en de persoon van Han Krug 
terug). 
 



   

* Pieter Jan Borsch, van het Museum Sorgdrager op Ameland, reageerde naar 
aanleiding van: ‘Schiermonnikoog, een wandelend eiland’(’t Heer en Feer, jrg. 6, 
themanummer). Naar aanleiding van blz. 63 schrijft hij dat niet de grootvader van 
Karel van der Geest was die van Ameland naar Schiermonnikoog emigreerde, maar 
zijn overgrootvader Klaas. (Opmerking van de eindredacteur: Samen met Klaas van 
der Geest emigreerde zijn broer Gabe naar Schiermonnikoog – deze Gabe was de 
betovergrootvader van de eindredacteur, Hilbert Gabe de Vries). 
 
* Voor liefhebbers!! 
Aangeboden vele jaargangen van De Dorpsbode, gratis af te halen bij H.Koning. 
 
 
DE RAADPLAAT. 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. Oplossingen naar 
de redactie,  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van deze jaargang. De foto liet een detailk 
zien van het huis Schierstins aan de Voorstreek (of zoals Roelfje de Jonge het 
noemde: het huis van mevrouw Sluis). 
 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Lien Kok van de Aisterbun. 
 
De nieuwe raadplaat:  
 

 
 
 
Waar is dit te zien? 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; voor 15 september. 



   

 
 
INHOUD 
 
blz. 
 
33 Van de redactie 
 

Verenigingsnieuws 
  
 Bibliografie van het eiland 
 

Erik Jansen - De post-, telegraaf- en telefoonhistorie van Schiermonnikoog 
(boekbespreking) 

. 
 Aanvulling op “De PTT historie van Schiermonnikoog.” 
 

Lijst grietmannen en burgemeesters. 
 
De laatste dag van de zeevaartschool, juli 1934. 

 
Arend J. Maris - Ruurd Teensma (1881-1940) 

 
 Hilbert G. de Vries - Vuurtorens 150 jaar. 
 
 Het licht van den toren 
 
 Oude foto's 
 
 Uit het archief 
 
 De klok sloeg niet allemaal love-love. 
 
 Een burgerlijke stand uit 1862. 
 
 Reacties van lezers 
 
 De raadplaat 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd 
is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 
november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 



  

 
 
VAN DE REDACTIE. 
 
Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor 1 januari. 
 
VERENIGINGSNIEUWS 
 
De jaarvergadering van de vereniging is op 18 november a.s. in het Dorpshuis. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
Ansichten van schilderijen       € 0,50 
boekje “Schier-Schilders-Oog”       € 2,35 
boekje “Vredenhof”        € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” € 6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland” € 6,50 
‘gewone’ nummers ‘’t Heer en Feer’     € 3,75 
 
BIBLIOGRAFIE VAN SCHIERMONNIKOOG. 
 
* Duisterwinkel, T. - Op jacht naar walvissen. Leeuwarder Courant, 10 juli 2004. 
 
Interview met Herman Jansma. 
 
* Kuiper, Y. - Wonen op een Waddeneiland. Eigen Huis magazine, juni 2004; blz. 26-
29. 
 
Interviewtjes met Hendrik Perdok, Jakob Rickal, Frank Langstraat en Henriëtte 
Pieperiet. 
 
*  Vakantie op Wadsoog; 18 verhalen uit 1 hotel. Guus Kuijer, Hans Hagen, Edward 
van de Vendel, Martha Heesen en vele anderen. Amsterdam, Querido, 2004. 269 blz.  



  

 
Jeugdboek over de gasten in Hotel De Woelige Baren. Verschenen als jongens- en als 
meisjesboek; de inhoud is hetzelfde, alleen de foto op het omslag is verschillend. 
 
* Gieling, W. – Zusters op Schiermonnikoog; een geschiedenis van het 
kinderkoloniehuis Sint Egbert. Dokkum, Atsee, 2004. 150 blz. 
 
* In de Leeuwarder Courant van 31 juli 2004 verscheen in de serie ‘De Werkplek’ een 
portret van Klaas van der Ploeg, van ‘Fietsverhuurbedrijf De Veerdam’. 
 
* Achterberg, P. – De schoonmaker van Schiermonnikoog. Leeuwarder Courant, 18 
augustus 2004.   
 
Portret van Karel van der Geest (die door de journalist ‘Klaas’ wordt genoemd). 
 
* Blekendaal, M. – Veertig jaar na het einde van de Nederlandse walvisvaart. Historisch 
Nieuwsblad, 2004 nr. 6. (Ook in De Dorpsbode, 15 aug 2004). 
 
* In O, OCW onderwijsmagazine (nr. 7-8/2004) in de serie ‘en nu ik’ een interviewtje 
met Robin Misker. 
 
* Hylkema, I. – “Toeristen op het erf is goede PR voor landbouw”. Het Landbouwblad, 
14 augustus 2004.   
 
Interview met Theun Talsma. 
 
* In de serie ‘Zo woon ik!’ in ‘Contrastma’ (sept/okt. 2004) vertellen Klasiena 
Soepboer en haar moeder Bea over hun stek. 
 
* Noordhoff, I. - ‘Zee rondom’, achttien portretten van bewoners van de 
Waddeneilanden. Uitgeverij Atlas, 190 blz. 
 
‘Een geschreven documentaire over de leefwereld van mensen die op een van de 
Nederlandse waddeneilanden wonen aan het begin van de eenentwintigste eeuw’.  
Voor Schiermonnikoog zijn geportretteerd Hendrik Perdok, Henriette Pieperiet, Magda 
Augusteijn, Theun Talsma.  
 
* Noordhoff, I. – Het mooiste kantoor. Noorderbreedte, jrg. 26 (2004), nr. 4 (juli/aug), 
blz. 26-29. 
 
Portret van Hendrik Perdok. Een hoofdstuk uit het vorige boek. 



  

 
* Zwier, G.J. – Mijn Wadden. Uitgeverij Atlas, 288 blz. 
 
Verhalen over de waddeneilanden. 
 
* De Wadden in gedichten; samengesteld door H. van Zuiden. Amsterdam, Uitgeverij 
521, 2004. 128 blz.  
 
Gedichten over Schiermonnikoog blz. 90-103. 
 
 
DEMONTEREN PROJECTIEL KOST 6 DUITSERS HET 
LEVEN BIJ STELLING FELDHASE 1942  
 
door Bauke Henstra 
 
In de winter van 1941-1942 werd aan de noordoost kant van Schiermonnikoog niet 
ver van het baken bij de Kobbeduinen een grote veldpost gebouwd die de naam 

Feldhase kreeg. Deze post werd gebouwd in opdracht 
van de toenmalige Inselkommandant, Korvetten 
Kapitän Dr. Arnold Rehm, (zie foto, archief B. Henstra) 
en kwam tot stand doordat in november 1941 een 
Wellington bommenwerper een noodlanding maakte 
bij de Balg, zonder dat de Duitse bezetter dit had 
gemerkt. Sterker nog: een deel van de bemanning zag 
kans ongezien het dorp op zo’n 500 meter te naderen, 
alvorens ze door de Duitsers werden opgemerkt.  
Dit was natuurlijk een doorn in het oog van de bezetter 

en zou nooit meer mogen gebeuren. Dat was de reden dat de post Feldhase zo ver 
mogelijk oostelijk werd gebouwd, zodat men het oostelijk gedeelte van het eiland in 
de gaten kon houden. Feldhase was de grootste van de vijf stellingen (Wotan, Wolf, 
Krabbe, Scharnhorst en Feldhase) en was bezet door 25 man van de  Marine 
Infanterie. De vijf posten hadden verbinding met elkaar en waren uiteraard dag en 
nacht bezet. Het geschut bij deze posten bestond uit mitrailleurs (2 cm. marine 
afweergeschut).  
Over deze meest oostelijke stelling Feldhase is heel weinig bekend. Twee keer in de 
week werd door een Duitse soldaat met paard en wagen voedsel gebracht.  
In het voorjaar van 1942 kreeg men op de post te horen dat er ter hoogte van paal 10 
een projectiel was aangespoeld dat geborgen moest worden. Zes man van de stelling 
zien kans het projectiel te bergen en nemen het mee naar de stelling waar men het 
onklaar zou maken. Tijdens het demonteren is er iets mis gegaan waardoor het 
projectiel uit elkaar is gebarsten met als gevolg zes doden.  



  

Slechts een kleine groep Duitsers werd van dit ongeluk op de hoogte gesteld; men 
wou er geen ruchtbaarheid aan geven. Er is verder niets van bekend: zowel wat de 
oorzaak van het ongeluk was of wie de zes man waren.  
De volgende dag werden de zes doden overgebracht naar Leeuwarden. Ze zijn dus 
niet op het eiland begraven, maar mogelijk in Leeuwarden. Misschien zijn ze later 
herbegraven in IJsselstein, waar veel Duitse militairen liggen begraven.  
 
Speciale dank is de schrijver van dit verhaal verschuldigd aan de begin dit jaar 
overleden Hein Klotz.  
 
DE AFNEMING VAN HET EILAND  (IX) 
 
Door Durk Reitsma 
 
Dweilen met de kraan open 
 
In 't Heer en Feer,  jrg. 2004, nr. 1 en in het themanummer “Schiermonnikoog, 
wandelend eiland”, is al gewezen op de pogingen de zanddijken op de Hoogewal, 
“de Striedyken”, stormvloedvast aan te mollen en verder aan te laten stuiven. 
Rijkswaterstaat, toen gewoon “Waterstaat” was belast met de uitvoering van de 
werken ter beteugeling van de afslag en van het beperken van de overlast als gevolg 
van stuivend zand. Er werd geïnvesteerd en hard gewerkt.  Doch als Waterstaat en 
de aannemers dachten, de zaak onder controle te hebben, stak er wel een storm op, 
die teniet deed, wat gedurende vele weken tot stand was gebracht.  
Ter illustratie een greep uit de correspondentie, gevoerd door Waterstaat, de 
gemeente Schiermonnikoog, de provincie Friesland en de Dienst der Domeinen, 
over stormschade op Schiermonnikoog, de daarmee gemoeide kosten van herstel en 
wie waarvoor diende te betalen. 
 
Op 17 januari 1873 schreef het college van B & W van Schiermonnikoog aan de 
Commissaris des Konings in Friesland: 
 
“Bij gelegenheid der alhier op vrijdag den 6e Januarij gewoed hebbende NW storm, 
is de voorziening daargesteld bij de aan U H E Gestr. bekende opening in de duinen 
aan de westzijde geheel weggeslagen, een gedeelte der vaste duinkern aanmerkelijk 
beschadigd en het zeewater door de opening in de daarin achter gelegen vallei met 
geweld binnen gedrongen.Verder heeft er steeds een belangrijke afslag plaats aan de 
zuidelijke oever dezes eilands, zoodat wij ons verplicht achten, met het oog op de in 
dit jaar te doen uitbestedingen tot beveiliging der oever van de beide eilanden 
Ameland en Schiermonnikoog, hierop U H E Gestr. aandacht te vestigen1.  

                                                
1 Tactisch gezien, een prima zet van B.& W. van Schiermonnikoog ook Ameland als 
bedreigd eiland te noemen.(D.R.). 



  

 
Bij de aanzienlijke offers door den tegenwoordigen eigenaar van dit eiland reeds 
gedaan, om het eiland uit een diepe staat van verval op te heffen en door wiens 
toedoen veel welvaart onder de ingezetenen wordt verspreid, achten wij ons verpligt, 
alhoewel dit eiland een privaat eigendom zijnde, toch in het belang der gemeente en 
tot in stand houding van haar beschermende kusten, de tusschenkomst en 
medewerking in te roepen van ons gewestelijk bestuur”. 
 
De Commissaris des Konings drong er bij Waterstaat op aan, die werkzaamheden uit 
te voeren , die overstromingen in de toekomst zouden kunnen uitsluiten.  
Het resultaat van de gevoerde correspondentie was, dat er geen cent extra voor 
Schiermonnikoog werd uitgetrokken! 
 
Op 25 en 26 juni 1873 woedde er een zomerstorm; weer was het raak : Grote schade 
aan de duinvoet en de stuifdijk op Schiermonnikoog. In het schade-rapport werd 
ondermeer vastgelegd: “De vloeden hebben zeer hoog geloopen en belangrijke 
schade aangericht aan de werken van den Hoogenwal. Het buitentalud van het 
vorigen jaars gelegde gedeelte zanddijk is over een breedte van p. m. 4 M. 
weggeslagen. 
Van het thans in bewerking zijnde en bijna voltooide gedeelte des dijks is het 
buitentalud over p.m. 25 M. circa 5 M. en over verders 35 M. gemiddeld 9 M. 
weggespoeld, benevens de kruin 2 à 3 decimeter in hoogte afgenomen....” 
En verder: “Het aldaar geplante stroo en de in de verlenging des dijks aanwezige 
rijsschermen zijn geheel verloren gegaan...” 
Rijkswaterstaat vond dat het teloorgaan van het stro en de takken als risico voor de 
aannemer kon worden aangemerkt. 
Zeilinga, borg en mede-aannemer, zag het zwerk drijven, dit kon wel eens een duur 
grapje worden. Hij wendde zich tot de opzichter van de Dienst der Domeinen, met 
het verzoek de nodige coulantie jegens hem te betrachten. (Het werk vond plaats op 
domeingrond en daarom was er een verklaring “Accoord betaling” van Domeinen 
nodig). De opzichter toonde zich een star ambtenaar die Zeilinga koel naar art. 6, 
paragraaf 10 van het bestek verwees. ( Aannemer aansprakelijk.) Hij berichtte de 
ingenieur van de Waterstaat over de kwestie: “Ik heb hem verzocht niet eerder 
aangaande de gereedheid des dijks te berigten, dan wanneer ook de geleden schade 
geheel is hersteld”.  
Dat betekende dus dat Zeilinga dik geld op het aangenomen werk moest toeleggen.  
Op 22 oktober 1874 was het weer raak. Peilwaarnemer/waterwaarnemer Verwer 
berichtte over de schade: “De zanddijk is aan het begin, over eene lengte van 
ongeveer 120 M. tot op kruinshoogte afgeslagen, dan volgt een vak van p.m. 50 M. 
lengte, dat totaal weg en de grond gelijk met het strand is; vervolgens een vak van 
100 M. lengte dat op 2/3 der dikte is afgenomen. Ook het laatst nieuw aangemaakte 
gedeelte is weggeslagen zoomede het rijs en stroo dat dit jaar aan den dijk verwerkt 
is. 



  

Aan het werk van bestek No 3. is ook aanzienlijke schade veroorzaakt. Paal No 4. 
ligt op het strand en de peilschalen zijn weggeslagen; de paal bij de Reede, waaraan 
het watermerk, is gelukkig behouden gebleven. 
Het nog voorhanden stroo was juist voor de stormschade verwerkt”. 
Nu draaide Waterstaat voor de schade op. 
De ingenieur van Rijkswaterstaat begon het welletjes te vinden. Hij vond het 
volstrekt onlogisch dat zijn dienst geld op de begroting moest aanvragen voor de 
bescherming van particulier bezit. Hij stelde daarom aan de Directeur Registratie der 
Domeinen voor, het 16 1/2 ha grootte kweldertje ten westen van de Banckspolder 
inclusief de eerste zanddijk (=Aiste Striedyk) aan de heer Banck te verkopen. 
De Directeur Registratie der Domeinen wenste niet mee te werken. 
 
Van 30 op 31 januari 1877 woedde er weer een hevige storm 
In het schade-rapport werd o.a. vermeld: “Bij paal I is het aldaar, ter aansluiting van 
de groote duinketen aan het tusschen de palen II en V aanwezig duin, in den 
gewonen rijweg van het dorp naar het Westerstrand gelegde zanddijkje 
weggeslagen. 
Het duin aldaar bij paal VI over ongeveer 25 en bij paal V over ongeveer 38 M. 
opgeruimd. 
De Westelijke zanddijk op den Hoogenwal is zwaar beschadigd, het zuideinde is tot 
ongeveer 25 M. benoorden paal III geheel weggevaagd, 
Van den Oostelijken zanddijk op dien wal is eene lengte van p.m. 20 M. verloren en 
overigens de teen beschadigd. 
De stroopotingen en rijsschuttingen zijn vernield”. 
 
Dus opnieuw de discussie over het onderhoud door Rijkswaterstaat. 
Op 29 april 1878 schreef Directeur Lemke van Domeinen in een brief aan de 
Commissaris des Konings ondermeer : “Bestaat er bij de Directie van het materieel 
beheer geen bezwaar en de verplichting tot onderhoud der zanddijken op 
particulieren over te dragen, dan zou eene publieke verkooping van het schor kunnen 
worden beproefd, waarbij de last tot meer gemeld onderhoud ten genoegen van de 
Directie van den Waterstaat aan den kooper werd opgelegd. Daartoe adviseerende, 
meen ik echter te moeten opmerken, dat het geschikte tijdstip voor zoodanige 
verkooping thans nog niet is gekomen, omdat de bedoelde grond tot 11 November 
1881 publiek is verhuurd”. 
(De in de brief bedoelde pachter was de heer Banck, die de Schor (=Oonwas) 
pachtte van het Rijk voor 121 gulden per jaar.) 
De ontvanger der Domeinen, de heer Fontein, mengde zich in de discussie; hij vond 
verkoop van de schor voorlopig niet raadzaam. 
 
Op 8 maart 1878 woedde er weer eens een fikse storm. Dus: Schade. De zanddijken 
waren over een aanzienlijke lengte weggeslagen en de duinvoet stond op vele 
plaatsen bijna loodrecht. 



  

De Hoofdingenieur van de Waterstaat, ir. P.J.H. Haijward stuurde het schaderapport 
naar de Commissaris des Konings, waarschijnlijk met de bedoeling, duidelijk te 
maken dat het aan de werken op de Hoogewal bestede geld uit de verkeerde potjes 
werd betaald. 
Hij bepleitte wederom een spoedige verkoop van de Hoogewal aan de heer Banck. 
Op 29 mei 1878 vatte Haijward zijn ideeën nog eens samen in een notitie. Verkoop 
van de Schor met de daarop aangelegde/opgestoven zanddijk (= Aistelijke Striedyk) 
aan mr. Banck achtte hij noodzakelijk. 
Een bijzonder punt in die notitie vormde de omschrijving van de zanddijk met de 
door hem wenselijk geachte maten: “Met glooijingen van 5 op 1 aan de Westkant en 
van 3 op 1 aan de Oostkant, bezet met stroo, zoo tot verdediging als tot aanwinst en 
opvang van zand door verstuiving …”. 
Deze zinsnede vormde in feite, pas na achttien jaar, een reactie op de klacht van de 
heer Banck, dat hij schade in de door hem gerealiseerde polder ondervond van het 
overstuivende zand van de Hoogewal.  
Haijward eindigde zijn notitie met: “Het Rijk zou dan, in het belang der kustlichten 
kunnen volstaan met het digtmaken en digthouden van stuifgaten in de bestaande 
duinketen en hare bescherming door stroopoting, helmplanting en rijsschuttingen, 
voor zoover ten behoeve des lichttorens noodig is en daarin door den heer Banck of 
anderen niet worde voorzien. Hierbij rijst de vraag, op welken grond het Rijk 
geregtigd is, in de duinen, die in 1859 ook aan den heer Banck verkocht zijn, werken 
uit te voeren. Het antwoord op die vraag heb ik tot dusver niet erlangd. Dewijl zulks 
sints 1859 ongestoord heeft plaats gegrepen, en door het Rijk steeds werd 
goedgevonden, zal er wel een regt, zooal niet eene verpligting voor, zijn aan te 
wijzen”. 
Op 10 juli 1878 bemoeiden de Gedeputeerde Staten van Friesland zich met de 
kwestie. Na een uitvoerige opsomming van feiten, die naar de mening van G.S. 
hadden geleid tot de Rijkswerken op Schiermonnikoog, sloten zij hun brief aan de 
C. d. K. af met: “Op grond van een en ander, hebben wij de eer, U H Ed Gestr. te 
adviseren, het daarheen te willen leiden, dat de oeverwerken tot beveiliging van den 
zuidwestelijken oever van het eiland Schiermonnikoog niet worden gestaakt, dan 
nadat uit een lokaal onderzoek van deskundigen overtuigend zal zijn gebleken, dat 
zulks zonder nadeel kan geschieden; terwijl wij ten opzigte van den voorgestelden 
verkoop der domeingronden, waarbij het provinciaal belang niet betrokken is, ons 
bepalen tot hiervoor gegeven beschouwingen”. 
 
Ir. Haijward was toch tevreden. 
 
Intussen schreef de Inspecteur der Domeinen een brief aan ir. Haijward met het 
verzoek, de feiten voor hem nog eens op een rijtje zetten. Op 15 augustus 1878 
voldeed deze aan dat verzoek. Hij schreef o.a. : “Vergelijkt men echter de 
hydrographische kaart van 1877 met die van 1859, dan springt de waarheid van de 
stelling in 't oog, dat de toestand van het eiland aan de zuidzijde sedert 1856 



  

verbeterd is.  
De geul de Noorman bestaat niet meer; ze is geheel verzand tot ongeveer 1.70 M. 
boven volzee, en afgesloten door een zanddijk, aangelegd tot 3.20 M. boven dat peil.  
De in 1859 nog bestaande geul de Siegelaag is met hare tak naar de Noorman 
verdwenen.  
De Robbeplaat is verbonden met den Hoogewal, waardoor deze aan de westzijde in 
omvang heeft toegenomen. Deze Hoogewal, ook Oudewal en Odewal, door de 
Schiermonnikogers, - de beschermer des eilands - genoemd, hoog 1.50 à 2.50 M. 
boven laagwater, bestond van ouds en heeft in omvang en hoogte toegenomen.  
De afsluiting en verzanding van de slenk de Noorman, waardoor de Westduinen met 
de plaat de Hoogewal verbonden zijn, en het zeewater belet werd onmiddellijk langs 
de zuidwestzijde van het eiland heen en weer te loopen, hebben mijns inziens in 
verband met den Hoogewal de zuidzijde van het eiland in veiligen staat gebragt! 
Voldoende blijf ik ‘t achten de Westduinen met tegen den Hoogewal aansluitend 
duintje en de tusschen gelegen zanddijk (=de Kofjedyk, D.R.) in goeden staat te 
houden. 
 
Mogt het Westerstrand te veel afnemen en daardoor de duinregels of het zanddijkje 
in gevaar komen, dan zal het maken van lage strandhoofden in overweging kunnen 
worden genomen. In het onderhoud van boven bedoeld duintje en van den daarbij 
genoemden zanddijk betale de Provincie bij voortduring 30 % ; ook in de kosten van 
eventueel, ten dienste van beide aan te leggen Strandhoofden. Aan Mr. Banck kan 
men de zorg voor den Hoogenwal en de daarop bestaande zanddijkjes overlaten en 
het daartusschen liggend groenland overdragen; hij zal zijn eigendom en dijk wel 
beschermen als 't noodig is.  
Ik vertrouw hiermede in betrekkelijk weinige woorden, doch voldoende te hebben 
aangetoond, vanwege het Rijk of de Provincie, van werken op den Hoogenwal 
overbodig het instandhouden van het daaraan aansluitend duintje en de tusschen dit 
en de Westduinen gelegen zanddijk met het aanleggen en onderhouden ervan en 
strandhoofden, zoodra deze gevorderd worden, voor Rijk en Provincie, maar ook 
voor het eiland en zijne bewoners wenschelijk is”. 
De C. d. K. stuurde de eerder genoemde brief van G.S. door aan de Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid met het verzoek, zo spoedig mogelijk duidelijk te 
maken, wat de Rijkstaken op Schiermonnikoog precies inhielden en waarom.  
Op 11 september d.a.v. vroeg de Minister aan de Hoofdingenieur te Leeuwarden, 
hem per omgaande te berichten over de door de C.d.K. gestelde vragen. 
 
Op 21 september beantwoordde de Hoofdingenieur de brief van de Minister.  
Vanwege de erkenning van waterstaatstaken op het eiland Schiermonnikoog, door 
de Hoofdingenieur, volgt hier de letterlijke tekst van de bewuste brief: 
 
“Ter voldoening aan uw ter zijde aangehaald kantschrijven heb ik de eer, U Wel 
Edel Gestrenge hierbij terug te zenden den brief van Z.E. den Minister van 



  

Waterstaat, Handel en Nijverheid, dd 11 dezes, No 56, afdeling Waterstaat A, en ten 
aanzien der drie daarin gestelde vragen; het volgende mede te deelen: 
I. In hoever is behoud van het eiland Schiermonnikoog in het belang der Friesche 
zeeweringen wenschelijk of noodig ? 
Een blik op de kaart geeft het antwoord op die vraag. 
 
De kracht van stormen uit het noorden en noordwesten wordt gebroken door het 
eiland en de slibben en platen tusschen Schiermonnikoog en de vaste wal aanwezig, 
ten bate der zeeweringen van de beide noordelijke provincies van ons Vaderland, 
inzonderheid van Groningen, waarmede het eiland hoogstwaarschijnlijk voor een 
duizendtal jaren verbonden was2.  
 
Voor de Friesche zeeweringen is behoud van het eiland wenschelijk zooals in de 
jaren 1856 - 1857 reeds is erkend, toen tot het nemen van voorzieningen tegen afslag 
werd besloten; voor die van Groningen acht ik het noodig dat het eiland behouden 
blijve. Bescherming van het eiland acht ik echter niet alleen voor de zeeweringen 
van Friesland en Groningen wenschelijk, ook andere belangen zijn er bij betrokken, 
zoo als het antwoord kan doen zien der volgende vraag. 
 
II. Kan het belang alleen geacht worden te bestaan (alleen) voor het Rijk en de 
Provincie, of ook voor den heer Banck en het Dorp; zoo ja, in welke mate of 
verhouding moeten die verschillende belangen in billijkheid tot onderhoud en herstel 
bijdragen? 
Het Rijk heeft ontegenzeggelijk belang bij het behoud van het eiland : men denke 
aan de kustlichten, grond- en personele belasting, patentregten enz.; men vergete 
niet dat het Rijk ook waken moet voor de belangen van de eilanders. 
Zoo ook de Provincie Friesland en de Provincie Groningen; de eerste omdat 
Schiermonnikoog tot haar gebied behoort en het helpt beschermen; de tweede omdat 
het hare zeeweringen dekt. 
Maar ook de heer Banck als eigenaar, en de bewoners, als zoodanig hebben belang 
bij de zaak. 
Een eigenaar begrijpt zijn belang, tracht zijn eigendom zoo veel mogelijk te 
behouden, te verbeteren, uit te breiden. 
Ten nutte van het Rijk en de beide noordelijke Provincien dient hetzelfde doel, en 
Rijks- en Provinciale besturen voor oogen te staan. Ook ten behoeve der bewoners 

                                                
2 Zou de expositie "Wandelend Eiland" 126 jaar eerder zijn ingericht, zou ir Haijward die 
expositie hebben bezocht en zou hij het themanummer, behorend bij deze expositie hebben 
gelezen, dan zou hij waarschijnlijk niet hebben geschreven: ‘Waarmede het eiland 
hoogstwaarschijnlijk voor een duizendtal jaren verbonden was’. (D.R.). 
 
 



  

van het eiland. Doch het ligt niet op den weg van die besturen, om het eigendom en 
de belangen van bijzondere personen zonder hunne medewerking te behartigen. 
Van de eilanders, die geen eigenaren van den grond en aan vele lasten onderworpen 
zijn, kan bezwaarlijk een bijdrage gevorderd worden in de kosten, tot bescherming 
van het eiland aan te wenden. 
Van Mr. J.E.Banck daarentegen wel, om de hierboven aangevoerde redenen. 
In 1856 - 1857 werd dit dan ook verzocht van de toenmalige eigenaren, doch zonder 
gunstig gevolg, vermoedelijk omdat zij aan eene vervreemding hunner 
eigendommen en Heerlijke regten dachten. 
Hunne bijdrage werd toen berekend op 20 % der kosten tot beveiliging van den 
zuidelijken oever door middel van werken tot verhooging van den Hoogenwal en de 
slenk tusschen dezen wal en de Westduinen op het eiland. 
Zulk eene bijdrage ware in billijkheid van den heer Banck te verwachten, zoolang 
het Rijk en de Provinciën het eiland blijven beschermen. Van de overige 80 % zou 
aan het Rijk een helft, aan de Provinciën Friesland en Groningen gezamentlijk de 
wederhelft te dragen kunnen worden gegeven. 
Bezwaar kan dit voor geen der partijen opleveren, als men zich althans tot 1881, 
bepaalt tot het onderhouden der werken tot beveiliging van den zuidwestelijken 
oevers van het eiland, daaronder begrepen het zanddijkje van 1877, zooals de Heer 
Minister in den aanhef van den bijgaanden brief schrijft. Immers, tot een hoog cijfer 
zullen die kosten vermoedelijk niet stijgen, in de laatste 22 jaren (1857-1878) is in ‘t 
geheel besteed f 36 893.-, of gemiddeld f 1 677.- per jaar. 
Daarvoor zijn in dien tijd gemiddeld per jaar verwerkt (in ronde cijfers) 5 900 
bosschen rijs en 11 000 bosschen stroo en in de laatste 11 jaren bovendien 
gemiddeld 2 250 M3 zand, ter verkrijging van de dijk op den Hoogenwal, hoog 3.50 
M. boven volzee, breed op de kruin 8 M. met glooijingen van 5 en 3 op 1. 
En thans wordt gevraagd: 
III. Is behoud van eene hoogte van 3.50 M. boven volzee voor den dijk op den 
Hoogenwal wenschelijk of kan eene mindere, maar dan ook meer beschermde 
hoogte wenschelijk worden geacht? 
In 1856 - 1857 werd eene verhooging en langzame uitbreiding der verzanding van 
de slenk tusschen de Westduinen en den Hoogenwal en van dezen wal de beste 
beveiliging van de zuidzijde van het eiland geacht, aan die verwachting hebben 
sedert, uitgevoerde werken beantwoord. 
De slenk is verzand tot p.m. 1.79 M. boven volzee en bestaat niet meer. De 
Hoogewal reikt tot ongeveer een halven meter boven gewoon volzee, en breidt zich 
uit. Het eiland verkeert nu aan de zuidzijde in een veiligen staat; de vooroever wint. 
 
Voldoende acht ik 't dan ook den Hoogenwal te beschermen doormiddel van 
rijsschuttingen en stroobepotingen die het zand opvangen, hetwelk der zee spijs kan 
dienen, wanneer hare golven er op of overheen rollen, en daardoor den reeds 
vastheid bezittenden wal behoedt voor afslag. 
Zullen het Rijk en de Provincie Friesland, al dan niet met Groningen en den heer 



  

Banck, voor de kosten hoeden, dan acht ik het in de gegeven omstandigheden 
voldoende, jaarlijks 5 000 bosschen rijs en 6 000 bosschen stroo te verwerken, waar 
voor de kosten, naar gelang van de prijs dezer materialen, f 1 000.- à f 1 200.- zullen 
bedragen. 
Niet zoo zeer het vormen van een dijk op den Hoogenwal, maar behoud van het 
bestaande, zooveel mogelijk langzame verhooging en uitbreiding van dien wal zij 
m.i. hetgeen men met de beschikbare rijs- en stroobosschen trachten moet te 
verkrijgen. 
 
Nopens de door zijne Excellentie verlangde strandmetingen zal ik U Wel Edel 
Gestrenge, zoodra mogelijk voorstellen doen. 
 
De ingenieur van den Waterstaat 
 
(onleesbaar) 
 
 
Ter afsluiting van deze aflevering, het door ir. Haijward gemaakte overzicht, van 
verwerkte materialen en de door het Rijk gemaakte kosten, met een bijdrage van de 
provincie Friesland, aan de werken op de Hoogewal in de periode 1857 - 1878. 
 
Aan den Hoogewal c.a. bij het eiland Schiermonnikoog is verwerkt en besteed : 
 
jaar  bossen rijs  bossen stroo   m3 zand Bestede kosten 
 
1857  8000    9000    f 1125. 
1858  8000    9000    f 1180. 
1859  8000    3000    f   950. 
1860  7000    7000    f   880. 
1861  7000    7000    f 1150. 
1862  7000    7000    f   900. 
1863  3100    9000    f   775. 
1864  4500  12000    f 1175. 
1865  4500  12000    f 1339. 
1866  4500  12000    f 1450. 
1867  9000  20000    f 1896. 
1868  5000  12000  2500  f 2296,66 3 
1869  5000  14000  2500  f 2296,66 
1870  5000  14000  2500  f 2296,67 
1871  6000  14000  2500  f 2239,33 
1872  6000  14000  2500  f 2239 33 

                                                
3 In 1868 werd op de Hoogewal voor het eerst met molborden gewerkt (D.R.). 



  

1873  6000  14000  2500  f 2239,35 
1874  6000  12000  1600  f 2152,33 
1875  6000  12000  2200  f 2152,33 
1876  6000  12000  2200  f 2152,33 
1877  5000  10000  2000  f 2230. 
1878  4000    8000  1750  f1778. 
 
OUDE FOTO’S. 
 
* Naar aanleiding van de foto van de drie kapiteins (jrg. 6,2; blz 54) kwam er een 
reactie van Clive Hellinga: de persoon in het midden is niet Teunis Jaski, maar 
Thomas Jaski. Hij was kapitein bij de Holland Amerika Lijn. De foto is gemaakt 
tijdens een zitting van het Kantongerecht Dokkum. In de herfst van 1957 is het drie 
of vier keer voorgekomen dat het Kantongerecht naar Schiermonnikoog kwam 
vanwege een aantal zaken over stropen. De drie heren van de foto werden dan 
opgeroepen als getuigen. 
 
* Piet F. Visser stuurde de volgende reactie: ‘Op pagina 53 is een alleraardigste foto 
afgedrukt van een gezelschap dames dat in 1929 uit rijden ging. De voerman is 
echter niet mijn oom Jilt, maar zijn in 1940 omgekomen broer Rense. Ook verder 
lijkt mij de beschrijving van het publiek op de wagen niet helemaal juist te zijn. 
Kortheidshalve mag ik verwijzen naar de beschrijving van dit plaatje in  het 
fotoboek “Schiermonnikoog van vroeger....” door Bram Spier. 
Ik meen dat de daar weergegeven namen juist zijn’. 
(Red.: Bram Spier geeft in zijn boekje, op blz. 58, de volgende namen. ‘De voerman 
van de wagen is Renze Visser. Voor Renze zit zijn toekomstige echtgenote Renske. 
De jonge dame met de donkere hoed rechts naast haar is Jeltje Tilstra en vervolgens 
nog verder naar rechts, met witte muts, zien we Trien Oostrloo. De beide dames 
achter op de wagen zijn links Aaltje Schut en rechts Jeltje Hoekstra, dochter van 
Eelke Hoekstra. De 3 dames die in de wagen staan zijn v.l.n.r. Trijntje Visser, Ida de 
Jonge, Aaltje Bakker.’). 
 
DE NIEUWE OUDE FOTO’S: 
 
 



  

 
 
1. Een mooie foto van de Badweg met huisje Enno. Op de achtergrond de Nooist 
Túer (foto van Toos de Groot).  
 

 
 
2. Huis ‘Marten’op de Middenstreek. 
Aan het huis ernaast is te zien dat de 
foto al wat ouder is; maar ook Marten is, 
in de vorm zoals het op de foto staat, al 
weer historie nu het gerestaureerd is in 
de oorspronkelijke staat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
3. Een foto van Eddie Bakker. De eerste steenlegging van Elim. In 1928. Weet 
iemand namen van de mensen op de foto? 
 

 
 
4. Een mooie luchtopname van de Nooist Túer uit 1929. (Een foto van Duka Kaste) 



  

 
EIJE LIEUWES KLOOSTER VAN SCHIERMONNIKOOG 
(1781-1840). 
 
Door Gerard Mast 
 
Bij naspeuringen naar kooikers en eigenaren van eendenkooien in de gemeente 
Ferwerderadiel, vond ik dat in 1822 de eigenaar van de noordelijkste eendenkooi op 
de Noordermieden van Hallum Lieuwe Montes Boersma was. Om meer over deze 
Lieuwe Montes Boersma te weten te komen, heb ik in zijn woonplaats Hallum 
verder gezocht naar aanvullende gegevens. Bij deze zoektocht kwam ik toevallig 
zijn knecht, de eilander Eije Lieuwes Klooster, tegen. Het is vermakelijk zoals men 
met de schrijfwijze van zijn voornaam omgaat. In onderstaand stuk is zijn naam 
steeds geschreven als in het betreffende originele document. Uit nieuwsgierigheid 
naar deze familie Klooster heb ik nog een en ander over hen uitgezocht. Ze kwamen 
van de vaste wal en keerden daar ook weer naar terug. De kinderen Klooster leefden 
in armoede. Het is bepaald geen successtory. 
 
Eije Lieuwes Klooster heeft gewoond op Schiermonnikoog, te Finkum, Hijum 
en Hallum. 
Genoemde Lieuwe Montes Boersma woont in 1825 niet op de kooiplaats naast de 
eendenkooi maar in Hallum in een huis met het huisnummer 173. Dit is een 
boerderij aan de westkant van het dorp aan de doorgaande weg van Marrum naar 
Stiens. In dat huis wonen dan de volgende mannelijke personen: Monte Bouwes 
Boersma, oud 76 jaar van beroep landbouwer, zijn hierboven genoemde zoon 
Lieuwe Montes Boersma, oud 36 jaar van beroep landbouwer en Eije Klooster, oud 
40 jaar van beroep arbeider. 
De naam Eije Klooster zei me eerst eigenlijk niets, totdat ik de Volkstelling van 
1830 van het dorp Hallum doornam. Daar staat in vermeld ‘Yje Lieuwes Klooster 
oud 48 jaar geboren te Schiermonnikoog van beroep arbeider gehuwd met Geertje 
Jans Holwerda oud 38 jaar geboren te Hallum en hun twee kinderen Antje Yjes 
Klooster geboren te Hijum oud zeven jaar en Dirkje Yjes Klooster geboren te 
Hallum oud twee jaar.’ Mijn eerste reaktie bij deze vondst is natuurlijk de vraag wat 
iemand die geboren is op Schiermonnikoog nu ineens in Hallum doet? 
Bruidegom Eije Lieuwes Klooster 
Wie weet werpt de huwelijksakte van dit paar daar enig licht op. In deze akte staan 
de volgende gegevens: Het paar is in de gemeente Ferwerderadeel gehuwd op 24 
april 1828. De bruidegom staat vermeld als ‘Eije Lieuwes Klooster’ oud 47 jaren, 
van beroep arbeider (boerenknecht) geboren op het eiland Schiermonnigoog en 
wonende te Hallum. Hij is de meerderjarige zoon van ‘Lieuwe Eyes en Derkje 
Derks’, ‘beide overleden te Schiermonnigoog zijnde contractantens grootouders zoo 
van vaders als moederszijde mede allen voor zeer lange jaren te Oostrum overleden.’ 
De gemeente Schiermonnikoog stuurt voor de huwelijksvoltrekking in 1828 een 



  

uittreksel op waarin J. Stachouwer te Schiermonnikoog verklaart dat ‘Eije’ op dat 
eiland op 8 februari 1781 geboren is en dat zijn doop daar plaatsvindt op 4 maart 
1781, zijn ouders heten ‘Lieuwe Eijes en Derkje Derks’. 
Bruid Geertje Jans Holwerda 
In de huwelijksakte wordt de bruid vermeld als Geertje Jans Holwerda oud 36 jaren, 
geboren en wonende te Hallum. Zij is de meerderjarige dochter van Jan Sakes 
Holwerda, overleden te Hallum op 11 september 1826, en van Antje Bouwes, 
overleden te Hallum op 1 januari 1796. Opvallend is dat zowel de bruid als de 
bruidegom geen ouders meer hebben. Geertje is geboren te Hallum op 22 augustus 
1791 en aldaar gedoopt op 18 september 1791. 
Bij dit huwelijk gaat het om arme mensen, want op 27 maart 1828 wordt voor dit 
huwelijk een certificaat van onvermogen afgegeven waardoor Eije Lieuwes Klooster 
‘arbeider’ en Geertje Jans Holwerda ‘arbeidersche’ beide wonende te Hallum 
kosteloos kunnen trouwen. 
Het vreemde is dat één van de huwelijksbijlagen een akte van bekendheid van de 
bruidegom is, die al op 27 april 1821 opgesteld is door ‘Mr. Jouwert Witteveen 
vrederegter in het canton Dockum’. Dat is dus bijna zeven jaar eerder dan de datum 
van deze huwelijksvoltrekking. In deze akte verklaren vier personen in Dokkum dat 
‘Eyje Lieuwes Klooster’ dan ‘boereknegt is en onder Hallum woont’. Van de ouders 
en grootouders kunnen ze alleen de plaatsen van overlijden vermelden maar niet de 
data omdat ‘dit reeds voor zeer lange jaren is geschied’. Je zou denken dat het 
echtpaar eerder al voornemens was om te trouwen, maar dat het er om een of andere 
reden niet van gekomen is. 
De kinderen Antje, Dirkje en Lieuwe 
In de huwelijksakte van hun ouders worden de dochters van Geertje Jans Holwerda 
door de vader erkend. In deze akte staat dat Antje op 3 juni 1822 geboren is en 
Dirkje op 2 juni 1827. 
Kennelijk is er door de ambtenaar bij de vermelding van de geboortedata niet 
nauwkeurig gewerkt. Dochter Antje is volgens haar geboorteakte geboren op 23 juli 
1822 te Hijum in de gemeente Leeuwarderadeel. Zij is de dochter van ‘Ye Lieuwes 
Klooster’, werkman te Hijum en ‘Getje Jans Holwerda’. Hoewel haar ouders niet 
getrouwd zijn, is ze keurig ingeschreven als ‘Antje Klooster’. 
Ook de geboorteakte van Dirkje geeft een andere geboortedatum dan de 
huwelijksakte. De geboorteaangifte wordt op 6 juni 1827 gedaan door haar vader 
‘Yje Lieuwes Klooster’ oud 46 jaar arbeider wonende in Hallum. Hij verklaart dat 
het kind ‘Dirkje Klooster’ heet en dat ze geboren is op 5 juni 1827 te Hallum. Haar 
moeder is Geertje Jans Holwerda, arbeidster wonend in Hallum. Dus ook hier is het 
kind, ondanks dat haar ouders ongehuwd zijn, gewoon ingeschreven met de 
achternaam Klooster. 
Tenslotte wordt er na de sluiting van het huwelijk op 24 april 1828 nog een derde 
kind geboren. Het is een zoon, Lieuwe Klooster, die geboren is op 23 februari 1831 
te Hallum. Zijn vader wordt nu geschreven als ‘Yjie Lieuwes Klooster’ oud 49 jaren 
arbeider wonende in Hallum en de moeder is Geertje Jans Holwerda oud 38 jaren 



  

arbeidster wonende mede aldaar. 
 
Het vreemde is dat in het alfabetisch registers van de geboorten de achternaam van 
kinderen Dirkje en Lieuwe en vader Eije niet als Klooster geschreven wordt maar als 
Kloostra. 
Dit maakte me nieuwsgierig naar de registers van de aanname van een familienaam 
in 1811. In de gemeente Leeuwarderadeel is daar in 1811 opgetekend dat ‘Ye 
Lieuwes’ te Finkum de familienaam Klooster aanneemt. Waarom men dan ineens 
Kloostra schrijft is een raadsel. Toch komen we later dat verschijnsel nog eens 
tegen. 
 
De kinderen van Eije Lieuwes Klooster en Geertje Jans Holwerda 
Hoe gaat het verder met het gezin Klooster in Hallum? Het is geen vrolijk verhaal. 
Allereerst overlijdt ‘Yje Lieuwes Klooster’ op 8 december 1840 in Hallum in huis 
nr. 45, van bedrijf arbeider wonende te Hallum en oud 59 jaren. Het vreemde in deze 
akte is dat de aangevers verklaren dat de overledene geboren is in Rijperkerk, 
gehuwd is met Geertje Jans Holwerda en dat zijn ouders zijn Lieuwe Yjes Klooster 
en Dirkje Jans Zijlstra, in der tijd echtelieden van bedrijf arbeiders te Rijperkerk 
beide overleden. Ik heb nog nagezocht of ik in Tietjerksteradeel daar nog iets van 
zou vinden. Helaas blijft dit verhaal onbevestigd. Wellicht hebben de aangevers hun 
fantasie de vrije loop gelaten. 
Het jaar daarop, op 6 augustus 1841, overlijdt te Hallum Geertje Jans Holwerda in 
huis nr. 86 als weduwe van ‘Yje Lieuwes Klooster’ en dochter van Jan Sakes 
Holwerda en van Antje Bouwes ‘in der tijd echtelieden guardeniers te Hallum beide 
overleden’. 
Van de kinderen is ‘Lieuwe Yjes Klooster’ de eerste die overlijdt, op 1 december 
1843 in huis nr. 220 in Hallum. Hij is dan 13 jaar en zonder bedrijf. 
 
De oudste dochter ‘Antje Yes Klooster’ trouwt op 2 maart 1848 te Ferwerderadeel. 
Ze is dan 25 jaar en zonder beroep en haar ouders zijn beide overleden. Haar 
echtgenoot is de Hallumer boerenknecht Willem Gerrits Germeraad die geboortig is 
van Hallum. Ook zijn ouders, Gerrit Pieters Germeraad en Sytske Willems 
Grevenstein, zijn dan beiden al overleden. 
In Hallum worden de volgende kinderen uit dit huwelijk geboren: 
Gerrit Germeraad 27 april 1848, Hendrik Germeraad 1 februari 1850, Geertje 
Germeraad 27 maart 1852 en tot slot ‘Ye Germeraad’ 23 mei 1854. Wellicht hebben 
al die geboorten te veel van ‘Antje Yes Klooster’ gevraagd, want op 9 juli 1854 
overlijdt ze op de leeftijd van 30 jaar en 11 maanden, zonder bedrijf, te Hallum in 
huis nr. 113. Zoontje ‘Ye Willems Germeraad’ overlijdt kort daarna op 12 juli 1854 
te Hallum op een leeftijd van zeven weken ook in huis nr. 113.. 
Willem Gerrits Germeraad, arbeider in Hallum, hertrouwt op 8 november 1856 met 
Klaaske Klazes Ram. Zijn tweede vrouw is 41 jaar en woont op dat moment zonder 
beroep in Hallum. Hiermee hebben we het overzicht compleet en zien we dat Eije 



  

Lieuwes Klooster uiteindelijk geen nazaten heeft waardoor zijn voornaam voortleeft. 
 
De jongste dochter ‘Dirkje Yjes Klooster’, die het beroep van dienstmeid in Hallum 
heeft, krijgt daar op negentienjarige leeftijd een zoontje. Hij wordt aangegeven als 
‘Lieuwe Klooster’ met als geboortedatum 10 januari 1847. Al drie maanden later 
overlijdt hij als zoontje van Dirkje Yjes Klooster, ‘zonder bedrijf wonend te Hallum 
zijnde de vader onbekend’. Het is al met al een armoedige boel, want deze Lieuwe 
Klooster sterft in het dorpsarmenhuis nr. 35a in Hallum  
Toch weet Dirkje Klooster, dan van beroep dienstbaar en wonende te 
Vrouwenparochie, als ze 35 jaar is te trouwen met de 42 jarige weduwnaar Pieter 
Piers de Jong. Pieter Piers de Jong is schipper en woont in Vrouwenparochie. Het 
huwelijk vindt op 23 april 1863 in de gemeente het Bildt plaats. Van de bruid en de 
bruidegom zijn dan alle ouders al overleden. 
Hun eerste kind Pier de Jong wordt op 5 maart 1864 in Vrouwenparochie geboren en 
sterft daar nog op dezelfde dag. Hun tweede kind, een jongetje, komt op 27 maart 
1865 in Vrouwenparochie levenloos ter wereld. Ten slotte wordt op 25 juli 1866 in 
Vrouwenparochie hun derde kind Pier de Jong geboren, maar zijn moeder Dirkje 
Klooster overlijdt op 39 jarige leeftijd, kort daarna op 15 augustus 1866 in 
Vrouwenparochie. Het is echt een drama. 
 
Schiermonnikoog 
In het voorgaande is vermeld dat Eije Lieuwes Klooster geboren is op 
Schiermonnikoog. Zijn ouders komen echter van de vaste wal. Hun huwelijk vindt 
plaats op 3 maart 1767 te Ee in de  grietenij Oostdongeradeel. Hierbij wordt vermeld 
dat ‘Lieuwe Eyes’ afkomstig is van Oostrum en zijn vrouw Dirkje Dirks afkomstig 
is van Ee. 
In de gezinsklapper van Oostrum/Jouswier komen de volgende dopen van de 
kinderen van ‘Lieuwe Yes en Dirkjen Dirks’ voor: 
Fockje gedoopt te Oostrum 27 december 1767, 
Fockje gedoopt te Oostrum 22 januari 1769, 
Dirk gedoopt te Oostrum op 13 oktober 1771. 
De daarop volgende kinderen staan in de gezinsklapper van Schiermonnikoog. Ze 
worden vermeld als de kinderen van ‘Lieuwe Ejes en Derkje Derks’. Het zijn: 
Saakje geboren 11 november 1774 en gedoopt 4 december 1774, 
Aukje geboren 7 januari 1778 en gedoopt 8 februari 1778, 
Eije geboren 8 februari 1781 en gedoopt 4 maart 1781. 
Welke activiteiten hebben de ouders van Eije op Schiermonnikoog uitgeoefend? Ze 
hebben er geboerd. In de periode 1774 -1784 verhuurt Johan Willem Stachouwer 
namelijk aan ‘Lieuwe Yjis en Durkjen Durks echtelieden thans wonagtig te Oostrum 
de Nieuw getimmerde Boerewoning staande beoosten de tegenwoordige Koedrift en 
ten westen van het land thans door Dirk Reinders en W. Willems in gebruik met soo 
veel land, als tegenwoordig onder gelegen is (te weten) soo verre sig het selve ten 
Noorden uitstrekt tot aan de Duinen en ten Zuiden tot aan de Dijk te Westen tot de 



  

Koedrift en ten Oosten het land bij Dirk Reinders en W. Willems in gebruik voor 10 
jaar tot 1 mei 1784.’ De jaarlijkse huur is 40 car. guldens. Het contract wordt op 30 
oktober 1773 ondertekend door ‘Lieuwe Eijes en Dirkjen Dirks’. 
De lokatie van de genoemde boerenwoning op het eiland is helder, het ligt aan de 
oostkant van het dorp en westelijk van de huidige boerderij van Holwerda waar ooit 
een eendenkooi bij hoorde die Dirk Reinders in 1766 voor 10 jaar van dezelfde 
Johan Willem Stachouwer huurt. Dirk Reinders is er dan kooiker op. Deze 
eendenkooi was in 1807 al helemaal buiten bedrijf en in 1809 geheel vervallen. 
In het bovenstaande, bij het huwelijk van Eije Lieuwes Klooster en Geertje Jans 
Holwerda blijkt al dat Lieuwe Eijes en Dirkje Dirks op Schiermonnikoog overleden 
zijn. Wanneer ze precies overleden zijn heb ik niet kunnen vinden. 
 
De familienaam Klooster / Kloostra 
In het bovenstaande lezen we dat Eije Lieuwes in 1811 in Finkum de achternaam 
Klooster aanneemt. Zijn broer Dirk Lieuwes neemt in 1811 ook de achternaam 
Klooster aan. Hij woont dan in ‘Nijawier’ in de grietenij Oostdongeradeel. Hij is op 
17 mei 1807 te Niawier getrouwd met Grietje Jans die afkomstig is van Metslawier. 
Hij zelf komt dan van Niawier. Op 2 september 1814 overlijdt hij echter als ‘Dirk 
Lieuwes Kloostra’, als werkman op de leeftijd van 42 jaren in huis nr. 32 te Niawier 
in de mairie Metslawier. Een dergelijke verandering van de achternaam Klooster in 
Kloostra kwamen we in Ferwerderadiel ook al tegen. 
Aardig is ook nog te kunnen melden dat de zuster van Eije en Dirk Lieuwes 
Klooster, Fokjen Lieuwes Klooster, een hoge leeftijd haalt en 72 jaar oud wordt. Zij 
overlijdt op 2 juli 1840 in het armenhuis te Engwierum in de grietenij 
Oostdongeradeel. Ze is dan gehuwd met Jan Jans de Graaf en is de dochter van 
‘Lieuwe Yjes en Dirkjen Dirks’. Weduwnaar Jan Jans de Graaf overlijdt op 5 maart 
1842 op de leeftijd van 75 jaar in het huis nr. 18 te Oostrum. 
Onze Hallumer Eije Lieuwes Klooster is nog in leven als zijn zuster Fokje in 1840 
overlijdt. Hij overlijdt zelf in december van datzelfde jaar. Hiermee is deze familie 
‘Klooster’ eerst voldoende belicht. Duidelijk is nu hoe de connectie met 
Schiermonnikoog heeft gezeten. Schiermonnikoog was slechts een tussenstapje voor 
deze familie. Hun meeste activiteiten spelen zich af op de noordelijke Friese klei van 
Oostergo. 
 
NAAMSVERWARRING ALS GEVOLG VAN AFWIJKENDE 
SPELLING EN SCHRIJFFOUTEN. 
 
Door Durk Reitsma 
 
Addertjes onder het gras. 
 
- Als iemand in het jaar 2077 de Dorpsbode van 5 oktober 2003 gaat raad plegen, zal 



  

zij/hij waarschijnlijk denken: “Die mijnheer Zwart woonde dus in Peasens en het 
eilander exoniem voor Peasens is Paisens. Het staat immers in de Dorpsbode en dat 
krantje moet toch wel als een betrouwbare bron worden beschouwd. 
Maar: de heer Zwart woonde in Moddergat en het eilander exoniem voor Peasens 
luidt : Paisum. 
- Op 1 juli 2004 is in het Dagblad van het Noorden een interview opgenomen. 
Bouwe van Norden interviewde de nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog. Na 
de kop Ezinge/Schiermonnikoog is er nog één maal sprake van Schiermonnikoog; 
liefst zeven maal wordt de term Schier gebezigd, waar Schiermonnikoog wordt 
bedoeld. 
Als iemand in bijvoorbeeld het jaar 2110 deze krant nog eens raadpleegt, kan zij/hij 
denken: “De fraaie naam Schiermonnikoog is waarschijnlijk omstreeks 2004 
verminkt tot Schier, het staat immers in de krant”. Zij/hij zal ook kunnen denken: 
“Zou die mijnheer Zwart uitsluitend burgemeester van Schier zijn geweest en de 
directeur van Natuurmonumenten van Monnikoog?” 
- Als een bioloog in bijvoorbeeld het jaar 2099 het Nieuwsblad van het Noorden van 
18 december 1982 zal raadplegen en daarin lezen : “Politie vindt Tegelrob op 
Schiermonnikoog”, zal die bioloog zich dan misschien knarsetandend afvragen: 
“Waarom is dat bijzondere dier, die Tegelrob, niet beschreven door de collegea van 
toen ? 
Die tegelrob was een gewone kegelrob en dat schrijf je nou eenmaal net een beetje 
anders. 
- Zal iemand in bijvoorbeeld het jaar 2101 de eerste Provinciale Structuurschets voor 
de Waddenzee nog eens raadplegen en zij/hij leest daarin iets over de waddenplaat 
Yderzult, dan zal die persoon  waarschijnlijk vragen : “Waar lag of ligt die plaat?” 
Bedoeld werd de IJzerbult ten noord-westen van de Engelsmanplaat. 
En dat schrijf je een ietsepietsie anders. 
- Als iemand in misschien het jaar 2099 de Dorpsbode van 15 augustus 2004 
raadpleegt en daarin leest dat de Hynjersschún staat aan het Molenpad, dan zal die 
iemand zich kunnen afvragen: “Naar welke molen liep dat pad en waar dient dat pad 
gezocht te worden?” 
Echter, Koenraad van der Molen, wiens naam aan dit pad is verbonden, was 
schipper en geen molenaar en zou zijn ‘van der’ niet willen missen.  
- Stel dat er in het jaar 2104 nog eens een expositie wordt ingericht met het thema 
"Wandelend Eiland"; stel dat er dan weer een schets van de record-helmsteker wordt 
gemaakt en stel dat de maker van die schets ondermeer de Leeuwarder Courant van 
18 augustus 2004 raadpleegt .... dan moet de maker van de schets tot de conclusie 
komen dat de record-helmsteker niet Karel heette maar Klaas Willem. Het stond 
immers in de krant. 
 
Ziehier, ter inleiding een tal voorbeelden, waaruit blijkt dat bij het raadplegen van 
geschreven en gedrukte bronnen ook addertjes onder het gras kunnen zitten. 
Onjuiste interpretaties van geraadpleegde bronnen kunnen een wel zeer hardnekkig 



  

eigen leven gaan leiden. 
 
Een hardnekkig misverstand. 
 
In diverse publicaties wordt het huidige dorp op Schiermonnikoog “Oosterburen” 
genoemd.  
Raadplegen van contemporaine bronnen door de diverse auteurs had dit misverstand 
kunnen voorkomen.  
Een poging de knoop te ontwarren:  
Van der Aa (Aardrijkskundig Woordenboek) kreeg een juiste tekst voor de 
beschrijving van Schiermonnikoog aangeleverd. Door een niet te achterhalen 
oorzaak sloeg hij een kwart van de tekst over. De tekstdelen, die hij wel gebruikte, 
sloten naadloos op elkaar aan en dus viel hem de misser niet op.  
Het door Van der Aa gepubliceerde werd door velen over genomen: Van der Aa was 
toch een uiterst betrouwbare bron!  
F.Allan verbleef in 1855 een aantal dagen op het eiland Schiermonnikoog. Hij 
verzamelde gegevens over het eiland en zijn bewoners en raadpleegde er ondermeer 
de voorhanden zijnde kerkelijke administratie. Aanvullend raadpleegde hij in 
Leeuwarden nog een aantal bronnen en uiteraard: Van der Aa. 
Hij verwerkte de door hem verzamelde gegevens in het boekske “Het Eiland 
Schiermonnikoog en Zijne Bewoners geschetst”. 
Op de bladzijden 9 en 10 van dit boekske kunnen we lezen:  
“… Vroeger namelijk, bestonden hier 4 buurtschappen. Ooster- en Westerburen, 
Binnendijken en Dompen. Deze laatste buurt, welke voorheen tot Westerburen 
behoorde, is omstreeks het midden der 18e eeuw ten gevolge van overstrooming en 
afkabbeling vernietigd, welk lot later ten deele aan Oosterburen was beschoren. 
Een eigenlijk geregeld dorp of vlek, bestond er voor 1720 niet. De buurten telden te 
zamen een 160-tal woningen, die nagenoeg zonder regel verspreid lagen. - 
Tegenwoordig bevat Schiermonnikoog een vijftal buurten, die ééne gemeente 
uitmaken, n.l. de Voorste Streek, de Lange Streek, de Middenstreek, Vierhuizen en 
Zevenhuizen, benevens een paar meer afgelegen boerenplaatsen te zamen 
bevattende p.m. 900 inwoners. 
Door de hierboven genoemde verplaatsing oostwaarts heen, erlangde Oosterburen 
eene merkelijke uitbreiding, en werd langzamerhand een regelmatig aangelegd dorp, 
dat voornamelijk uit twee rijen 
huizen bestaat, die van elkander onderscheiden worden door de benamingen van de 
Oosterstraat of Voorstreek en de Westerstraat of Achterstreek, waarvan 
eerstgenoemde het langste en het meest bevolkt is,  terwijl de andere, als 
bevattende de voornaamste huizingen, zoo als van den geneesheer, ontvanger enz., 
het aanzienlijkste voorkomen heeft”. 
Hier schoof Allan de door hem op het eiland verzamelde gegevens en de tekst van 
Van der Aa op een hoopje. Zijn tekst kan worden geïnterpreteerd als: Dompen 
maakte deel uit van het tegenwoordige dorp. 



  

Maar ... : Dompen lag nabij Binnendijken en in dit buurtschapje werd het tweede 
kerkje gebouwd. Aanvankelijk werden hier ook huizen gebouwd in twee streken, 
lopende ongeveer ZZW - NNO. 
Deze streken werden de Westerstreek en de Oosterstreek genoemd. Op de kaart van 
Beckeringh (te zien op de expositie ‘Wandelend Eiland’) zijn deze twee streken 
duidelijk te herkennen. 
Vrijwel tegelijkertijd werd ook met de bouw van huizen aan de tegenwoordige 
Middenstreek (toen Achterstreek) en de Voorstreek (toen Reestreek) begonnen. 
De uitbreiding van Dompen vond plaats in de periode 1720 - 1735. 
Het eerste huis aan de Middenstreek werd gebouwd in 1719. 
De kerk stond in Dompen. 
Het was en is verwarrend dat er op twee plaatsen gelijktijdig huizen werden 
gebouwd. Triest was het dat de afslag aan de westkant van het eiland in een zo hoog 
tempo plaats vond dat de woningen in Dompen spoedige moesten worden 
afgebroken. Het daar gebouwde de kerkje werd 42 (!) jaar na de bouw al gesloopt. 
 
Het buurtschapje dat ontstond door huizenbouw aan de Voorstreek en Middenstreek 
werd “Hoogdorp” genoemd. Dit lag en ligt aanmerkelijk hoger dan de buurtschapjes 
van het oude dorp, dat gewoon de naam Schiermonnikoog droeg. Alle woningen die 
voorheen de buurtschappen Westerburen, Oosterburen, Dompen, Binnedijken en 
Molenbuurt hadden gevormd en dus totaal het oude dorp Schiermonnikoog, werden 
gesloopt. Het vrijkomende materiaal werd voor zover bruikbaar, in Hoogdorp 
opnieuw gebruikt.  
In 1756 werd het eerste huis aan de Langestreek gebouwd. In betrekkelijk korte tijd 
waren alle huizen van het oude dorp afgebroken en was de bewoning in het huidige 
dorp, in de Langestreek, Middenstreek, Voorstreek, Vierhuizen en Zevenhuizen, 
geconcentreerd. Onderscheiding van de oude buurtschappen was niet meer nodig en 
zo raakte de naam Hoogdorp in onbruik want het dorp heette en heet immers 
Schiermonnikoog. Opgemerkt dient nog te worden dat de Voorstreek en 
Middenstreek zeer lang op het eiland werden aangeduid als “De Streken”.  
Veel schrijvers, die ergens de naam Westerburen lazen, gingen er van uit dat het 
tegenwoordige dorp dan Oosterburen moest zijn. Op Vlieland kende men voorheen 
toch ook West-Vlieland en OostVlieland?  
Dat Allan die fout maakte mag verwonderlijk worden genoemd; immers hij noemde 
in de tekst zelf de buurtschappen Oosterburen, Westerburen, Binnedijken en 
Dompen als delen van het oude dorp. (Molenbuurt noemde hij niet.) 
 
Ruim tien jaar later verscheen van de hand van A.Winkler Prins, geboren en getogen 
op het eiland Schiermonnikoog, “Geschiedenis en beschrijving van het eiland 
Schiermonnikoog”. 
Hij repte met geen woord over Oosterburen als naam voor het tegenwoordige dorp. 
En juist hij wist hoe de vork in de steel stak. 
Raadplegen van een andere bron uit de eerste helft van de negentiende eeuw, de 



  

brief van Johan Stachouwer, Grietman van het eiland van 1816 - 1845, 
mede-eigenaar van het eiland en er geboren en getogen, leert namelijk: “Dit Dorp 
heet Schiermonnikoog en daarnevens bestaan geen gebuurten of gehuchten.” 
En wat te denken van het volgende: 
In 1861 verscheen, in opdracht van het provinciaal bestuur van Friesland, de Atlas 
van de Provincie Friesland. Op de kaarten werden uitsluitend de officiële namen, 
zoals deze door de gemeentebesturen geadviseerd, gedrukt. De naam van het dorp 
op het eiland Schiermonnikoog luidt : Schiermonnikoog. 
Dat was en is correct en toch ging het weer mis. 
Op de hydrografische kaarten verscheen weer de naam Oosterburen bij het dorp op 
het eiland Schiermonnikoog. 
Zou toen het gezegde zijn ontstaan ‘Liegen alsof het gedrukt staat’? 
 
Schiermonnikoog, hoe spel je dat ? 
 
Vergissingen zijn en worden gemaakt. Veel vergissingen worden gecorrigeerd. Veel 
vergissingen kunnen worden teruggevoerd naar “Niet goed verstaan en/of niet goed 
gelezen”. Dat levert wel bijzondere spelvormen op. 
Over de naam van het eiland Schiermonnikoog bestaan sinds de tweede helft van de 
15e eeuw geen verschillen van mening meer. 
De verschillen in schrijfwijze zijn vrijwel allemaal terug te voeren op de 
interpretatie van klerken; hoe vertaalden zij de aangehoorde klanken in letters ? 
In de geschreven bronnen levert dat zeer uiteenlopende schrijfwijzen op, van 
Schaeremantjenaeghe tot Schermenko. 
Kaartenmakers waren iets zorgvuldiger maar ook zij waren aangewezen op wat door 
anderen was vastgelegd en wat door informanten werd meegedeeld. 
De hier volgende (niet complete) lijst van namen op kaarten waarop het eiland 
Schiermonnikoog voorkomt, toont aan dat er ook op de kaarten veel variaties op het 
begrip Schiermonnikoog mogelijk waren. 
 
Schiermonickoge: Ortelius 1568, Guicciardini 1593, Cornelis de Jode 1593, 
Janssonius 1615, Claesz Jansz 1628 
 
Schiermonicoghe: Guicciardini 1597, Mercator 1613 
 
Sciermonickoghe: Sibrandus Leo 1597 
 
Schiermonicoche: W.J.Blaeu 1609 
 
Schiermonkoogh: Donama 1735 
 
Schiermonckoogh: Barthold 1600 
Schiermonickoog: Kaerius 1617, Nicolaas Visscher 1628, Matuer 1693, 



  

Jaillot 1693, Halma 1718 
 
Schiermonickooge: Schotanus 1664, Koenders 1677 
 
Schyrmetzoghe: Sgrooten 1562 
 
Schyrmyntzoghe: Sgrooten 1570 
 
Sciermickoghe: Guicciardini 1612 
 
Schiermonis: Sbastian Munster 1628 
 
Schiermonnicoge: Nicolaas Visscher 1657 ( De eerste maal dubbel n) 
 
Na 1770 wordt bijna zonder uitzondering SCHIERMONNIKOOG als naam op de 
vele kaarten gedrukt Dat is de naam die door Bachiene in 1770 als eerste (?) werd 
gebruikt. 
 
Uit dit overzichtje blijkt dat de spelling van de (aardrijkskundige) namen afhankelijk 
was van de interpretatie van mondelinge bronnen en wat er schriftelijk beschikbaar 
was. 
Van een eenheid in spelling was geen sprake. 
Maar, zal de naam deze eeuw nog verminkt worden tot Schier? Afgaande op het 
taalgebruik van veel Schiermonnikogers in hun eigen Dorpsbode, mag gesteld 
worden, dat de mooie naam van het eiland voor een kwartje te koop is. 
 
Nieuwe vragen 
 
Bestudering van oude kaarten levert soms antwoorden op en soms ook nieuwe 
vragen.  
Voorbeelden:  
Pieter Idsertsz Portier vervaardigde in 1763 een kaart van de Scholbalg/het Friesche 
Zeegat.  
Ten noorden van Schiermonnikoog plaatste hij de naam “Blarisel Landt” en bij een 
droogte ten noorden van de Engelsmanplaat de naam “De Oude Brandwaght”. 
 
Portier kreeg de lokale benamingen van schippers en vissers aangeleverd, dus van de 
direct betrokkenen bij het door hem in kaart gebrachte gebied. 
 
De beide hiervoor genoemde namen zijn tot nu toe niet in archiefstukken terug 
gevonden. Bij de naam ‘Brandwaght’ kan men zich iets voorstellen. Immers, iemand 
die aan weer en wind is blootgesteld, staat volgens de kustbewoners ‘Op de 
Brandwacht’. Wat moet men zich echter voorstellen bij de naam ‘Blarisel Landt’? 



  

Niet goed verstaan door Portier? Een grapje van de desbetreffende informant? Wie 
het weet mag het wereldkundig maken.  
Donama vervaardigde een kaart die veelal wordt aangeduid als ‘De Kaperskaart’ 
(zie omslag ‘’t Heer en Feer’) Direct onder de waddenkust van het eiland 
Schiermonnikoog vermeldde hij de naam “Deinum”. Ook voor deze naam geldt, dat 
hij in de eilander archieven niet wordt genoemd.  
Donama woonde op het eiland en was uit hoofde van zijn functie bekend met de 
geulen en platen rondom Schiermonnikoog. De naam moet dus wel kloppen; maar: 
waar slaat die naam op ? Wie weet het antwoord op deze vraag?  
Ter geruststelling: Veel kan na veel speurwerk worden herleid. Alles kunnen vinden, 
is uitsluitend mogelijk in het droomland Utopia. 
 
AANVULLING OP : “EEN OMSTREDEN EILAND” (FOSKEA 
V.D. VEN) 
 
Door Henk Koning 
 
In april kreeg ik via de heer Sam Dijs een brief toegestuurd die hij had ontvangen 
van Philip Dröge, journalist/schrijver. Bij het archiefonderzoek dat hij in Londen 
verrichtte bij het Public Record Office kwam hij documenten tegen waarin sprake 
was van een mogelijke verkoop van Schiermonnikoog aan een Duits consortium.  
Ik kon mij niet herinneren dat Foskea v.d. Ven in haar boek dit onderdeel had 
vermeld.  
Op blz. 148 is sprake van verkoop van verkoop in 1900 aan de heer Schiff te 
München. Over deze verkoop ontstond onenigheid tussen verkoper en koper, wat er 
toe leidde dat in 1903 door de rechtbank de koop werd ontbonden. Dit werd in 1905 
in hoger beroep door het Gerechtshof in Leeuwarden nog eens bevestigd. 
Na deze vermelding verhaalt de schrijfster de gang der zaken daarna en vertelt:  
“In het jaar 1906 besloot de inmiddels vierenzestigjarige H.A.B. von Bernstorff het 
eiland te verkopen aan zijn zoon, de jurist Georg Ernst August (1870-1939). Op 16 
februari 1906 werd de zaak beklonken, de koopprijs werd bepaald op 220.000 
gulden.”  
Tot zover Foskea v.d.Ven.   
 
Nu de betreffende stukken uit het Londens archief: 
 
1. een schrijven van Sholto Douglas vanuit Berlijn d.d. 19 juli 1905: 
Euer Excellenz 
Habe ich die Ehre in der Anlage einen Bericht über die Insel Schirmonnikoog zu 
überreichen. 
Nach mir aus London gewordenen Mitteilungen beabsichtigt ein Englisches 
Finanzkonsortium die privatrechtliche Erwerbung dieser ganzen, voor Embden 
gelegenen, holländischen Inselgruppe, angeblich zur Anlage eines Badeortes. 



  

Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu verbleiben als Euer Excellenz 
gans gehorsamer 
w.g. Sholto Douglas. 
 
2. idem een schrijven van dezelfde schrijver, gedateerd:  27 juli 1906: 
Euer Excellenz: 
Meinem an den Herrn Staatssekretär adressierten Berichte vom 19 Juli 1905 erlaube 
ich mir hinzuzufügen, dass es mir gelungen ist durch schnelles Zugreiffen die 
Option  auf die privatrechtliche Erwerbung der Insel “Schirmonnikoog” vom 
Besitzer auf eine kurze Zeit zu erhalten. 
Der verlangte Preis ist 1 ¼  Millionen Mark, der dem wirtschaftlichen Werte in 
keiner Weise entsprechen dürfte. 
Ich habe die Option nicht aus Geschäftsgründen mir beschafft, sondern um sie zu 
den Selbstkosten zur Verfügung zu stellen für den Fall das. 
 
Zoals we boven hebben gezien werd het eiland een jaar later aan de zoon van de 
graaf verkocht voor kennelijk een “vriendenprijsje”. 
 
3. het derde stuk is een publicatie in de “Frankfurter Zeitung”  van 30-10-1906 
 
Bains de Mer de Schiermonnikoog, Société anonyme. 
Aus Brüssel , 27 d. M. , wird uns geschrieben: 
“Unter diesen Namen wurden hier eine Aktiengesellschaft gegründet, welch zum 
besondern Gegenstande die Schaffung eines Badeplatzes auf der Insel 
Schiermonnikoog (Holland), die Errichting und den Betrieb der damit 
zusammenhängenden Hotels, Kursaal, Kasino etc. hat. 
Das Kapital beträgt Fr. 2 Millionen, eingeteilt in 4000 Aktien von Fr. 500 Nominal 
und kan durcheinfachen Beschlusz der Verwaltungsgarates auf Fr. 6 Millionen 
erhöht werden. Bei der Gründung wurden auf 1000 Aktien 10 pCt gleich Fr. 50.000 
in Bar eingezahlt; restliche 3000 Aktien wurden Herrn Alfred Maerker, Bankier un 
Berlin, für Apports zugeteilt. Letztere Bestehen in einem, von dem Grafen von 
Bernstorff erworbenen Terrain auf der Insel Schiermonnikoog, dessen Begrenzung 
in dem Gründungsakte näher bezeichnet ist, dessen Flächeninhalt jedoch erst später 
festgestellt werden soll, einem darauf befindlichen Hotel-Gebäude nebst Einrichtung 
sowie dem Eigentums-Rechte der Chaussee-Anlage, welch von dem Dorfe zu dem 
Hotel führt. Dagegen übernimmt die Geselschaft alle auf den Apports ruhenden 
Gebäulichkeiten lastende bevorzugte Forderung des Grafen von Bernstorff im 
Betrage von fr. 425.000, welche von 1908 ab mit 4 pCt verzinslich und in 1916 
rückzahlbar ist. 
Unter den Gründern befinden sich u.a. Herr Alfred Maerker, Berlin, mit 940 der 
1000 im Bar zu zeichnenden Aktien; Direktor Georg Heinze und Marine-Kriegs 
Gerichtsrat a.D. Max Staats, beide in Berlin, mit je 10 Aktien. Zu Mitgliedern des 
Verwaltungsrates wurden die Herren Georg Ernst Graf von Bernstorff, 



  

Rittergutsbesitzer in Junkerwehnningen (Mecklenburg), Baron Ernst von der 
Decken, Rittergutsbesitzer in Adendorf (Lüneburg), Marine-Kriegs-Gerichtsrat a.D. 
Max Staats und zum Direktor: Herr Alfred Maerker ernannt.” 
 
Tot zover deze stukken.  
Uit de advertentie mag blijken dat de “nieuwe” Duitse graaf probeerde zijn plannen 
met de ontwikkeling van de zgn. Strandboulevard, waarbij een groot aantal villa’s 
moest worden gebouwd, wilde doorzetten, maar zelf waarschijnlijk te weinig 
financiële armslag had om het alleen uit te voeren. 
Waar ik mee blijf zitten is de rol van Sholto Douglas, iemand van de Engelse 
ambassade?  Maar wie is dan de “Excellenz”?    
Waarom hadden Engelsen belang bij Schiermonnikoog (militaire belangen vanwege 
de strategische ligging?). Zie ook het boek “Riddles in the Sand” van Childers (Ned. 
Vertaling: “Het Raadsel van de Wadden”)  
Reacties graag naar:Henk Koning, Nieuwestreek 1, 9166 LX Schiermonnikoog, tel. 
0519 531303; of naar de redactie van dit tijdschrift. 
 
 
SCHOLVISSERIJ, SCHOLBEREIDING, SCHOLVERKOOP 
EN SCHOLFEEST 
 
Door Durk Reitsma 
 
Meerdere telefoontjes van Schiermonnikogers en vaste Schiermonnikoogbezoekers: 
“Dat Schullefeest, is dat een verzinsel? Wij hebben er nooit van gehoord!”  
Navolgend een poging, een beetje helderheid te verschaffen. 
 
De vangst 
 
Schol is voor de bewoners van Schiermonnikoog heel lang een vissoort geweest met 
een grote economische betekenis. Schol werd niet gevangen met netten, maar met 
lijnen voorzien van haken. De haken waren geaasd met zeepieren. De lijnen werden 
door de bemanningen van de snikken uitgezet en zo kalm mogelijk, al zeilend, 
voortgesleept.  
De schol werd met name ten noorden van de Scholbalg (het latere Friesche Zeegat) 
en ten noord-oosten van het eiland Schiermonnikoog gevangen. Dat gebied ten 
noord~oosten van het eiland moet rijk aan schol zijn geweest; het werd namelijk 
aangeduid als “Het Scholveld”.  
Sommige naamkundigen denken dat de naam Scholbalg ook is afgeleid van de 
scholvisserij. Anderen betwijfelen dat. Schol zou namelijk oorspronkelijk “Ondiep” 
hebben betekend.  
Terug naar de scholvisserij. Uit een aantal bewaard gebleven summiere 
omschrijvingen blijkt dat de zeepieren door vrouwen en kinderen ten zuiden van het 



  

eiland werden “gestoken” ( misschien vergelijkbaar met de “dolsters” uit Peasens, 
Moddergat en Wierum!) De vislijnen werden door de vrouwen met de gestoken 
zeepieren geaasd. Zeer waarschijnlijk waren het uitsluitend mannen die de snikken 
bemanden. 
 
De verwerking 
 
De gevangen schol werd deels aan boord van de snikken schoon gemaakt en deels 
op het eiland.  
Vervolgens werd de schol (gezouten?) gedroogd in de ‘Hangsteden’. Deze 
hangsteden waren op de duinen geplaatste stellages. Op de kaart van Coppen 
Lambert Stachouwer (te zien op de expositie ‘Wandelend Eiland’) staan de 
hangsteden ingetekend op de duinen direct ten noorden van het dorp 
Schiermonnikoog. 
De gedroogde Schiermonnikoger schol was befaamd. De desbetreffende auteur van 
de bijdrage ‘Schiermonnikoog’ in de ‘Tegenwoordige Staat van Friesland’, deel II (1786) schr                                                  
daardoor toenemende vermindering der scholvangst, is dezelve hier op verre na zo 
menigvuldig niet als voorheen; ook is de schol, die men nu nog vangt, veel kleinder 
en magerder, en heeft gedroogd zijnde, dien aangenamen smaak niet, dien dezelve 
anders heeft als zij vet en groot is”. 
Op 16 mei 1759 vond de eerste zitting van de “Edele Geregte van de Vrije 
Heerlijkheit Schiermonnik-oogh” in het toen pas in gebruik genomen Eilander 
Recht- en Raadhuis plaats. (Dit Recht- en Raadhuis, annex herberg vormde de basis 
van het thans vermaarde Hotel van der Werff). Misschien wel tekenend voor de 
belangrijkheid van de handel in gedroogde schol op dat moment, is het gegeven dat 
op die eerste rechtdag een kwestie over leverantie van gedroogde schol op de rol 
stond. Het (naar huidige maatstaven flutzaakje ) betrof een betwiste leverantie van 
de huisvrouwen Anneke Martens en Reintje Thijssens enerzijds en de handelaar 
Poppe Jeltes anderzijds. 
 
De verkoop 
 
De gedroogde schol werd door de Schiermonnikogers (aantoonbaar verkocht van 
Brugge in België tot Altona (Hamburg) in Duitsland. Of de vissers zelf voor het 
transport naar die plaatsen zorgden of dat dat transport door andere 
Schiermonnikogers werd verzorgd, is niet duidelijk. In Brugge werden ze aangeduid 
als schippers, in Bremen als vissers en in Altona als schippers. Dichterbij het eiland 
werd de gedroogde schol verkocht door eilander vrouwen, “Schullemeiden” 
genoemd. Zij ventten de gedroogde schol ondermeer uit in Groningen, Dokkum en 
Leeuwarden. 
 
Het feest 
 



  

Door de betrokkenheid van zeer vele eilanders bij de vangst, de verwerking en de 
verkoop, zal het moeilijk zijn geweest, ieder zijn/haar deel uit de opbrengsten direct 
na de transacties te doen toekomen. Op basis van een bepaalde verdeelsleutel (“Na 
Older gewoonte”) vond in december of in januari een generale verrekening tussen de 
diverse betrokkenen plaats. Een nauwkeurige omschrijving van wat en hoe er naar 
ouder gewoonte werd verrekend en wie welk deel van de opbrengsten ontving, is in 
de eilander annalen helaas nooit opgetekend. De verrekening, waarbij de nodige 
alcoholische versnaperingen zullen zijn genuttigd, werd het “Schullefest” genoemd. 
 
Voor het wegtrekken van de schol uit de eilander visgebieden in de tweede helft van 
de achttiende eeuw heeft de wetenschap tot nu toe geen plausibele verklaring 
kunnen aandragen. 
Het einde van de scholvisserij bracht met zich mee dat ook de hangsteden 
verdwenen. Enkele hangsteden werden aanvankelijk nog gebruikt voor het drogen 
van scharretjes tot “Sonfisk” (in de zon gedroogde kleine schar). 
De waarschijnlijk laatste hangstede was de ‘Oelsens hangstede’, staande op de  Keudúne, ten o     
Hoe dan ook, het wegvallen van de scholvisserij en alles wat daarmee annex was, 
betekende voor het eiland Schiermonnikoog en zijn bewoners, het einde van een 
belangrijke bedrijvigheid. 
 
Afrondend: Dat oorspronkelijke Schullefest had/heeft dus absoluut geen relatie met 
wat thans op Schiermonnikoog Schullefeest wordt genoemd. Misschien zullen de 
initiatiefnemers hebben gedacht: “Terschelling zijn Oerol, Ameland zijn Roggefeest 
en daarom willen wij ook wat vieren”. Waarom er voor de naam Schullefeest is 
gekozen, is een raadsel. Niet geïnteresseerd in de historie maar wel een antiek sausje 
gebruiken om aandacht te trekken?  
De enige relatie die ik kan vinden, is deze: De discussie die in de Dorpsbode wordt 
gevoerd tussen voor- en tegenstanders, is hier en daar zo plat als een schol. 
 
 
KORT NIEUWS 
 
Arend J. Maris 
 
De familie Burkels aan de Badweg  
 
Toen ik deze zomer met Bauke Henstra op een donderdagavond op de Open Markt 
achter een kraampje stond om de bekendheid van onze cultuur historische 
vereniging onder het publiek te vergroten, kwam ik in gesprek met Hans Burkels uit 
Harlingen. Hij vroeg of we ooit van de familie Burkels op Schiermonnikoog hadden 
gehoord. Niet, dus. Hij was een kleinzoon en zijn familie zou ergens aan de Badweg 
hebben gewoond en dat moet in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn geweest. 
De familie zou daar een winkel (zie bijgaande foto uit het archief van Willem van 



  

der Geest) hebben gehad en die zou iets te maken hebben met de aanwezigheid van 
de Rooms Katholieke kinderkolonie Sint Egbert.  

Weinig houvast, maar 
voor mij een kolfje naar 
mijn hand om te kijken 
of meer informatie over 
deze familie te 
achterhalen zou zijn. Ik 
ging aan de slag en 
belde eerst maar eens 
mijn 92-jarige tante Sine 
(Beukema- Faber).   
 
Na enig nadenken kon 
ze zich nog wel iets van 
deze familie herinneren. 
Het was een katholiek 

gezin met ongeveer zes kinderen. De familie had hier niet lang gewoond, had weinig 
contact met de eilander bevolking gehad en hier een winkel gehad die toebehoorde 
aan de winkelorganisatie Albion, uit de stad Groningen. Zij wist zich ook nog te 
herinneren dat in de eerste klas (zij zat toen in de derde) Frans Burkels zat, een 
mager jongetje. Ze gaf mij de raad om eens verder bij haar vriendin Duka Kaste-
Teensma te informeren. Want die zat toen ook in de eerste klas en zou misschien 
wat meer over de familie Burkels kunnen vertellen. De informatie die Duka gaf was 
niet veel meer dan wat ik al wist. Ze gaf mij echter wel bijgaande schoolfoto die 
rond 1919 moet zijn  gemaakt. 



  

 
Op de bovenste rij vanaf links: Meester Gasau, Gerrit Visser, Haaike Visser, Tjerko 
Kerkstra, Jans Burkels, …. Bakker, Jurrie (Joris) Kerkstra  en juffrouw Jacqueline 
Fenenga; 
Tweede rij vanaf links: Jeanette van den Berg, Tinie Vromen (of Vroomen?),  
Charlotte van den Berg, Trijntje Visser, Sine (Siene) Faber, Alie Sijtsma, Jeanette 
Sijtsma, meisje van Bakker (voornaam onbekend),  Duka Teensma,  nog een meisje 
van Bakker (voornaam onbekend), Jeanne Hoekstra;  
Op eerste rij vanaf links: Frans Burkels, nog een Burkels (voornaam onbekend), Piet 
van der Werff, Jilke Visser, (vermoedelijk) Cor Hoekstra en Klaas van der Geest.    
 
 Twee vragen: 
(1) Wie kan, aan de hand van de bijgaande foto (uit het archief Willem van der 
Geest), mij informatie geven over de plek waar de winkel van de familie Burkels 
precies heeft gestaan? Zo te zien verkocht de familie uiteenlopende zaken. En is de 
in het zwart staande man misschien de heer Burkels zelf en de zittende mensen 
toevallige bezoekers?       
(2) Wie van u weet zich nog meer over de familie Burkels te herinneren? Graag uw 
reacties.  
 
 
De nieuwe vuilniswagen van 1952 
 



  

Naar aanleiding van de foto van de nieuwe vuilniswagen die stond afgebeeld in het 
vorige nummer (2004-2, blz. 56) werd ik enige weken geleden opgebeld door de 
heer Kuipers die hier met zijn vrouw enkele dagen op het eiland doorbracht. In het 
vakantiehuis waarin hij logeerde had hij het laatste nummer van ons tijdschrift in 
handen gekregen en had daarin de afbeelding van de nieuwe vuilniswagen zien 
staan. Dat trof hem. Hij was namelijk de schoonzoon van de maker van deze wagen, 
de heer Van Breeden uit Dokkum. Van Breeden was ook in de jaren vijftig een 
bekende bezoeker op het eiland. Hij kwam hier minstens een paar keer per jaar en 
ging dan bij de boeren langs of er nog wat voor hem aan hun wagens te repareren of 
te verkopen was. Hij was namelijk wagenbouwer en had annex een smederij. Het is 
met name zijn schoonzoon Kuiper geweest die vanuit zijn beroep van leraar 
werktuigbouwkunde een belangrijke aandeel heeft geleverd in de vernieuwing van 
de vuilniswagen van 1952. 

Hij heeft immers een 
zodanig mechaniek in deze 
wagen aangebracht dat 
deze wagen voortaan zijn 
lading, door een 
kiepbeweging naar 
achteren, efficiënter kon 
lossen op de toen op het 
eiland nog in gebruik 
zijnde vuilnisbelt (zie 
foto). 
     
  
 

 
DE RAADPLAAT 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af 
en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
Eerst de oplossing van de foto in nummer 2 van deze jaargang. De foto was genomen 
bij Herberg “Rijsbergen”, de oostelijke uitbouw.  
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar: Gerard D. de Gier uit Erichem. 

 
De nieuwe raadplaat: Waar is dit te zien? 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; 
voor 1 januari. 
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65 Van de redactie 
 
 Verenigingsnieuws 
 
 Bibliografie van het eiland 
 
 Bauke Henstra - Demonteren projectiel bij stelling Feldhase,1942  
 
 Durk Reitsma - De afneming van het eiland (IX) 
 
 Oude foto’s 
 
 Gerard Mast - Eije Lieuwes Klooster van Schiermonnikoog (1781-1840). 
 
 Durk Reitsma - Naamsverwarring  
 
 Henk Koning - Aanvulling op: “Een Omstreden Eiland” (Foskea v.d. Ven) 
 
 Durk Reitsma - Scholvisserij, scholbereiding, scholverkoop en scholfeest 
 
 Kort nieuws 
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Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk vervaardigd 
is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 3 
november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 



Van de redactie. 
 
In Tresoar, de instelling waarin de Provinciale en Buma Bibliotheek Friesland, het 
Rijksarchief en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum zijn 
gefuseerd (een tresoor is een bewaarplaats voor schatten), was ter gelegenheid van 
de opening een tentoonstelling: ‘Skatten fan Tresoar/Schatten van Tresoar’ waarop 
45 topstukken te zien waren; 45 van de mooiste, belangrijkste en meest interessante 
stukken van het Fries schriftelijk erfgoed. Deze zijn ook in een boekje afgebeeld (zie 
de rubriek ‘Bibliografie van Schiermonnikoog). Nummer 2 van deze topstukken was 
de ‘Kaperskaart van Schiermonnikoog’, de kaart waarvan een gedeelte is afgebeeld op 
het omslag van dit tijdschrift. De originele kaart was dus op de tentoonstelling te zien – 
en in het boekje afgebeeld. Een prettige verrassing, als je ineens voor de originele kaart 
staat! 
 
De redactie hoopt dat ook dit nieuwe nummer van ’t Heer en Feer weer een prettige 
verrassing voor u mag zijn.  
 
Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor 15 april . 
 
Verenigingsnieuws 
 
De jaarvergadering van de vereniging is op 20 oktober a.s. in het Dorpshuis en niet, 
zoals afgesproken op de afgelopen jaarvergadering, op 17 november; dit was niet 
mogelijk ivm de ministersconferentie). 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende uitgaven 
verkrijgbaar: 
 
boekje “Schier-Schilders-Oog”       uitverk. 
boekje “Vredenhof”  (in herdruk)     uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” € 6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland” uitverk. 
‘gewone’ nummers ‘’t Heer en Feer’     € 3,75 
 
Aanwinsten 
 



In de afgelopen tijd heeft de vereniging ’t Heer en Feer driemaal een nummer van het 
tijdschrift ‘Katholieke Illustratie’ gekregen van onze ‘zustervereniging’ van Ameland. 
In het nummer van 15 sept. 1950 staat een artikel getiteld ‘De laatste veehoeder, wij 
ontdekten hem op Schiermonnikoog’; over Bouwe Hoekstra.  
In het nummer van 24 april 1953 staat een artikel getiteld ‘Kerkhof van aangespoelden’;  
over Vredenhof en, vooral, over Sake van der Werff. 
In het nummer van 12 mei 1950 staat een artikel getiteld ‘Een avond bij “Robinson 
Crusoë”; over Hendrik Toxopeus, de oude voogd van Rottum.  
 
Obj. nr.  395: oorlogsgeld uit eendenkooi, gevonden 1965, via B.C. 
  ,,          396: prospectus Strandhotel, 1924  B.C. 
  ,,          397: videofilm: B. C.: walvisvaart, dijkaanleg 1985, eendenkooi 1989 
  ,,          398: registratie Electr.. Centrale 1976, fam. Weldring. 
  ,,          399: 2 porseleinen isolatoren  Electr. Centrale: idem 
  ,,          400: a/b: 2 foto’s aanleg electr. kabel door wad: idem 
  ,,          401: reclamebord aannemer D. van Seijst, huis mevr. Abma (Augusteijn) 
  ,,          402: bord: “Toegang Rijksdomeinreservaat”: C.H.V. 
  ,,          403: idem R.W. S  C.H.V. 
  ,,          404: grote lamp voor deklicht a/b schepen: mevr. Scheepstra: C.H.V. 
  ,,          405: foto: Martin v. Waning in atelier (meisjesportret) van erven mevr.                  
Teensma- Brockers . 
  ,,          406: 4 c.d.’s: opnamen Vara/VPRO 21-10-2001: C.H.V. 
  ,,          407: kasboek Eilander Avond Commissie: 1972-2002  C.H.V. 
  ,,          408: 8 boeken uit nalatenschap mevr. Teensma-Brockers. 

a “Overpeinzingen”; T. Rademaker –v.Hoorn 
  b “Kroniek van  Mees Toxopeus”; L. Mellema 

c “Strandrovers  Jutters, Redders”; H.Th. de Booy. 
d “Terug naar S’oog van Vroeger”; B. Spier. 
e “Waddenbulletin”okt. 1990; div. Ned. Schrijvers. 
f “De Reddingboot”; juni 1975  
g idem 1964 
h “Schierdicht”; Ad. C. de Haan, 1979 

 
Toelichting: 
B.C. archief Bezoekerscentrum 
C.H.V.: archief Cult. Hist.Vereniging. 
 
Obj.nr. 405 vermeldt: foto van M. v. Waning in atelier, met portret van meisje. 
Hier zit een aardig verhaal aan vast.  
Toen we in 1997 bezig waren met een expositie van eilander schilders, kregen we na 
een oproep heel wat aanbiedingen, waaronder heel veel van Martin van Waning. Nu 
kennen we allemaal zijn landschappen en het beeld van De Monnik, maar zijn 
portretten zijn minder bekend. 



Dat was een reden een bezoek te brengen aan huisje Idica aan de Badweg, daar werd 
ik ontvangen door mevr. Nel Langedijk-Voorraad (overigens een oude bekende) 
Zij toonde mij een schilderij van haar als 12-jarig meisje dat gemaakt was als 
verjaarsdags geschenk van haar vader aan haar moeder. 
Deze mocht het echter niet weten en dus werden stiekem bezoeken gebracht aan Van 
Waning en na ettelijke poseringen was het doek gereed en kon haar moeder blij 
worden verrast. 
Tot zover dit verhaal, maar nu het vervolg.  
Na het overlijden van mevr. Teensma-Brocken moest haar zoon het huis ontruimen 
en daarbij kwamen een aantal dingen tevoorschijn waarvan hij zich afvroeg wat hij 
er mee moest doen. Door een tip van Hilbert de Vries wist hij van onze 
belangstelling voor “oude” zaken; en zo stond hij op een dag bij Hilbert op de stoep 
met een rijtje boeken en een koker met een foto. De afzender vermeldde de 
fotograaf, Remt Mellema, waarvan wij in het archief al een paar honderd foto’s 
hebben. Hoe deze foto bij mevr. Teensma terecht is gekomen weet ik niet, maar een 
mooie aanvulling van ons archief is het zeker. 
                                                                                                            Henk Koning. 
(en u weet :weggooien kan altijd nog, wij kunnen er wat mee!) 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Het is 
niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel 
in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Skatten fan Tresoar/Schatten van Tresoar;  45 topstikken/topstukken’; catalogus. 
Utjouwerij Fryslân, 2004. 120 blz.  
 
Als nr. 2 is afgebeeld de Kaperskaart van Schiermonnikoog .   
 
* Duisterwinkel, T. – Het groene strand van Schiermonnikoog. Leeuwarder Courant, 20 
oktober 2004. 
 
* Henstra, B. – Bommenwerper slaat te pletter op Schiermonnikoog. Nieuwe 
Dockumer Courant, 18 oktober 2004. 
 



* Hofland, H.J.A. - Boven en onder de grond op Schiermonnikoog. Amsterdam, De 
Bezige Bij, 2004. 89 blz. (Herdruk van: Montag, S. - Boven en onder de grond op 
Schiermonnikoog. Baarn, Erven Thomas Rap, 1979. 59 blz.). 
 
* Vries, H.G. de – Schiermonnikoger vuurtorens 150 jaar. De Vuurboet, uitg. van de 
Nederlandse Vuurtoren Vereniging, 13e jrg. (2004), nr. 3; blz. 10-12. 
 
Eerder verschenen in ‘’t Heer en Feer’, jrg. 6 nr. 2. 
 
* Bron, G.J. – Zin in ruimte. Esta, nr. 10, 11-24 okt 2004. blz. 16-23. 
 
Artikel over mensen die ‘ooit als toerist of handelsreiziger’ aangespoeld zijn op de 
Wadden. Voor Schiermonnikoog een portretje van Victor Claessens van de Herberg 
Rijsbergen. 
 
* www.schiermonnikoog.nl; in de serie ‘De website van …’. Kijk op het Noorden. 
Okt. 2004, blz. 57. 
 
* Noordhoff, I. – Het mooiste kantoor. Nieuwe Dockumer Courant, 22 november 2004. 
 
Portret van Hendrik Perdok. Een hoofdstuk uit het boek ‘Zee rondom’. (Zie ’t Heer en 
Feer; jrg. 6, 3). 
 
 
* Rozendaal, S. – Hoe Schiermonnikoog in Nederlandse handen viel. Foto’s R. Boxem. 
Elsevier , 18 dec. 2004. blz. 148-154. 
 
Artikel over de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog. 
 
* Rijkers, C. – Twee vuurtorens op één eiland is tamelijk uniek. Nieuwe Dockumer 
Courant, 6 januari 2005. 
 
Reacties van lezers 
 
Via het bestuur kwam bij de redactie een reactie binnen van Jurrie Noot, waarin hij 
reageert op het artikel van Durk Reitsma: ‘Scholvisserij, Scholbereiding, 
Scholverkoop en Scholfeest’ in het laatste nummer van de vorige jaargang.  
Het artikel van Reitsma wil een link leggen tussen het eiland en de schol: een 
historisch artikel dus – zoals het ook hoort in een blad als het onze!  
Reitsma zegt aan het eind van het artikel dat het oorspronkelijke Schullefest 
absoluut geen relatie heeft met wat thans het Schullefeest wordt genoemd. 
Jurrie Noot stelt dat dat ook nooit de bedoeling is geweest. Hij schrijft dat de 
doelstelling van de S.O.S. (Stichting Ondernemende Schiermonnikoogers) – die al 
vanaf 1988 bezig is om wat leven in de brouwerij te brengen -  was om een feest te 



organiseren; en toen men op de naam Schullefeest stuitte was dat een mooie 
aanleiding om een feest deze naam te geven.  
We betreuren het dat mensen zich beledigd hebben gevoeld door passages in het 
artikel van Reitsma, maar het is uitdrukkelijk nooit de bedoeling geweest van zowel 
de redactie van het tijdschrift als van de auteur om het bestaansrecht van het 
(huidige) Schullefeest ter discussie te stellen. 
 
Slechte verbindingen 
 
Door Durk Reitsma 
 
Als tegenwoordig de veerboot door storm, bijzonder laag water of ijsgang te laat 
vertrekt/aankomt, wordt er door eilanders en eiland-gangers gemopperd. Maar al te 
vaak wordt vergeten dat wonen op of een bezoek brengen aan het eiland 
onlosmakelijk verbonden is aan een vaartochtje door een getijden-landschap. Varen 
volgens een vaste dienstregeling in zo'n gebied is in vergelijking met het vervoer 
van en naar een aantal Duitse waddeneilanden zelfs een luxe.  
Ruim een eeuw geleden was er in tegenstelling met de hedendaagse situatie, wel 
zeer veel reden tot klagen over de gebrekkige verbinding Schiermonnikoog-vaste 
wal v.v. 
Men wenste het eiland te ontwikkelen tot badplaats maar de grote handicap was het 
vervoer naar en van het eiland. 's Zomers voer er drie maal per week een 
stoombootje van Groningen naar Schiermonnikoog, maar voor het overige was men 
aangewezen het post(zeil) scheepje waarmee getracht werd een dagelijkse dienst 
Schiermonnikoog -Oostmahorn v.v. te onderhouden. Die vaartocht van Groningen 
naar Schiermonnikoog was overigens wel een toeristische attractie. Via het Reitdiep 
over de Lauwerszee en de Waddenzee naar het eiland. Een aantal jaren was het zelfs 
mogelijk, voor het Badhotel op het Noordzeestrand af en op te stappen. (Dat was 
echt uniek!) Maar als er een stevige bries stond, was debarkage zowel als embarkage 
verre van prettig. 
 
Verzoeken in veelvoud 
 
Voor de ontwikkeling tot een florerende badplaats waren betere verbindingen met 
aanlegsteigers een absolute noodzaak. De VVV bepleitte dat meerdere malen, de 
eigenaren van het eiland bepleitten eveneens betere verbindingen en namens de 
gemeenteraad klom de burgemeester meerdere malen in de pen met als doel, de 
Provincie en het Rijk te overtuigen van de noodzakelijke verbeteringen.  
Helaas, tevergeefs.  



Toen in de jaren 1896 - 1898 tot overmaat van ramp ook de Glinder1 verzandde, was 
het helemaal huilen met de pet op. 
In december van het jaar 1898 stak een aantal eilanders de koppen bij elkaar. Zij 
besloten een soort petitie op te stellen en aansluitend de burgemeester te verzoeken 
die petitie namens de totale bevolking van Schiermonnikoog aan de Minister te 
sturen. 
 
Dit leidde in januari 1899 tot het volgende verzoekschrift: 
 
“Aan Zijne Excellentie de Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te ’s 
Gravenhage.  
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergetekenden, allen inwoners der 
gemeente Schiermonnikoog;  
dat de communicatie van dat eiland met den vasten wal steeds moeielijker wordt, 
wijl door voortdurende verstuiving en ophooging van de plaat, genaamd “Het 
Brakzand”, deze nog slechts bij hoogwater kan worden gepasseerd;  
dat het postschip, tevens het eenige geregelde vervoermiddel, bij kalm weer een 
grooten omweg moet maken en dikwijls uren moet wachten, terwijl bij minder 
gunstig weer, de verbinding geheel wordt verbroken;  
dat daardoor niet alleen in het nadeel der neringdoenden en tot ongerief van vele 
anderen, de postbestelling zeer vertraagd wordt doch ook het verlaten van het eiland 
en het daarheen gaan voor velen dikwerf zoo goed als onmogelijk gemaakt wordt;  
dat deze gemeente door het toenemen der stoomvaart - waardoor vele zeevarenden 
zich te Amsterdam of Rotterdam gaan vestigen - een hoofdmiddel van bestaan 
verloren heeft, zoodat zij nu bijkans geheel moet en ook kan bestaan als badplaats;  
dat evenwel door het gedurig minder bevaarbaar worden van het vaarwater de 
stoomboten, zoo uit Groningen als van elders, het eiland zeer moeilijk meer kunnen 
bereiken, zoodat de reis van langen duur wordt en daardoor de badgasten afschrikt;  
dat de inwoners hierdoor in hun hoofdmiddel van bestaan worden bedreigd, terwijl 
door den aanleg van de locaal-spoorlijn van Leeuwarden naar Metslawier, en vooral 
bij eventuele doortrekking dier lijn tot Oostmahorn, de gemeente als badplaats zeer 
in bloei zoude kunnen toenemen, wanneer slechts een behoorlijk vaarwater bestond;  
dat zij meenen dat hieraan zoude kunnen tegemoet gekomen wanneer door de 
zandplaat “Het Brakzand”, liggende ten zuiden van het eiland, een geul werd 
gebaggerd, welke - eenmaal bestaande - naar hun oordeel, door het water zelve , 
voldoende zoude worden open gehouden. 
Redenen, waarom zij de vrijheid nemen, zich tot Uwe Excellentie te wenden met het 
beleefd doch dringend verzoek, dat het U moge behagen te willen bevorderen:  
le, dat door het baggeren van een geul in de zandplaat “Het Brakzand” of op 
zoodanige andere wijze als het Uwe Excellentie wenschelijk mag voorkomen, er een 

                                                
1 De Glinder was de geul tussen het Brakzand en het Roodehoofd. 90 jaar later ontstond een 
nieuwe geul op die plaats. Ten behoeve van de betonning werd toen de oude naam aan de 
nieuwe geul gekoppeld. 



bruikbaar vaarwater worde daargesteld, waardoor eene goede communicatie met de 
Friesche kust mogelijk wordt;  
2e, dat de ontworpen spoorverbinding van Leeuwarden naar Metslawier, niet 
laatstgenoemde plaats tot eindpunt krijgt, doch worde doorgetrokken tot 
Oostmahorn. 
't Welk - doende, enz.  
A.Bruins Slot, Burgemeester  
en 99 anderen”. 
 
(De lijst met de namen van de ondertekenaars, die veel oorspronkelijke 
Schiermonnikoger familienamen bevat is hier niet afgedrukt vanwege de 
beschikbare ruimte. Voor de liefhebbers is hij per e-mail te verkrijgen bij de 
redactie). 
 
Belabberd vervoer en gedachte verbeteringen 
 
Het verzoekschrift passeerde vrijwel alle instanties die direct of zijdelings betrokken 
konden zijn bij het vervoer naar en van Schiermonnikoog.  
Dat dat vervoer belabberd was, was kennelijk overal bekend. Hoe de situatie kon 
worden verbeterd en wie voor de kosten, gemoeid met een verbetering, moest 
opdraaien was een vraag waarop niemand het antwoord wenste te geven.  
Dus werd op oer-ambtelijke wijze gekozen voor de vraag om nadere informatie over 
de situatie.  
Dat leidde uiteindelijk tot de opdracht aan de opzichter van Rijkswaterstaat, de heer 
H. Scholtens, een notitie te schrijven over de situatie en mogelijke verbeteringen. 
 
Op 31 mei 1899 verscheen de notitie, getiteld, “Verbetering verbinding tusschen 
Schiermonnikoog en den vasten wal.” 
 
“Bij nevengemelde kantschrijvens werden mij om bericht en raad in handen gesteld : 
lo een verzoekschrift, van den eigenaar van Schiermonnikoog, waarin de gebrekkige 
verbinding tusschen het eiland en den vasten wal wordt geschetst en, indien ik het 
schrijven goed begrijp, van het Rijk gedurende de eerstvolgende tien jaren een 
jaarlijksche bijdrage van f 6000.- wordt gevraagd, als tegemoetkoming voor het in 
de vaart brengen van een stoomboot en het maken van een aanlegsteiger met 
toegangssteiger (Brückensteg) en paarden-tramweg op het zuidwestelijk gedeelte 
van den Ouden Wal, of Hoogen Wal, zooals de eilanders zeggen. De verzochte 
bijdrage komt mij zeer laag voor, doch doordat de adressant geen voldoende plannen 
met begrooting van kosten en ramingen van inkomsten voor den stoombootdienst 
heeft ingezonden, kan de aanvrage niet voldoende worden beoordeeld. 
De Heer Ingenieur Henket heeft aan den adressant de noodige gegevens gevraagd, of 
die zijn ontvangen, is mij niet bekend. 
 



2o Een verzoekschrift van den Burgemeester en 99 bewoners van Schiermonnikoog 
om door de zandbank, “het Brakzand", een geul te baggeren, teneinde bij laagwater 
de overtogt te bespoedigen, en om de ontworpen locaalspoorweg Leeuwarden - 
Metslawier - Dokkum door te trekken tot Oostmahorn. 
 
3o Een gelijkluidend verzoekschrift als 2o van den gemeenteraad van 
Schiermonnikoog. 
 
In beide laatstgenoemde verzoekschriften wordt de gebrekkige verbinding met den 
vasten wal eveneens geschetst en als meening o.a. aangegeven, dat bij een betere 
verbinding, zoowel te water als te land, niet zooveel eilanders het eiland zullen 
verlaten en de badplaats zich zeer zal ontwikkelen. 
 
Dat bij betere verbinding niet zooveel eilanders zullen gaan verhuizen als in de 
laatste jaren, kan mogelijk zijn, geheel wordden voorkomen, zal het er niet door.  
M.i. is de reden van dat verhuizen de volgende : 
Vijf en twintig jaren geleden woonden op het eiland vele scheepskapiteins, die een 
eigen zeilschip van kleine afmetingen (koffen, galjoten, schoeners en brikken) 
bezaten, waarmee zij de Noord-, Oost- en Middelandsche zee bevoeren. Gedurende 
de wintermaanden werd in een naburige haven opgelegd en de kapitein met de 
bemanning, ook meestal Schiermonnikoogers, brachten dien tijd bij hun gezin door. 
Niemand dacht er toen aan het eiland metterwoon te verlaten. Thans varen de 
eilanders echter veelal op Stoombooten, die zeer dikwijls in Rotterdam of 
Amsterdam binnenkomen en daar slechts kort verblijven. Tijd om naar het eiland te 
gaan, ontbreekt, vandaar dat de gehuwde zeelieden naar genoemde havensteden 
gaan verhuizen. 
 
Dat het eiland bij betere verbindingen zich als badplaats meer zal ontwikkelen, is 
zeker, of het echter een groote vlucht zal nemen, kan ik niet voorspellen.  
Thans heeft de badplaats niet veel te beduiden; als er in het badhotel, in de beide 
logementen en bij particulieren te zamen 100 à 150 badgasten zijn, spreekt men al 
dat het druk is.  
In het badhotel logeren, sedert 1895, toen het in Duitsche handen overging, veel 
Duitschers, terwijl in de logementen en bij de particulieren meest bewoners van de 
provincie Groningen komen, om op het eiland herstel van gezondheid te vinden. Een 
badplaats, waar men uitsluitend voor genoegen heengaat, is het nog niet. 
 
Dat de adressanten den toestand donkerder hebben geschetst dan hij werkelijk is, 
valt te verklaren uit het feit, dat zij zooveel ten achter staan bij de bewoners van de 
andere Nederlandsche Waddeneilanden. Deze eilanden zijn toch allen, Ameland 
uitgezonderd, door een stoomboot met den vasten wal verbonden; die op Texel vaart 
zelfs tweemaal daags heen en weer. Bovendien zijn daar, zoowel op de eilanden als 
op den vasten wal, geschikte aanlegplaatsen, steigers of havens en heeft men op den 
vasten wal gelegenheid van den spoorweg dadelijk gebruik te maken. In weerwil van 



die goede verbindingen heeft echter geen der Nederlandsche Wadden-eilanden zich 
tot een badplaats van eenig belang kunnen ontwikkelen.  
Anders is dat met de Duitsche Wadden-eilanden. Velen, misschien wel allen, zijn 
door stoombootdiensten met den vasten wal verbonden, terwijl aan beide zijden van 
het Wad geschikte aanleggelegenheden zijn en de spoorweg voor goede verbinding 
met het binnenland zorgt. De op Borkum aankomende reizigers worden met een 
tram (ik meen een stoomtram) naar het dorp gebracht. Die goede verbindingen 
zullen wel de oorzaak zijn van den grooten bloei als badplaats van Borkum en 
Norderneij. 
 
De reis van Schiermonnikoog naar den vasten wal geschiedt als volgt : Des Morgens 
tusschen vijf en negen uur, al naar gelang het getij is, vaart het postschip, zijnde een 
klein zeilschip van ongeveer 30 ton en 0.60 M. diepgang, van de Reede af en bij 
laagwater uit de geul bij het punt “de Sterts” genoemd. Bij half tij ankert het schip 
tusschen de Reede en de Sterts en vaart vandaar af.  
Met een open boerenwagen, met twee paarden bespannen, in den laatsten tijd ook 
wel een overdekte wagen, wordt men aan boord gebracht, waarbij de paarden tot aan 
de buik door het water gaan. Dat de rit naar de Sterts, die ongeveer 20 minuten 
duurt, bij koud of regenachtig weer niet aangenaam is, valt te begrijpen. Bij het aan 
boord gaan op de Reede moet nog van een roeiboot gebruik worden gemaakt.  
Van de Reede afvarende, in welk geval er dus ook voldoende water op het Brakzand 
staat, kan men bij gunstigen wind volgens de rechte lijn varende in één à twee uren 
Oostmahorn bereiken.  
Van het punt bij de Sterts afvarende, dus als het Brakzand droog ligt, moet men om 
het Roode Hoofd heen. Dat bij tegenwind en tegenstroom de reis dan belangrijk 
langer duurt, ligt voor de hand. Bij harde wind, wanneer er voor het zeegat veel zee 
staat, is de omvaart niet doenlijk.  
Sedert 1894 heeft het Roode Hoofd zich westwaarts uitgebreid, zoo dat de omvaart 
steeds grooter is geworden. 
 
Dat de eilanders op het oogenschijnlijk eenvoudige plan gekomen zijn om het 
Brakzand door te graven, is te begrijpen. Het is echter niet zoo eenvoudig als het 
lijkt. In de zandbank kan een geul niet behouden worden zonder doorleiding van de 
stroom.  
Er zullen dus aan weerszijden van de geul rijzen dammen moeten komen, die 
zoodanig gelegd zijn, dat de vloed er van het noorden en de eb van het zuiden door 
wordt geleid. Wellicht zijn dammen tot een hoogte van 1 M. onder Volzee (halftij) 
voldoende; blijkt dit te laag, dan is optrekken tot Volzee later te doen. De 
postschippers achten een geul van 100 M. breedte voldoende. De kosten zijn f 
210.000.-, die bij optrekking tot Volzee tot f 230 000.- zullen stijgen. 
 
Tot de onderbrooken reis terugkeerende, komt men meestal altijd vóór 11 uur 
voormiddags te Oostmahorn aan waar de ontscheping veelal geschikt aan de 
aanleghoofden kan plaats hebben. Bij laag water en harde noordelijke wind moet 



nog van de roeiboot gebruik worden gemaakt, doordat landen aan den 
laagwatersteiger dan niet gaat. Om half twaalf vertrekt elken dag de rijdende 
omnibus naar Dokkum, die reizigers in staat stelt met de tram van 1 uur de reis te 
vervolgen. Komt het postschip na kwart voor twaalf aan, dan wordt natuurlijk de 
aansluiting met de tram van 1 uur gemist. De gewone tijd van vertrek van het 
postschip van Oostmahorn is ‘s middags 12 uur; de reis en het ontschepen gaat op 
dezelfde wijze als boven is beschreven. 
 
Gedurende het badseizoen vaart er ook nog, ik meen 5 maal in de week - , een 
stoomboot van Groningen via Zoutkamp en Oostmahorn naar het eiland. De boot 
heeft ongeveer 1.50 M diepgang. De reizigers worden met behulp van een 
stoombarkas (de stoomboot blijft in de geul, het gat van Schiermonnikoog, liggen)2 
in de wagen gebracht die hen naar het eiland brengt. 
 
Het bezwaar van het Brakzand zou dadelijk kunnen worden opgeheven door de 
thans dienstdoende postschepen op tij te doen varen, evenals op Ameland geschiedt. 
Omdat dit echter het in de nacht varen meebrengt, zullen de bewoners en bezoekers 
van het eiland daar niet veel mee op hebben. 
 
Het in de vaart brengen van een stoomboot lijkt mij het beste toe om in den toestand 
verbetering te brengen. Afgaande op eene berekening voor Ameland, kan met eene 
bijdrage van ongeveer f 4650.- een stoombootdienst bestaan. De eigenaar van het 
eiland geeft f 5000.- op, dus weinig verschil. 
Is er een stoomboot in vaart gebracht dan ontbreekt nog een gelegenheid tot geschikt 
landen op het eiland. Het geschikst zou zijn van af de hoogwaterlijn tot in de geul op 
een plaats nabij het Gat van Schiermonnikoog, in welke geul volgens de 
hydrografische kaart nog 2 M. water staat, een aanleghoofd met steiger te maken, op 
de wijze zoals voor Ameland is ontworpen. 
Het aanleghoofd moet ongeveer 800 M. lang worden, de steiger 15 à 20 M. De 
kosten zullen ongeveer f 105.000.- bedragen. 
Boven de twee maal zoo kostbare en van welslagen onzekere doorgraving van het 
Brakzand, wordt door mij de voorkeur gegeven aan het in de vaart brengen van een 
stoomboot en het maken van de beschreven aanleggelegenheid. De stoomboot zou 
1.50 M. diepgang kunnen hebben, omdat ankeren op de Reede niet noodig zou zijn. 
Mocht de uitgave van f 105.000.- te bezwarend zijn, dan zou de stoomboot minder 
diepgang moeten hebben, hoogstens 0.80 M., om bij hoogwater zoo na mogelijk aan 
het eiland te kunnen komen. Het in- en ontschepen zou dan zoo blijven als thans met 
de postschepen. 

                                                
2 Dit Gat van Schiermonnikoog was niet het tegenwoordige Gat van Schiermonnikoog maar 
de plaats waar de tegenwoordige Gotte Siege/Groote Siege een knik maakt naar het 
noordoosten. 



De door mij gedachte aanleggelegenheid (f 105.000.-) zal zeker niet duurder zijn, ik 
denk veel goedkoper, dan de door den eigenaar van het eiland gewenschte 
“Anlegebrücke” met “Brückensteg” en “Pferdebahn” en veel veiliger zijn. 
Zoo ik het goed begrijp, vraagt de adressant gedurende de eerstvolgende 10 jaren 
eene bijdrage van f 1000.- van het Rijk , en wil dan de aanleggelegenheid op eigen 
kosten maken. Wellicht is adressant voor de zelfde bijdrage genegen, de door mij 
bedoelde aanleggelegenheid te maken. 
 
De in de vaart te brengen stoomboot zou bij storm of ijsgang achter het door mij 
gedachte aanleghoofd een veilige ligplaats hebben; mocht blijken dat zulks niet het 
geval is, dan kan naar Ezumazijl of Zoutkamp worden gestoomd, om binnen de sluis 
veilig te liggen. 
 
Is het, om Schiermonnikoog als badplaats meer bloei te brengen, een betere 
verbinding te water noodig, evenzeer moet dat het geval zijn met die te land. 
Opneming van Oostmahorn in den Noord Friesche Locaalspoorweg is daartoe 
vereiste. 
Of al het spoor tot Metslawier komt, geeft voor Schiermonnikoog zeer weinig, 
aangezien de reis per omnibus, die thans te Dokkum aanvangt en 1 1/2 uur duurt, er 
slechts ruim een half uur rijdens door wordt bekort. 
 
De Opzichter van den Rijkswaterstaat  
 
H.Scholtens” 
 
Verlengen van de spoorlijn tot Oostmahorn vond niet plaats; Anjum werd het 
eindstation. 
 
De bouw van de (dringend gewenste) veerdam bleef achterwege. 
 
Er werd wel een bootje gebouwd; geen stoombootje maar een motorbootje, uitgerust 
met zeilen. (100 % vertrouwen stelde men kennelijk niet in een petroleummotor). 
Dat was de Schiermonnikoog I, gebouwd in 1905.    
 
(Foto A) 
 
(foto: archief Eddie Bakker) 
 
 
Moddertax 
 
Door Piet F. Visser 
 



Iedereen die wel eens het archief van de gemeente Schiermonnikoog figuurlijk is 
ingedoken, weet dat  men na de Franse tijd moeilijk op gang is gekomen.  
De notulen van de gemeenteraad beginnen pas in 1845 bij de komst van grietman 
A.A. Land. Vrij kort na zijn vertrek ontbreken er weer acht jaren. De notulen van de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur van de gemeente beginnen ook met de 
komst van Land, maar ontbreken van 1850 – 1870. Wie over het wel en wee van de 
gemeente Schiermonnikoog en de zaken waarmee men bezig was in de periode voor 
1845, iets wil weten is voor een groot deel aangewezen op de ingekomen en 
uitgaande stukken. 
Nu was het zo, dat tot 1851, toen de gemeentewet werd ingevoerd, werd gesproken 
over een grietenij in plaats van een gemeente. Er was verschil tussen de steden, waar 
men een burgemeester had en het platteland in Friesland waar werd gesproken van 
een grietman. 
De ingekomen en uitgaande stukken zijn vanaf 1815 bewaard en het is interessant 
om daarvan kennis te nemen. Men krijgt een indruk van de zaken waar men zich 
mee bezig hield als gemeentebestuur en nog meer van de zaken waarvoor anderen de 
aandacht vroegen van de grietman / burgemeester en assessoren / wethouders. 
 
Nadat er in 1836 over en weer wat is gecorrespondeerd over de vraag of schippers 
de bedoelde belasting wel voor eigen rekening hadden betaald en of ze nog leefden, 
komt er van de griffier van de Staten van Friesland een overzicht met namen van 
schippers en schepen waarvoor in Kopenhagen ten onrechte in de jaren 1827 tot 
1834 havengeld is betaald. Deze heffing stond bekend onder de naam Moddertax. 
In totaal wordt er een bedrag ad f. 149,77 terug betaald, verdeeld als volgt: 
 
Jaar schipper  naam schip  bedrag 
 
1829 C.D. Ekamp Anna & Alberdina   9,03 
1830 E.J. Karst De jonge Jeppe  15,53 
 W.J. Hitman De jonge Hendrik 11,28 
1831 idem  idem   14,25 
1832 H.J. Smit Eendracht  11,02 
 M. Wybes De jonge Trijntje    7,91 
 W.J. Hitman De jonge Hendrik 11,28 
 J.A. Zeilinga Meinsina  15,73 
 W.J. Hitman De jonge Hendrik 11,28 
1833 idem  idem   13,66 
 idem  idem   14,35 
1834 idem  idem   14,35 
 
De grietman krijgt het geld toegestuurd en wordt gevraagd dit aan betrokkenen uit te 
betalen. Het valt op, dat met name Hitman met de Jonge Hendrik regelmatig op 
Kopenhagen vaart en gelet op het stijgende bedrag dat moet worden terug betaald 
wordt de indruk gevestigd dat de lading toenam. Er zijn ongetwijfeld in die jaren 



meer eilander schippers geweest die Kopenhagen aan deden. Mogelijk dat deze 
Moddertax werd berekend over een bepaalde lading. Overigens ten onrechte, zo 
blijkt na inmenging van de Nederlandse regering. Wie weet wat er zou kunnen zijn 
vervoerd? 
 
 
De afneming van het eiland  (X) 
 
Door Durk Reitsma 
 
Aannemen van de waterstaatswerken op het eiland Schiermonnikoog was niet 
zonder risico, zomerstormen konden fikse schadeposten voor de aannemers 
opleveren. Dit weerhield de Schiermonnikogers er niet van, scherp op de 
waterstaatsaanbestedingen in te schrijven.  
Voor het jaar 1880 waren de laagste inschrijvers uitsluitend afkomstig van 
Schiermonnikoog. Op 30 december 1879 berichtte de Hoofdingenieur van de 
Waterstaat daarover:  
“Volgens de hiernevens gemelde brieven van den Heer Commissaris des Konings, 
zijn door den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid goedgekeurd, de 
processen verbaal der op den 5 den dezer gehouden aanbestedingen, als:  
1. Bij schrijven van den 23-en dezer no 10, afdeeling Waterstaat A., wegens het 
driejarig onderhoud van de Westduinen op Schiermonnikoog, aangenomen door 
Foppe Coerkamp voor f 749.- per jaar onder borgstelling van Lourens Pieters 
Teensma en Wiebe Wiebes Visser, allen op gemeld eiland wonende  
2. Bij schrijven van den 23-en dezer, No 14, afdeeling Waterstaat A., wegens het 
doen van voorzieningen aan den Hoogenwal en daarbij gelegen duinen enz. op 
Schiermonnikoog, aangenomen door F. Coerkamp voornoemd voor f 899.-, onder 
borgstelling als bij sub 1.  
Ik heb de eer, U hiervan kennis te geven onder mededeeling dat den aannemer heden 
tot de uitvoering dier werken onder Uwe directie is aangeschreven.”  
 
Zoals uit onderstaande brief blijkt, rustte ook op het werk van de eilander aannemer 
geen zegen.  
“Kollum 5 November 1880  
Door deze heb ik de eer U.W.Edgestr. te berigten, dat volgens heden ontvangen 
schrijven, door de laatste hooge watervloeden de voet van den zanddijk op den 
Hoogenwal te Schiermonnikoog, over een lengte van 100 M., tot eene hoogte van 
1.50 M., benevens de daarvoor staande stroo- en rijsbeplantingen zijn weggespoeld.  
Aan de Westduinen is weinig schade veroorzaakt.  
De opzigter, G. Asman.”  
 
Ruim een maand later schreef de opzichter aan de ingenieur:  



“Door deze heb ik de eer U.W.Edgestr. te berigten, dat de laatste hooge vloeden de 
schade aan den dijk op den Hoogenwal, waarvan ik in mijn rapport d.d. 14 
December j.1. heb mededeeling gedaan, nog hebben vergroot. 
De dijk is nu tot voorbij paal No 3. geheel weggespoeld, zoodat die paal thans op het 
strand ligt. Ten zuiden van de paal is het terrein eenigzins afgenomen, terwijl ten 
noorden daarvan de duinvoet verder is uitgekalfd. 
De werken aan de Westduinen hebben weinig schade geleden.” 
 
De ingenieur zag in dat er meer geinvesteerd zou moeten worden om het gestelde 
doel, een stormvloedvaste zanddijk op de Hoogewal te ontwikkelen 
 
Op 5 april 1882 schreef hij in een brief aan de Hoofdingenieur: 
“De voorzieningen aan den Hoogenwal en daarbij gelegen duinen enz. op 
Schiermonnikoog, zijn in het afgeloopen jaar volgens bestek No 4. uitgevoerd. 
De waarneming van de dienst van de Hoofdingenieur sedert het begin van December 
en somwijlen ongunstig weder, zijn oorzaken geweest waardoor ik niet eerder dan in 
de vorige maand dat eiland heb kunnen bezoeken ten einde na te gaan welke 
werkzaamheden voor dit jaar aan den Hoogenwal enz., moeten gedaan worden. 
Bij dat bezoek is mij gebleken dat van de zuidelijke einden der zanddijken door de 
stormen van dezen winter veel zand is verloren gegaan. Het is aanvankelijk noodig 
het terrein onmiddellijk bezuiden de overgebleven einden der zanddijken en de 
koppen hiervan, te bepoten met stroo, ten einde verstuiving tegen te gaan Tevens is 
het gewenscht onmiddellijk maatregelen te nemen. 
Om die reden en aangezien voor dergelijke werken op de eilanden toch geen 
concurrentie te wachten is, heb ik meest doelmatig geoordeeld een onderhandsche 
overeenkomst, in dubbel, op zegel op te maken en ter goedkeuring in te zenden. 
Neemt men in aanmerking dat de prijzen van het stroo hoog zijn en daarvoor, met 
inbegrip van verwerken f 0.10 per bos is te stellen, dan wordt de begrooting: 
 
3500 bos stroo ad f 0.10  f 350. 
Kosten van ontvangst enz. f   15. 
samen   f 365. 
Winst en onkosten f   45. 
 ------- 
Totaal   f 410. 
 
Zoodat het bedongen bedrag is goed te keuren. 
Overeenkomstig paragraaf 5. van bovengenoemd bestek No 4. is een bedrag thans f 
15.-, gesteld om te voldoen aan den persoon die, volgens gebruik, namens de 
Directie met ontvangst der materialen is belast. Uit de Nota der Fondsen blijkt dat 
bovengenoemd bedrag beschikbaar is.”  
 



Volgens de bedoelde nota, “De Nota der Fondsen voor ‘s Rijks Waterstaatswerken”, 
dienstjaar 1882; was een maximaal bedrag van f 47 490.- toegestaan voor de werken 
in het tweede district.  
Voor het verkrijgen van een juist beeld volgt hier het overzicht van de uitgaven voor 
die werken in het jaar 1882. 
 
Werken Ameland   f         16 596,70 
 
Werken Schiermonnikoog   f              749,00 
Onderhoud Munnekezijl   f              640,00 
Nieuwezijlen 
Peilschaal Ezumazijl 
Opscheepshoofd Oostmahorn; samen f            3332,00 
Friesche sluis Zoutkamp   f              794,00 
Molkwerumerzijl    f              278,00 
Koudumer slaperdijk   f            1567,00 
Statendijk    f            1647,00 
 
Totaal uitgaven    f         25 503,70 
 
Nog beschikbaar    f         21 986,30 
 
Deze bedragen overziende, mag gesteld worden dat Schiermonnikoog genoegen 
moest nemen met een fooi.  
Bij dit alles kwam nog het feit, dat het Rijk uiterst traag was met het betalen van de 
subsidie voor de duinwachter. 
 
Die trage betaling begon het College van B & W te vervelen. Ze spraken er de 
ingenieur van de waterstaat tijdens een inspectie op het eiland over aan: zonder 
resultaat. De betaling liet nog even lang op zich wachten.  
Op 12 juli 1888 schreef het college een brief aan de Minister van Financiën . In de 
door burgemeester van Heeckeren en wethouder R.A. Wielema ondertekende brief 
trachtte het college duidelijk te maken dat niet betalen door het Rijk zou betekenen 
dat de jaarrekening 1885 niet goedgekeurd kon worden.  
Het Rijk maakte geen haast. 
Ten einde raad besloot het Schiermonnikoger college de C.d.K. in te schakelen.  
Op 8 januari 1888 schreven zij de volgende brief. 
 
“Aan Zijne Exc. de Heer Commissaris des Konings in de prov. Friesland. 
 
Geeft met gepasten eerbied te kennen, het Gemeentebestuur van Schiermonnikoog,  
Dat bij Kon. besluit van 9 Januari 1854, No 61, aan deze gemeente van Rijkswegen 
is toegestaan eene subsidie voor het toezicht op het helmrooven ten bedrage van 
twee honderd gulden ‘s jaars.  



Dat gemelde subsidie het vorige jaar is uit betaald geworden in één termijn en wel in 
de maand Maart van dat jaar.  
Dat de gemeente ook nu weder in de eerste maanden van dit jaar zeer veel behoefte 
aan geld heeft, wijl er vóór de maand Mei a.s. hoegenaamd geene gelden inkomen 
dan schoolgelden en alle tractementen dienen te worden uitbetaald.  
Waarom het gemeentebestuur van Schiermonnikoog de vrijheid neemt zich tot Uwe 
Exc. te wenden met het eerbiedig verzoek te willen bevorderen dat de omschreven 
subsidie ad f 200.- in de eerste maanden van het jaar mogen worden uitbetaald. 
 
‘t Welk doende  
Het gem. bestuur van Schiermonnikoog  
Van Heeckeren, Burg.  
R.A.Wielema, Weth. ” 
 
Niet alleen de zeewerende duinen waren kaal, ook de bodem van de gemeentelijke 
geldkist bleek dus kaal te zijn. 
 
 
De Nederlandse componist Julius Röntgen en Schiermonnikoog 
 
Door Hilbert G. de Vries 
 
Tijdens een gesprek over het Internationaal Kamermuziekfestival, dat in oktober 
gehouden is, kwam ter sprake dat er op het volgende festival – in oktober 2005 – een 
stuk gespeeld zal worden van de Nederlandse componist Julius Röntgen (1855-
1932); een stuk wat hij hier op Schiermonnikoog gecomponeerd heeft. Via Georges 
Mutsaerts, van het festival; en de website over de componist kwam ik achter het e-
mail adres van Jurriaan Röntgen, een kleinzoon van de componist. Hij mailde mij 
het volgende: 
“Het stuk dat gespeeld wordt heet De Meeuwenvlucht. Het komt uit een bundel 
pianostukken met de titel Neerlands Volksleven op. 81, gecomponeerd in 1929. 
Verder kan ik helaas geen toelichting daarop geven. Julius Röntgen is verschillende 
malen op Schiermonnikoog geweest, in de 20-er jaren, en schijnt aan de piano in de 
gelagkamer van Van der Werff veel gespeeld (en gecomponeerd) te hebben. Het is 
maar een kort stukje van een paar minuten.”  
Ook mailde hij nog een foto van Julius Röntgen in de duinen. 
 
(foto Röntgen) 
 
Tot zover het berichtje van Jurriaan Röntgen over het muziekstuk van zijn 
grootvader dat hij hier op het eiland heeft gecomponeerd. 
 
In het boek van Bram Spier – Terug naar Schiermonnikoog van vroeger, wordt de 
naam van Julius Röntgen twee maal genoemd.  



Op blz. 78 wordt - in een brief van Neeltje Quack, dochter van dominee Quack – 
vermeld dat er op 12 augustus 1920 in Hotel Van der Werff ten bate van de 
restauratie van de pastorie een concert werd gegeven onder leiding van Julius 
Röntgen. 
Op blz. 190 wordt vermeld dat Henriëtte Beekhuis, dochter van dokter Beekhuis en 
getrouwd met dominee Dikboom, gestudeerd heeft aan het Conservatorium te 
Amsterdam bij Julius Röntgen. 
 
Van Maarten Karres, de man achter de website over Julius Röntgen, kreeg ik een e-
mail met citaten uit boeken van en over de componist: 
 
Joachim Röntgen schrijft in: “Muziek is mijn leven”: 
 
Toen ik ongeveer 16 of 17 jaar oud was, gingen papa en ik voor een weekje naar 
Schiermonnikoog, om aldaar twee concerten te geven in Hotel van der Werff, waar 
we dan ook voor niets mochten logeren. 
De reis erheen was in 1923 een hele onderneming; Jacques P. Thijsse beweerde dat 
Bazel gemakkelijker te bereiken was. Na de treinreis tot Groningen ging er een 
boemeltje tot Zoutkamp. Daar lag een motorboot klaar, die ons tot een plek in de 
Waddenzee bracht waar van het eiland nog maar een dun streepje te bekennen viel. 
Daar moesten we overstappen op een groot vlot, dat ons transporteerde tot een punt, 
waar we grote bolderwagens, getrokken door enorme paarden, zagen naderen. Met 
man en macht werden we in de hoge wagens gehesen en reden toen prinsheerlijk 
naar het eiland, waar een grote menigte vakantiegangers ons stond op te wachten. 
In de gelagkamer van het hotel zat mijn vader overdag aan de piano te componeren 
en deerde 't hem in het geheel niet wanneer krijgertje spelende kinderen zijn rug als 
honk beschouwden. 
 
Uit: 
Brieven van Julius Röntgen verzameld door A.Röntgen-des Amorie van der Hoeven: 
 
Aan D.J.van der Ven: 
 
Schiermonnikoog , 19 aug. 1925 
 
… Een groet van dit mooie eiland, waar wij enige genotvolle dagen hebben 
doorgebracht. Helaas blijft er geen tijd over voor Terschelling. Wij moeten daar eens 
samen heen gaan. De Terschellingers moeten U wel dankbaar zijn voor alles wat u 
voor hun eiland gedaan heeft. Uwe artikelen zijn prachtig, ik dank U zeer voor de 
toezending - Ik was hier op de vogelkolonie: mijn filmstuk hiervan speel ik op elk 
concert en moet het altijd bisseeren….. 
 
Schiermonnikoog, 3 aug. 1926 
 



….Een groet van ons mooi eilandje. Ik speelde hier de première der Gron. liederen 
en dansen uit de Herfstfilm, die reusachtig insloegen.  --- Heerlijke zeebaden! Hoe 
was het koolzaaddorschen in Groningen? De Drakenspelmuziek zal ik 
instrumenteren en naar Bezel zenden….. 
 
De vraag is nu: is er iemand die meer weet van het verblijf van Julius Röntgen op 
Schiermonnikoog? 
 
 
 
Oude foto’s. 
 
* Naar aanleiding van foto 1 in nr. 3 van jrg. 6 (blz. 77) kwam er een reactie van 
Toos de Groot: zij vestigt de aandacht op het theehuisje dat achter Enno is te zien. 
 
De nieuwe oude foto’s: 
 
1. Deze foto is afkomstig van Toos de Groot. We zien hier drie mannen die in het 
Kapeglop bezig zijn met plaggen. Rechts op de foto zien we Jan Velthuis, in het 
midden zijn vader en links een arbeider. Op de achtergrond de kar waarmee de 
plaggen vervoerd werden; maar deze kar werd ook gebruikt om de nonnen van St. 
Egbert van en naar de boot te brengen. 
 
2. Schilder/beeldhouwer Martin van Waning, die laat zien hoe het beeld van de 
Monnik, dat in de Willemshof staat, er uit moet komen te zien. (foto collectie ’t Heer 
en Feer) 
 
3. Deze foto is zeventig jaar geleden, op 17 april 1935,  genomen op de Badweg bij 
de Kapel. (foto collectie Hilbert G. de Vries). Wat we zien is het moment dat de kist met 
het stoffelijk overschot van Harmannus Johannes Kerstholt naar de kapel wordt 
gebracht. Deze Groninger was een aantal dagen daarvoor vermoord. We hopen in 
een volgend nummer op deze gebeurtenis terug te komen. 
 
4. Nog een foto van Toos de Groot. We zien hier haar grootouders: Herman en Toos 
Gerstmeyer – Toos was de dochter van Lieuwe en Tryntje. Hun kinderen zijn 
v.l.n.r.: Johannes; Trijntje (de moeder van Toos de Groot); Herman; Sietske; Margje 
(tante Nee); en op het stoeltje: Lieuwe. De foto is van ongeveer 1915.  
 
 
Een burgerlijke stand uit 1862 
 
Een eilander schoenerkapitein, Teen Jeppe Orre, heeft in 1862 op de Noordzee (“wij 
peilden Lindesnes N t.W 3 mijl”) als tijdverdrijf in een rijmstuk het aantal inwoners 



van het dorp vastgelegd. In gedachten gaat hij huis in huis uit en komt tot een totaal 
van 983 mensen: op de Langestreek 474, op de Tusschenstreek (Middenstreek) 116, 
op de Voorstreek met Vierhuizen 393. 
De tekst is afkomstig van Hettie Whitlau ; ook Henriëtte Pieperiet heeft dit gedicht. 
Beide zijn kopieën. Waar het origineel is, is niet bekend.   
 
(tekst ; in bezit van Trion!) 
 
“Interview” 

 
Door Agnès Barnhoorn- Lamp 

 
“Inter”, daarmee associeer ik “het naar binnengaan”. “View”, een kijkje nemen. In 
de Schiermonnikoger taal heet “interview” ”freichgesprek”. Helaas de eilander taal 
niet machtig, zou ik “freichgesprek” vertalen als “vrij gesprokene”, oftewel een open 
gesprek! Dat is het mooie van taal, daarin mee te gaan met de klank, te voelen wat 
de klank je doet en daar diepgang in te ervaren. ’t Opent andere werelden, brengt je 
dichter bij datgene waar het wezenlijk om gaat. Wat is de bedoeling van dit stukje? 
Zomaar iets over “’t interview” schrijven, vraagt om een inleiding. Voilà. 
 
Na een klein jaartje, met lange tussenpozen, komt het interviewen3 van de oudste 
generatie eilanders op gang. “Cultureel erfgoed voor het nageslacht” als hoogste 
goed opslaan dient met veel respect behandeld te worden. Realiserend dat het “open 
gesprek” – leven van toen in het nu verteld – wordt opgenomen is even een 
belemmering, maar vertrouwen  over en weer overwint veel, ook tijdens deze inter- 
actie. Na verschillende interviews nu te hebben afgenomen, waarin het “wie, wat, 
waar, waarom en wanneer” de lijn moet uitzetten om in een korte tijdsspanne een 
leven van zo’n tachtig jaar of meer vast te leggen en te kunnen delen, is niet 
gemakkelijk. Het is niet de bedoeling in het verleden te blijven hangen en zeker ook 
niet  naar het verleden te leven. Het gaat er om het verleden te respecteren, want 
zonder verleden is er geen heden. Dat is nu juist de uitdaging.  Om in iemands leven 
te mogen binnenstappen is een rijke ervaring opdoen en geeft mij des te meer het 
besef waarom de verbondenheid op ’t eiland zo sterk is. De zee heeft daarin een 
grote rol gespeeld, zij heeft vele levens genomen, maar ook veel gegeven. 
Kwetsbaar als eilander – al eeuwen lang – leert tegelijkertijd in je eigen kracht te 
staan, er voor te gaan. Ik ben de eilanders zeer dankbaar die mij de kans reeds gaven 
in hun leven mee te mogen stappen en hoop nog zeker velen met een 
“freichgesprek” te ontmoeten.  
 
Tijdens het interview met oud- kapitein  Herman Jansma van o.a. de Willem 
Barendsz. kwam zijn vrouw,  Truus Jansma – Wieringa,  spontaan met bijgaande 

                                                
3 Dit heeft plaats vanuit de cultuur historische vereniging 't Heer en Feer.  



foto van haar vader, Albert Wieringa die de eerste elektriciteitsbedrading  op ’t 
eiland aanlegde, met aan zijn arm juffrouw Dien als meisje van achttien.  
 
(Foto C) 
 
 
In de toekomst zal ik proberen meer stukjes te schrijven over mijn bevindingen, 
rekening houdend met de privacy van de geïnterviewde personen.      
 
 
Kort nieuws 
 
Schiermonnikoog vooruit 
 
Het eiland  Schiermonnikoog, doet in den laatsten tijd nog al eens van zich spreken. 
Voor het badhotel dat voor een 20-tal jaren gebouwd is, doet sedert het vorige jaar 
onder leiding van den tegenwoordigen directeur van zich hooren. 
Sedert korten tijd is er bovendien een geregelde Stoombootdienst vanaf 
Groningen-Schiermonnikoog geopend, met de nieuw gebouwde en gerievelijk 
ingerichte Stoomboot Thea Lotte. 
Ten einde echter het reizend publiek het vervoer nog gemakkelijker te maken, is 
door de Directie van het Hotel een wagen laten maken, welke veel overeenkomst 
vertoont met een Tramwagen, en ook voorzien is van een achterbalcon. Zooals 
duidelijk is, kunnen de stoombooten welke te Schiermonnikoog aankomen bij lange 
na niet den vasten wal bereiken, en moeten zoowel passagiers, als goederen van den 
boot worden gehaald. 
Deze wagen zal dan ook dienst moeten doen, om de passagiers etc. van den 
stoomboot naar bet badhotel te brengen. 
In tegenstelling met tramwagens is deze wagon zéér hoog, zoo hoog zelfs, dat 
wanneer de wagen 1,15 M. diep in het zeewater staat, men nog niet bevreesd behoeft 
te zij voor natte voeten. 
In den wagen is zitplaats voor 10 personen, terwijl nog enkele op ‘t achterbalcon 
kunnen plaats nemen; boven op den wagen is bergruimte voor koffers enz. Zoo 
beladen rijdt de wagen van en naar het eiland en 't hotel, waar de reizigers langs 
eenige aan den wagen aangebrachte treden van hunne hooge zitplaatsen afdalen, om 
weer vasten grond onder de voeten te krijgen. 
De mooi afgewerkte wagen maakt, wanneer men hem voor ’t eerst ziet, een 
eigenaardigen indruk, door zijne hoogte, en is het natuurlijk een typisch gezicht, 
wanneer deze, soms meer dan 1 M. diep in zee staande, naast eene stoomboot, van 
deze de lading overneemt. 
Reeds vroeger werden op Schiermonnikoog een tweetal wagens geleverd welke op 
gelijke wijze, mede voorzien in den Rijksveerdienst Oostmahorn-Schiermonnikoog. 
Vermelden we tenslotte nog dat deze wagens geleverd zijn door den heer M. 
Oostwoud Stoomrijtuigfabriek te Franeker. 



 
(Uit: Friesch Dagblad, 1900; archief B. Henstra) 
 
(Foto B) 
 
(foto: archief Eddie Bakker) 
 
De Burkels woonden aan de Badweg op twee locaties 
 

Door Arend J. Maris 
 
Naar aanleiding van de beide vragen in 2004-3 over (1) de plek aan de Badweg waar 
de familie Burkels in de jaren twintig van de vorige eeuw een winkel hadden en (2) 
wie zich meer over deze familie kan herinneren, heb ik enkele reacties gekregen en 
ben ik zelf verder op zoek gegaan. Reacties kreeg ik o.a. van Bennie van Bon, Eddie 
Bakker, Durk Reitsma en desgevraagd ook van streekarchivaris Tjeerd Jongsma. 
Over de plek bleek eerst nog even onduidelijkheid te bestaan. Bennie van Bon was 
er zeker van dat de winkel van Burkels op de plek heeft gestaan waar Arends zijn 
supermarkt heeft gehad. Anderen beweerden juist dat dit gebouw zo ongeveer op de 
plek, waar nu Boszicht staat, moet hebben gestaan. Wat was het nu?  
 
Bram Spier en Durk Reitsma zorgden voor de oplossing. De familie Burkels heeft 
op twee  locaties aan de Badweg gewoond. Eddie Bakker gaf mij namelijk een 
artikel van Bram Spier, dat ooit in de Nieuwe Dockumer Courant - in de rubriek 
“Uit de oude foto-doos” - heeft gestaan. Daaruit neem ik het volgende over: “….Het 
houten gebouwtje (dat is dezelfde foto die ook in het vorige nummer stond)…is 
geplaatst in het begin van de Eerste Wereldoorlog – omstreeks 1916 – bijna aan het 
eind van de Badweg. Het moet hebben gestaan ten noorden van de R.K. kerk, aan de 
noordkant van het Vuurtorenpad op ongeveer dezelfde plaats waar zich nu hotel 
restaurant Boszicht bevindt, aan de westkant van de Badweg. De heer Burkels die in 
het begin van 1916 met zijn gezin naar Schiermonnikoog kwam, begon in dit houten 
gebouw een kapperszaak en had veel klandizie van gasten van het BADHOTEL die 
zich bij hem lieten scheren. Ook had hij in dit gebouwtje een winkel ondergebracht 
waar rookartikelen, chocolade en suikerwerken werden verkocht. Aan de noordzijde 
bevond zich het buffet van waaruit consumpties werden rondgebracht aan cliëntèle 
die op het terrasje had plaatsgenomen voor een plekje in de zon. Het gezin 
BURKELS woonde in het zuidelijk gedeelte……Bij verdere informatie vertelde 
iemand ons (uit overlevering) dat het gehele bouwwerk omstreeks 1924 is 
afgebroken. De familie BURKELS is daarna verhuisd naar de oostkant van de 
Badweg tegenover de christelijke school in een pand waarin een winkel van 
ALBINO, een kruideniersbedrijf met verschillende filialen in ons land,  gevestigd 
was. De heer Burkels schijnt filiaalhouder van dit bedrijf geweest te zijn. Deze zaak 
is in 1926 opgeheven en in hetzelfde jaar is de familie Burkels weer naar Groningen 
vertrokken. Na 1926 is JACOB DRENT in hetzelfde pand een groentewinkel 



begonnen…..”. Durk Reitsma vult hierop aan en baseert zich hierbij op het 
bovengenoemde stuk van Spier en enkele eilander informanten: In de ogen van de 
eilanders was de “Albino-winkel” een bijzondere winkel. De eilander kinderen 
zongen een liedje over dit gebouw, namelijk: “Albino is een groot gebouw. Daar 
woont Burkels met zijn vrouw”. Waarom het vreemde bouwsel (bedoeld is 
vermoedelijk het houten gebouw op de hoogte van Boszicht) aan de Badweg verrees 
is Durk (nog) niet bekend. Volgens zijn informant J.J.Visser zou het een gebouwtje 
van het Ministerie van Oorlog zijn geweest.De vraag wanneer de familie Burkels 
hier is gekomen en weer is vertrokken en uit hoeveel personen dit gezin bestond, had 
ik intussen aan streekarchivaris Jongsma voorgelegd. Op de valreep mailde 
kleinzoon Hans mij nog aanvullende bijzonderheden over zijn familie en bovendien 
bijgaande foto’s van de beide grootouders.  
 
(Foto Burkels) 
 
Samen leverde dit het volgende plaatje op: de familie Burkels vestigt zich op 4 mei 
1918 (dus niet in 1916) in de gemeente Schiermonnikoog en verlaat op 16 april 1925 
(dus niet in 1926) het eiland en verhuist opnieuw naar Groningen. Het gezin bestaat  
uit de volgende personen: vader Antonius Franciscus, geboren in Groningen op 23 
juni 1883; en op  4 februari 1933 te Groningen overleden; moeder Johanna Suthoff, 
op 1 juni 1883 ook in Groningen geboren; en op 13 februari 1964 aldaar overleden. 
De familie is Rooms Katholiek.  
Het echtpaar krijgt negen kinderen: zes zonen en drie dochters: Maria Catharina, 
geboren op 13 april 1909; en in Groningen op 10 september 1985 overleden. Jans, 
op 11 mei 1910 geboren; en in Alkmaar op 14 april 1976 overleden. Dan Franciscus 
Antonius, op 28 juli 1911 geboren; en in Groningen op 18 september 1911 
overleden. Vervolgens opnieuw een Franciscus Antonius, geboren op 20 maart 
1913; en op 3 juni 1971 ook in Groningen overleden. Daarna volgt Arend Martinus, 
geboren op 9 mei 1914; en in Australië overleden - datum en plaats van overlijden 
onbekend. Vervolgens komt Andreas Antonius Tobias op 12 maart 1916. Hij 
overlijdt op 14 september 1965 in Leer, in Duitsland. Hierna volgt Margaretha 
Johanna. Zij is op 23 maart 1918 geboren en overlijdt in Australië. Ook haar plaats 
en datum van overlijden zijn onbekend. Deze zes kinderen zijn allen in Groningen 
geboren. Op Schiermonnikoog komen nog twee kinderen, namelijk een doodgeboren 
jongetje in 1919 en Antonius Franciscus, geboren op 11 augustus 1920; en op 16 
augustus 1999 in Groningen overleden. Het merkwaardige doet zich nu voor dat de 
eilander burgerlijke stand, in tegenstelling tot de informatie van Hans Burkels, nog 
een kind vermeldt, namelijk Gezina Hendrina, dat op 28 augustus 1923 op het eiland 
zou zijn geboren. Hoe dat nu precies zit, blijft nog even een raadsel.  
 
Wat Durk Reitsma schrijft over een zoontje Frans dat op het eiland geboren, 
overleden en begraven is en een jongetje dat even later wordt geboren en opnieuw 
de naam Frans meekrijgt, is correct. In de gemeentelijke burgerlijke stand is hierover 
echter niets vermeld.                                  



 
Wie betaalde de aanleg van de Veerdam in 1927 ? 
 
Deze vraag kwam bij mij op onder het lezen van het artikel in Elsevier van  18 
december 2004, nrs. 51/52. Op pagina 148 van dit blad wordt in het artikel “Hoe 
Schiermonnikoog in Nederlandse handen viel” gesteld, dat de Graven Von 
Bernstorff een bos plantten, een veerboot kochten en de veerdam betaalden. 
Wat  althans de veerdam betreft is dat niet helemaal correct weergegeven.. Blijkens 
de afrekening van de bouw van de veerdam, die exact in de raadsnotulen van 26 juni 
1928 staan vermeld,  bedroegen de totale kosten fl. 139.994,38. Daarvan was voor 
rekening van het Rijk een bedrag ad fl. 73.159,90 en de provincie Friesland betaalde 
fl. 19.238,38. Er resteerde dus een bedrag ad fl. 47.596.10 voor de gemeente. Echter 
Georg Ernst Graaf Von Bernstorff, die van 1906 tot 1939 eigenaar van 
Schiermonnikoog was, had een bijdrage toegezegd gelijk aan de bijdrage door de 
gemeente, met een maximum van fl. 25000,=. Zijn bijdrage werd dus bepaald op fl. 
23.798,05. 
Nu was het zo, dat de heer Von Bernstorff in een brief  aan het gemeentebestuur (zie 
gemeentearchief nr. 463) had meegedeeld niet over voldoende liquiditeiten te 
beschikken om het toegezegde bedrag in één keer te betalen. Hij stelde voor dat de 
gemeente het bedrag zou lenen en dat hij zorg zou dragen voor de rente en 
aflossingen. De gemeenteraad ging hiermee uiteindelijk akkoord en betuigde 
hartelijke dank aan de heer Von Berstorff . De  verhouding van althans de 
burgemeester met de graaf was goed. Dat blijkt ook uit een brief waarin de heer Van 
der Berg deze niet alleen op de hoogte stelt van de voortgang van het project, maar 
hem ook informeert over de gezondheid van de eilanders.(gemeentearchief nr.463). 
Eigenlijk vond de raad de bijdrage die de gemeente zelf nog moest betalen te hoog 
en niet verantwoord, maar toch heeft men deze kans gegrepen en de nodige besluiten 
daarover genomen. 
Ook de gemeente kon zijn deel niet zomaar op tafel leggen. Bij raadsbesluit van 3 
maart 1927 ging  leende men bij de Bank van Nederlandse Gemeenten van fl. 
37000,= tegen een rente van 4 ¾ % en tegen een koers van 96 ¾ % . 
Om  aan zijn verplichtingen te kunnen  voldoen verhoogde Graaf von Bernstorff  de 
gebruikelijke pachtsom voor de landerijen op Schiermonnikoog met 10%; ‘voor de 
steigerbouw” staat er in een pachtcontract van mijn grootvader, dat nog in mijn bezit 
is. 
Wie betaalde in 1927 de bouw van de  nieuwe veerdam? Niet alleen Graaf von 
Bernstorff dus! 
 
N.B. Geïnteresseerden in de familie Von Bernstorff, mag ik verwijzen naar het 
proefschrift van Eckart Conze, *1963, dat in 2000 in boekvorm is verschenen. 560 
blz.  De titel van dit boek luidt: Von Deutschem Adel, Die Grafen von Bernstorff im 
20. Jahrhundert. 



Overigens komt in het register op dit boek de naam Schiermonnikoog niet voor en 
wordt in het familieoverzicht op pagina 502/503 de op Schiermonnikoog jong 
overleden Joachim von Bernstorff niet genoemd. 

                                                                                                     
Kollum, januari 2005.                                Piet F. Visser 
 
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto af 
en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
Eerst de oplossing van de foto in nummer 3 van de vorige jaargang. De foto was 
genomen bij de R.K. kapel. Afgebeeld is een scharnier van de voordeur. 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar de familie Bentum op de Reeweg. 
 
De nieuwe raadplaat: Waar is dit te zien? 
 
(raadplaat) 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; voor 15 april. 
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Jaargang 7 (2005) nr. 2  
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ 
 Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
Eddie Bakker; Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie “gewone nummers”:  
Hilbert G. de Vries 
Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl 
 
Eindredactie themanummers:  
Arend J. Maris 
Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog; 
tel 0519 – 531 571; e-mailadres: arendmaris@hotmail.com 
 
Ledenadministratie:  
WybJan Groendijk 
Willem Dijkstraat 4, 9166 SG Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 242; e-mailadres: wj.groendijk@chello.nl 
 
Abonnementsprijs:  € 13,50 per jaar 
Postabonnees:     € 17,50 per jaar 
Losse “gewone”nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion GAC Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 



  

Van de redactie. 
 
Het tweede nummer van 2005 – uitkomend zestig jaar na het eind van de Tweede 
Wereldoorlog; en toch wordt daar in dit nummer geen aandacht aan besteed! De 
redactie heeft gemeend u te kunnen verwijzen naar het extra-nummer dat de 
Dorpsbode heeft uitgebracht. 
In dit nummer vragen we uw speciale aandacht voor het artikel over de notarissen 
op Schiermonnikoog: de schrijver, Piet F. Visser, heeft, hoewel er ook van de zijde 
van notarissen belangstelling is getoond voor publicatie in hun blad, gemeend dit 
artikel eerst aan ons tijdschrift aan te bieden, omdat – zo schreef hij – ’t Heer en 
Feer de eerste rechten heeft. Waarvan akte! 
Verder hopelijk een nummer wat uw belangstelling heeft en uw waardering kan 
wegdragen! Zo niet … zie hierna. (Wat trouwens niet wil zeggen, dat als u wel 
tevreden bent, het verboden is om te reageren). 
 
Wat vindt u van ons tijdschrift? 
 
Het tijdschrift verschijnt dit jaar al voor het zevende achtereenvolgende jaar. Met 
ingang van 2005 krijgt u voor uw lidmaatschapsgeld drie “gewone” nummers en 
een themanummer dat betrekking heeft op het expositiethema van dat jaar.  
Zo kunnen we natuurlijk nog jaren doorgaan. Misschien naar uw tevredenheid of 
juist ook niet. Dat weten we niet. We hebben geen idee wat u van het tijdschrift 
vindt. We horen dat niet of veel te weinig. Op het gezegde: geen bericht, is goed 
bericht, willen we niet verder blijven koersen.   
 
Vandaar een vraag: we zijn heel nieuwsgierig wat u van ons tijdschrift vindt, 
bijvoorbeeld wat betreft omslag, lay-out, behandelde artikelen, variatie in artikelen, 
weergegeven foto’s enzovoorts? Hoe zou ook u uw bijdrage aan het tijdschrift, in 
de vorm van informatie, artikelen, foto’s enzovoorts kunnen vergroten?  
Samen met u willen we ons - gezamenlijke - tijdschrift kwalitatief nog veel beter 
maken.  
Uw reactie is voor ons dan ook onmisbaar. Stuur of mail ons per omgaande (naar 
het adres Reeweg 10) uw opmerkingen, commentaar en zo mogelijk concrete 
suggesties die wij zo met ingang van 2006 in het tijdschrift kunnen aanbrengen. U 
dankend voor uw inzendingen.  

 
De redactie. 

 
 
Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor 15 september. 
 



  

 
Verenigingsnieuws. 
 
De jaarvergadering van de vereniging is op 20 oktober a.s. in het Dorpshuis; en 
niet, zoals afgesproken op de afgelopen jaarvergadering, op 17 november – deze 
datum was niet mogelijk i.v.m. een congres. 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
Schier-Schilders-Oog        uitverk. 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   € 3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     € 4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   € 5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” € 6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland” uitverk. 
‘gewone’ nummers ‘’t Heer en Feer’     € 3,75 
 
Aanwinsten.  
 
409 : foto van sneeuwruimers op het strand uit ong. 1949. 
410.: lijst met namen van afgebeelde personen uit “Terug naar Schiermonnikoog 
van     Vroeger” (Bram Spier): in totaal: 1230 namen!! Via : Th.Oostergo. 
411.: map met foto’s (23 stuks): bezoek aan Eng.plaat, makreelvissen: geschonken 
door Jan Loman. 
412.: 3 koperen voorwerpen, nl. asbakje, roeibootje, bakje in teilvorm: geschonken 
door mevr. Kruizinga-Visser. 
413.: tekening van Langestreek oost van Teen Visser (1938) 50 x 80 cm in lijst 
achter glas. Eveneens van mevr.  Kruizinga-Visser. 
414.: boek : “Omstreden Eiland” : Foskea v.d.Ven. gift : J.Jaski. 
415.: 5 foto-albums van mevr, L.Kruizinga-Visser.(familiealbums). 
416.: 2 diepe borden met opschrift: “Hotel Bazuin”, van W.Penning. 
417.: fotocollectie van fam.Visser, optochten, feesten e.d.  
418.: foto’s van de oude centrale bij sluiting, van fam. Weldring. 
 
Zoals u ziet begint de collectie aardig te groeien, vooral op het gebied van 
fotomateriaal.  



  

We zijn nog op zoek naar boeken van Klaas v.d.Geest, waarvan de collectie nu 27 
titels bedraagt, maar … de Internetlijst vermeldt 62 namen. 
Wie kan helpen met de volgende namen van boeken: “Sloep drijft af” (1948), 
“De Schrik der Wadden” (1953). 
Mocht u nog over een of meer boeken van hem beschikken, wilt u dan aan onze 
bibliotheek denken, neemt u dan gerust contact met mij op! 
                                                                                              Henk Koning. 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Het is 
niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Veer, H. van der – Schiermonnikoogs: een donkere toekomst. Friesland Post; 
februari 2005, blz. 44-47. 
 
Gesprek met Els Perdok-van Bon. 
 
* Vriend, E. – Het gezicht van Schier. Leeuwarder Courant; 22 februari 2005. 
 
Ter gelegenheid van het afscheid van Bote de Jong. 
 
* Adema, J. – Kleinschaligheid biedt voordelen. Inzicht; onderwijsmagazine van 
de Vereniging voor Openbaar Onderwijs; maart 2005, blz. 28-29.  
 
Over de Martha Karst school. 
 
* Duisterwinkel, T. – Naar zee, op zoek naar ruimte. Leeuwarder Courant, 11 juni 
2005. 
 
Over Bennie van Bon. 
 
Aanvullingen en rectificaties. 
 



  

* Naar aanleiding van het artikel van Agnes Barnhoorn kwam er een telefoontje 
van Els Perdok: interview is in het eilanders niet freichgesprek, maar 
friechgesprek! (Waarmee de opmerkingen in de eerste alinea van het artikel dus 
niet kloppen!). 
 
* Rectificatie almanak 
 
Niet Theun maar Wim 
Van de Jaarboekredactie. 
 
In het eilander jaarboek dat sinds Pinksteren op diverse plaatsen in de verkoop is, 
staat een storende fout.  
Op pagina 26 wordt gemeld dat Jörn van Boven en Theun Talsma een bekeuring 
hebben gekregen wegens het onbevoegd uitvoeren van natuurbeheer in het 
Nationaal Park. Jörn deed dat echter niet samen met Theun, maar met Wim 
Penning. 
De redactie van het jaarboek betreurt deze vergissing zeer en biedt de betrokkenen 
haar excuses aan. 
 
 
Reacties van lezers. 
 
Naar aanleiding van het artikel over Röntgen schreef Maaike Klunne het volgende: 
“Mijn moeder Greta , de jongste dochter van dr .Beekhuis vertelde : “In het 
schemeruur kwam behalve tante Mina ook tante Klas (Beekhuis). We zongen met 
haar bij de piano. Wij kregen pianoles van mw. Quack , de weduwe van de 
predikant. Na zijn overlijden bleef zij nog jaren met haar 2 dochtertjes Aukje en 
Neeltje op het eiland wonen. 1920 Toen mijn moeder naar Groningen ging , was 
haar middelste zusje Jet naar het concervatorium in Amsterdam , waar ze les kreeg 
van Julius Röntgen .  
Röntgen kwam 's zomers vaak naar Schiermonnikoog en gaf dan bij v.d. Werff 
concerten. 
Hij vond het altijd gezellig om bij ons in de tuin thee te drinken”. 
Aldus het schrijven van mijn moeder, die in 1907 is geboren”. 
 
Dat Röntgen een opvallende verschijning op het eiland is geweest, blijkt wel uit de 
opmerking van Toos de Groot dat ze zich de man nog wel kon herinneren, toen ze 
de foto zag. Toos was toen ongeveer 11 jaar oud! 
 



  

 
 
Uit de oude Dorpsbodes. 
 
Door Erik Jansen 
 
Het rattenprobleem (1955) 
 
In vergaderingverslagen van het Overlegorgaan van het Nationaal Park komt 
regelmatig de rattenproblematiek terug. De dieren, die van oorsprong niet op 
Schiermonnikoog voorkomen, brengen schade toe aan op de grond broedende 
vogels en veroorzaken overlast in het dorp of bij de boerderijen. 
Het probleem speelt al langer, zoals blijkt uit Dorpsbodes van precies vijftig jaar 
geleden. Jachtopziener De Jong had samen met zijn zoon en verschillende 
dorpsgenoten een dappere poging gedaan om het eiland ‘ratvrij’ te maken. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van vergif. De Dorpsbode van 15 januari 1955 schreef 
erover: ‘De gemeente heeft ze nu eens op iets anders getracteerd n.l. op gemalen 
bokking (afgekeurde) met gif.’ Het dorp zou met een camerine-preparaat bewerkt 
worden. Daarnaast werd in de Dorpsbode de bevolking opgeroepen om op te 
passen met huisvuil: ‘Werpt ook zo weinig mogelijk etensresten in uw 
vuilnisemmers, want dat maakt de vuilnisbelt tot een broeinest.’ 
 
Premiesysteem 
Desondanks leek de rattenbestrijding niet het gewenste resultaat op te leveren. Het 
College van B&W vond dat de tijd rijp was voor grootschalige maatregelen en 
stelde voor om een premie van 15 cent voor iedere gedode rat in te stellen. 
De jachtopziener zag hier echter niets in, ‘daar hij vreesde dat wanneer in de 
duinen jacht op ratten zou worden gemaakt, deze jacht zich wel eens niet tot ratten 
kon beperken, maar zich ook tot konijnen  zou uitstrekken. Tevens zou de premie 
het graven in de dijk en de duinen bevorderen met alle nadelige gevolgen van 
dien.’ 
Het voorstel aan de gemeenteraad werd gewijzigd: het premiestelsel zou slechts 
voor het dorp gelden. Omdat de stemmen staakten werd besloten het onderwerp 
door te schuiven naar de volgende vergadering.  
 
Het voorstel verworpen 
De tijd tussen beide raadszittingen heeft de jachtopziener blijkbaar gebruikt om 
raadsleden te bespelen: ‘De heer Bouwman verklaarde, dat hij door een gesprek 
met jachtopziener de Jong tot een ander inzicht was gekomen en nu zou 
tegenstemmen. De heer de Jong verwachtte alleen maar ellende van het voorstel en 
nodeloos geld uitgeven, omdat ook gevonden dode ratten zouden worden 
ingeleverd.’ 



  

Wethouder Postmus hield nog een warm pleidooi voor het voorstel: ‘Alle middelen 
moeten worden aangegrepen om dit ongedierte uit te roeien. De bevolking en 
speciaal de jeugd moet worden geactiveerd.’ Het mocht niet baten: het 
voorgestelde premiesysteem werd met 5 tegen 2 stemmen verworpen. 
En de ratten bleven natuurlijk. Of zoals in de rubriek Tussen rif en kwelder (15 
januari 1955) werd geschreven: ‘De ratten zijn er nog steeds, ondanks de 
periodieke bestrijding. En zolang er één mannetje en één wijfje overblijft, zullen we 
ze wel houden ook.’ Een opmerking die – helaas – ook na vijftig jaar nog weinig 
aan actualiteit verloren heeft. 
 
FRAIMD SCHYT 
 
Door DurkReitsma 
 
Inleiding 
 
C. Rijkers besteedde op 6 januari 2005, in een paginagroot artikel in de Nieuwe 
Dockumer Courant aandacht aan de twee vuurtorens op Schiermonnikoog. Hij was 
niet de eerste en zal beslist niet de laatste zijn die dit eilander fenomeen beschrijft. 
Bij het lezen van artikelen en boeken over Schiermonnikoog komt bij mij vaak de 
vraag opborrelen: Wat is er, zonder bronvermelding overgenomen uit wat anderen 
beschreven, wat heeft de auteur zelf uitgezocht en wat is er mogelijk ontsproten uit 
de fantasie van de auteur.  
Reden van het nauwgezet lezen komt voort uit het feit, dat ik altijd nieuwsgierig 
ben naar de door de auteur geraadpleegde bronnen. 
Wat mij bij de verhalen over de vuurtorens opvalt, is dat mensen als Rijkers en 
Tiddens en Beumer ( Licht op Schier 1999) geen aandacht besteden aan kwesties 
die zich afspeelden rond de bouw van de twee lichttorens met bijbehorende 
lichtwachters woningen. 
Er kwamen veel bouwvakkers, voerlieden enz. naar Schiermonnikoog; hoe 
gedroegen die zich gedurende de periode dat zij op het eiland verbleven ? Het was 
immers een enorme klus, met veel fraimd schyt (vreemd volk) op de Lytje Pole. 
Zeven jaar later werd de eilander bevolking weer geconfronteerd met een invasie 
van werkvolk toen voor de aanleg van de zeedijk. 
Hoewel minder spectaculair, verdient ook de invasie van maaiers en dorsers voor 
de eerste grote oogst in de Banckspolder in 1862 enige aandacht. 
Het lijkt mij zinvol om in “’t Heer en Feer” aandacht te besteden aan de 
berichtgeving over de hier genoemde zaken, verzorgd door Schiermonnikoger 
correspondenten, ten tijde van de werken met veel fraimd schyt op het eiland. 
Voor wat zij hadden te melden, beperk ik mij tot “Het Franeker Nieuws- en 
Advertentieblad voor de provincie Frieslandt” en aansluitend “de Franeker 



  

Courant”. Het op zondag (!) 1 x per week verschijnende blad verscheen veel eerder 
dan “Oostergo” en is daarom voor de berichtgeving uit die tijd zo interessant. 
 
Fraimd schyt 1.  
 
Gelet op de hier volgende twee berichtjes, moet men zich op Schiermonnikoog 
zeer verheugd hebben op de komst van de vele werklieden en de mogelijke 
publieke belangstelling voor de bouw van het tot de verbeelding sprekende project. 
 
“Zondag 3 April 1853.  
Schiermonnikoog, 29 Maart. Binnenkort zal hier een aanvang worden gemaakt met 
het stichten van twee lichttorens en daarbij behoorende wachterswoningen. In de 
afgeloopen week werd, op last van het Ministerie van Marine, het terrein 
opgenomen en bepaald; zijnde er, zooals blijkt voor iederen toren 800 en voor elke 
wachters-woning 300 vierkante ellen duingrond nodig1.  
Weldra volgt nu de aanbesteding, en waarschijnlijk zal men reeds in Mei 
aanstaande tot het bouwen kunnen overgaan, teneinde het zoo belangrijk werk nog 
voor den Herfst ten uitvoer te brengen. In November of December hoopt men het 
licht te ontsteken, dat ver over de Noordzee zal schijnen, dat hun, die deze bevaren, 
uitnemende dienst bewijzen en vele onheilen zal verhoeden.  
Algemeen verheugt men zich hier over deze zaak, die ook voor een aantal 
bewoners des eilands, zeer voordelig zal zijn. Vertier, bedrijvigheid en welvaart 
zullen daardoor aan deze afgelegene plaats niet weinig worden bevorderd. 
Menigeen der ingezetenen van de provinciën Friesland en Groningen komt zeker 
nog deze zomer herwaarts, om getuige te zijn van het begonnen werk; menigeen zal 
ook vervolgens, nadat alles voltooid zal zijn, Schiermonnikoog met een bezoek 
willen vereren en er in de duinen opgerigte lichttorens bezien”. 
 
“Zondag 12 Juni 1853.  
Schiermonnikoog, den 8 Junij. Betrekkelijk den bouw van twee lichttorens en 
wachters-woningen alhier, kunnen wij melden, dat met dit werk, bij aanbesteding 
op den 25 April 1.1. door het Ministerie van Marine toegestaan aan den Heer 
L.J.Borst Verdoorn, te Ameide, voor de som van f 103,300.-, dezer dagen een begin 
is gemaakt. Meer dan zestig arbeiders en timmerlieden zijn van den vroegen 
morgen tot den spaden avond bezig op de Reede des eilands, in het dorp en op2 de 
duinen. De laatste worden waar het noodig is, geslecht of in zoodanigen staat 
gebragt, als de stichting der verschillende gebouwen het vordert. Reeds verrijzen 
er ook op die duinen zulke gebouwen, welke tot woningen voor de bestuurders en 
opzieners bestemd en aanmerkelijk hooger dan de huizen der ingezetenen gelegen, 
                                                
1 Vierkante ellen = vierkante meters. 
2 De werkzaamheden in de duinen hadden onder meer betrekking op het aanleggen van een 
zandweg/zandpad van de Reede naar de bouwplaatsen. 



  

allerbelangstellenden blik gedurig tot zich trekken. Op de Reede, bij den 
zoogenoemden Noormanswal zijn drie3 hoofden aangelegd, ten einde het lossen 
van goederen gemakkelijker te maken. Dagelijks komen er schepen aan, met hout 
en steen, met kalk en cement, met allerlei materialen beladen, dagelijks worden 
deze materialen met eene hier vreemde soort van wagens vervoerd naar de plaats 
van bestemming4. Eene ongewone bedrijvigheid heerscht er derhalve thans op dit 
eiland. Nog hebben wij intusschen slechts den aanvang der werkzaamheden, nog 
slechts voorloopige toebereidselen. Veel meer is er vervolgens te wachten; de 
drukte zal toenemen, het getal der werk- en bouwlieden weldra grooter worden, en 
elke week iets nieuws doen aanschouwen, dat zeer de opmerkzaamheid boeit. Wie 
daarom lust moge hebben, Schiermonnikoog eens te bezoeken, die make zich de 
tegenwoordige daartoe bijzonder uitnoodigende gelegenheid te nutte, die kome in 
den loop des zomers herwaarts en zie”. 
 
Het aanvankelijke enthousiasme over de bedrijvigheid op het eiland sloeg snel om, 
toen bleek dat de voerlieden en bouwvakkers zich allesbehalve netjes gedroegen. 
Ze dronken geen brandewijn en jenever, maar ze zopen het! Met name de 
voerlieden bezondigden zich aan overmatig drankgebruik.  
De greppel langs het Karrepad, die was gegraven voor de afvoer van water uit de 
drassige plaatsen rond het pad, werd door de voerlieden gebruikt om er de lege 
flessen in te smijten. Spoedig werd die greppel dan ook benoemd als 
“Jeneverslait”! De zaak liep helemaal uit de hand toen dronken figuren eilander 
vrouwen lastig vielen en amok maakten in het Post- en Bestelhuis.  
De eilander correspondent meldde: 
 
Schiermonnikoog, den 12 Junij 1853. 
Donderdag 1.1. vielen er op dit eiland eenige ongeregeldheden voor. Sommige 
arbeiders, bezig met de voorbereidende werkzaamheden, verkeerden in een staat 
van dronkenschap, mishandelden een der herbergiers en zwierven vervolgens door 

                                                
3 Deze drie hoofden werden in het bestek genoemd. Dit hield in dat de aannemer verplicht 
was de hoofden te bouwen. Eilander voerlieden zullen hun wijze eilander hoofden hebben 
geschud bij het in hun ogen omslachtig gedoe. In een brief van opzichter/uitvoerder ( van 
Alkemade? amper te lezen) aan de heer Borst schreef hij onder anderen : Ik ben onder richt 
door voerlieden op dit eiland over een gansch betere wijze van het losschen der grondstoffen 
uit de schepen. Thans koomen de schepen op het hoogst der vloed zoover naar de kust dat 
deeze oploopen. Met vallend water koomen de voerlieden 1angszij, zoowel aan bakboord als 
aan stuurboord om de lading over te neemen. Het losschen geschiedt alzoo aanzienlijk 
sneller. Ik heb beslooten deeze eilander voerlieden ten deele bij het losschen der scheepen te 
betrekken. 
4 Op Schiermonnikoog kende men uitsluitend wooinen, de paden op het eiland waarover de 
wooinen reden waren/zijn de wooinspaiden. De van de vastewal meegebrachte voertuigen 
waren karren en daardoor kreeg het nieuwe wooinspad de naam Karrepaid. 



  

het dorp, allerlei bedreigingen doende, welke niet geringe schrik onder de 
ingezetenen verspreidde. 
Het Gemeente-bestuur achtte het daarom noodig, tot geruststelling en uit zorg voor 
de veiligheid eene burgerwacht op de been te brengen, die des avonds en des 
nachts de orde bleef handhaven. 
Zulk een maatregel zou echter wegens het gering getal personen over welke 
beschikt kan worden, en daar thans de meesten als zeevarenden afwezig zijn, op 
den duur niet kunnen worden uitgevoerd.  
Om deze reden heeft men van elders krachtiger hulpe ingeroepen. Met de meeste 
bereidvaardigheid en allen spoed is ook, door de beschikking van den Heer 
Commissaris des Konings, aan die inroeping voldaan; zijnde namelijk reeds heden, 
in den vroegen morgen hier aangekomen een militair detachement, bestaande uit 1 
sergeant, 2 korporaals, 1 tamboer en 20 soldaten, onder commando van den 2den 
luitenant Delfors den Doren.  
Hierdoor rekent men nu ook bij een vervolgens nog toe te nemen getal van 
werklieden, de bewaring van rust en orde in dese gemeente ten volle verzekerd.” 
 
De aanwezigheid van de militairen zal waarschijnlijk voldoende zijn geweest om 
de bouwvakkers en voerlieden bij de les te houden, In het door luitenant Delfors 
den Doren geschreven rapportje, wordt slechts een viertal incidentjes beschreven, 
waarbij ingrijpen noodzakelijk bleek te zijn.  
Op 1 september 1854 werd in tegenwoordigheid en onder toezicht van schout-bij-
nacht Coertsen het licht in de beide torens ontstoken. Uiteraard besteedden de toen 
in Friesland verschijnende kranten aandacht aan dat bijzondere feit. Over de 
ongeregeldheden veroorzaakt door het werkvolk werd met geen woord gerept. 
 
Fraimd schyt 2.  
 
De aanleg van de zeedijk, in opdracht van Mr. J.E.Banck zorgde net als de bouw 
van de lichttorens met bijbehorende licht wachterswoningen voor een invasie van 
werkvolk. 
Door de in 1853 opgedane ervaringen was men op Schiermonnikoog wijs 
geworden. De heer Banck werd geïnformeerd over wat er zich tijdens de bouw 
toen had afgespeeld. Ter voorkoming van ongeregeldheden werd aan de 
Commissaris des Konings in de provincie Friesland gevraagd, te willen 
bemiddelen in het zenden van soldaten, die gedurende de aanleg van de zeedijk op 
het eiland gedetacheerd dienden te worden. 
 
De plaatselijke correspondent berichtte:  
 
6 Mei 1860  
Schiermonnikoog, 3 Mei. Een detachement van het achtste regiment infanterie uit 
het garnizoen Leeuwarden, bestaande uit 1 luitenant, 1 sergeant, 3 korporaals, 1 



  

tamboer en 25 soldaten, zal binnenkort herwaarts komen. De heer kolonel, 
bevelhebber in de zesde militaire afdeeling, is bij aanschrijving van het Ministerie 
van Oorlog gemagtigd, van het, gedurende den tijd, dat op dit eiland een 
buitengewoon groot aantal werklieden zal zijn, ten einde een dijk en eene 
uitwatering-sluis aan te leggen, ter voorkoming van ongeregeldheden, alhier te 
stationeren. Dit geschiedt onder de navolgende bepalingen: Het detachement 
wordt, dewijl de meestal zeer kleine en beperkte woningen op het eiland geene 
inkwartiering toelaten, dewijl hiertegen ook nog andere voldoende zwarigheden 
zijn, door de zorg en voor rekening van het gemeentebestuur gekaserneerd; het 
geniet dezelfde soldij die het zou hebben, wanneer het bij de ingezetenen 
huisvesting en voeding mogt vinden, 45 cent per man per dag; het wordt uit het 
garnizoen te Leeuwarden van de benoodigde nachtligging voorzien, welke op 
kosten der gemeente overgebragt en later teruggevoerd zal worden. Hoog 
waardeert men hier deze gunstige beschikking, welke men vooral aan de 
bijzondere zorg en krachtige bemiddeling van den heer Commissaris des Konings 
te danken heeft. Rust en orde zullen ten gevolge daarvan, bewaard blijven, of naar 
behoren worden gehandhaafd. Tot heden toe zijn die wel niet verstoord; maar wie 
weet, wat nog zou kunnen gebeuren? Ter voorkoming van zulk een mogelijke 
verstoring strekt de genomen, voor deze afgelegene gemeente, welker ingezetenen 
in het zomer seizoen meestendeels uit weerloze vrouwen en kindren bestaan, zoo 
gunstige beschikking. Reeds wordt de kazerne in gereedheid gebragt. 
Een schip vertrekt, om de benoodigde nachtligging af te halen en zoodra dit hier 
terug zal zijn, verwacht men onverwijld het detachement.” 
 
Na de voltooiing van de Dijk van Banck berichtte de correspondent: 
 
16 September 1860 
Schiermonnikoog, 12 Sept. De voor dit eiland zoo weldadige onderneming van den 
geachten eigenaar, den heer Mr. J.E.Banck, is in den afgeloopen zomer naar 
wensch en met voorspoed ten uitvoer gebragt. Reeds ziet men op den dijk op geheel 
het bepaalde terrein, van de westelijke tot de oostelijke duinen, gelegd en tot de 
vereischte hoogte geklommen. 
Het in de maand April begonnen werk kon vervolgens onafgebroken en gelukkig 
worden voortgezet; geene hooge watervloeden of andere omstandigheden 
belemmerden of vertraagden het, zelfs de pinksterstormen, hoe hevig ook, gingen 
voorbij, zonder stoornis of schade te veroorzaken. Na zulk een gelukkigen afloop, 
blijft thans het bekrammen5 van den dijk nog over. Ook met dien arbeid is reeds 
een aanvang gemaakt. Deze vordert van dag tot dag, en zal ingelijks tegen den 
vastgestelden termijn, het midden der volgende maand, afgedaan kunnen zijn. 

                                                
5 Krammen was het beleggen van het dijklichaam met graszoden die met banden van 
gevlochten stro in het dijklichaam werden bevestigd. 



  

De meeste werklieden zijn dan ook van het eiland weder naar den vasten wal 
vertrokken. Hun mag met grond, getuigenis worden gegeven dat zij over het 
algemeen zich hier zeer wel gedragen en de rust en veiligheid der ingezetenen 
ongestoord hebben gelaten. Het militair detachement tevens, dat hier aan zijne 
tijdelijke bestemming naar behoren heeft beantwoord, vertrekt nu weldra, 
misschien reeds in de volgende week naar het garnizoen te Leeuwarden. Nog 
slechts weinige dagen derhalve, en de drukte van den voorbij geganen Zomer zal in 
deze gemeente, tot haren gewonen toestand teruggekeerd, weder door stilte 
vervangen zijn. 
 
Niet iedereen keerde terug naar het garnizoen in Leeuwarden.  
Dirk Verwer, sergeant in het achtste regiment infanterie, raakte in de ruim vier 
maanden dat hij op het eiland verbleef, zo in de ban van het eiland en/of de 
eilander vrouwen, dat hij ontslag uit de militaire dienst vroeg; het werd hem eervol 
verleend. 
De toen 28 jaar oude Verwer verruilde het uniform van de infanterie voor dat van 
de gemeentelijke veldwachter op Schiermonnikoog, 
Het salaris van de gemeentelijke veldwachter zal in 1860 niet tot een weelderig 
leven hebben kunnen leiden. De ijverige Verwer slaagde er evenwel in, zijn 
inkomen op te krikken door allerlei bijbaantjes aan te nemen 
 
Het gereedkomen van de zeedijk, "De Dijk van Banck" werd gevierd met een 
groots vuurwerk. Dat vuurwerk bezorgde niet bij een ieder vreugde. Aan de Friese, 
zowel als aan de Groningerkust leidde het vuurwerk tot onrust. De Minister van 
Marine liet weten “dat zo’n spectakel tot scheepsongevallen zoude kunnen leiden” 
enz. Het merkwaardige was en is, dat met zo'n maritiem ingestelde bevolking er 
geen bericht aan zeevarenden uitging; navlooien van de toen uitgegeven berichten 
aan zeevarenden leidde namelijk niet tot de verwachte vondst. 
 
Fraimd schyt 3. 
 
De nieuwe polder werd ingericht voor landbouw en veeteelt. 
In 1862 zag het landbouwdeel er als volgt uit 
23 bunder koolzaad 
15 bunder erwten 
2½ bunder paardeboonen 
10 bunder haver 
2½ bunder rogge 
5 bunder winter- en zomergerst 
Eind juli was het moment aangebroken dat het koolzaad geoogst en gedorst kon 
worden. Op het eiland ontbrak het echter aan kennis en gereedschap om dit 
handwerk goed en efficiënt uit te voeren en daarom werden er mensen van de vaste 
wal gehaald om het karwei uit te voeren. De klus vergde een kleine week, reden 



  

waarom men het niet nodig achtte, soldaten voor het handhaven van de orde op het 
eiland, over te laten komen. Het bleek een juiste inschatting. De Schiermonnikoger 
correspondent meldde over de voor Schiermonnikoog zo belangrijke en bijzondere 
gebeurtenis: 
 
Schiermonnikoog, 29 Julij 
In de afgeloopen week aanschouwden de inwoners van dit eiland hier voor het 
eerst eene vreemde, velen weinig bekende zaak: “Het koolzaad dorselen”. Een 
veertigtal persoonen, voor het grootste gedeelte van den vasten wal herwaarts 
gekomen, was hiermede onder eene voortdurend gunstige weersgesteldheid, van 
Dingsdag tot Zaturdag bezig. 
Zeer trok dit de algemeene aandacht en belangstelling. Ouden en jongen, allen 
begaven zich naar het oostelijke gedeelte des eilands, ten einde daar, op het veld 
zelf, van de vreugdevolle werkzaamheid en de, met haar gepaard gaande, 
bijzondere gebruiken getuigen te zijn. Ouden en jongen, allen zagen ook met 
verheuging de stroovuren, welke als teekenen van het gelukkig volbragte werk, aan 
den avond van den laatsten dag der week zoo helder brandden.  
Omstreeks 20 lasten zijn gewonnen. Het zaad is, naar het oordeel van 
deskundigen, uitnemend, en zal gewis aan de markt tot goeden prijs gereede 
koopers vinden. 
Zoo heeft ook hier vooruitgang plaats. Velden, zoo kort geleden nagenoeg woest, 
leveren nu reeds kostelijke voortbrengsels en vruchten op. Dit geeft stof tot 
blijdschap en grond tot schoone, uitgebreide verwachting voor de toekomst.” 
 
Of dit strobranden met instemming van de heer Banck plaats vond of dat dit fraimd 
schyt op eigen houtje het vreugdevuur ontstak, is niet bekend. Wel dat het vuur 
over grote afstand zichtbaar moet zijn geweest. Vissers uit Moddergat dachten dat 
er op Schiermonnikoog een ramp gebeurde en voeren met blazen en aken naar het 
eiland om mogelijk hulp te verlenen. Pas in de Noorman kregen ze door dat er van 
een ramp geen sprake was. Wat zullen ze de pest in hebben gehad! 
 
Moord op Schiermonnikoog! 
 
Door Hilbert G. de Vries 
 
Op de avond van 13 april 1935 wordt Schiermonnikoog opgeschrikt door het 
bericht dat achter een huis op de Badweg in een afvalton het lichaam van de heer 
Kerstholt is gevonden. De man was al een aantal dagen niet gezien en nu blijkt dat 
hij een week eerder is vermoord. 
 
Op zaterdagmiddag 6 april 1935 kwam een man bij de elektrische centrale en 
stelde zich voor als ingenieur Ridder. Volgens hem waren er problemen met de 



  

elektriciteitsvoorziening (sommige eilanders hadden daarover geklaagd) en was hij 
gestuurd door een Haagse firma om eens een kijkje te nemen. Op de vraag of hij 
zich kon legitimeren, antwoordde hij dat zijn legitimatiebewijs was vergeten mee 
te nemen. Hierop werd hem de toegang tot de centrale geweigerd en hij verdween 
in de richting van de Badweg.  
’s Avonds zag men hem samen met de heer Kerstholt.  
Harmannus Johannes Kerstholt, geboren op 13 februari 1871 te Kalkwijk 
(Hoogezand), was een Groninger - een stadjer - die een aantal huizen bezat aan de 
Badweg. Hij was op 23 februari 1895 in Sappemeer getrouwd met Margaretha 
Catharina Niestern, geboren op 11 mei 1874 te Hoogezand (1). Uit het huwelijk 
zijn negen kinderen geboren. Kerstholt was eigenaar geweest van een melk- en 
ijssalon aan de Vismarkt in Groningen. Eind jaren twintig had hij de ijssalon 
overgedaan aan zijn zoon Koos.  
Sinds ongeveer 20 jaar kwam hij regelmatig op het eiland, waar hij te boek stond 
als exploitant van landhuizen. Een groot deel van het jaar verbleef hij in zijn huis 
‘De Wigwam’. Door zijn optreden en voorkomen had hij zich geliefd gemaakt bij 
de bevolking.  
 
Hij was een man die vrij veel geld had en daarmee ook goede dingen deed. Zo had 
hij geld geleend aan een zekere Veenstra, om een zaak te beginnen op het eiland 
(2). Deze zaak was failliet gegaan en Kerstholt had van Veenstra meubilair en 
kleding in onderpand gekregen. 
Als Kerstholt op het eiland was werden de boodschappen voor hem wel gedaan 
door een 16-jarige eilander, Klaas van der Geest. Ook op 6 april had Klaas 
boodschappen gedaan die hij de volgende morgen zou bezorgen bij Kerstholt. Van 
der Geest kreeg echter bericht van ingenieur Ridder dat hij (Van der Geest) niet 
meer hoefde te komen, want de heer Kerstholt was plotseling van het eiland 
vertrokken. Kerstholt had, volgens Ridder, al zijn huizen aan hem (Ridder) 
verkocht voor 16.000 gulden en was voorgoed van het eiland vertrokken.  
Van der Geest vertrouwde het zaakje niet en informeerde de burgemeester, de heer 
H.W. van den Berg. Deze liet Ridder bij zich komen om hem te ondervragen. 
Ridder liet de burgemeester het koopbewijs zien, met daarop de handtekening van 
Kerstholt. Volgens Ridder was Kerstholt naar notaris Bolwijn in Anjum gegaan om 
daar de acte te laten passeren. De burgemeester verbaasde zich over het verschil 
tussen de koopsom en de geschatte waarde van Kerstholts eigendommen (f 40.000) 
en belde de notaris, of de heer Kerstholt hem bezocht had. Bolwijn vertelde dat hij 
die niet gezien had; hij reisde zo spoedig mogelijk naar het eiland en was verbaasd 
dat Ridder hem het bedrag niet kon laten zien. Deze vertelde dat dat nog in Utrecht 
was bij een zakenrelatie. Bij navraag in Utrecht bleek dit niet waar te zijn.  
Dit was aanleiding voor de burgemeester om Ridder te laten arresteren en op 
transport te stellen naar Leeuwarden. Na verhoor werd hij echter weer op vrije 
voeten gesteld, omdat hem niets ten laste kon worden gelegd en Ridder reisde af 
naar Utrecht.  



  

Na enkele dagen belde men van het eiland naar Groningen, maar daar was 
Kerstholt niet geweest. Men was daar niet wantrouwend geworden, want Kerstholt 
bleef wel vaker zonder bericht weg en men wist dat hij kort daarvoor naar 
Schiermonnikoog was gegaan.  
De veldwachter (Halm) werd gewaarschuwd en die ging samen met Jacob Drent en 
enkele andere eilanders naar het huis van Kerstholt. In eerste instantie leek alles 
daar in orde. Totdat men in de achtertuin een vat ontdekte waar een bordje vuilnis 
bij stond. Het viel op dat de emmers die daar in lagen nieuw waren. Toen men ging 
graven ontdekte men het lichaam van Kerstholt.  
De verdenking viel onmiddellijk op de man waarmee Kerstholt een week eerder 
was gezien: ingenieur Ridder. Toen de volgende morgen naar Utrecht werd gebeld, 
bleek dat deze man geen ingenieur was, maar van beroep oorspronkelijk 
kleermaker, 20 jaar was, en de laatste tijd werkzaam was bij een expediteur. Hier 
had hij f 100,- verduisterd en was toen vanwege deze verduistering aangehouden. 
Hij zat al vier dagen in het huis van bewaring in Utrecht. Zij echte naam bleek te 
zijn: George Anne Riddering.  
Het bleek dat Veenstra, aan wie Kerstholt geld had geleend, een neef was van 
Riddering. Deze wilde de kleding die Kerstholt van Veenstra in onderpand had 
gekregen, terug hebben van Kerstholt. Na een woordenwisseling had Riddering 
Kerstholt gewurgd en het lichaam in de ton achter het huis gestopt. 
 
Op woensdag 17 april is Harmannus Johannes Kerstholt begraven op het kerkhof; 
na een dienst in de R.K. kapel, geleid door rector Heimerichs.  
 
Tegen Riddering werd in oktober 1935 voor de Rechtbank te Leeuwarden door de 
Officier van Justitie tien jaar gevangenisstraf geëist. De straf die werd opgelegd 
was lager: hij werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. 
 
Voor dit artikel is gebruikt gemaakt van: gegevens via internet; van 
krantenknipsels en foto’s uit het archief van Eddie Bakker; van krantenknipsels uit 
het archief van de schrijver van dit artikel; en van het boek “Moord en doodslag in 
Friesland” geschreven door Fenno L. Schoustra (3) – uit de bibliotheek van Wil 
Bouman (derde plank van onderen aan de linkerkant). 
 
(1) Zij is op 23 november 1957 in Groningen overleden.  
(2) Is er iemand onder de lezers die weet om welke winkel het hier gaat?  
(3) Schoustra heeft het echter steeds over Gerrit Andries Roemer(ing), i.p.v. 
George Anne Ridder(ing), zoals in de krantenartikelen. 
 
Oude foto’s. 
 



  

* 7,1; foto 4: de grootouders van Toos de Groot: moet zijn Herman en Betje, niet 
Herman en Toos. 
 
 
De nieuwe oude foto’s. 
 
Na een optreden van het shantykoor bij De Marlijn raakte uw redacteur toevallig in 
gesprek met iemand uit Kollum, die vertelde dat zijn vader vroeger gewerkt had bij 
een boer op het eiland en dat hij nog enkele foto’s had uit die tijd. Uiteraard was 
mijn vraag toen of hij die foto’s per e-mail kon opsturen. Dat wilde hij wel en zo 
kwam er een paar dagen daarna een mailtje met drie foto’s. Daarbij schreef degene 
die de foto’s stuurde en  Renze de Wilde bleek te heten (want de ontmoeting was 
zo kort dat er alleen nog maar even tijd was om het e-mail adres op te schrijven!): 
“Hierbij de foto's waar wij vrijdagavond in de bus terug naar de boot het over 
hebben gehad. 
Mijn vader heette Klaas de Wilde, geboren 20 juni 1911 te Ee. 
Volgens mij moeten de foto's gemaakt zijn in de periode 1928-1937. 
Bij welke boer mijn vader arbeider was weet ik niet wel dat er ook een Jotsje 
Hoekstra werkte die afkomstig was uit Koudum. 
Welke personen op de foto's staan weet ik niet. Op de foto voor Jupiter zit mijn 
vader rechts 
Op de foto van het muziekkorps is hij de derde van rechts in de achterste rij. 
En de andere staat hij alleen op met 2 vakantiehuisjes op de achtergrond. 
Ik ben wel benieuwd wie er verder op de foto's staan en wat voor iets Jupiter was.” 
Ook de redactie was wel benieuwd en ging op onderzoek uit.  
 
 
 
 
Het bleek dat Foppe Hoekstra, een neef van Jotsje (Foppe zijn vader, Bouwe, was 
een broer van Jotsje) ons kon helpen! Volgens Foppe was de boer waar Klaas de 
Wilde heeft gewerkt Eelke Hoekstra, de vader van Jotsje en de grootvader van 
Foppe. Eelke woonde op de tweede boerderij aan de Heereweg (gerekend vanaf het 
dorp), waar nu de familie Hagen woont.  
Jupiter was de naam van een huisje, wat - volgens Foppe - stond achter het huis 
van Jotsje aan de Badweg. Er is nu niets meer van terug te vinden (van Jupiter dus, 
het huis van Jotsje staat er nog wel). 
De man rechts op de foto is Jotsje Hoekstra; de jongen in het midden kende Foppe 
niet (wie wel?). 
De foto van het korps kende Foppe ook wel; hij vertelde dat de foto ook in de krant 
had gestaan op 13 oktober 1988, bij het honderdjarig bestaan van het muziekkorps.  
Gezien de lay-out is het artikel afkomstig uit het Friesch Dagblad. Bij de foto staat 



  

dat die werd genomen rond 1925! Alle namen staan daar vermeld. Maar … deze 
foto heeft ook gestaan in het allereerste nummer van ons tijdschrift. Al met al zijn 
we dus nu in staat om alle namen te noemen! 
V.l.n.r. staand: Fope Smids, P. Klemstra, Jotsje Hoekstra, Teake Holwerda, Klaas 
de Wilde, Piet Hoekstra en Renze Visser.  
Zittend v.l.n.r.: Simon Dijkstra, Willem Dijkstra (Lytje Willem), Melle Fenenga 
(was dirigent), Melle Kalsbeek (was ook periode dirigent).  
Vooraan v.l.n.r.: Paulus Dijkstra, Bouwe Hoekstra, Freerk Visser. 
 
 
 
 
 
 
Stoomboot Maatschappij Schiermonnikoog 
 
Door Bauke Henstra 
 
Op 3 maart 1918 werd de Stoomboot-Maatschappij Schiermonnikoog opgericht. 
De acte werd verleden door notaris W. van Bommel van Vloten te Groningen. 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1918; no. 27. Dividendbewijzen 
werden uitgegeven.  
Enkele punten uit de statuten, die in totaal 21 artikelen omvat: 
Het eerste artikel luidt: ‘De vennootschap draagt den naam: “Stoomvaart-
Maatschappij Schiermonnikoog”, en is gevestigd te Groningen’. 
Artikel twee: ‘Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van één of meer stoom- of 
motorschepen en al wat daarmede in verband staat, speciaal om te voorzien in eene 
geregelde verbinding voor personen- en goederenvervoer van het eiland 
Schiermonnikoog met het vaste land, in het bijzonder met de stad Groningen’. 
Artikel drie: ‘De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer dertig 
jaren …. eindigende den eersten Januari 1900 en acht en veertig’, 
In artikel vier staat dat: ‘Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftig duizend 
gulden, verdeeld in vijfhonderd aandeelen elk groot één honderd gulden’.  
Artikelen vijf en zes regelen het bestuur. In art. vijf staat dat het bestuur ‘bestaat uit 
minstens vijf commissarissen, die uit hun midden aanwijzen één Voorzitter en een 
Directeur-Secretaris, die ambtshalve Voorzitter en Secretaris van het bestuur der 
vennootschap zijn; voorts twee als commissarissen van dagelijksch toezicht 
(walcommissarissen), de laatste bij voorkeur uit leden, wonende aan de eindpunten 
der verbinding’. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd ‘de 
heeren Hendrik Willem van den Berg, Edsge Teenstra, Franciskus Arnoldus de 
Deken, Johannes Drewes, Jan Hendrik Kruize en Geert Jacob Smit, allen 



  

voornoemd, terwijl van deze heeren tot voorzitter wordt aangewezen de heer 
Hendrik Willem van den Berg en tot Directeur de heer Jan Hendrik Kruize’. 
Commissarissen voeren, zegt art. 7, gezamenlijk het beheer; volgens art. 8 heeft 
‘de Directeur de dagelijksche leiding der exploitatie, onder toezicht van en volgens 
voorschriften door Commissarissen te stellen. … Zijne instructie wordt vastgesteld 
door Commissarissen; de bepaling van zijn salaris behoeft, evenals die van het 
personeel, de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders’. 
Over de algemene vergadering wordt in art. 11 gezegd: ‘Agenda, tijd en plaats der 
vergadering worden minstens veertien dagen te voren aan de aandeelhouders 
bekend gemaakt door advertentie(s) in minstens één te Groningen verschijnend 
veelgelezen dagblad’. 
In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die volgens art. 12, elk 
jaar vóór 1 mei gehouden moet worden zal verslag uitgebracht worden door een 
commissie van vijf aandeelhouders ‘omtrent hun onderzoek inzake de rekening en 
verantwoording van het Bestuur’. Voor de eerste keer worden in deze commissie 
verkozen: ‘de heeren Georg Kraft, fabrikant; Bernard Mekel, fabrikant; Bernardus 
Hermanus van Munster, graanhandelaar; Hendrik Freerk Tillema, zonder beroep en 
Jurjen Becherer, koopman, allen wonende re Groningen’. 
In de artikelen 13, 14 en 15 wordt stemming over zaken en personen geregeld; hoe 
de voordracht van personen plaats moet vinden en hoeveel aandelen recht geven op 
hoeveel stemmen. 
De ‘winstverdeeling’ wordt geregeld in de artikelen 16 en 17.  
De overige artikelen regelen o.a. zaken als wijziging, ‘likwidatie’ en ontbinding. 
 
Schiermonnikoog als standplaats voor Notarissen. 
 
Door Piet F. Visser 
 
“Den 22 Mei 1857 is de eerste steen gelegd door J. Brandsma, Notaris en 
Wethouder alhier”, zo luidt de tekst van de steen rechts van de hoofdingang van 
het oude gemeentehuis op Schiermonnikoog. Het is voor velen de enige aanwijzing 
dat er een notaris op het eiland moet zijn geweest. Ouderen herinneren zich notaris 
Bolwijn uit Anjum, als de man die in zijn functie veel voor eilanders deed. Maar 
een notaris met zijn standplaats op het eiland ?  
Toch zijn er in de 19e eeuw twee notarissen geweest die officieel Schiermonnikoog 
als hun woonplaats hadden. Het waren achtereenvolgens de heren A.A. Land en J. 
Brandsma. De eerste werd tevens  grietman van het eiland en de tweede bracht het 
tot wethouder. In het onderstaande wordt getracht hun geschiedenis met 
Schiermonnikoog weer te geven.  
 
Addick Adrianus Land 



  

geboren te Dokkum op 27 maart 1814, als zoon van Jan Pieter Land, in leven 
directeur van het postkantoor in Dokkum, en Hyke Egberts Visser. Hij overleed te 
Franeker op 26 maart 1898. Land trouwde in 1852 met Eleonora Boudina Fontein, 
uit het bekende Harlinger geslacht met die naam. Na haar overlijden trouwde hij in 
1860 met haar zuster Catharina Christina. 
 
Wilde Addick A. Land eigenlijk wel naar Schiermonnikoog? Dat mag men zich 
afvragen. In 1844 begint hij welgemoed rond te kijken naar een positie als notaris 
in Friesland. In een brief aan de koning schrijft Land dat hij aan de vereisten 
voldoet om te worden benoemd tot notaris. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan 
en is sedert 1832 als 1e klerk werkzaam bij notaris van Slooten te Dokkum. Het is 
zijn “vurigste” wens om ergens tot notaris te worden benoemd. Op 
Schiermonnikoog wordt geen notaris gevonden, terwijl dit naar zijn “bescheiden” 
mening , gelet op den afstand van het vasteland, toch nodig zou zijn. Daar de 
ingezetenen dikwijls niet ten zijner tijd, de diensten eener Notaris kunnen inroepen 
en erlangen, of daarvan worden terug gehouden door de groote kosten, welke het 
inroepen van de diensten …… noodzakelijk tengevolge moet hebben.   
 
Aangezien de grietman van het eiland (Johan Stachouwer) op 24 juli 1844 is 
overleden en hij zich ook voor dat ambt gekwalificeerd acht, solliciteert hij tegelijk 
naar het ambt van grietman. Wèl geeft Land aan, dat indien hij niet wordt benoemd 
tot grietman, hij als notaris graag het nabij gelegen Anjum als woonplaats ziet 
aangewezen. Dan maar niet naar het eiland dus!(1) 
 
Intussen gaat het leven aan de wal zijn gang en ontstaan er vacatures voor 
notarissen. In een brief van 20 maart 1845 schrijft Land aan de koning, dat hij het 
allermeest zoude wenschen benoemd te worden tot notaris te Grouw. Verder vraagt 
hij om op het aan Uwe Majesteit gerigt verzoek om benoeming tot Grietman van- 
en Notaris op het eiland Schiermonnikoog geen regard te slaan wanneer het Uwe 
Majesteit mag behagen etc.hem als notaris te Grouw te benoemen. (1) 
 
Krachtens de toen geldende regelingen hadden eigenaren het recht om iemand voor 
benoeming tot grietman voor te dragen. Land maakt daarvan gebruik en vraagt aan 
de eigenaren van Schiermonnikoog hem te willen aanbevelen. Maar dat bleek op 
zich al niet eenvoudig. Gratia Susanna Stachouwer op Schiermonnikoog, die voor 
1/3 deel eigenaar is, stuurt een brief aan de Gouverneur van Friesland , waarin zij 
de kandidatuur van Land ondersteunt en verder meedeelt, een benoeming tot 
grietman van de grietenij-secretaris G.G.R. Fenenga niet dan zeer nadelig voor 
zich en de bewoners des eilands te beschouwen. Kennelijk had ook Fenenga zich 
als gegadigde voor het grietmansambt gemeld. Zij heeft getracht zich met de 
andere eigenaar jonkheer Edzard Tjaarda van Starkenborg Stachouwer te 
Waardenburg hierover te verstaan maar deze wil van zijn recht tot het doen van een 
voordracht geen gebruik maken, meent zij. In een begeleidend schrijven van 5 juni 



  

1845 bericht de rentmeester van Gratia , mr. A.S. Reiding, aan Land: “Het 
verwondert ons, dat de Heer Starkenborg ons geen berigt dien aangaande 
gezonden heeft……het spreekwoord is immers niet te vergeefs, de Ezels kent men 
aan hunne Ooren.(9)  
 
Men kan de indruk krijgen dat Reiding geen vriend van Van Starkenborg was , of 
duidt dit op de verhouding van Gratia met Edzard ? Deze laatste had echter wel 
degelijk een voordracht gedaan. Ook hij beveelt uiteindelijk Land aan en schrijft 
daarbij dat Fenenga minder geschikt is. (Uit de archiefstukken zou men kunnen 
opmaken dat hij aanvankelijk Fenenga heeft voorgesteld). Inhoudelijk waren de 
eigenaren van het eiland het dus eens. Gezamenlijk optrekken was er echter niet bij 
.... In Den Haag wordt geconstateerd dat Edzard Tj. van St. Stachouwer, slechts 
voor 2/3 deel eigenaar was en dat alle eigenaren een voordracht moesten doen van 
minstens 2 personen. De brieven hadden formeel dus geen nut. (2) 
Toch komt het besluit tot benoeming van A.A. Land als grietman van 
Schiermonnikoog. (3) Nu zit hij dus vast aan het eiland. Maar rustig is hij nog niet. 
Onder de sollicitanten naar de functie van notaris in Kollum en Metslawier is ook 
A.A. Land, inmiddels grietman van Schiermonnikoog (4). 
Het duurt tot april 1846 voor dat er antwoord komt op het verzoek om tot notaris te 
worden benoemd. (24). De inwoners onder aanvoering van T.M Jaski , hadden zich 
eveneens sterk gemaakt voor benoeming van de heer Land, maar er moest eerst een 
vacature zijn, zo oordeelde men in den Haag.(4). Door het overlijden van notaris 
Buising in Kollum kwam er een plaats vrij binnen het arrondissement. De 
Procureur-Generaal (PG) in Leeuwarden achtte het niet goed om Land een andere 
standplaats te geven dan waar hij ook grietman was en ook de Gouverneur van de 
Koning wil wel aan deze benoeming meewerken. Door de tweede standplaats van 
Kollum nu te verplaatsen naar Schiermonnikoog kon uiteindelijk Land zijn zo fel 
begeerde positie als notaris verwerven. Echter niet nadat de Raad van State 
hierover had geadviseerd,  omdat alleen met toestemming van de Koning een 
notaris tegelijk hoofd van het plaatselijk bestuur mocht zijn(5). 
 
Uit de notulen van B en W en de Raad van Schiermonnikoog, die pas vanaf het 
aantreden van Land als grietman in het gemeentearchief aanwezig zijn(6)- helaas 
niet volledig – blijkt, dat de nieuwe grietman met voortvarendheid te werk gaat. In 
de eerste bijeenkomst spreekt hij de wens uit ook met secretaris Fenenga goede 
betrekkingen te onderhouden. Er worden tal van regelingen en verordeningen 
vastgesteld. Hij verwaarloost zijn positie als grietman niet, ofschoon zijn hart dus 
duidelijk bij het notariaat  ligt. Dat blijkt ook als door het overlijden van notaris 
Posthuma te Dokkum in 1847 daar een vacature ontstaat. Onder de sollicitanten is 
A.A. Land, grietman en notaris te Schiermonnikoog. Een eilander zou Land niet 
worden. Twee jaren later volgt zijn benoeming tot notaris te Franeker (7). Een 
maand later krijgt hij als grietman van het eiland eervol ontslag(8). Als notaris te 



  

Franeker functioneerde hij tot zijn overlijden in 1898, één dag voor zijn 84e 
verjaardag. 
 
Jelke Brandsma 
geboren te Bovenknijpe op 6 dec 1814, als zoon van Bonne Jelkes Brandsma, 
grofsmid en van Femke Hendriks de Jong. 
Hij trouwde in 1840 in de gemeente Oostdongeradeel met Dieuke Jans Crans, 
dochter van de landbouwer Jan Justus Crans en Lijsbert Ypes Humalda te Morra en 
overleed te Dronrijp op 20 november 1863. 
 
In Den Haag wil men na het vertrek van Land, niet aanstonds een nieuwe notaris 
benoemen voor het eiland, maar afwachten of er speciaal naar deze post zou 
worden gesolliciteerd. De belangen van de kandidaat notarissen moeten niet uit het 
oog worden verloren meent men.(10) 
 
Men kan zich voorstellen, dat eventuele sollicitanten zich hebben afgevraagd of het 
mogelijk zou zijn de functies van grietman en notaris te combineren. Het ambt van 
grietman gaf een vast inkomen van fl. 200,= per jaar. Als notaris zou men alleen 
van de activiteiten voor de bewoners van het eiland niet kunnen bestaan. Inwoners 
en leden van het gemeentebestuur van Schiermonnikoog richten zich inmiddels tot 
de bevoegde organen met het verzoek om assessor H.A. Zeilinga te benoemen tot 
grietman van het eiland.(11) Het blijkt, dat van de zeven sollicitanten voor het 
notariaat er slechts één is die zich alleen de post van notaris heeft aangemeld. De 
andere zes willen ook grietman worden(12). Het verzoek van de eilanders geeft de 
doorslag en H.A. Zeilinga wordt de nieuwe grietman(13). Nu nog een notaris dus. 
De PG beveelt gelet op zijn leeftijd en ervaring Jelke Brandsma aan. De 
gouverneur wilde eigenlijk Z.S. de Haan, omdat hij de enige was, die kon 
instemmen met alleen een benoeming tot notaris. Uit nader onderzoek blijkt dat 
Brandsma daarmee ook akkoord kan gaan en zo wordt hij de nieuwe notaris van 
Schiermonnikoog . Uit zijn benoemingsbesluit blijkt dat hij op het eiland moet 
wonen(14). 
 
Brandsma zelf laat zich inderdaad op het eiland inschrijven en hij sluit zich daar 
ook kerkelijk aan(15). Zijn vrouw en kinderen blijven vermoedelijk in Metslawier. 
Gedurende zijn notariaat op Schiermonnikoog worden daar nog twee kinderen 
geboren. Van de echtgenote van de notaris wordt in beide geboorteakten vermeld, 
dat zij op Schiermonnikoog woont maar verblijf houdt c.q. zich bevindt te 
Metslawier(16). 
Na verloop van tijd vraagt men zich af, waar notaris Brandsma nu werkelijk woont. 
Als hij gaat solliciteren naar een standplaats aan de wal ontstaan daarover 
problemen. De PG schrijft op 25 mei 1855 aan de Officier van Justitie in 
Leeuwarden: Bij deze gelegenheid heeft de minister van Justitie aan mij zijner 
Exellentie’s bevreemding niet kunnen ontveinzen, dat zowel door mij als door 



  

Uedel. tot de gunst ener overplaatsing is voorgedragen J.Brandsma, notaris te 
Schiermonnikoog, doch in strijd met artikel 5 der Wet op het Notarisambt, 
wonende te Metslawier en slechts van tijd tot tijd op het eiland Schiermonnikoog 
verschijnende.(17) De minister dringt op handhaving van bedoeld artikel aan door 
de OvJ, die zich om inlichtingen tot b en w van Schiermonnikoog richt. 
Zij antwoorden, dat notaris Brandsma een kamer heeft gehuurd en bewoont van 
Johannes van der Schaaf, bakker en wethouder op het eiland. Hij is ingeschreven in 
het bevolkingsregister, hij komt voor op de kiezerslijst, hij betaalt zijn 
gemeentelijke belastingen en hij is kerkvoogd. Het is niet wel mogelijk, schrijft het 
college verder, om opgave te doen van personen die ten kantore van de notaris 
akten hebben gepasseerd etc. daar de zaken van den Notaris meestal geheim zijn en 
ons de toegang tot het hier aanwezige protocol niet is vergund.(18) De PG dringt 
vervolgens aan op hernieuwde vestiging van de notaris op Schiermonnikoog (19). 
Brandsma wil dus een standplaats aan de wal, maar onder deze omstandigheden 
lukt dat niet. Hij spant zich in om niet weer het ongenoegen van de minister te 
wekken. Zijn vrouw koopt aan de Langestreek een huis van de erven Aukje 
Tijmens de Boer tegen een bedrag ad fl. 36,=. Men kan zich afvragen of, gelet op 
de koopsom, het huis voldoende kwaliteit en ruimte heeft gehad om een 
notariskantoor en een gezin met 6 kinderen te herbergen. Het huis met erf is groot 
twee roeden en twintig ellen, terwijl er nog een tuin bij hoort met een oppervlakte 
van drie roeden en zestig ellen. Het is wat vreemd met de eigendom van deze 
woning. De notarisvrouw wordt slechts voor 5/6 deel eigenaar. Wie het 1/6 deel 
bezit wordt in de koopakte niet genoemd.(20) Mevrouw Brandsma laat zich nu ook 
kerkelijk overschrijven(15). Brandsma zelf, wordt in 1856 lid van de gemeenteraad 
en niet lang daarna benoemd tot wethouder.  
 
Toch blijft het vasteland trekken. In 1857 krijgt hij Dronrijp als standplaats 
toegewezen. Zes jaren later komt hij daar al te overlijden, nog geen 49 jaar oud. Hij 
werd de opvolger van de overleden notaris J.B. Schulze, die in 1833 op Ameland 
zijn loopbaan als notaris was begonnen. Het KB van zijn benoeming in Dronrijp 
zegt verder: mits deze op te heffen de notaris standplaats op het eiland 
Schiermonnikoog.(21) De eilanders moeten voor notariële zaken weer naar de wal.  
De rechtbank te Leeuwarden tenslotte, bepaalt op 9 december 1857, dat notaris 
Oosterbaan te Dokkum wordt aangewezen als bewaarder der minuten, registers en 
repertoria van het notariaat te Schiermonnikoog. 
 
Uit de geschiedenis van beide notarissen blijkt dat men eigenlijk deze standplaats 
als een opstapje naar een groter kantoor aan de wal heeft beschouwd. Notaris Land 
zag het alleen zitten als hij ook grietman zou kunnen worden en dan nog gaf hij de 
voorkeur aan een benoeming aan de wal. Zijn notariaat op het eiland duurde maar 
drie jaar.  



  

Notaris Brandsma , die aanvankelijk ook als grietman had gesolliciteerd, liet vrouw 
en kinderen in Metslawier achter en pas na druk van hogerhand nam hij 
maatregelen die moesten bewijzen dat hij ook feitelijk op het eiland woonde.  
Wat het b en w in 1855 niet lukte is door het verstrijken van de tijd inmiddels 
openbaar geworden. De repertoria uit die periode zijn in de rijksarchieven 
opgenomen en kunnen worden ingezien. Daardoor is het mogelijk inzicht te krijgen 
in de omvang van de activiteiten. 
Het gemiddelde aantal akten per jaar, dat we in de repertoria vinden is 89, waarvan 
gemiddeld 20 per jaar betrekking hadden op bewoners van Schiermonnikoog. Er 
waren  jaren bij dat er slechts 11 akten op het eiland werden gepasseerd. De rest 
speelde zich af aan de wal. Daar moest het worden verdiend. 
Ook een notaris wordt niet rijk van de verkoop van een woning voor enkele 
honderden guldens. 

 
In het laatste jaar als notaris van Schiermonnikoog passeerde Brandsma 109 akten, 
waarvan 19 op Schiermonnikoog. Van die 19 akten waren er slechts 5, waar echt 
iets aan viel te verdienen. Er werden n.l. twee huizen verkocht voor resp.  fl. 230,= 
en fl. 420 ,=; er werd twee keer een hypotheek afgesloten (dit betrof niet de 
verkochte woningen) voor fl. 1000,= en fl. 600,= en de strandvonder hield een 
boelgoed waar voor fl. 136,= werd verkocht. Ter vergelijking: zijn grootste akte 
aan de wal was in dat jaar een transportakte betreffende de verkoop van een huis en 
pakhuis te Dokkum, een gestoelte in de kerk en landerijen voor een totale som van 
fl. 31.829,=.(22) 
 
Het drukste jaar voor notaris Land op Schiermonnikoog was 1848 toen hij 43 van 
de 101 akten op het eiland passeerde. Een unicum. Echter, er werden slechts 4 
woningen of gedeelten daarvan verkocht tegen de prijzen van resp. fl. 141,=; fl. 
205,=; fl. 253,= en fl. 561,=. In deze laatste verkoop was ook een bakkerij 
betrokken. Daarnaast waren er relatief veel testamenten, werd er 
huwelijkstoestemming gegeven, waren er royementen etc. Zijn grootste akte aan de 
wal was in dat jaar de verkoop van een perceel greidland te Betterwird voor fl. 
2700,= (22) 
 
Een notariaat op Schiermonnikoog had in de eerste plaats te weinig omvang (rond 
900 inwoners) en in de tweede plaats was er het gegeven, dat de landerijen voor 
een groot deel toebehoorden aan één eigenaar Hierdoor waren er weinig of geen 
akten, waarbij de koopsom c.q. het bedrag van de hypotheek boven fl. 1000,= uit 
kwam. 
De conclusie moet zijn, dat een notaris alleen op Schiermonnikoog, geen bestaan 
had. 
 
1 Tresoar Leeuwarden, familiearchief Land 
2.Nationaal Archief Den Haag, Kabinet des Konings, inventaris 262  



  

3 Koninklijk Besluit (KB) van 18 sept. 1845 , nr. 68 
4 Nationaal Archief Den Haag, alsv.  inventaris nr. 356 
5 Artikel 8 van de Wet op het Notarisambt dd. 9 juli 1842 
6 Gemeentearchief Schiermonnikoog (GA) nrs. 1-11 en 16 tot 21 
7 KB van 18 nov 1849, nr. 47 
8 idem van van  26 dec 1849, nr. 50 
9 Tresoar Leeuwarden, - geheime stukken Kabinet Gouverneur 
10 Nationaal Archief Den Haag, alsv., inventaris nr. 584 
11 idem inventaris nr. 604 
12 idem inventaris nr. 611 
13 KB van 21 maart 1850, nr. 49 
14 KB van 27 april 1850, nr. 68 
15 Lidmatenboek NH kerk, Schiermonnikoog 
16 Burgerlijke Stand  Oostdongeradeel 
17 Tresoar Leeuwarden, toegang 18-02, nr. 1642 
18 GA 52 
19 Tresoar Leeuwarden, toegang 1802, nr. 1643 
20 Tresoar Leeuwarden, toegang 26, repertorium nr.116013 
21 KB van 25 nov 1857, nr. 58 
22 Tresoar Leeuwarden, toegang 26 
23 Het grietmans- c.q. burgemeestersambt werd als een erebaan beschouwd. Dat 
blijkt ook hier, wanneer men het salaris vergelijkt met o.m. dat van de veldwachter 
J. Fransberg, die per jaar fl. 250,= ontving evenals de secretaris Fenenga. 
Ontvanger Reiding had fl. 100,= per jaar, maar die was daarnaast Rijksontvanger 
en rentmeester van Gratia Susanna Stachouwer. GA nr. 390 
24. K.B. 28 april 1846, nr. 75 
 
 
Vragen van lezers. 
 
* Van Hans van Hal uit Hilversum (en van het ‘witte huis’ aan het Melle 
Grietjepad) kreeg de redactie de volgende brief met foto:  
 
“Deze stereofoto is in 1866 door Pieter Oosterhuis gemaakt op een tentoonstelling 
in “Het Paleis van Volksvlijt” te Amsterdam. Pieter Oosterhuis (1816-1886) was 
een beroepsfotograaf die in Amsterdam werkte, maar in Groningen geboren is. Hij 
is een pionier in de stereoscopische fotografie. De foto toont een overnaadse sloep 
met de naam ‘Schiermonnikoog’ op de achtersteven. Wie weet wat meer van deze 
sloep? Was het de roeireddingboot, een Groenlandse sloep, waar de NZHRM toen 
veel mee werkte?” 
 
 



  

 
Na de foto per e-mail gestuurd te hebben naar de KNRM, kwam er een antwoord 
van Kees Brinkman: “Wat een unieke plaat! Hij is gemaakt bij de "Tentoonstelling 
van Nijverheid en Kunst" in 1866 in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. Het 
is de nieuwe roeireddingboot voor Schiermonnikoog, gebouwd door J. Ranning & 
Co. Prachtig dat er zulke oude foto's zijn! Vriendelijke groeten, Kees Brinkman”. 
 
Later e-mailde hij nog het volgende: 
“Helaas heb ik niet veel informatie over de roeireddingboten uit die tijd. Er werd 
niet veel gedocumenteerd en boten hebben veel gezworven over verschillende 
reddingstations. 
Het gefotografeerde model is naar een Terschellinger ontwerp, dat door de 
oplopende stevens en de rondere vorm beter geschikt leek te zijn. 
De boot kreeg nummer 35. Later omgenummerd naar 23. 
In 1889 wordt deze roeireddingboot gewisseld voor boot nummer 105 (16), die in 
1867 was gebouwd voor Scheveningen. Deze boot 105(16) werd in 1911 
vervangen. 
Dus ze deden toentertijd best lang met hun boten. 
 
Boot nummer 35 (23) van de foto zie ik in de overzichten terug op: 
1898 in Hollum 
1917 in Lemmer (de boot wordt in bruikleen gegeven aan de gemeente. In 1920 
wordt Lemmer officieel reddingstation)”. 
 
Voor de boot zien we (op de ‘baar’) materiaal van het lijnwerp- en wippertoestel. 
 
* In het nummer van maart 2005 van ‘Schylge myn lântse’, het tijdschrift van 
onze ‘collega’s’ van Terschelling, stond een verhaal over ‘Kei Swart, een 
bijzondere inwoner van Midsland’.  
In dat verhaal wordt een artikel uit de Leeuwarder Courant van 17 september 1951, 
ter gelegenheid van de 84ste verjaardag van deze Cornelis A. Swart (zoals hij bij de 
burgerlijke stand stond ingeschreven) afgedrukt. Hierin stond onder het kopje 
‘Badgasten, wat zijn dat?’ het volgende:  
‘Ik had hier al badgasten, toen ik maar amper wist wat badgasten waren. Die 
hadden we hier vroeger niet, maar ik was eens op Schiermonnikoog met een 
opzichter van de Waterstaat – ik heb daar enkele jaren het onderhoud van de 
duinbeplantingen gehad – toen ik allemaal mensen op het strand zag zitten en 
lopen. Ik vroeg: Wat doen die mensen daar?Dat zijn badgasten, zei de opzichter. 
Badgasten? Vroeg ik, wat zijn dat voor lui? En toen vertelde de opzichter dat de 
Duitse graaf van Schiermonnikoog van zijn eiland een ‘Kurort’ had gemaakt. Nou 
een jaar of wat later kreeg ik ze ook in huis. …’. 
 
Vraag: Wanneer was Kei Swart hier op het eiland werkzaam? 



  

 
 
KORT NIEUWS. 
 
* Vacantie herinneringen van bijna zestig jaar geleden 
 
(van Foppe Bakker; collectie Eddie Bakker) 
 
Op een van de mooiste waddeneilanden genoten we vele jaren een onbezorgde 
heerlijke vacantie dagen. Oase van rust en rondom zeewind. 
Een avontuur wat ik enige jaren geleden beleefde, zal ik nooit vergeten. 
Op een mooie zomerdag stond ik heel vroeg op, met als doel een wandeling naar 
het strand. De tocht ging via kronkelpaden langs en over met helmgras schaars 
begroeide duinen en in de dalen genoot ik van een heerlijke geur van wilgen en 
elzebomen, voeten verend over het nog vochtige mos. Een konijntje springt voor 
mijn voeten uit de ruigte. Schel gefluit van een troep overtrekkende wulpen. Soms 
even schrikkend van een opvliegende fasant. 
En zo bereikte ik de 1aatste duinenstrook. Zacht ritselen de dorre helmen. Er stond 
een frisse zeewind. Op een duintop had ik een verrukkelijk ver gezicht over zee en 
duinen. In de buitengronden raast de branding en heftig klotsend breken de golven 
tegen het strand. Het water is vallend.  De ebstroom vloeit zuigend de open Noord 
zee in. 
Op het strand aangekomen, was ik voordat ik er eigenlijk erg in had strandjutter. 
De vloedstroom was bezaaid net versplinderde kisten, vaten en wrakhout, ja, wat 
niet al. Het werd me duidelijk, de zee geeft, de zee neemt. Het is een eeuwig 
durende strijd die zich langs onze hele Noordzeekust daaglijks afspeeld. Turend 
langs de hoogwaterlijn werd ik steeds nieuws gieriger naar wat in de afgelopen 
nacht de zee had prijsgegeven. In de verwachting meer, veel meer te zullen vinden, 
deed mijn pas versnellen . 
Wie schetst mijn nieuwsgierigheid, toen ik pas aangespoeld een volle zak zag 
liggen gemerkt: White flour., First Quality. Verder een duidelijke afbeelding: 
Uncle Sam. 
Daar stond ik dan zeer verbaasd, niet wetend wat me doen stond. Maar plotseling 
had ik mijn besluit genomen. Het baaltje meel moest mee. Aangezien ik geen 
sjouwerman kostte het me wel enige moeite met deze zware vracht en ergens op 
een eenzaam bospaadje was het meermalen gedwongen rust. 
Het werd een feestelike thuiskomst. U kunt het geloven of niet, het is waar 
gebeurd, alle buurtbewoners aten die dag heerlijk pannekoeken. 
Een oude buurman merkte terecht op: “Dit is brood uit het water”. 
 
* Uit het archief van Toos de Groot: 



  

Naar aanleiding van de publicatie van een foto van Toos de Groot, betreffende haar 
grootouders: Herman en Toos Gerstmeyer (zie jaargang 7 nr.1), mocht ik een map 
met gegevens van haar familie inzien. 
Daarbij waren een aantal bijzondere stukken zoals een tekening van de grote en de 
kleine kaap, waarvan ik nog nooit een afbeelding had gezien. Wat mij opviel was 
de grootte: de grote kaap was 29.40 meter hoog! 
 
 
In haar map kwamen ook twee krantenartikelen voor over Jan de Jong, kapitein 
van het s.s. “Export”, varende op de Rotterdam-Londenlijn. 
 
Deze Jan de Jong was een zoon van de bewoners van het huis in de Kapeglop, 
Lieuwe en Tryntje de Jong, waarnaar het schelpenpad naar de Badweg is genoemd 
(Red.: bij deze vernoeming is echter wel de naam van Tryntje verkeerd gespeld: 
echt iets op zijn LieuweTryntjens dus!) 
In het eerste artikel , van vrijdag 19 dec. 1952, is een matroos van het zusterschip   
“Import” aan het woord. Hij beschrijft het gewone leven aan boord, o.a. dat de 
bemanning feest vierde op de verjaardag van de kapitein, deze trakteerde de 
bemanning bij dit heuglijk gebeuren op….pannenkoeken.  Beide schepen waren 
gebouwd voor het transport van steenkolen van Engeland naar Rotterdam, 
volgestouwd sleepten ze ook nog eens een lichter met 1200 ton kolen achter zich 
aan. 
In het artikel in : “De Nederlandsche Transport Courant” van 14 oktober 1947 
wordt het verhaal verteld van kapitein Jan de Jong over een bijzondere reis. 
Doordat beide kapiteins ervaring hadden opgedaan met het slepen, meende de 
directie dat ze ook wel een zwaardere klus aankonden. Onder de kop van: “Een 
merkwaardige sleepreis van kapitein De Jong, de tachtigjarige nestor van de 
Rotterdamse gezagvoerders ziet terug op een bewogen leven”. Gevolgd door: “Een 
zeeman in hart en nieren”. 
Het artikel gaat verder met: “Kapitein, als u zegt dat het in orde komt, dan komt het 
ook in orde!” In deze woorden lag het vertrouwen opgesloten dat de directie van de 
Rotterdam-Londenlijn in kapitein De Jong stelde, toen zij hem uitkoos voor het 
uitvoeren van een der meest ongewone opdrachten die in de Nederlandse 
scheepvaart zijn voortgekomen, n.l. het verslepen van twee droogdokken van New 
Castle naar Para in Brazilië, door twee doodgewone “week”bootjes, die voordien 
niets anders hadden gedaan dan kolen varen van Engeland naar Rotterdam”. Ieder 
van beide schepen nam een segment van het dok van 60 bij 80 meter voor zijn 
rekening. Daarbij kwam dat er ook nog twee havensleepboten werden 
aangekoppeld, aangezien ze verkocht waren aan Brazilië.  
Over de tocht zelf wordt vermeld: “Het mooie weer duurde niet lang en gedurende 
acht dagen dreven ze rond, terwijl hoge zeeën hen de voortgang beletten” en 
verder: “in de morgen van de negende October, de verjaardag van de kapitein, 
braken de kettingen van de spruit waarop de sleeptros was bevestigd. 



  

De sleeptros zelf was vastgemaakt aan de achterste mast met beugels op het  
achterdek, waardoor de log moest wijken . Hij kreeg een plaats aan de zijkant van 
het schip, waar hij echter tot twee keer toe werd weggeslagen. Voortaan moest 
gelogd worden door een stuurman op het voordek te posteren die op een 
afgesproken teken een blokje hout in zee liet vallen , waarna een andere stuurman 
op het achterdek met een horloge klokte hoe lang het duurde voor het blokje 
passeerde. Omdat met de lengte van het schip kende kon men eenvoudig de 
snelheid berekenen. 
“Ondertussen drijft het losgebroken dok rond, overspoeld door bergen water, 
terwijl hij de vreemdste kapriolen maakte op de lange deining. De 4 runners op het 
dok konden onmogelijk de zware ketting binnenboord krijgen. Met behulp van een 
reddingboot werden 15 man overgebracht naar het dok en kon na een dag de reis 
worden hervat.” 
Ook later herhaalde zich dit nog eens, maar uiteindelijk bereikte men na 50 dagen 
varen Para. 
Het artikel vervolgt: “Gedurende de oorlog (’14-’18) bestond kap. De Jong het, uit 
een van Duitse spionnen wemelend Rotterdam, een lading koper naar Engeland te 
krijgen en dat nadat hij bij het uitbreken van de oorlog als enige kapitein met zijn 
schip ongedeerd uit Rusland was teruggekeerd”, 
Het artikel eindigt met: “Nu is hij al twintig jaar  aan de wal, maar hij kan de zee 
niet vergeten. Op de gezagvoerdersclub is hij een gezien lid en het is dan ook 
begrijpelijk dat zijn collega”s zijn tachtigste verjaardag tot een feestdag hebben 
gemaakt. Hij is één van diegenen waarin de  oud-vaderlandsche traditie van goede 
zeemanschap voortleeft, een traditie die steunt op vakmanschap, durf en 
doorzettingsvermogen!  Nog vele jaren kapitein!”. 
 
Opmerking; 
De enige voorbereiding voor deze reis was een verzoek om inlichting over de 
sleeptros; dat deed hij bij sleepbedrijf Smit, die echter alle medewerking weigerde, 
waarna kapitein De Jong een tros liet slaan, die kennelijk sterker was dan de 
ketting, want nergens staat vermeld dat de tros was gebroken! 

                                                                                             Henk Koning 
 
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van deze jaargang. De foto toonde ramen 
van de vuurtoren. 
Er kwam geen enkele reactie binnen! Betekent dat dat de vraag te moeilijk was, of …? 



  

 
De nieuwe raadplaat (ingezonden door Gerard de Gier): Waar is dit te zien?  
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; voor 15 september. De redactie hoopt 
dat er nu wel reacties komen (eigenlijk zijn we daar wel zeker van)! 
 
 
 
Inhoud 
 
33 Van de redactie 
 
 Verenigingsnieuws 
 
 Aanwinsten 
 
 Bibliografie van het eiland 
 
 Aanvullingen en rectificaties 
 
 Reacties van lezers 
 

Erik Jansen - Uit de oude Dorpsbodes 
 

Durk Reitsma – Fraimd schyt 
 
Hilbert G. de Vries - Moord op Schiermonnikoog! 
 

 Oude foto’s 
 

Bauke Henstra - Stoomboot Maatschappij Schiermonnikoog 
 

Piet F. Visser - Schiermonnikoog als standplaats voor Notarissen. 
 
Vragen van lezers. 

 
 Kort nieuws 
  Vacantie herinneringen van bijna zestig jaar geleden 
  Uit het archief van Toos de Groot 
   
63 De raadplaat 
 



  

 
Cultuur Historische Vereniging 

 

''t Heer en Feer' 
Schiermonnikoog 

 
 

Bestuur 
 

Arend J. Maris, voorzitter; 
Marijke Hoekstra, secretaris; 

WybJan Groendijk, penningmeester; 
Eddie Bakker; 
Bauke Henstra; 
Jan Holwerda. 

 
 
 

Secretariaat 
Marijke Hoekstra 
Langestreek 28a 

9166 LC Schiermonnikoog 
tel. 0519 - 531 703 

e-mailadres: marijked.hoekstra@wanadoo.nl 
 
 

Penningmeester 
WybJan Groendijk 
Willem Dijkstraat 4 

9166 SG Schiermonnikoog 
tel. 0519 - 531 242 

e-mailadres: wj.groendijk@chello.nl 
 
 

Administratie 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog 

nr. 34.61.83.413 



”. 

 
Bij een felle oostenwind brandde het huisje tot de grond toe af, 29 januari 1954. 
 
 
Naschrift: De cursief gedrukte gedeelten zijn letterlijke citaten uit de 
correspondentie; alle geciteerde correspondentie berust in Tresoar te Leeuwarden, 
toegang 11, nr. 9800. 
Burgemeester Zeilinga  is nog tot 1861 in functie gebleven.. Hij overleed op 18 

maart 1871, bijna 81 jaar oud. Een 
liggende in deplorabele toestand 

 
        Detail van de grafsteen 
 
verkerende grafzerk houdt zo goed en 
kwaad als dat kan de herinnering aan hem 
nog in ere. 
 
  



 
Oude foto’s. 
 
* In het bijschrift bij de foto op blz. 49 (’t Heer en Feer 2005, nr. 2): de drie 
mannen voor het huisje ‘Jupiter’: Jottje (Foppe Hoekstra wees ons op de juiste 
schrijfwijze van de naam!) Hoekstra zit links! Klaas de Wilde rechts. 
 
De nieuw oude foto’s. 

 
Een foto, afkomstig van Jan 
van Bennekom uit 
Wageningen, van de 
begrafenis van Jan Coolen, 
gestorven op 18 april 1941. 
Jan (en Henk) van 
Bennekom zijn zoons van 
Tine Coolen; en dus 
kleinzoons van Jan Coolen.  
 
 
 
 

 
Een ansichtkaart, afkomstig van Eddie Bakker, van de tijd dat de ‘camping’ nog in 
de duinen nabij de vuurtoren was. 
 



 
Een foto van de Langestreek Oost (archief Bauke Henstra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een mooie oude foto, uit 1911, uit het 
archief van Eddie Bakker, van Foppe 
Bakker en Aaltje Martens Smids; de 
overgrootouders van Eddie. (En van 
Marten Kok, Sytze Schut, Tom Klontje 
etc…). 
Foppe was bakker; het echtpaar 
woonde in de Middenstreek op nr. 42 
(de bakkerij van Abma). In 1911 
verkocht Foppe de bakkerij aan Douwe 
van Eizenga. Het echtpaar verhuisde 
toen naar de Voorstreek, het huis waar 
nu de familie Benes woont. 



Foppe is geboren in 1848 en 
overleden  in 1931, op de dag 
en uur dat ze zestig jaar 
getrouwd waren. 
 
 
 
 
Nu er gesproken wordt over 
het Bezoekers Centrum 
Nieuwe Stijl is het wel leuk 
om eens te kijken hoe het er 

vroeger in die buurt uitzag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oude centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Luchtfoto, uit 1929, van de watertoren en omgeving. 
 

 
 
Ansicht van de Zuider vuurtoren, met de centrale.  
 
 
Vijftig jaar geleden 
 



 
 
Sake van der Werf wordt in de auto van Daan Sijtsma vanaf het hotel naar 
Vredenhof gebracht. Ook de twee bussen van het hotel reden mee in de stoet. Op 
het hotel is nog duidelijk zichtbaar de uitkijktoren. 
Sake overleed op 1 mei 1955, hij werd begraven op 6 mei.  
(archief Bauke Henstra) 
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Druk: Trion Grafisch Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
Naar aanleiding van de vraag in een nummer van vorig jaar zijn enkele reacties 
binnengekomen. Eén van de gevolgen hiervan kunt u merken aan de volgorde in 
dit nummer: een aantal rubrieken heeft een iets andere plaats gekregen. Verder zijn 
er suggesties gekomen over onderwerpen waarover geschreven zou kunnen wor-
den. 
In dit nummer vindt u onder andere reacties op een artikel in een vorig nummer en 
op het themanummer; twee artikelen over personen uit de eilander historie; een 
verhaal uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog; een – in verband met de ge-
meenteraadsverkiezingen – actueel artikel; een verhaal van een scheepsramp waar-
bij Schiermonnikoog en Terschelling weer in één adem genoemd worden.  
Kortom: de redactie hoopt dat u het weer met genoegen zult lezen; en u weet: reac-
ties zijn altijd welkom! 
 
Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor 15 mei 2006. 
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Naar aanleiding van … ‘Boeren op Schiermonnikoog’. 
 
Door Durk Reitsma 
 
‘Boeren op Schiermonnikoog’ kan worden bestempeld als een waardevolle bijdra-
ge aan de geschiedschrijving van het eiland 
Lezen van dit boek leidt kennelijk tot het opborrelen van vragen – zo veronderstel 
ik – want een viertal lezers belde mij op met vragen van ongeveer dezelfde strek-
king: is er niets bekend over boeren op Schiermonnikoog vóórdat het huidige dorp 
werd gebouwd? 
Het antwoord luidt: er is weinig over te boek gesteld. 
Er waren akkers; op die akkers zal voedsel zijn verbouwd. Over welke soorten en 
in welke hoeveelheden de eilanders vroeger teelden is voorzover mij bekend nooit 
iets genoteerd. 
Met uitzondering van de boerderij van de familie Stachouwer stelde het boerenbe-
drijf op het eiland weinig voor.Sommige eilanders hadden een koe; sommigen 
hadden zelfs twee of drie koeien. De koeien werden geweid op wat toen “Oos-
terkwelder” werd genoemd. Die Oosterkwelder strekte zich uit tot ongeveer de te-
genwoordige Herdersdam. De koeien werden ’s morgens opgehaald bij de desbe-
treffende eigenaren en daar ’s avonds weer afgeleverd. Een herder was verant-
woordelijk voor de gang van zaken; deze was als regel afkomstig van de vaste wal. 
Dat het hoeden als een serieuze zaak werd beschouwd blijkt uit het hier volgende 
reglement voor de herder uit 1656. 
 
“Op huiden den 17e Marty is by Drost, Burgemeesteren en volmachten Cornelis Pi-
ters tot Harder van die beesten als anders aengenomen op conditiën en articulen 
hier nae beschreven. 

1. Eerstelick dat die Harder morgens met opgang van die Zonne gehouden 
sal wesen die beesten in die se uyt geyaegt syn, gaer te drijven volgens 
ouder gewoonte. 

2. Dat die Hoeder de Beesten sal om Oost drijven teweten over die brugge 
die tot dien eynde gemaeckt is. 

3. Dat die Beesten daegs uyt die duinnen ende maylant sullen gehoedet wor-
den bij poena als by ’t gerechte verstanden sal worden te behooren. 

4. Dat die Beesten avonts op haer behoorlicke tyt sullen worden te huis ge-
dreven soo toe Oosterbuyren als Westerbuyren. 

5. Dat die Hoeder gehouden sal syn twee knegts tot hem solven tenmiste te 
houden. 

6. Dat oock die Hoeder met syn by hebbende knechts Harfst tydt die duinen 
sallen schoen houden dat daer geen Beesten in gevonden worden by cas-
satie van syn bedieninge doch niet langer als die Zon onder is. 

7. Dat ock die Hoeder die beesten int uyt en op jagen hem binlick over die 
beesten sal comporteren te roetn niet onbehoorlick te slaan ofte die Hoor-
nen aff te snitten by poene daer over gestraft te worden. 



8. Dat dese Hoeder by provisie voor een jaer woerdt aengenomen. 
 
Welcke Articulen Cornelis Piters als geordineerde Hoeder syn voorgelesen en 
sempt dat selve aen getrouwelick te bedienen ten oversten van den E. Heeren 
Drost, Burgemeesteren en Volmachten 
’t Actum op Schirmunck oogh den 17 Marty 1656 
Ter ordinantie van ‘t Gerechte 
   Petrus Marswal  1656” 
 
Deze “conditiën en articulen” zijn niet alleen van belang voor geïnteresseerden in 
het agrarisch verleden. 
In art. 2 wordt een brug genoemd. Waarschijnlijk is dit de brug over de Wiel, die 
op de kaart van de scholendinaar (1702) is getekend. 
In art. 4 is sprake van Oosterburen en Westerburen; 63 jaar voordat het eerste huis 
in het tegenwoordige dorp werd gebouwd! 
De rest van de “Articulen” spreekt voor zich. 
 
 
Een gouden oorijzer met breede beugel. 

 
Door Pieter F. Visser. 
 
Toelichting: De geopperde mogelijkheid van een eerder huwelijk van Fokke Jans 
Witteveen, op pagina 143 van “Boeren op Schiermonnikoog” was voor mij aanlei-
ding één en ander uit te zoeken.  
 
Het meest kostbare voorwerp uit de inventarisatie van de bezittingen van Anna Al-
berdina Ekamp, was een breed gouden oorijzer, zoals het in de volksmond werd 
genoemd.  
De inventarisatie is aan de akte met huwelijkse voorwaarden1 gehecht, die vooraf-
gaande aan haar huwelijk met Fokke Jans Witteveen werd opgemaakt. 
Het echtpaar trouwde in 1856 op Schiermonnikoog2. Fokke Jans Witteveen was 
enkele jaren eerder uit het Friese Oostrum3 tussen Ee en Dokkum naar het eiland 
gekomen. 
 
Aan- en verkoop onroerend goed. 
 

                                                 
1 Tresoar Leeuwarden, toegang 26, inventaris 116013, nr. 103  
2 BS Schiermonnikoog: 14 november 1856, nr. 4. 
3 Schiermonnikoger Geslachten geeft op pagina 101 in de genealogie Ekamp, onder genera-
tie IVb als geboorteplaats Oostveen. Dit moet een verschrijving zijn. Fokke Jans Witteveen 
werd in Oostrum geboren.. 



Op 12 maart 1853 had hij samen met Anna Alberdina Ekamp, voor fl. 1400,- een 
huis met erf en een plek greide aangekocht van burgemeester Haaike Zeilinga4. 
Deze eigendommen waren kadastraal bekend gemeente Schiermonnikoog sectie B, 
nrs. 34, 35 en 36. Het huis kon op 26 mei 1853 worden betrokken. Voorafgaande 
aan het passeren van de akte hadden Fokke Jans en Anna al 400 gulden van de 
koopsom betaald en de rest werd voorgeschoten door de koemelker Gerben Pijls 
van der Wal en zijn vrouw Eelkje Jans Slagter. Het kan zijn dat dit voorschot af-
komstig was van Anna Alberdina, omdat zij een jaar eerder haar huis (het zuidelijk 
deel van een huis met erf en hok, en de oostkant van de daarvoor gelegen tuingrond 
op de streek Vierhuizen) had verkocht voor fl. 407,-. Koper was Nicolaas Jans 
Ronner, mr schoenmaker te Schiermonnikoog5. Het betreffende huis was kadas-
traal bekend sectie B nrs. 32 en 33 en sloot vermoedelijk aan bij het huis etc. dat 
Fokke Jans en Anna een jaar later kochten. Zou het noordelijk deel van deze wo-
ning niet het huis zijn waar Luitjen Elles en Maria Witteveen later woonden? 
 
Weduwe van een zeeman. 
Hoe en wanneer Fokke Jans Witteveen en Anna Alberdina Ekamp met elkaar ken-
nis hebben gemaakt weten wij niet, maar dat er al voor het burgerlijk huwelijk een 
relatie tussen hen bestond blijkt uit de twee kinderen die door hun huwelijk werden 
gewettigd, t.w. Maria (*1853) en Jan (*1855)6. Fokke Jans Witteveen maakt na de 
geboorte van zijn zoon een testament7, waarin hij Anna Alberdina Ekamp het 
vruchtgebruik van zijn bezittingen geeft gedurende haar leven. 
 
De reden waarom Anna Alberdina en Fokke Jans niet eerder trouwden, lag in de 
omstandigheid dat Anna officieel nog met de stuurman Jakkele Douwes Donema 
was gehuwd. Jakkele was in 1845 met het schip waarop hij voer, van Genua naar 
Alicante vertrokken. Daarna heeft men nooit weer iets van het schip of de beman-
ning vernomen. 
Pas toen Jakkele gedurende tien jaar als vermist werd beschouwd, gaf de rechtbank 
in Leeuwarden toestemming tot een nieuw huwelijk van Anna Alberdina. De 
rechtbank ging er in zijn overwegingen van uit dat het schip met man en muis was 
vergaan. 
 

                                                 
4Tresoar Leeuwarden, toegang 26, inventaris 116010, nr. 13    
5 idem , toegang 26, inventaris 116009, nr. 9 
6 “Boeren op Schiermonnikoog” vermeldt op pagina 143 het jaartal 1852 als geboortejaar 
van het eerste kind, maar dat moet een tikfout zijn. Maria werd op 23 april 1853 geboren en 
haar broer Jan op 9 september 1855. (Burgerlijke stand Schiermonnikoog.) 
Een oudere neef van Anna Alberdia, t.w. Douwe Jans Ekamp trouwde al op 7 dec 1833 in 
Oostdongeradeel met Dieuwke Tjeerds Horensma. Dit is dezelfde persoon die op pagina 101 
van Schiermonnikoger Geslachten met de geslachtsnaam Lorentsma wordt aan geduid. Dit 
moet een verschrijving zijn. Er waren dus banden met Noordoost Friesland.  
7 Tresoar Leeuwarden, toegang 26, inventaris 116012, nr. 109 



Het maken van huwelijkse voorwaarden lag in hun geval voor de hand, omdat An-
na Alberdina uit haar huwelijk met Jakkele Donema ook al vier kinderen had. De 
bovengenoemde inventaris geeft geen armelijke indruk. Naast haar gouden oorijzer 
wordt nog melding gemaakt van verschillende sieraden en andere gouden of zilve-
ren voorwerpen. Ook de inboedel, waaronder een notenhouten kabinet en een pul-
pitrum, Delfts en Engels aardewerk, was niet minder dan het gemiddelde8. Toch 
vraagt men zich af waar deze alleenstaande vrouw met vier kinderen van moet 
hebben geleefd, voordat Fokke Jans Witteveen in het spel kwam9. 
 
Fokke Jans Witteveen van zijn kant, was deelgenoot in een boerenbedrijf bij Oost-
rum, dat door zijn familie werd gerund en waarvan hij door het eerder overlijden 
van zijn vader voor een vierde deel mede eigenaar was. Het was voor die tijd een 
flink bedrijf met 8 paarden, 22 koeien en diverse kalveren, schapen en lammeren. 
Er werd land gehuurd en er waren eigen vastigheden, zoals men onroerend goed 
toen wel noemde. 
 
De kinderen Witteveen: 
In “Boeren op Schiermonnikoog”, wordt verhaald hoe het met zoon Jan is gegaan. 
Ik mag daarnaar verwijzen. Dochter Maria, de oudste van de twee, trouwde de 
stuurman Roelof Hendriks Vil10. Ruim twintig jaar later overleed hij op zee11. Dit 
echtpaar kreeg ook een dochter en een zoon.  
Janneke Vil, de dochter, trouwde met Hendrik Aukes de Boer. Hij was bij zijn hu-
welijk stuurman. Jan Vil, de zoon, was bij zijn huwelijk loodsleerling. Hij trouwde 
met Catharina Verwer. 
 
Van een bruilof komt een bruiloft ? 
 
Dat is een uitdrukking die hier misschien van toepassing is. Op 3 april 1858, nog 
geen anderhalf jaar na het huwelijk van Fokke en Anna, trouwt Renske - dochter 
van Fokke’s broer Harmen Jans Witteveen - met Klaas Douwes Ekamp, een ach-
terneef van Anna Alberdina Ekamp.  

                                                 
8 Een pulpitrum of pultrum was een lessenaar van gesloten vorm, waaraan men stond. Op 
het schuine blad lag de bijbel. Het tweedeurs kastje er onder borg meestal boeken voor ad-
ministratie etc. Zie “ Onze Volkskunst”, ISBN 90 10 02672 8 , door dr Tjaard de Haan. 
9 voorafgaande aan het huwelijk erkent Fokke Jans Witteveen zijn twee kinderen bij 
Anna Alberdina Ekamp in een notariële akte, waarin ook de bruid daarvoor met 
genoegen toestemming geeft. Tresoar, Leeuwarden, toegang 26, inventaris nr. 
116012, nr. 110  
10 BS Schiermonnikoog  9 aug 1877, nr. 4 
11 Vil overleed op 13 november 1898 aan boord van het Nederlandsche Barkschip Jeantte 
Francoise, zich bevindende op 48 o 56 Noorder Breedte en 10 o 56 Wester Lengte. BS 
Schiermonnikoog 7 dec 1898, nr. 15 



Klaas Douwes was stuurman aan boord van de schoener Johanna Geertruida. Het 
schip vertrok op 14 november 1858 uit Sint Petersburg met de bestemming Am-
sterdam. De schoener is nooit aangekomen. Renske Witteveen was toen 24 jaar. 
Precies een maand na het vertrek uit St Petersburg werd op Schiermonnikoog een 
zoon geboren. Hij kreeg de namen van zijn grootvader Douwe Jans Ekamp12. 
Renske hertrouwt ruim tien jaar later met de weduwnaar Albert Sinnema te Han-
tum. Dit was niet een geslaagd huwelijk . Het liep uit op een echtscheiding13. 
 
Renske Witteveen14 kwam terug op het eiland en huwde Thomas Jans de Boer, 
weduwnaar van Aaltje Gerrits Schulze15. 
 
Vragen van lezers 
 
Letterlappen. 
 
In het Fries Museum in Leeuwarden is op het ogenblik een tentoonstelling over let-
terlappen of merklappen. Tot mijn verrassing hing daar ook een ‘latterdúek’ van 
Schiermonnikoog. Het is een doek uit 1760 die toen gemaakt is door Titie Gerrits-
dochter in haar 10e jaar – zij moet dus waarschijnlijk geboren zijn in 1750. Ze was 
een dochter van Gerrit Drieuwzen en Tet Tjipkes en woonde aan de Voorstreek. In 
het geslachtenboek heb ik deze namen niet terug kunnen vinden. Van Piet F. Visser 
kreeg ik een e-mail: Kan de maakster Tietje Gerrits zijn, die op 23 maart 1749 te 
Schiermonnikoog is gedoopt? Haar ouders waren Gerrit Dreeuwis en Tetje Tjep-
kes, die op 22 juli 1730 op het eiland in ondertrouw gingen (ik gebruik de gestan-
daardiseerde namen). Tietje Gerrits trouwde op 3 maart 1773 met Alle Tjepkes, 
van wie ik geen doopdatum kon vinden. Tietje kwam uit een groot gezin en was 
het 8e kind. De laatste en 9e was Roelof, die op 31 augustus 1783 met Dirkje Jans 
trouwde. Ook op het eiland. De oudste in het gezin was Auke, gedoopt 16 septem-
ber 1731, waarvan ik (PFV) geen nadere gegevens kon vinden. 
 
Toen ik (HGdV) daar op die tentoonstelling was en deze latterdúek zag, dacht ik: 
het zou misschien wel aardig zijn om eens te komen tot een inventarisatie van (ou-
de en nieuwe) eilander merklappen. En dan bedoel ik niet alleen exemplaren die nu 

                                                 
12 BS Schiermonnikoog 14 december 1858 
13 BS Westdongeradeel 23 maart 1871- scheiding van tafel en bed reeds in 1872- echtschei-
ding 1880. 
14 Renske komt op Schiermonnikoog ook voor met de naam Hinke. Uit de huwelijksbijlagen 
etc. blijkt duidelijk dat het om Renske gaat, maar toch schrijft de BS b.v. bij haar overlijden 
in 1922 Hinke Witteveen.Volgens Pieter Nieuwland in: Friezen gezocht, Gids voor Stam-
boomonderzoek in Friesland, pag. 56, werden roepnamen soms in de officiële akten ver-
meld. Hinke was een gangbare roepnaam voor Rinske, c.q. Renske. 
15 BS Schiermonnikoog 21 okt 1880, nr. 5 
 



op het eiland zijn; ik ben er van overtuigd dat er ook buiten het eiland merklappen 
zijn die gemaakt zijn door Schiermonnikogers (zoals de doek in het Fries Muse-
um). Vandaar mijn vraag: hebt u één of meerdere van dit soort merklappen in uw 
bezit, of weet u van het bestaan er van, wilt u dat dan melden aan ondergetekende? 
Ik zou er dan graag een foto van maken en de gegevens opnemen! Misschien is het 
dan de moeite waard om er een artikel aan te wijden en – heel misschien – eens een 
kleine tentoonstelling van te maken. (Op het moment van schrijven hebben al een 
tiental mensen gereageerd op een soortgelijke oproep in de Dorpsbode en heb ik 
ruim 30 merklappen gefotografeerd).  
Wie helpt mij? 
Hilbert de Vries, Reeweg 10, Schiermonnikoog; tel. 0519 531 344; e-mail: 
hgdv@hetnet.nl 
 

 
 
Voorbeeld van twee letterlappen (eigendom van Yne de Jong) 
 
 
Gevreesde SD-er kreeg onder valse voorwendselen onderdak op 
Schiermonnikoog. 
 
Door Bauke Henstra 
 

mailto:hgdv@hetnet.nl


Op 15 april 1945 ’s mid-
dags wordt bij de familie 
Piet Hoekstra in de Rijs-
polder op de deur geklopt; 
een keurig uitziende jon-
geman in burgerkleding ge-
stoken, met bij zich een 
koffer, vraagt aan Hoekstra 
of hij onderdak kan krijgen. 
Hij zei, aldus Hoekstra, dat 
hij voor het oorlogsgeweld 
uit Groningen was ge-
vlucht; maar vertelde er 

niet bij dat hij met de groep die in de Kooiplaats zat was gekomen. Hoekstra voel-
de er niets voor en de jongeman vertrok weer. Op aandringen van de kinderen ech-
ter werd hij teruggeroepen: hij kon wel een plekje bij de familie krijgen. Hoekstra 
wist op dat moment niet dat hij onderdak verleende aan een SD-er, verdacht van 
moord op landgenoten en medeplichtigheid daaraan. “Had ik dat geweten”, aldus 
Piet Hoekstra, “dan had hij geen poot bij mij binnen de deur gekregen! Het was een 
alleraardigste jongen, keurig in de kleding”. De jongeman had blijkbaar, toen hij 
kans had gezien ongemerkt uit de groep SD-ers weg te komen, onderweg zijn uni-
form uitgetrokken. Op de steiger had hij nl. nog zijn uniform aan, zo schreef hij in 
de brief die hij drie jaar later vanuit de gevangenis in Groningen stuurde aan de 
familie Hoekstra. “Was de man in uniform aan de deur gekomen”, zo stelde 
Hoekstra, “Dan was hij er beslist niet ingekomen”. M, de jongeman, werd opge-
nomen in het gezin, kreeg boven een slaapplaats en kreeg oude kleding van 
Hoekstra zijn vrouw. M stond ’s morgens gelijk met Hoekstra op, werkte in de 
tuin, kalkte de stallen mee wit. Hij deed alles; speelde met de kinderen. “Je kon to-
taal niet aan hem merken, dat hij aan de verkeerde kant stond”, aldus Hoekstra. 
“Na een dag of vier begon mij wel iets op te vallen: er kwam een SD-er uit de 
Kooiplaats, die meedeelde dat hij M moest spreken; dat ging zo een keer of drie, 
vier. Wij dachten toen dat hij zich ergens om moest verantwoorden; ik zei tegen 
mijn vrouw ‘dit is een vreemd spul; hij hoort toch schijnbaar bij die lui in de Kooi-
plaats’.Maar wat er precies aan de hand was wisten we ook niet; M sprak nergens 
over en was steeds vriendelijk, al die zes weken dat hij bij ons was”. Toen de SD 
op het eiland zich op 31 mei had overgegeven kwamen ’s middags twee eilanders, 
die bij de BS zaten, op de fiets bij de familie Hoekstra met de mededeling dat ze M 
moesten halen. De twee BS-ers namen M mee en voerden hem af naar de steiger, 
waar vandaan hij met de andere SD-ers vertrok: richting gevangenis Groningen.  
Zo’n vier dagen later vond Hoekstra in zijn boerderij, verstopt tussen de balken, 
een revolver; twee dagen later, verstopt in een vaas, een gouden horloge. Beide za-
ken werden door hem ingeleverd bij de politie van het eiland.  
 



In een brief die M drie jaar later stuurde naar de familie Hoekstra schrijft hij dat 
hij, op de dag dat ze op Schiermonnikoog aankwamen, op de steiger had kennis 
gemaakt met een politieman. M heeft hem nog raad gegeven omtrent een schuil-
kelder die de politieman wilde aanbrengen. De vraag is waarom de politieagent, 
toen hij wist wie M was, nooit aan de familie Hoekstra heeft verteld wat voor vlees 
men in de kuip had. Het antwoord van de politieman was dat het het beste was om 
nergens over te praten: als Hoekstra had geweten wie hij onderdak had gegeven, 
had er volgens hem een paniekreactie kunnen ontstaan. Toen hij wist dat het tussen 
de familie Hoekstra en M aardig accordeerde, had hij – na overleg met zijn superi-
euren – besloten de zaak te laten zoals het was. Achteraf had hij nooit spijt gehad 
van die oplossing: M was op iedere andere plaats gevaarlijk. Geïsoleerd van zijn 
trawanten was hij waarschijnlijk het beste hanteerbaar.  
Waarom drukte hij zich op Schiermonnikoog en liet de groep in de steek? “Ik 
moest”, aldus M, “steeds rekening houden met een kogel en had totaal geen zin om 
met de groep naar één van de boerderijen te gaan. Ik zonderde mij dan ook af en 
kon in de drukte op de steiger het hazenpad kiezen en klopte aan bij de familie H 
en heb niet gezegd dat ik bij de groep SD-ers hoorde. De zes weken dat ik bij de 
familie H was, was de verhouding tussen ons goed. Ik deed bij de familie de dage-
lijkse bezigheden.” 
M wist niet dat al na twee dagen de SD-ers in de Kooiboerderij wisten waar hij zat. 
Tijdens werkzaamheden buiten had een SD-er hem door de verrekijker gezien. “Na 
zo’n vier dagen kwam Oomke Bouman bij mij met de mededeling dat op de Kooi-
boerderij naar mij werd gevraagd en dat ik mij daar moest vervoegen. Ik weigerde 
dit. Een paar dagen later kwam weer iemand om mij te halen; ook die vertrok weer 
zonder mij. Een tijdje later kwam Oomke Bouman weer met de smoes of ik mis-
schien een verkeerde koffer had meegenomen. E.C. Drost miste zijn koffer. Ik 
antwoordde dat ik geen koffer had. Veertien dagen later werd nog een poging on-
dernomen. Op 31 mei kwamen twee eilanders; ik moest mee naar de steiger. Al de 
SD-ers waren al aan boord. Aan boord vertelde men dat wij krijgsgevangenen wa-
ren; maar in de gevangenis bleek al snel dat wij dat niet waren!” M zegt in de brief 
goed te zijn behandeld. “Ik vraag mij af”, aldus M, “waar alle wapens, die we bij 
ons hadden op het eiland, gebleven zijn.” Ook weet hij niets van kostbare voor-
werpen die door de SD zouden zijn meegenomen naar het eiland. Ter afsluiting van 
zijn verhaal zegt hij nogmaals dat hij bij de familie Hoekstra goed is behandeld. 

 
M werd in 1947 veroordeeld 
tot de doodstraf; na cassatie 
werd dat 20 jaar. Hij kreeg 
gratie en zat 14 jaar gevan-
gen. Piet Hoekstra heeft na 
de oorlog nog veel narigheid 
gehad omdat hij M onderdak 
had verleend, maar hij werd 
op 22 maart 1946 door het 



Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden van alle blaam gezuiverd.  
 
 
 
Lytje Willem 
 
door Eddie Bakker en Hilbert G. de Vries 
 
‘Hoe ik op zaterdagmiddag 1 maart 1907 tegen mijn zin Schiermonnikoger werd’: 
met dit opschrift begon Lytje Willem (‘de heer W. Dijkstra’, zoals de toenmalige 
redactie schreef) een serie van 28 artikelen, onder de titel ‘Ik weet nog dat …’, in 
de Dorpsbodes van 1979/1980. Hierin beschreef hij een aantal gebeurtenissen uit 
zijn leven.  
Geboren in 1893 in Workum, kreeg zijn vader eind 1906 een uitnodiging om naar 
Schiermonnikoog te komen als boerenarbeiderbij Schut. Doordat de winter toen 
inviel kon de familie pas eind februari 1907 vanuit Workum vertrekken. Op 
woensdag 26 februari ging men aan boord van de trekschuit en op zaterdag 1 maart 
kwam men op het eiland aan. Willem kwam als inwonend knechtje terecht bij 
Schut. Lytje Willem (die zijn stukjes ondertekende met Lietje Willem) schrijft: ‘ik 
vond het maar een armzalig dorp; nergens een straat … ja, toch één, maar daar 
woonden praktisch geen mensen, alleen Marten Wiebes en aan de overkant Boudet 
(waarschijnlijk bedoelt hij ds. Baudet, die van 1913-1917 predikant was, hgdv); 
twintig minuten verderop een ijskelder (dit was wat nu het zomerhuisje van Wa-
genborg is, hgdv) en nog verder het strandhotel. Dat was alles.’ 
Toen de Electrische Centrale in gebruik werd genomen en de noorder vuurtoren 
een draailicht kreeg, schrijft hij ‘kwam op de eerste avond mijnheer Gids (=Gitz; 
cf. art. van Homan) bij ons op de boerderij om van verre het nieuwe draailicht te 
bewonderen. Hij was namelijk opzichter van de vuurtorens’. 
In juni 1911gaat Lytje Willem naar Duitsland als melkknecht, waar hij op verschil-
lende plaatsen werkte. 
In 1913 werd hij opgeroepen voor militaire dienst; gedurende drie weken werd hij 
‘van alle kanten onderzocht’. Uiteindelijk kon hij weer gaan en ging terug naar 
Duitsland, waar hij tot 1919 gewerkt heeft. In het voorjaar van dat jaar kwam hij 
als vaste boerenarbeider bij Johannes de Vries. Hij woonde bij zijn ouders in het 

huisje in het Kapeglop, maar 
verhuisde al gauw naar de 
polder. In 1928 verhuizen hij 
en zijn familie naar de Lan-
gestreek om de Noord 1. 
Hier begon hij een handeltje 
in tweedehands goederen. (In  
Lytje Willem bij zijn huis (foto 
Eddie Bakker) 
 



de winter van 1928/29 ging hij met een slee vol handelswaar lopend over het Wad-
denzee-ijs naar Hornhuizen). Later werd hij ook nog ‘petrolie-handelaar’ en tuin-
man.  
 
Op woensdag 30 januari 1980 stond het volgende bericht in de krant. 
Meubeltjes gingen in rook op. 
Een inwoner van Schiermonnikoog is gister is gister op een wel zeer bijzondere 
wijze van zijn meubeltjes afgekomen. De man had zijn huisraad in het zonnetje bui-
ten gezet om de stoelen en kussens voor de lange winter nog even lekker te luchten. 
Toen hij na verloop van tijd zijn huisraad weer binnen wilde halen, was alles ver-
dwenen. Een ren naar het gemeentehuis leverdehem het nieuws op dat de vuilnis-
man van het eiland dacht dat het huisraad met zijn wagen mee moest, omdat die 
naast een vuilnisbak stond. De hele inboedel was op de vuilnisbelt van het eiland 
in brand gestoken. Op het gemeentehuis kreeg Lietje Willem te horen dat hij een 
tegemoetkoming in de kosten zal krijgen, en dat het om een grote vergissing ging.  
 
In zijn huisje, dat niet aangesloten was op het 
gas- en elektriciteitsnet en dat hij de naam 
kabouterhuisje had gegeven, bood hij veel-
vuldig onderdak aan jongeren, die overnach-
tingplaats zochten op het eiland (foto van 
Eddie Bakker). Als tegenprestatie moesten de 
jongeren ’s morgens hout hakken of groente 
schoonmaken.  
Landelijk werd hij bekend door een uitzen-
ding van NCRV’s Showroom in 1981. 
Hij overleed op 24 juni 1982. 
In een ‘In memoriam’, Gedenkschreiben für 
Onkel Wilhelm, schrijft Herbert Josef Schero 
uit Duisburg in een gedicht o.a. de volgende 
regels: 
 
Once upon a time there was an island, 
Where we used to go in summertime. 
Remember how we stayed with Lytje Willem 
Where we spent the night for just a dime. 
 
“Those where the days my friend ….” 
 
Yesterday we red it in the paper,  
Lytje Willem’s name and that he died … 
From everywhere we travelled to the island 
We stood there on the grave-yard and we cried … 
 



Bekend was Lytje Willem door zijn advertenties in de Dorpsbode: 
Personeel en Directie van de reuzenzaak in het Achterbuurtje wensen alle mensen 
een Voorspoedig 1957. En om opnieuw maar goed te beginnen: Te koop: een 
gebarsten nachtrover, o pardon, ik bedoel een prima schrijfbureau prijs f 65,- Lie-
tje Willem. 

 
Dag mevrouw! O! U kent mij wel? Geen 
wonder, ik loop sinds jaar en dag met petro-
leum van de Shell. 
 
Jonge huismoeders, let op! De ooievaars zijn 
aan de trek en ik heb nog slechts één WIEG. 
Voorts te koop een prima Schrijfmachine. 
 
 
Lytje Willem op de Langestreek om de Noord;  
oktober 1967. Foto genomen door Ernst Budde-
berg (de vader van Kirsten). 
 

 
Hoe kom ik aan goede raadsleden. 
 
Door Pieter F. Visser 
 
Dat was in 1855 voor burgemeester Zeilinga een grote vraag. Sedert 1851 was de 
Gemeentewet van toepassing en weliswaar was er een overgangsperiode voor klei-
ne gemeenten als Schiermonnikoog, maar moest toch worden getracht tijdig de zit-
tende leden te herbenoemen. Dat is in het kort de inhoud van een brief die de 
Commissaris des Konings (CdK) aan de burgemeester van Schiermonnikoog 
schreef16. 
Al in 1852 en ook in 1854 hadden er leden van de raad moeten aftreden. ‘Wil de 
burgemeester even opgeven wie er in de afgelopen jaren stilzwijgend zijn blijven 
zitten en wie er in 1856 moeten aftreden’, zo luidt de boodschap. 
Uit het antwoord van dhr. Zeilinga blijkt, dat ook in 1850 al iemand had moeten af-
treden17. In het kort komt het neer op het volgende schema: 
1850: Cornelis Eltjes Hoeksma. 
1852: Jacob Prins en Albert Meinderts  Wielema . 
1854: Eldert Foppes Bakker en Johannes van der Schaaf. 
1856: Haaike Abrahams Zeilinga , burgemeester. 

                                                 
16 Tresoar, Leeuwarden,  toegang 11, nr. 9787 brief van  26 januari 1855. 
17  idem, toegang 11 nr. 9787, brief van 1 februari 1855 
 



Zeilinga schrijft dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat genoemde leden hun func-
tie voortzetten. 

 
Nu was het in die tijd zo dat er slechts een beperkt aantal inwoners mocht stemmen  
Op het eiland waren er nog geen 25 kiezers, waardoor er een vrijstelling bestond 
van het uitvoeren van de gemeentewet op dit terrein. Gedeputeerde Staten hebben 
in 1856 deze vrijstelling ingetrokken18. Er zou nu toch tijdig voor herbenoeming 
c.q. vervanging moeten worden gezorgd.  

 
In de loop van dat jaar komt wethouder Johannes van der Schaaf te overlijden19 en 
de CdK vraagt dan aan de burgemeester wie hij voor benoeming in zijn plaats wil 
voordragen en verder wie er als nieuwe raadsleden kunnen worden benoemd20. 
In een vertrouwelijk schrijven doet Zeilinga uitleg van de bestaande situatie en zijn 
visie daarop. Hij vindt het moeilijk om van de nu fungerende raadsleden iemand 
voor te dragen voor benoeming tot wethouder21. Voor de benoeming van een wet-
houder moet een keuze worden gemaakt uit drie raadsleden.  

 
Dit vraagt een toelichting. Volgens de voorschriften bestaat de raad uit zeven le-
den. Al gedurende langere tijd is er een vacature waarin niet was voorzien. Verder 
zijn de wethouders tevens raadslid en ook de burgemeester, wat in die tijd gebrui-
kelijk was. Van de zes bestaande raadsleden is wethouder Van der Schaaf overle-
den en hebben de heren Hoeksma en Zeilinga al een functie. Inderdaad kan er dus 
maar uit drie personen een keuze worden gemaakt. 
 
Wat deze drie kandidaten nu betreft schrijft de burgemeester: 
 
A.M. Wielema  is timmerman van beroep, gaande des morgens uit op zijn werk en 
eerst aan den spaden avond daarvan terugkerende. Deze voegt het meestal niet, de 
vergaderingen die bij dag worden gehouden, bij te wonen. Door diens benoeming 
tot wethouder zou dus de zo lastige bepaling ontstaan, dat de vergaderingen ge-
woonlijk in de late avond moeten plaats hebben; eene bepaling waaraan ik zelfs bij 
alle bereidwilligheid van mijne zijde, mij niet zou kunnen en ook niet mogen on-
derwerpen. 
 
J. Prins is een man, die weinig te vertrouwen is, (N.B. Prins is de plaatselijke huis-
arts!!) die de ongelukkige en droevige zwakheid heeft, van over nog in behandeling 

                                                 
18 brief van 21 juli 1856 in het gemeentearchief (GA 53) 
19 overleden op 9 juli 1855. BS Schiermonnikoog 
20 Tresoar, Leeuwarden, toegang 11 nr 9787, brief van 20 juli 1855 
21 Zowel de raadsleden als ook de wethouders werden destijds uiteindelijk door de CdK als 
zodanig benoemd. De burgemeester kwam wat betreft deze benoemingen met een voor-
dracht van de gemeenteraad. 
  



zijnde zaken, welke volstrekt voor geene mededeling vatbaar zijn, vaak zeer on-
voorzichtig zich uit te laten; een man daarenboven, die door eigene schuld te ge-
ringe achting in de gemeente geniet. 
 
E. Bakker kan – evenals de eerst gemelde Wielema – wegens zijn bedrijf als vee-
houder, landgebruiker en wagenaar, aan geen andere vergadering deelnemen,  dan 
die in den laten avond worden gehouden. Ook is zijne kennis van zaken te gering 
en zijn oordeel te weinig ontwikkeld, dan dat ik door zijne benoeming tot wethou-
der, en bij hem alszoodanig de vereischte medewerking en ondersteuning zou vin-
den. 
 
Het oordeel van Zeilinga over zijn raadsleden is niet mals. Opvallend zijn de grote 
bezwaren die hij zelf heeft om in de avonduren te vergaderen. Maar hoe nu verder? 
Hij ziet een lichtpuntje. Als de CdK zou willen meewerken aan de benoeming van 
notaris Jelke Brandsma tot raadslid van de gemeente Schiermonnikoog, dan zou hij 
daarna voor de benoeming tot wethouder kunnen worden voorgedragen. De bur-
gemeester noemt hem iemand met gezond verstand en rijp oordeel. Brandsma ge-
niet tevens uit hoofde van zijn stand, gedrag enz., alle die achting bij de ingezete-
nen alhier, welke in den te benoemen wethouder als een voornaam vereischte moet 
worden beschouwd, aldus Zeilinga. Weliswaar is er dan nog een vacature, maar die 
bestaat er sedert jaren. Het is moeilijk wegens het gering getal van bestendig hier 
aanwezige personen daarin te voorzien. 
 
De CdK gaat echter niet met een enkelvoudige voordracht voor een wethouder ak-
koord. De burgemeester moet opnieuw in de pen klimmen om zich te verantwoor-
den. Hij schrijft er lang over te hebben nagedacht22. 
Hij heeft echter geen personen kunnen vinden, die genoeg met oordeel en verstand 
zijn bedeeld, om zulk eene betrekking te kunnen waarnemen en daarin de nodige 
achtbaarheid te bezitten. Tot eene keus uit de zeevarenden mag ik niet overgaan, 
en onder de ouden van dagen, de reeds afgeleefden en enkele andere personen, die 
ook des zomers en bestendig hier aanwezig zijn, valt het zoo moeijelijk te kiezen. 
Ook over de op het eiland verkerende inwoners is zijn visie niet onverdeeld gun-
stig. Echter het probleem is duidelijk. Veel mannen (vrouwen kwamen nog niet in 
aanmerking) waren op zee en dus niet beschikbaar voor een bestuursfunctie. Uit-
eindelijk wordt raadslid Wielema toch als tweede wethouderskandidaat voorgedra-
gen. Brandsma heeft echter verre de voorkeur van de raadsvoorzitter. 
 
Voor het geval er naar het oordeel van de CdK ook in de sedert jaren bestaande va-
cature van raadslid moet worden voorzien meen ik daartoe te moeten kiezen Jan 
Fernim, Opzichter bij de lichttorens alhier. Deze persoon is wel eerst sedert korten 
tijd in deze gemeente gevestigd, is wel met de omstandigheden en belangen der 
                                                 
22 Tresoar, toegang 11, nr 9787, brief van 3 augustus 1855 
 



gemeente nog weinig bekend ……maar zou de betrekking van lid van den raad niet 
geheel ongepast kunnen waarnemen en door zijne benoeming alszoodanig, zou de 
raad eerlang weer voltallig kunnen zijn, schrijft Zeilinga. 
 
Zo vond hij een oplossing voor de vacatures in de raad en het college. 
 
Maar het loopt anders. Niet notaris Brandsma , maar de landbouwer Folkert de 
Boer wordt naast Jan Fernim door Ged. Staten tot raadslid benoemd23. Deze laat-
ste, ofschoon door de burgemeester maar nauwelijks geschikt geacht voor raadslid, 
wordt door de raad verkozen om op de voordracht tot benoeming van wethouder te 
worden geplaatst. Zijn benoeming in die functie volgt op 8 november 185524. 
Waarom het anders liep is niet te achterhalen. Zoals eerder vermeld ontbreken uit 
deze periode zowel de raadsnotulen als die van het college van B. en W. Daarin 
zou men mogelijk ook hebben kunnen lezen waarom in het gemeenteverslag over 
1855 de naam van Folkert de Boer niet voorkomt als lid van de raad. Was hij aan 
het einde van dat jaar al weer afgetreden? Of heeft men verzuimd zijn naam te 
vermelden? 
In het volgende jaar wordt de hele raad opnieuw benoemd en komt Eldert F. Bak-
ker niet terug. Als nieuweling verschijnt dan notaris Brandsma, die samen met C. 
Hoeksma en Zeilinga het college van B. en W. gaat vormen. Dan nog is de raad 
niet volledig, volgens het gemeenteverslag 1856. Raadsleden zijn dan Wielema, 
Prins en Fernim. Hoe het met raadslid nummer vier zat blijft gissen. De inmiddels 
gepensioneerde geneesheer Jacob Prins komt tegen het einde van 1858 te overlij-
den25. In zijn plaats komt de nieuwe geneesheer J.R. van Duijnen in beeld. Maar 
hij wordt niet als raadslid toegelaten omdat hij ondergeschikt is aan het gemeente-
bestuur. Er wordt beroep ingesteld, maar uiteindelijk oordeelt ook de Kroon, dat dit 
besluit om hem niet toe te laten terecht is genomen. 
Pas in 1859 is de raad volgens het gemeenteverslag over dat jaar weer helemaal 
voltallig. Raadsleden zijn dan Jan Aukes de Boer, Johan Stachouwer Visser, Fol-
kert de Boer en Eldert Bakker. Wethouders zijn C. Hoeksma en J. Fernim. Ook de 
burgemeester is nog steeds lid van de raad. 
 
Sinds die tijd is er gelukkig veel veranderd. Het algemeen kiesrecht voor mannen 
en vrouwen en de evenredige vertegenwoordiging geven een democratischer sa-
menstelling van de bestuursorganen. 
 
 
 
De ondergang van het stoomschip ‘Zaan’, een bijzondere samen-
loop van omstandigheden op Schiermonnikoog en Terschelling.  
                                                 
23 brief van Ged. Staten van Friesland dd. 8 okt 1855 (GA 53) 
24 brief van de CdK (GA 53) 
25 BS Schiermonnikoog 22 nov 1858, nr.5 



 
Door Douwe M. Homan 
 
In 1913 komt Jules Alphonse Mellema uit Rotterdam naar Schiermonnikoog om 
daar zijn nautische opleiding op de zeevaartschool aan te vangen. Jules is geboren 
in Rotterdam op 24 augustus 1892; hij heeft 
nog drie zusters en negen broers, waarvan de 
meesten ook bij de zeevaart betrokken zijn. In 
1915 maakt hij zijn eerste reis als derde 
stuurman op het s.s. ‘Bellatrix’ van vNievelt, 
Goudriaan & Co te Rotterdam. In 1917 be-
haalt hij het getuigschrift ‘Adspirant stm. 2e 
klas’, in 1918 zijn diploma tweede stuurman 
grote vart en in 1919 zijn eerste rang, waarna 
hij eerste stuurman wordt op het s.s. ‘Alkaid’, 
ook van bovengenoemde maatschappij. 
Gedurende de cursusjaren op Schiermonnik-
oog was hij studiegenoot van onder andere Ja-
cob Fenenga.    Elsientje Gitz   
      

Zoals zoveel jongens van de zee-
vaartschool heeft Jules inmiddels 
kennis gekregen aan een meisje 
van het eiland: Elsientje Gitz, tele-
foniste op het eerste postkantoor 
op Schiermonnikoog, aan de Mid-
denstreek nr. 3 (waar nu restaurant 
‘De Sapkûm’ is gevestigd).  
Elsientje (Elizabeth Johanna) 
wordt op 17 juni 1891 op Schier-
monnikoog geboren en is de 
   

 Het echtpaar Gitz voor hun huis Langestreek 70                               
 
dochter van P.C. Gitz (1859-1920) en J.J.G. 
Reudink (1862-1938); ze woont met haar ouders 
en broer Johan Adam aan de Langestreek 70. 
Elsientje spreekt goed Frans, zingt in het plaatse-
lijke zangkoor ‘Euterpe’ en treedt op als 
te in de NH-kerk. Vader Gitz is opzichter van de 
vuurtorenwachters op het eiland van 1890 t/m 
1920. Zijn zoon Johan wordt in 1888 op 
land geboren en gaat naar de zeevaartschool op 



Schiermonnikoog; hij behaalt in 1914 zijn eerste rang en is van 1921-1932 kapitein 
bij Stoomvaartmaatschappij Jos. de Poorter in Rotterdam. Hij raakt daarna betrok-
ken bij de Spaanse Burgeroorlog en vaart in de Tweede Wereldoorlog vanuit Enge-
land op zee. Na 1945 is hij tot zijn 70e levensjaar Noordzeeloods bij de fa. Dirk-
zwager te Rotterdam. 
 
 Johan Gitz 
Op 17 januari 1918 trouwen Jules en Elsientje op Schiermonnikoog; ze trekken van 
1918 t/m 1920 in bij haar ouders. In 1920 verhuist het echtpaar Mellema naar Rot-
terdam, omdat het voor zeelieden vaak lastig is om op een eiland te wonen in ver-
band met korte ligtijden van de schepen in Nederlandse havens. Zij gaan eerst wo-
nen aan de Westkruiskade, later verhuizen ze naar de Julianalaan 114 in Schiedam. 
In 1937 maakt Jules zijn eerste reis als afloskapitein op het s.s. ‘Alcyone’. 
Jules en Elsientje krijgen vijf kinderen: Jo, Nel, John, Els en Ina. 
In 1939 kopen ze van Eise Karst een huis op Schiermonnikoog aan de Langestreek 
42 (inmiddels Langestreek 42/Langestreek om de Noord 5), maar ze blijven in 
Schiedam wonen. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 is Jules eerste stuur-
man op het s.s. ‘Alwaki’ en moet de terugreis van Zuid-Amerika naar Nederland 
afbreken en uitwijken naar Engeland; op 10 juli 1940 wordt de ‘Alwaki’ bij Schot-
land getorpedeerd door de U 61 en zinkt; de bemanning wordt gered en aan land 
gebracht in Cardiff. Daarna wordt Jules Mellema kapitein op het m.s. ‘Aruba’ van 
de KNSM en later op het s.s. ‘Alcor’, wederom van vNievelt, Goudriaan & Co. In 
1942 wordt hij echter ziek en hij overlijdt op 5 juni 1943 in Wolverhampton in En-
geland, mede ten gevolge van oorlogshandelingen. Hij wordt eerst begraven in 
Wolverhampton en later in Mill Hill bij Londen. Op zijn grafsteen staat vermeld: 

‘Overleden in dienst van zijn vaderland’. 

 



 Jules Mellema 
 
Gedurende het verblijf van Jules Mellema op Schiermonnikoog krijgt hij onder an-
dere bezoek van zijn jongste broer Marie Willem (roepnaam Kees). Kees is onder 
de indruk van het prachtige eiland en zegt: ‘hier kom ik vast nog eens terug’, niet 
wetende wat het noodlot voor hem in petto zou hebben.  
 
In 1919 rondt Kees zijn opleiding af aan de zeevaartschool in Rotterdam en komt 
in dienst van de scheepvaartmaatschappij N.V. Houtvaart te Rotterdam. Op 8 no-
vember 1919 maakt hij zijn eerste reis op het s.s. ‘Zaan’ als derde machinist. De 
‘Zaan’ vertrekt met een lading stukgoederen van Rotterdam naar Reval in Estland, 
onder commando van kapitein J. Baardman. Aan boord zijn 24 bemanningsleden 
en twee passagiers. 
Op 9 november 1919 om 18.45 uur loop de ‘Zaan’ op een mijn 25 mijl o.n.o. van 
het lichtschip Terschellingerbank en zinkt binnen tien minuten. 
De 26 opvarenden verdelen zich over de sloepen: 22 man in de stuurboord-boot en 
4 man in de bakboord-boot. Er stond een stijve koelte uit o.z.o.bij een bedekte 
lucht met sneeuwbuien. In de verte ziet men de vuurtoren van Ameland, welk ei-
land men tracht te bereiken. 
De BB-sloep met vier inzittenden - de eerste machinist Cornelis de Wijs uit Rot-
terdam, de tweede stuurman Ariën Mier van Terschelling, de tweede machinist L. 
Hoftijzer en tremmer Johan Beek – wordt na 46 uur op 11 november gevonden 
door het Zweedse bergingsvaartuig ‘Hermes’ op 25 mijl n.n.o. van het Haaksvuur-
schip. De vier schipbreukelingen worden door dit schip opgepikt en naar Hoek van 
Holland gebracht; zij hebben een vreselijke tijd doorgebracht in sneeuw- en hagel-
buien en felle koude in een sloep half vol water. 
 
Inmiddels wordt door sleepboten, marinevaartuigen en vliegtuigen naar de SB-
sloep gezocht. In het ‘Dagblad Scheepvaart’ van 15-11-1919 staat het volgende 
vermeld: 
Scheepsberichten  
Ss Zaan. ’s Gravenhage, 13 November 
Heden zijn vanuit Nieuwediep vertrokken om de vermiste sloepen van het gezon-
ken vrachtstoomschip Zaan te zoeken: de sleepboot Drenthe van het Bureau Wijs-
muller, thans nog in dienst van de Marine en de mijnenveger 1. 
De Drenthe zal bewesten de vrije vaargeul en de mijnenveger tusschen het gevaar-
lijke gebied en de kust kruisen. 
 
Al deze pogingen bleken vruchteloos. Van de SB-sloep met 20 bemanningsleden 
en 2 passagiers heeft men nooit meer iets vernomen. Later blijkt dat al deze opva-
renden, inclusief kapitein Baardman en Kees Mellema, zijn omgekomen. 
 
De namen van de vermiste zeelieden zijn: 
 J. Baardman, Rotterdam, kapitein 



 Kikkert, Charlois, eerste stuurman 
 E. Roos, Terschelling, derde stuurman 
 M.W. Mellema, Rotterdam, derde machinist 
 C. Lammers, Delfzijl, stoker 
 B. Braat, Vlaardingen, stoker 
 T. van Eerden, Delfzijl, stoker 
 M. Strijbos, Maassluis, matroos 
 G. van Eijk, Den Haag, matroos 
 G. Madamer, Rotterdam, matroos 
 J. Kruit, Rotterdam, lichtmatroos 
 W. Principaal, Rotterdam, kok 
 P. van Oosterhout, Rotterdam, hofmeester 
 J. Klaverdijk, Rotterdam, jongen 
 J. van Es, Rotterdam, jongen 
 W. Kuipers, Appingedam, stoker 
 J. Bennik, Rotterdam, donkeyman 
Eén van de twee passagiers was de heer Van Vijven uit Schiedam. 
 
Bericht uit het ‘Rotterdamsch Jaarboekje 1920’: 
Het s.s. ‘Zaan’ van de maatschappij Houtvaart te Rotterdam, met levensmiddelen 
op weg naar Reva, loopt op mijnen en zinkt 25 mijl oost van het lichtschip ‘Ter-
schelling’. 22 personen komen om, 4 worden gered. 
 
Gezien de zware omstandigheden, waarin de vier geredden van de BB-sloep heb-
ben verkeerd, is er weinig fantasie voor nodig om een voorstelling te maken van de 
noodsituatie in de overvolle SB-sloep met 22 man aan boord, waaronder derde 
stuurman Evert Roos van Terschelling en Kees Mellema uit Rotterdam. De lege 
sloep is later aangespoeld op Terschelling. 
 



 
 
In de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 25 Februari 1920 verschijnt de 
uitspraak door de Raad van de Scheepvaart gedaan op 6 Februari, onder no. 24, be-
treffende de mijnontploffing, waardoor het stoomschip ‘Zaan’ is getroffen. 
Getuigen zijn onder andere eerste machinist Cornelis de Wijs uit Rotterdam en 
tweede stuurman Ariën Mier van Terschelling. 
De raad is van oordeel dat het stoomschip ‘Zaan’ op 9 November 1919 in de 
Noordzee tengevolge van een mijnontploffing is gezonken. De plaats, waar de 
ramp heeft plaatsgehad, vermag de raad bij gebrek aan gegevens niet met zeker-
heid vast te stellen. Volgens de verklaring van den stuurman was de koers te 12.30 
namiddags O.N.O. van de boei van de Terschellingerbank, dus ten zuiden van de 
vaargeul Borkum-Haaks en liep het schip toen een vaart van ongeveer 5 mijl. 
Welke koersen tussen 12.30 en 6.45, het ogenblik van de ramp, gestuurd zijn is 
echter onbekend. 
 
In december 1919 spoelt een onherkenbaar stoffelijk overschot aan op het strand 
van Schiermonnikoog en wordt begraven op de drenkelingenbegraafplaats ‘Vre-
denhof’. De overlijdensakte wordt op 26 december 1919 getekend door P. Gitz (de 
schoonvader van Jules Mellema) en de plaatselijke politieagent D. Minnema. 
Zoals begrijpelijk is een dergelijke gebeurtenis een belangrijk onderwerp van ge-
sprek in de kleine gemeenschap van het eiland en diegenen die betrokken zijn ge-
weest bij de teraardebestelling vertellen, dat het lijk een paar gebreide sokken 
droeg met de initialen: M.M. 



Dit komt Jules Mellema ter ore, die gelijk uitroept: ‘dat is mijn broer Kees!’ 
Naar aanleiding hiervan wordt het lijk weer opgegraven en geïdentificeerd door 
Jules en zijn vrouw Elsientje als zijnde Kees Mellema. Elsientje heeft namelijk de-
ze sokken voor hem gebreid en zelf de initialen M.M. er in aangebracht. 

 
Hierop wordt Kees over-
gebracht naar het kerkhof 
in het dorp, waar hij be-
graven ligt in het graf van 
de schoonouders van zijn 
broer Jules (de heer P.C. 
Gitz en mevrouw 
J.J.G.Reudink) in de 
noordwesthoek van het 
kerkhof. 
 
 
 
 

Bronnen: mevr. N. v.d. Bos-Mellema te Almere, de heer J. v.d. Bos te Almere, de heer P. 
Mellema te Groningen, de heer A. Boll te Enschede, de heer S. Mier te harlingen, de heer R. 
Spits te Gorredijk, de heer D. de Groot op Terschelling, de heer W. Klink te IJmuiden. Ge-
meentearchief en Bibliotheek Maritiem Museum Rotterdam, Gemeentearchief Schiermon-
nikoog, Instituut voor Maritieme Historie Den Haag, De Buul/400 jaar zeeverzekering op 
Terschelling. 
 
Mr. Johann (John) Erich Banck 
 
Door Hilbert G. de Vries 
 
In 1858 werd Schiermonnikoog door de Stachouwers verkocht. Voor 96.055 gul-
den (ruim 43.000 euro), buiten de kosten, werd het eiland gekocht door een rijke 
Hagenaar, de jurist mr. Banck. 
Deze John Eric Banck - officieel Johann Erich Banck - was geboren in Soerabaya 
op 3 november 1833 als zoon van Johann Erich Banck (1797-1857) en Carolina 
Wilhelmina Dorothea Hoff (1803-1883). Vader Johann Erich, die afkomstig was 
uit Sleeswijk, vestigde zich in 1820 in Batavia; korte tijd later vertrok hij naar Soe-
rabaya waar hij suikerfabrikant was. Het echtpaar kreeg zes kinderen: vier meisjes 
en twee jongens, waarvan één – Carl – slechts een half jaar oud werd.  
De andere zoon – Johann Erich - woonde als 16-jarige scholier in Leiden en werd 
in deze stad op 20 september 1851 als rechtenstudent ingeschreven. Hij promo-
veerde in 1856, met de dissertatie ‘Specimen juridicum inaugurale continens: 
quaestiones de jure hodierno’.  
Op 12 november 1858 trouwde hij met Sophia Maria Springer, dochter van de 
winkelier en kunstschilder Leendert Springer. Het echtpaar kreeg twee dochters: 



Carolina Charlotte (7 dec. 1859-27 juli 1860?) en Carolina Wilhelmina Dorothea 
(22 nov. 1860-7 jan. 1948).   
Johann Erich Banck kocht Schiermonnikoog dus toen hij net 25 jaar was: op 1 de-
cember 1858 werd de koopakte in het hypotheekregister overgeschreven. Banck 
kocht alleen het eiland – van de ‘heerlijke rechten’ deed hij afstand (Dat er op de 
Bank van Banck staat dat hij Heer van Schiermonnikoog was, is dus niet juist; hij 
was alleen eigenaar!).  
Al spoedig bleek dat hij het eiland niet alleen had gekocht om het pure bezit; hij 
deed veel voor het eiland en de bevolking. Na 1859 vertoefde Banck veel op 
Schiermonnikoog26. 
Banck begon met een aanzet tot de bestrijding van de verstuiving van duinen door 
helmgras te laten aanplanten. In 1860 liet hij op eigen kosten, voor 83.000 gulden, 
een vijf km. lange zeedijk aanleggen rond de kwelder. Daardoor ontstond de huidi-
ge polder van 400 hectare. Hij bevorderde de landbouw op nog meer manieren. Hij 
liet moderne boerderijen bouwen en moderne machines voor de landbouw invoe-
ren. Er was vooral veeteelt, maar ook wat akkerbouw. De lage dijkjes die in de ou-
de kwelder lagen, zijn na 1860, op enkele na, afgegraven. Banck werd in het be-
heer bijgestaan door een rentmeester, Nicolaas van den Worm, die vanaf 1861 ook 
als burgemeester optrad. 
Na 1870 kwam er ook werk in het recreatie en toerisme. De eerste badgasten kwa-
men naar het eiland. Aan het eind van de Badweg werd in 1887 een badhotel ge-
bouwd, voor het grootste deel betaald door mr. Banck. Verder kwamen er pensi-
ons, zomerhuisjes en een busdienst. 
In 1872 werd op het eiland een zeevaartschool gesticht – de opening was op 10 de-
cember van dat jaar27. Mr. Banck werd curator. Heel wat eilanders gingen naar de-
ze school en werden kapitein of stuurman in de koopvaardij. (In 1934 werd de zee-
vaartschool gesloten).  
Op 19 juli 1886 stelde Banck het slot Rijsbergen op Schiermonnikoog tijdelijk als 
vakantieoord beschikbaar voor arme kinderen28.  
In 1892 verkocht Banck het eiland aan de Duitse graaf Hartwig Von Bernstorff-
Wehningen. 
Johann Erich Banck overleed in Wiesbaden op 16 april 1902. 
 
Banck als schrijver en dichter. 
 
Banck heeft verschillende boeken op zijn naam; zowel op juridisch als historisch 
gebied. (Zie de - beknopte - bibliografie aan het eind van dit artikel). 
 
Tijdens zijn studie had Banck al een zekere naam opgebouwd als dichter; in 
1851(!) publiceerde hij de bundel ‘Zeepbellen’; lyrische dichtproeven’. Ook werkte  

                                                 
26 Schiermonnikoog, het eiland der grijze monniken (1938), blz. 53. 
27 H.J. de Feyfer - Het licht der zeevaart (1974); blz. 131. 
28 G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland. 



hij als student mee aan ‘Asters’; dichtbundeltje, bijeenverzameld door eenige H.H. 
Studenten te Leyden, Utrecht en Deventer, (Leiden, 1854), waarin o.a. bijdragen 
van J.P.N. Land en J.E. Banck, “figuren uit de vriendenkring van Piet Paaltjens”29.  
Ook Schiermonnikoog inspireerde hem tot het maken van gedichten.  
Bekend is het gedicht dat hij maakte bij de inwijding van de nieuwe kerk in 1866. 
Ook Jan Stap, ‘de bekende hinkende doodgraver’30, werd door hem in een gedicht 
herdacht. Deze twee gedichten staan ook in de bundel ‘Verspreide gedichten’ uit 
1868; waarin eveneens het gedicht ‘De nachttrein’ staat - een gedicht dat door Ger-
rit Komrij is opgenomen in zijn ‘2000 en enige gedichten’.  
Op zondag 8 december 1878, bij de herdenking van het 50-jarig ambtsjubileum 
van ds. Hundlingius, werd “de oude Dienaar des Woords”31 een cantate toegezon-
gen, gedicht door Mr. Banck.  
Verder is er nog een fragment van een gedicht bekend, afgedrukt in: J.J. Visser – 
70 jaar historie van Schiermonnikoog; 1968, blz. 6. 
 
Enkele gedichten van Banck zijn op muziek gezet, o.a. door de componisten Viotta 
en Hol. 
 
Werken van John Eric Banck 
 
Zeepbellen: lyrische dichtproeven; 1851    
Eene wintermijmering uitg. ten voordeele der algemeene armen der stad Leyden; 
1855  
Specimen juridicum inaugurale continens: quaestiones de jure hodierno; 1856 
De komeet: een zang des tijds; 1858  
Mondig!: een lied Z.K.H. den Prins van Oranje toegezongen; 1858  
Artikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelicht; 1861  
De koloniale staatkunde van het Kabinet ontvouwd en beoordeeld; 1861  
De waterman; 1861  
23 Mei MDCCCLXVIII : cantate bij de viering van het derde eeuwfeest ter herin-
nering aan den slag bij Heiligerlee (23 Mei 1568); 1868  
Verspreide gedichten; 1868  
Geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij; 1869  
Alea jacta est: een laatst woord aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-
Generaal; 1872  
De Brielsche waternimf en de aesthetiek; 1872  

                                                 
29 Deze zinsnede doet vermoeden dat er misschien toch wel een zekere mogelijkheid zit in 
het bericht dat Piet Paaltjens wel eens op Schiermonnikoog is geweest! 
30 A. Winkler Prins - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog; 1868. 
Blz. 98. 
31 L. Wiersma - Het eiland Schiermonnikoog, 1938; Blz. 22; op blz. 23/4 is deze cantate af-
gedrukt. 



Atchin's verheffing en val: met historische bijlagen en een oud kaartje der reede 
van Atchin; 1873  
Een stem der natuur: dramatische schets in één bedrijf; 1875  
De Hooge school of een Leidsch student uit de XVIIIe eeuw: vermakelijke en 
stichtelijke zedeprent voor de leergierige jeugd, in 4 tafereelen; 1875  
Vondel herdacht; 1879  
Voor de Transvaal, 1881 
Ter uitvaart; 1890  
Een lied voor Transvaal; 1900  
 
Enkele op muziek gezette gedichten: 
 
HOL, RICHARD Romanze, Soldatenkoor, Elegie: uit de Heiligerlee cantate: 68ste 
werk / gedicht van J.E. Banck / muziek van Richard Hol / klavierbearbeiding van 
den komponist  
HOL, RICHARD Lied der negerin: uit de legende "De vliegende Hollander" / ge-
dicht van J.E. Banck / gekomponeerd voor koor, soli en orkest door Richard Hol 
SPOEL, ARNOLD Zugvögel: für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung: Opus 
9 / Gedicht von J.E. Banck / componirt von Arnold Spoel  
 
 
Oude foto’s. 
 
In de vorige jaargang, blz. 88, de foto van de oude centrale: de man die daar voor 
de deur staat is Hendrik de Jonge. 
 
 
De nieuw oude foto’s. 
 



 
1. Een ansicht van de Middenstreek. Het tweede huis links is het eerste postkantoor 
van Schiermonnikoog (nu Restaurant ‘De Sapkûm). De vrouw in de witte blouse 
op het hek is zeer waarschjnlijk Elsientje Gitz (zie het artikel van Douwe M. Ho-
man in dit nummer). 
 

 
 



2. Vijftig jaar geleden: winter 1956. Geen boot, dan maar het vliegtuig! (foto uit 
het archief van Bauke Henstra). Met zonnebril: juf Ginhoven en Janneke Hooghart, 
met drie zusjes Schut. 
 
 
De Kwade Vier. 
 
Verhaal uit het boek:  
Weerd, H. de - Waddenlegenden. Ill. A. Broeckman-Klinkhamer. Overveen, De Li-
brije, 1942. 215 blz. 
 
De Kwade Vier: zo werden de vier mannen genoemd, die er altijd opuit trokken 
onder commando van Riekert, wanneer het stormde. 
Als de wind gierde over de duinen en vieze schuimvlokken door de lucht slierden - 
losgerukt uit de brullende branding -, maakten zij hun boot zeeklaar en roeiden, 
met hun bijlen en punthaken, in de richting van de schepen, die aan den grond wa-
ren gelopen en door de beukende golven uit elkaar werden geslagen. 
Riekert gaf altijd het sein, wanneer er werk aan den winkel was. Hij stond in 
stormweer op de duintoppen uit te kijken of er ook een stukje zeil zichtbaar werd 
aan den einder en zodra hij wist, dat een schip vliegend de lage, verraderlijke gron-
den naderde, waarschuwde hij de anderen. Als Riekert commandeerde, dachten de 
anderen er niet aan hem te weerstreven. Het sprak vanzelf, dat de oude, ruige man 
het bevel voerde en het sprak vanzelf, dat hun rooftochten buit leverden, en het 
sprak ook vanzelf, dat zij veilig in hun huizen terugkeerden, als Riekert doorzette. 
Soms voeren zij niet uit. Dat was, wanneer zij drie malen gepoogd hadden de zee 
meester te worden, maar drie malen terug waren geworpen op het strand. Dan 
gromde Riekert iets tussen zijn tanden en borgen ze de boot weer op. Vreemd was 
alleen, dat - wanneer Riekert het opgaf - geen schepen aan den grond liepen en 
vergingen en als ze al vast waren gelopen, toch later weer vlot kwamen en verdwe-
nen in de verte, zodat er geen buit te halen was. 
Maar wanneer het gelukte de boot zee in te krijgen, wisten ze, dat hun reis naar de 
wrakken rijkdom bracht. 
Riekert was zwijgzaam en gaf alleen maar korte bevelen. 
Omdat hij veel groter was dan de anderen, zag hij ook altijd het eerst, waar het 
worstelende schip zich in de verte bevond. 
Eenmaal in het water, roeiden de vier mannen uit alle macht en zat Riekert achterin 
bij het roer, met samengeknepen lippen. 
Wanneer zij het in-nood-verkerende vaartuig waren genaderd, bleven ze wat heen 
en weer zwalken. Om de schreeuwende schepelingen bekommerden zij zich niet. 
Die lieten ze al schreeuwende verdrinken. 
Riekert wachtte altijd met zijn luguber werk, totdat het schip door de beukende 
golven uit elkaar was geslagen en de krijtende schepelingen waren verdwenen in 
de diepte. 



Dan stond hij op en tuurde om zich heen over de kokende wateren en over de laat-
ste stukken van het wrak en zei af en toe alleen maar: “Daar!” Als hij dat zei, wees 
zijn grote, ruige hand in de richting, waar wat dreef. 
Wat hij aanwees, visten de anderen op en wat hij niet aanwees, lieten zij drijven. 
Wanneer het genoeg was en de boot diep lag vanwege de vangst, liet Riekert het 
kleine zeil hijsen aan de korte mast en keerden zij terug. 
 
Riekert woonde eenzaam in de duinen en liet zich weinig in het dorp zien. De 
Kwade Vier woonden wel tussen de andere mensen, maar hadden toch weinig om-
gang met hen. Zij zelf schenen er geen belang bij te hebben om veel met de men-
sen te verkeren, en de dorpelingen van hun kant stelden de omgang met de Kwade 
Vier geenszins op prijs. 
Iedereen wist wel wat de mannen uitvoerden en dat hun leven gevuld was met ro-
ven en jutten. Allen wisten ook, dat zij schatrijk waren geworden door hun vrese-
lijk werk. Maar niemand begreep eigenlijk waarom de Kwade Vier doorgingen met 
roven. Zij waren immers rijk genoeg om stil te gaan leven en zich te omringen met 
alle luxe, die zij zouden begeren. En ook waren ze niet zoo jong meer. Maar het 
scheen wel, alsof de mannen er niet mee op konden houden en dat zij altijd op-
nieuw hun boot tijdens stormweer het water moesten induwen op het bevel van 
Riekert, die de wacht hield op de duinen. 
Als het er op aan kwam, waren de mensen bang voor de Kwade Vier en hun aan-
voerder. Men fluisterde, dat de duivelen aan Riekert zelf het sein kwamen geven 
wanneer hij uit moest varen. En men fluisterde ook, dat hij niemand redden mocht. 
Wanneer hij dat wel zou doen, zouden de duivelen en heksen zich op hem en de 
Kwade Vier wreken. Zeker was, dat de mannen in verbinding met duistere machten 
stonden en daarom was het maar beter, dat men zich niet met hen bemoeide en hen 
ook niet in den weg liep. Men kon nooit weten, wat daarvan de gevolgen konden 
zijn ... 
De Kwade Vier wisten wel, wat men onder elkaar vertelde, maar zij lachten er wat 
om. Wat gaven zij om mensengepraat! 
Eens - terwijl het niet stormde, doch er enkel maar een stevige bries stond - kwam 
Riekert het bevel om uit te varen brengen. 
De Kwade Vier keken hem eens aan, alsof ze hun aanvoerder niet goed begrepen. 
,,Nou varen?” vroegen zij. Het was nog niet eerder gebeurd, dat zij zoiets vroegen, 
wanneer het commando klonk. 
,,Varen!” herhaalde Riekert met nadruk. 
De mannen keken eens naar de lucht en toen naar elkaar. 
,,Bij zulk weer varen?” vroegen ze nog eens. ,,Wat zou er voor ons te halen zijn?” 
Riekert zei voor de derde maal: “Varen” 
De mannen zwegen en maakten de boot klaar. Hun aanvoerder zou wel weten, 
wanneer zij varen moesten. 
Enige ogenblikken later roeiden zij weg, zwijgend. 
Omdat er geen branding stond, was het werk niet zoo moeilijk als anders en soms 
scheen het wel, alsof de bries steeds minder werd. 



Heel in de verte was op zee een schip te zien, dat met volle zeilen door het water 
sneed. 
,,Dat ding raakt met zulk weer niet aan den grond,” bromde een der mannen. 
,,Straks zul je het zien wegzeilen,” meende de tweede. 
,,Ja, waarom gaan we eigenlijk niet terug?” vroeg de derde. 
Nog nooit was het gebeurd, dat de mannen onder het roeien spraken. Al hun krach-
ten werden vereist en de stormen hadden het onmogelijk gemaakt, maar nu was het 
anders. Het roeien ging gemakkelijk en de wind ging steeds meer liggen. 
Riekert sprak geen woord. Hij zat met stram gezicht en verbeten mond aan de 
stuurriem en hield de zeilen op zee in het oog. Een tijdlang voer men zwijgend 
voort. Steeds meer lieten ze de witte duinen van het eiland achter zich. 
Opeens bromde Riekert hard-op: ‘De wind gaat helemaal liggen.’ Zijn stem klonk 
eigenaardig, net alsof hij praatte tegen iemand, die er niet was. 
De mannen keken hun aanvoerder aan, maar Riekert’s ogen staarden voor zich, 
strak op het water in de verte. Het scheen, alsof hij de anderen niet zag. 
Werktuigelijk keerden de roeiers zich even om en tuurden in de richting waar het 
schip moest varen. 
,,Maar ... maar...” stamelden hun monden. 
Wat ze zagen, begrepen ze niet. Er waaide bijna geen wind meer en toch zeilde 
daarginds de boot, alsof de duivel zelf aan het roer stond. Vol en bol stonden de 
zeilen en met een razende snelheid stormde het de banken tegemoet. 
“Hoe kan dat? ... M'n God ... zie!…” 
Het schip zeilde recht op hen aan. 
Met open monden en uitgepuilde ogen bleven de mannen zitten kijken. Angst 
krampte om hun lippen. 
Riekert was opgestaan. Hij scheen niet te zien, dat zijn mannen de riemen lieten 
rusten en hij scheen ook niet op te merken, hoe angstig zij werden. 
Zich een beetje voorover buigend, schreeuwde hij eensklaps: “Daar! ... Daar!” 
Een langgerekt gekraak klonk over het water en angstkreten gierden ver weg. 
De mannen in de roeiboot sidderden. 
,,Daar” ... schreeuwde Riekert weer. 
,,Vooruit ... op.. . neer ..” 
Het grote schip was aan den grond gelopen en de Kwade Vier roeiden voorwaarts, 
Plotseling stak de wind op en groeide tot orkaankracht. 
Zo plotseling gebeurde het en zo sterk was de golfslag, dat twee der riemen verlo-
ren gingen. 
Riekert scheen ook dat niet te merken. Hij scheen niets te merken. Hij keek alleen 
naar het schip, dat uit elkaar werd gerammeld door de zee. En hij brulde niet een 
woord. 
Boven het geraas van wind en golven klonk het gekerm der schipbreukelingen, 
maar niemand dacht er aan hen te redden. 
Toen het wrak geheel uit elkaar was gebeukt en gezonken, en toen de laatste hulp-
kreten waren uitgeschreeuwd, kwam Riekert tot ontwaking en zuchtte. 



,,Ze zullen me ook nu helpen” mompelde hij verlicht, maar de mannen verstonden 
die woorden niet goed en wat zij verstonden, konden ze niet begrijpen. 
Zich tot de Kwade Vier wendende zei hij. “Nu aan ’t vissen” 
Zijn ogen tuurden om zich heen over het woelige water, maar hoe zij ook tuurden, 
ze zagen niets drijven. 
De mannen roeiden in het rond, terwijl hun aanvoerder stond te schreeuwen. 
“Is er dan niets ... ?” 
,,Vooruit ... roei op!” 
Vloeken knarsten scherp tussen zijn lippen. 
Het roeien ging zwaarder en zwaarder en tenslotte kwamen ze niets meer vooruit. 
,,Vooruit ... zeg ik . . . vooruit ... !” 
Riekert tierde en schold als een gek, terwijl zijn rode hand dreigend zwaaide. 
Dan bleven zijn ogen rusten op iets, dat hij zag spartelen bij de boot. 
,,Haha! ... daar hebben we eindelijk wat!” brulde hij en zich buigend, greep hij in 
het water langszij en smeet een vreemd voorwerp in de boot. 
De Kwade Vier keken met grote ogen. 
Een grote en vuurrode haan stapte heen en weer en kroop daarna, om zich heen 
pikkend, voorin. 
,,Ja, daar heb je zeker wat, Riekert” smaalde er een. 
Opeens was de lucht vol van gedruis en gelach. 
Stemmen gierden: “Daar heb je wat ... daar heb je wat!” 
Maar er was geen sterveling te zien, er waren alleen jagende wolken boven hun 
hoofden en onstuimig golvende wateren om hen. 
De mannen sidderden. 
Riekert vloekte zoo hard hij kon. Zijn grof gelaat vertrok zich in grijnzende kramp. 
,,Vooruit ... terug ... !” schreeuwde hij schor. 
Doch de mannen konden niet meer roeien. 
De wilde, woeste zee voerde de boot mede in onstuimige jacht, terwijl lachende en 
harde stemmen van onzichtbare wezens in de oren der mannen klonken. 
De duivelen en heksen uit de duinen ... 
Altijd maar voort jaagde de boot, zich niet storend aan de woedende golven. 
Toen de mannen enige ogenblikken later met hun niet-begrijpende angstogen naar 
de plek keken, waar de haan weggekropen was, zagen ze het dier niet meer, maar 
zagen zij den duivel zelf zitten met vals loerend gelaat. 
Zoo schrokken de Kwade Vier, dat zij verstijfd bleven zitten staren. 
Er kwam geen eind aan het gelach en gegier der duivelen. 
Er kwam geen eind aan het staren der Kwade Vier. 
Er kwam geen eind aan het vloeken en tieren van Riekert. 
Er kwam geen eind aan het loeren en grijnzen des duivels. 
Er kwam geen eind aan het jagen en jachten over de zeeën. 
En ook kwam geen einde aan het schreeuwen om hulp van hen, wier schepen in 
stormgetij vastliepen op de lage gronden. 
Altijd - ja, altijd gaat het voort.  
 



 
Kort nieuws 
 
Scheepstrommel 
 
Soms duikt er binnen de eigen familiekring een kleinood op dat het vermelden 

waard is. In dit geval gaat het om een 
scheepstrommel - zie foto -, afmetingen 
25 bij 19 bij 5 cm. (inderdaad een klein 
exemplaar, want in die tijd - ongeveer 
1830 - was het aantal documenten klei-
ner in aantal dan tegenwoordig). 
Wat voor geschiedenis gaat er achter de-
ze scheepstrommel schuil? 
De trommel heeft toebehoord aan Geert 
Teunis Borst, schipper op de kof Enge-
lina; genoemd naar zijn vrouw Engelina 
Abrahams Zeilinga. Zij zijn mijn bet-
overgrootouders van moeder’s kant. En-
gelina ligt op Schiermonnikoog begra-
ven; van Geert ontbreekt na 1838 elk 
spoor. 
De trommel kwam uiteindelijk in het 
bezit van mijn moeder’s zuster, die hem 
meenam naar Sumatra, waarna hij het 

kamp overleefde en via Australië terugkeerde naar Nederland - een bereisd geval 
dus! 
Bij de naam Engelina ging mij een lichtje branden en kon ik de nazaten de bijzon-
derheden vertellen, die voor hen tot dan toe volkomen onbekend waren. 
De trommel bevindt zich thans in goede handen; misschien kunnen we hem tonen 
als daar een geschikte ruimte voor is. 
 
P.J. Teensma.  
 
Het stond in de krant, dus is het waar …. of niet? 
 
In de Leeuwarder Courant van 7 januari 2006 stond een artikeltje over de eerste au-
to in Friesland: het nummerbord B1, dat in 1906 was uitgegeven. Bij het artikel 
stond een overzicht van de aantallen auto’s die in 1910 in Friesland waren. Op 
Schiermonnikoog zouden toen drie auto’s zijn geweest. Wel een mededeling waar 
je van opkijkt, want hoeveel verharde weg was er toen op het eiland? Alleen de 
Badweg! Wat moest je dan met een auto op het eiland?   



In het overzicht stond ook dat zowel op Ameland, als op Terschelling en Vlieland, 
geen enkele auto voorkwam. 
Inderdaad is niet alles waar wat in de krant staat.  
Het gaat hier om een lijst met nummerbewijzen voor motorvoertuigen (‘Lijst van 
nummerbewijzen voor motorrijtuigen, in Friesland afgegeven in de periode 1 ja-
nuari 1906 – 1 februari 1922’). Deze waren niet in het bezit van Tresoar, het Rijks-
archief Friesland. Men heeft ze kunnen kopiëren van exemplaren die in het bezit 
zijn van het archief van de ANWB. Navraag bij de ANWB leverde het volgende 
antwoord op: “Helaas kunnen wij niet achterhalen wie in die tijd een auto heeft ge-
reden op Schiermonnikoog. Na het nazien van de lijst van nummerbewijzen (1910 
t/m 1912) over de provincie Friesland kwamen wij geen registratie tegen over de 
auto's in Schiermonnikoog”. Dus toen maar richting Tresoar getogen (men wilde 
het daar ook wel voor mij nakijken, maar daar zat dan een (behoorlijk) prijskaartje 
aan!). En wat blijkt: de journalist van de LC had boven het overzicht gezet ‘1910’, 
maar hij schijnt (volgens een medewerker van Tresoar) de hele reeks van 1906 tot 
1920 (niet tot 1922? hgdv) te hebben nagekeken. Toen ik deze lijsten  nakeek, 
kwam het volgende er uit te voorschijn. 
In deel 1, 1906-1910, komt de vermelding ‘Schiermonnikoog’ niet voor; in deel 2, 
1911-1922, wel.  
In de lijst:  
‘bijgewerkt tot 1 april 1917’, onder nummers 1706-1707: Jhr. R.F.O. Groeninx van 
Zoelen;  
‘bijgewerkt tot 1 november 1920’, onder nummer 3191: D. Woltman;  
‘bijgewerkt tot 1 februari 1922’, onder nummer 4162: W. Fenenga.  
(Verder komt, met als eerste nummer 1838, de vermelding Ameland wel een paar 
keer voor! En dat degene die voor de krant de lijst heeft doorgekeken de namen 
Terschelling en Vlieland niet is tegengekomen, klopt wel. Deze eilanden hoorden 
toentertijd bij de provincie Noord-Holland; ze zijn in 1942 bij de provincie Fries-
land gekomen!).  
Groeninx van Zoelen was in de 1e Wereldoorlog bevelhebber van de marine op 
Schiermonnikoog. 
Wie D. Woltman was, is mij niet bekend; was W. Fenenga misschien Wopke? 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Verenigingsnieuws 
 
Jaarvergadering  20 oktober 2005 
Ruim 7% van de leden van onze vereniging is aanwezig wanneer de voorzitter de 
vergadering opent met de mededeling dat we dit jaar de 400 leden zijn gepasseerd! 
Daarna komen een aantal schriftelijk ingekomen vragen aan de orde zoals een 
fietspad langs de oude dijk en het plan van de heer Jan Loman voor het Plantsoen. 
 



Hierna worden enige speerpunten van onze vereniging toegelicht. Aan de orde ko-
men onder andere het interviewproject (al 20 gehouden interviews!); de begraaf-
plaats; de eilander taalplúech (al voor het 32ste jaar!); de expositie over boeren 
(veel lof) en het werk van beide redacties (eveneens veel lof). 
Wat betreft de redactie nog de opmerking dat momenteel een boekje over het Zee-
manscollege op de helling staat met de vraag of iemand misschien een mooie foto 
en/of een schilderij heeft om daarmee de omslag te sieren. Er komt niet meteen een 
reactie uit de zaal.  
Dan nog even een droog kwartiertje over de financiën en de statutenwijziging.  Met 
betrekking tot het lidmaatschapsgeld weet de penningmeester er voor het komende 
jaar een contributieverhoging van 1 euro uit te slepen. Op grond van suggesties 
over de wijze van behandeling wordt besloten om de statutenwijziging in de vol-
gende jaarsvergadering (februari 2007) opnieuw op de agenda te zetten. 
De rondvraag levert nog enkele vragen op en ook de mededeling dat wijlen me-
vrouw Kruisinga de vereniging een schenking heeft gedaan, namelijk enkele foto-
albums en een schilderij van eilander schilder Teen Visser.  
Na de pauze krijgt de heer Van der Boor het woord. Hij geeft een zeer verhelde-
rende toelichting op de stand van zaken met betrekking tot “De Promenade” 
(nieuw op te zetten Bezoekerscentrum).  
Het is 22.30 uur geweest als de voorzitter iedereen bedankt en wel thuis toewenst.  
 
Werkverdeling bestuursleden 
De vereniging is de laatste jaren fors gegroeid en de organisatie heeft daarmee 
geen gelijke tred gehouden. Vandaar de noodzaak om het komende jaar binnen de 
bestuurlijke organisatie tot een grotere duidelijkheid en afstemming te komen. In 
de vergadering van 13 februari j.l. is dan ook besloten om over te gaan tot het in-
stellen van portefeuilles. Op deze wijze kan een betere spreiding van verantwoor-
delijkheden tot stand komen. De belangrijkste verandering is dat Jan Holwerda nu 
verantwoordelijk is voor de Distributie & Verkoop (voor adres: zie binnenzijde 
omslag).   
 
Dit jaar zal voorts in het teken staan van het maken van een eigen website & logo. 
Wat betreft het logo: dit zal in overleg met Jan Kees Schelvis plaats hebben en Eric 
Augusteijn heeft aangeboden voor de vereniging een website te maken.       
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
De laatste reis van het zeilschip George Washington.  €   9,25; leden € 7,50 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     €  3,75 



themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     €  4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   €  5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” €  6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2005 “Boeren op Schiermonnikoog ”  € 14,50 
reguliere nummers ‘’t Heer en Feer’     €  3,75 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews,  Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om 
het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* In de serie ‘de ambtswoning’ ‘Het huisje naast de toren’; over de noordelijkste 
woning van Nederland en de bewoners Hedzer Roemers en Zwanny Smidts. 
Leeuwarder Courant, 19 november 2005. 
 
* In de serie ‘Must hoare wie ’t seit!’ een interview met Henk Koning. Nieuwe 
Dockumer Courant, 5 december 2005. 
 
* Een artikel van Hidde Feenstra in de periodiek Fryslân, nieuwsblad voor ge-
schiedenis en cultuur, 11e jaargang, december 2005. 
Onder de titel : Voorgoed verloren  ...oude cultuursporen op Schiermonnikoog ?, 
gaat hij in op door hem aangetroffen opvallende bodemsporen, die hij in oktober 
2004 op ruim 600 meter ten noord-noord-westen van strandpaal 2 aantrof. 
 
 
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 



Eerst de oplossing van de foto in nummer 3 van de vorige jaargang. Op de foto is 
afgebeeld de gevelsteen in het schuurtje (het 
oude olieschuurtje) bij het huis ‘Duinoord’, 
het huis bij de nooist túer (de ex-watertoren). 
De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat 
naar Gerard de Gier.  
 
(Gezien het geringe aantal inzendingen de 
laatste keren - deze keer maar twee - is het 
de vraag of het de moeite loont om hiermee 
door te gaan! Dit geldt trouwens ook voor de 
rubriek ‘Bibliografie van Schiermonnikoog’, 
waar nagenoeg geen reacties op komen!)  
 
De nieuwe (laatste?) raadplaat: waar is dit te 
zien?  
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; 
vóór 15 mei 2006. 
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't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ 
 Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
Eddie Bakker; Erik Jansen, Arend J. Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie reguliere nummers: Hilbert G. de Vries 
Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 344; e-mail: hgdv@hetnet.nl 
 
Eindredactie themanummers: Arend J. Maris 
Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog; 
tel 0519 – 531 571; e-mail: arendmaris@hotmail.com 
 
Ledenadministratie en Financiën: WybJan Groendijk 
Willem Dijkstraat 4, 9166 SG Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 242; e-mail: wj.groendijk@chello.nl 
 
Distributie en Verkoop: Jan Holwerda 
Gratia Susannastraat 6, 9166 PK Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 478; e-mail: janendinyholwerda@hotmail.com 
 
Abonnementsprijs:  € 14,50 per jaar 
Postabonnees:     € 18,50 per jaar 
Losse reguliere nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion Grafisch Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 



  

Van de redactie 
 
Het lijkt alsof deze foto verdwaald is: moet die niet in de afdeling ‘oude foto’s’? 
qua onderwerp is dat inderdaad waar, maar de reden dat deze foto hier staat is dat  
hij inderdaad ‘verdwaald’ was.  
Deze foto is namelijk 
gevonden in een 
vuilniscontainer op het eiland. 
Het is een foto die in 1894 
gemaakt is door de fotograaf 
Pottjewijd; hij is ook afgedrukt 
in het boek van Bram Spier – 
‘Terug naar Schiermonnikoog 
van vroeger’ op blz. 123. 
U begrijpt wat we willen 
zeggen: ’t is zonde om zoiets 
weg te gooien! Dus (nogmaals) hierbij een oproep: hebt u “Schiermonnikogiana’ 
(spullen die betrekking hebben op Schiermonnikoog), gooi ze niet weg, maar 
waarschuw ons of breng ze naar ons, bijv. naar onze verenigingsarchivaris Henk 
Koning, Nieuwestreek 1. 
 
Uw kopij voor het volgende nummer wordt verwacht vóór 1 september. 
 
Inhoud 
 
1 Van de redactie 
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Heimwee & Dichterschap 
 
Arend J. Maris 
 
Het  was in 2005 precies 25 jaar geleden dat Schiermonnikoog binnen een halfjaar 
twee mensen verloor die door hun werk, met name hun gedichten in de eilander 
taal, een blijvende bijdrage hebben geleverd aan het eilander cultureel erfgoed. 
Reden, weliswaar iets later dan gepland, om leven en werk van Pita Grilk en 
Lambert Wiersma in dit tijdschrift te herdenken. Een verslag. 
 
Het eiland heeft ze steeds als een kostbaar kleinood met zich meegedragen 
Pita Grilk (1905-1980) 
 
Pita is afkomstig uit een geslacht van eilander zeelieden. Haar vader, Louw Grilk, 
is van 1876, gaat naar de eilander zeevaartschool, doet aan boord ervaring op bij 
bekende gezagvoerders, waaronder zijn vader Janke Grilk, en is al op jeugdige 
leeftijd gezagvoerder. Hij vaart op schepen van de in Amsterdam gevestigde Vinke 
en Co. In 1899 trouwt hij met Pietje Schaafsma. Zij is dochter van Watze Oenes 
Schaafsma die tegenover hotel de Boer - later Van der Werff - een eigen logement 
heeft. Louw en Pietje gaan op de Middenstreek wonen en krijgen vier kinderen. 
Eerst drie dochters, daarna een zoon. Pita is de laatste van de drie dochters en 
wordt in 1905 geboren. Als gezagvoerder raakt haar vader spoedig in goede doen 
en heel het dorp zal dat weten ook. Rond 1910 bouwt zijn zwager, aannemer Albert 
Schaafsma, op het Westeinde van de Langestreek voor hem een nieuw huis. In 
tegenstelling tot de veelal kleine eilanderhuisjes, is het uitzonderlijk groot. Daar in 
dat huis, met op gevel lange tijd Beerenburgh, maar nu Marijke, groeit Pita op. 
Muziek speelt bij haar thuis een belangrijke rol. Er wordt veel gezongen en vooral 
ook naar opera’s geluisterd. Pita speelt al vroeg op de eigen huispiano en haar 
zuster Nan kiest voor de viool en krijgt daarin les van meester Hellings, van haar 
school op de Nieuwestreek. Ook Pita gaat naar deze school en wil het liefst aan de 
vaste wal in de muziek verder. Met o.a. op het eiland gestationeerde matrozen 
vormen Pita en haar zus Nan enige tijd het toneelgezelschap “Happy Family” dat 
verscheidene keren in de hotels van Van der Werff en Jansma optreedt. Pita lijkt 
een zonnige toekomst tegemoet te gaan. Maar dan gebeurt er thuis iets, dat haar 
leven en ook dat van haar zuster compleet op zijn kop zet. In 1920 overlijdt 
plotsklaps hun moeder, 45 jaar jong, en een paar jaar later komt hun vader ziek 
thuis. Zijn ziekte is ook psychisch en blijkt langdurig van aard. De beide zussen 
krijgen een zieke vader te verzorgen. Voor hem is het  varen voorgoed voorbij en 
zijn inkomsten lopen drastisch terug. Zolang hun jongste broertje Louw nog op het 
eiland verblijft, behoort ook hij nog tot hun huishouden. Ook hij gaat naar de 
eilander zeevaartschool en daarna  wil hij naar Leeuwarden voor een verdere studie 



  

aan de middelbaar technische school. Tenslotte besluiten ook de beide zussen in 
1929 om samen met hun hulpbehoevende vader ook naar Leeuwarden te 
vertrekken en daar een huis te huren. Ze wonen eerst aan de Willemskade, daarna 
aan de Emmakade.  
 
Naast de zorg voor haar vader gaat Pita in Leeuwarden naar de muziekschool en 
specialiseert zich op piano en orgel. Haar zus Nan volgt zanglessen, droomt van 
een carrière als operazangeres, en als dat niet gaat, verandert ze bijna moeiteloos 
van richting, wordt spraaklerares en gaat in het bijzonder onderwijs les geven. 
Daarnaast heeft ze een praktijk aan huis. In 1949 overlijdt hun vader.  
 
Na de dood van haar vader wil Pita zich muzikaal verder bekwamen in orgel en 
piano. Ze gaat naar het Conservatorium in Utrecht en verblijft gedurende die tijd 
bij familie in Bilthoven. Na afronding van de studie gaat ze terug naar haar zus in 
Leeuwarden, geeft thuis door de week les op diverse instrumenten en treedt 
zondags geregeld in de provincie als kerkorganist op.   
 

 
 
Pita te midden van haar instrumenten en één van haar vele poezen (foto uit archief Louw 
Grilk) 
 



  

Met haar zuster, haar poezen en het intussen almaar meer met spullen 
volgestouwde huis, is Pita tot haar dood toe aan de Emmakade blijven wonen en 
heeft ook zelf een eigen praktijk aan huis gehad.  
 
Pita heeft weliswaar ruim vijftig jaar aan de vaste wal gewoond, maar haar hart is 
altijd op het eiland gebleven. De herinneringen aan haar prachtjeugd op het eiland 
en de vele - soms bizarre - verhalen van haar grootmoeder Meinsina Jaarsma uit 
haar tijd, heeft ze altijd als een dierbaar kleinood gekoesterd en met zich mee 
gedragen. Ze gaven extra zin aan haar leven, maar bezorgden haar ook een 
permanent gevoel van heimwee. Ze bleek echter in staat om dit heimwee in 
woorden uit te drukken, tot gedichten in de eilandertaal te vormen. Geregeld 
verschenen gedichten van haar hand in afleveringen van De Dorpsbode. Bovendien 
heeft de Fryske Akademy in 1961 vier bundels met haar gedichten samengesteld en 
uitgegeven. Dat zijn: “De Pole  en de Minsken” (Fryske Akademy no.189), “It 
swiere akkeurd, Laste bleu, Wylde bleu” (no.190),  “Krimpe, In minsk allene, Aud 
welkom tús” (no.191) en “Swyljen, It jonge hets, Eeunderwoois” (no. 192). In 1963 
kwam, bij Uitgeverij Miedema in Leeuwarden, de bundel “De lytje Pole” uit. 
Onder de titel “De Kneupetrom” heeft Pita zelf ook nog een bundel gedichten 
samengesteld. Maar, evenals de nog vele in schriften met de hand opgetekende, en 
gelukkig bewaard gebleven, gedichten, bleef ook deze bundel tot dusver 
ongepubliceerd.  
 
Met haar dood in de meimaand van het jaar 1980 kwam een einde aan een 
ballingschap van zo’n vijftig jaar. Ze werd 75 jaar en keerde terug naar haar 
geliefde eiland. Aan de oostkant van de dorpskerkhof ligt ze begraven.                          
 
Na 73 jaar eindelijk toch weer thuis  
Lambert Wiersma (1881-1980)  
 
Lambert Wiersma is op 17 december 1881 op het eiland geboren. De ouders zijn: 
Jan Lammert Wiersma en Theunke Wiebes de Wilde. Zijn vader is, zoals zoveel 
eilander mannen uit die tijd, als vanzelfsprekend zeeman. Tussen 1891 en 1896 
vaart hij voor de Amsterdamse reder E.J. Bok & Zn op de in 1864 te Quebec 
gebouwde bark “Holland” (voorheen “Tempo”) van 716 ton. Na de lagere school 
leert Lambert het  zeemanvak bij zijn vader aan boord. In 1896 gaat dit schip in 
Nieuwediep naar de sloop en verhuist Lambert met zijn ouders naar Amsterdam. 
Zijn vader is dan 56 jaar. De zeilvaarttijd is definitief voorbij. Hij is dan nog enige 
jaren werkzaam in het Zeemanshuis in de hoofdstad. In 1901 is hij actief betrokken 
bij de oprichting van de “Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en 
Stuurlieden ter Koopvaardij”. Vanaf 1901 tot 1907 is hij penningmeester van deze 
vereniging. Voor zijn verdiensten wordt hij bij zijn afscheid tot erelid benoemd. 
 



  

De eerste helft van het jaar 1900 vaart zoon Lambert op het stoomschip Heemse 
van de Stoomvaart Maatschappij Poseidon te Amsterdam. Vanaf de herfst van 
1900 tot aan het najaar van 1909 vaart hij in dienst van de eveneens in Amsterdam 
gevestigde Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM). 
Gedurende de periode 1903 - 1907 haalt hij op de Amsterdamse zeevaartschool 
zijn rangen. In 1907 trouwt hij in de hoofdstad met de Amelandse Klazina Helena 
Bakker uit Hollum. In 1909 wordt hier ook hun enige dochter Lambertha geboren. 
In datzelfde jaar zoekt hij een baan aan de wal. Dat moet dan wel een baan zijn die 
in overeenstemming is met zijn opleiding ter koopvaardij. Met hulp van zijn vader, 
die als oud-gezagvoerder een gepensioneerd vice-admiraal blijkt te kennen, krijgt 
hij met ingang van 1 november 1909 een aanstelling als adjunct-commissaris bij 
het Loodswezen, met als standplaats Maassluis. Vele verhuizingen volgen: naar 
Rotterdam in 1911 in de rang van commissaris; naar Terneuzen in 1911 en naar 
Willemsoord (Nieuwediep) in 1916. Hier blijft hij 16 jaar en is o.a. lid van de 
plaatselijke commissie van de Noord en Zuid Hollandsche Reddings Maatschappij 
(NZHRM). In 1932 verhuist het gezin opnieuw, nu naar Hoek van Holland. Twee 
jaar later volgt Rotterdam. Hij maakt hier het bombardement in 1940 mee, krijgt in 
december 1941 een aanstelling als waarnemend directeur Loodswezen en is in 
maart 1942 directeur Loodswezen te Amsterdam. Spoedig volgt echter een 
overplaatsing naar Vlissingen. Hij wordt op non-actief gesteld en - omdat hij 
zogenaamd niet met zijn tijd meegaat - tenslotte ontslagen. Na 1945 krijgt hij een 
eerherstel en gaat hij met pensioen. Hij is dan 64 jaar en heeft 36 jaar bij het 
Loodswezen gediend.  
 
Na zijn pensionering woont Lambert met zijn vrouw in Rotterdam en wanneer zij 
in 1957 overlijdt, blijft zijn  - ongetrouwde - dochter voor haar vader zorgen. 
Wanneer zijn dochter in 1969 met pensioen gaat, vestigen beiden zich op het 
eiland. Hij is dan 88 jaar oud.  
 
Na 73 jaar komt Lambert tenslotte toch weer thuis. Gedurende die lange tijd aan de 
wal is het eiland echter nooit uit zijn gedachten geweest. Warme herinneringen 
vormden zijn levensbrandstof  en overal vond hij de rust en maakte hij tijd vrij om 
aan zijn weemoed aan die voorbije jaren concreet gestalte te geven.  
 



  

 
 
Lambert Wiersma terug op het eiland en in zijn praatstoel, 1970 (foto uit archief Toek 
Schoemaker) 
 
Hij deed dat met name door het maken van gedichten in de eilander taal en het 
vertellen en vooral ook opschrijven van verhalen die, voor een belangrijk deel, ook 
aan hem mondeling weer waren doorverteld. 
 
In een fraai handschrift heeft hij zo in de loop van jaren schriften vol met gedichten 
en verhalen geschreven. Gelukkig is een belangrijk deel van dit werk na zijn 
pensionering in boekvorm uitgegeven. Ook in heel wat jaargangen van De 
Dorpsbode verschenen zijn gedichten en bijdragen aan de historie van het eiland. 
In druk kwamen o.a. de volgende dichtbundels uit, te weten:  Ûs  Memmetaal – 
Sangen fan de Lytje Pole (1949), Herfstridden (1960, Osinga, Boalsert), Saunkêlen 
(1962, Olsinga), Wylde Blome (1964, Osinga), Myn latst bestek (1966, Osinga), In 
myn thúshafen (1973, Fryske Akademy) en verhalenbundels zoals: Uit den zeiltijd 
(1940) en Het eiland Schiermonnikoog (1979, At-See, Hallum; herdruk).  
 
Op 1 november 1980 kwam echter ook aan dit lange leven een einde. In december 
van dat jaar zou hij 99 jaar zijn geworden. Op 5 november is Lambert Wiersma 
onder grote belangstelling op het dorpskerkhof van zijn eiland begraven.    
 



  

Met dank aan Louw Grilk en Martin & Toek Schoemaker voor het leveren van een foto en 
aanvullende informatie.  
 
Afneming van het eiland (XII) 
 
Durk Reitsma 
 
Bijzondere correspondentie 
Ir Henket dacht in 1895 dat herstel van de duinvoet van de zeewerende duinen en 
het stormvloedvast laten aanstuiven van de Striedyken een kwestie van tijd zou 
zijn. Hij dacht zelfs dat de klus in één à twee jaar geklaard zou kunnen worden.  
In de periode 1895 - 1903 was er evenwel eerder sprake van verlies dan van winst. 
In de correspondentie uit die tijd werd meer aandacht besteed aan bijkomstigheden 
dan aan het probleem "Hoe kunnen afslag en overlast worden beteugeld". De 
inhoud van een aantal brieven is zo bijzonder dat daaraan hier aandacht wordt 
besteed. Burgemeester Bruins Slot vond dat hij als eerste burger van het eiland 
geïnformeerd diende te worden over onderwerpen als duinafslag en dergelijke. 
In december 1896, pas sinds mei van dat jaar in functie, wendde hij zich tot ir. 
Henket middels een persoonlijke brief, waaraan de volgende passage is ontleend: 
 
- Sinds Uw laatste bezoek aan Schiermonnikoog heb ik mijn licht opgestooken bij 
veele oud-Gezagvoerders, domicilie hebben de op dit eiland. Die menschen zijn 
booven mijne verwachtinge wel-onderricht. Zij weten van Stroomingen zeer veel 
en zijn zoo gehecht aan dit eiland dat zij, wanneer zij kunnen leven van hunne 
renten zich er meestentijds vestigen. 
Uw inschatting dat scheepsofficieren en met name zij die ter koopvaardij varen, 
eigengereid zijn, heb ik als eene juiste inschatting ervaren. Na mijne gesprekken 
met een aantal hunner, ben ik tot de conclusie gekomen dat bij het vorderen der 
leeftijd die eigenschap verergert. 
Zij hebben groote critiek op den aanpak door uwe Dienst op dit eiland. Zij 
verwijten Uwe Dienst geen verstand te hebben van de zeestroomingen rond dit 
eiland en zien de afslag, dien hier gedurig plaats vindt, een gevolg daarvan.- 
 
Eilander meningen waren ook toen helder en duidelijk. 
Ir Henket zal niet wakker hebben gelegen van de brief van de hem met "Amice" 
aanschrijvende burgemeester. 
Vast staat dat er voor Schiermonnikoog uiterst geringe budgetten beschikbaar 
waren. Van een echte aanpak van de problemen kon dan ook geen sprake zijn. 
Graaf Von Bernstorff, die sinds 20 november 1893 eigenaar van het 
eiland was, mengde zich ook in de discussie. Hij schreef ondermeer over 
plannen, het eiland om te turnen tot een luxueus verblijfsoord voor 
ondernemers uit Duitsland en Nederland. Daartoe was het volgens de graaf 



  

gewenst, dat de bouwers van de diverse gebouwen van het door hem 
voorgestane kuuroord moesten kunnen rekenen op een stabiele ondergrond. 
In die brief schreef hij ook dat zijn dochter inmiddels was getrouwd en dat 
hij om de "Insulaner" te laten merken dat hij het goed met hen voorhad en 
hun belangen zou behartigen, alle eilanders boven de zestien jaar had 
uitgenodigd voor een maaltijd in het Strandhotel1. 
 
Van de grafelijke kuuroordsplannen is overigens nimmer iets gerealiseerd; 
maar dit ter zijde. 
In 1900 gaf de graaf te kennen dat hij twijfelde over de grens tussen zijn 
eigendom en het eigendom van de Staat. Hij vond dat daardoor verwarring 
zou kunnen ontstaan tussen zijn pachters en die van de Staat en dat zou 
weer kunnen leiden tot verwaarlozing van het Rijksonderhoud aan de 
duinen en de werken op de Hooge Wal. Ir. Gockinga  van Rijkswaterstaat 
reageerde laconiek op de brief door te stellen dat hij van een graaf 
verwachtte, dat die wist wat hij had gekocht. 
Begin 1903 toog H.Scholtens, opzichter van Rijkswaterstaat, gewapend met 
chalonstokken en een theodoliet naar het eiland om de situatie nauwkeurig 
in kaart te brengen. Op 26 juni berichtte hij daarover: 
- Ingevolge mondelinge opdracht van Uw Edl Gestr. is door mij in het 
begin dezer maand de zuidwestelijke grens van particulier eigendom op 
Schiermonnikoog uitgezet en door zes houten paaltjes met rooden kop 
aangeduid. De roode kruisjes op de hierbij overgelegde kaart geven de 
plaatsen aan. De grensscheiding werd uitgezet naar eene mij door U 
verstrekte kaart, welke beschouwd werd te behooren bij de koopakte van 
5/7 December 1859, waarbij de Staat aan Mr J.E.Banck 4000 bunders grond 
werd verkocht. 
Op het kadasterkantoor bleek mij dat die kaart niet bij de koopakte behoort 
en dat de grensscheiding moet worden aangehouden zooals op de hierbij 
overgelegde kaart is aangegeven.  
De geschiedenis van die dus, wat de grensscheiding betreft, waardelooze 
kaart, is als volgt: 
De in de koopakte genoemde deskundigen brachten 23 Juli 1860 rapport uit en 
deden het voorstel, de ontworpen grensscheiding te wijzigen, zooals in rood op die 
kaart is aangegeven, omdat de grens op sommige plaatsen door het water niet te 
bereiken was. De Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat adviseerde bij brief van 
6 Augustus 1860 No 1056/22, ongunstig op dit voorstel en de Minister van 
Financiën besloot bij beschikking van 21 Augustus 1860, Afdeeling Domeinen, No 
85, dat niet in het voorstel kon worden getreden. 
                                                 
1 Zij/hij die weet waarom de graaf ir Henket informeerde over het bruiloftsmaal ter 
ere van zijn dochter, wordt verzocht dit aan de redactie van " 't Heer en Feer" te 
melden. 



  

De door mij geplaatste zes paaltjes staan dus niet op de juiste plaats; zij 
moeten gemiddeld nog 80 M zuidelijker komen te staan, waardoor de 
reden tot klagen van de pachters nog grooter zal worden. 
Bij mijn eerstvolgend bezoek aan het eiland, hoop ik de paaltjes op de 
juiste plaats te zetten. 
Onder terugzending van den brief van de pachters aan den Heer Hoofdingenieur 
d.d. 14 Juni j.l., heb ik de eer UwEdl. Gestr. mede te deelen, dat Artikel 8 der 
verpachtingsvoorwaarden, zie Uw No 24 van 1903, in dit geval voorziet en dat van 
pachtvermindering geen sprake kan zijn. 
Het verpachte was den pachters blijkbaar niet geheel en al bekend, in Mei 
j.l, dus toen zij reeds ruim vier maanden pachters waren, verzochten zij 
mij om grens-aanduiding en nu dit is geschied, zijn zij er niet tevreden 
mee. 
De Opzichter 
van den Rijkswaterstaat  
H.Scholtens 
 
De heer Gockinga was niet overtuigd van de door Scholtens verstrekte gegevens en 
vroeg om nader onderzoek. 
De landmeters van het Kadaster, de Vos en Neijn van Hoogewerff, verstrekten 
daarop aan Scholtens alle gegevens, met betrekking tot de koop door Mr Banck 
van de Stachouwers en de koop door Von Bernstorff van Banck. 
Vergelijking van de bij de koopakten behorende kaarten leerde dat er vraagtekens 
geplaatst konden worden bij de tot dan aangenomen grens tussen het grafelijk 
eigendom en het Rijkseigendom. 
Rijkswaterstaat besloot daarop dat de grens, als omschreven bij de akte 
van december 1859, als de juiste diende te worden gezien. 
 
De pachters van het Aanwas voelden zich benadeeld.  
Een der pachters beklaagde zich bij het Domeinkantoor in Dokkum; dat 
leidde tot de volgende brief van Domeinen aan Rijkswaterstaat. 
 
Leeuwarden, 22 Juli 1903 
Eenigen tijd geleden vervoegde zich bij den Ontvanger der Registratie en 
Domeinen te Dokkum, de pachter R.Schaafsma van de door den Staat verpachte 
aanwassen bij het eiland Schiermonnikoog met de klacht dat een deel van het door 
hem gepachte door zekere J.J.Visser, pachter van den Graaf von Bernstorff, 
behoorende grond, grenzende aan de verpachte aanwassen in gebruik was 
genomen. 
Deze ingebruikneming zou geschied zijn naar aanleiding van een door een 
landmeter van het Kadaster gedane opmeting, waarbij op de grens van 's 
Rijkseigendom paaltjes zouden zijn geplaatst. 



  

Een nader onderzoek heeft evenwel aan het licht gebracht dat niet een 
landmeter van het Kadaster, doch wel de opzichter van den Rijkswaterstaát 
H.Scholtens alhier paaltjes heeft doen plaatsen. 
Uit het hierbij gevoegde schrijven van dien opzichter blijkt, dat door hem 
op last en volgens hem verstrekte gegevens is gehandeld. 
Ik heb de eer U Hoog Edel Gestrenge beleefd te verzoeken mij mede te 
deelen volgens welken last en naar welke gegevens die paaltjes geplaatst 
zijn. 
De Directeur der Registratie en Domeinen  
Timmers Verhoeven 
Scholtens reageerde als volgt: 
In antwoord op uw schrijven van 15 dezer, deel ik U mede, dat werkelijk 
volgens mijne aanwijzing op Schiermonnikoog paaltjes zijn geplaatst. 
Uwe vraag met welk recht de opmeting door mij is gedaan,begrijp ik niet. 
De opmeting is niet op iemands verzoek, doch op last verricht en volgens 
mij verstrekte gegevens. 
Tegenwoordig zou men zeggen -Waar bemoeien jullie je mee. 
 
Hendrik Willem van Boven (20 december 1824 Oostburg –27 
februari 1899 Schiermonnikoog) 
 

Deze ‘gemeentegeneesheer’, de overgrootvader 
van Maaike Klunne en van Jörn van Boven, is 
in mei 1881 op Schiermonnikoog benoemd. 
Uit een beschrijving in een boekwerkje van Dr 
J.C. de Man, uitgegeven in 1902 te 
Middelburg, met als titel “De Geneeskundige 
school te Middelburg, hare lectoren en 
leerlingen 1825-1866” wordt het volgende 
ontleend. 
 
“Hij was van den aanvang af iemand van veel 
aanleg en wetenschappelijkheid en met lust om 
te werken”. Hij heeft een aantal boeken 
vertaald en ook, in 1887, een gids voor 
badgasten van Schiermonnikoog geschreven. 
In 1849, toen hij klaar was met zijn studie, 
werd hij geneesheer in Aagtekerke, verhuisde 

al gauw naar Middelburg; daarna naar Veere, Gouderak, Marken en toen naar 
Schiermonnikoog. Zoals J.C. de Man schrijft: “Zijn leven, dat vrij ruw was – het 
was als of er een zeemansaard in die familie zat – was een gestadig verhuizen”. 
Maar op Schiermonnikoog “…was, naar men mij gezegd heeft, zijn manier van 



  

leven door de jaren en door de ondervinding geheel verbeterd; hij werd Bad-dokter 
bij de niet lang tevoren opgerichte Zeebad-Inrichting, die eene goede toekomst 
schijn te hebben en door Prof. Fokker met warmte is aanbevolen”. 
 
In het gemeentearchief komt zijn vermelding twee keer voor (in de nieuwe 
inventarisatie die gemaakt is door Tj. Jongsma, de gemeentearchivaris): 
 
Besluiten van B. en W. tot aanwijzing van Hendrik Willem van Boven, 
geneesheer te Schiermonnikoog, tot het verrichten van de doodschouw en het 
afgeven van (bijbehorende) verklaringen, met processen-verbaal van 
beëdiging, 1893, 1894 
 
Instructie voor de vroedvrouw, met verklaring van Hendrik Willem van 
Boven, gemeentegeneesheer dat hij zijn vergoeding voor huishuur zal afstaan als 
bijdrage in het salaris van de vroedvrouw, 1897. 
 
Zoals al vermeld kwam er in 1887 een badgids uit met de titel: “Gids voor 
Badgasten naar het Noordzeebad Schiermonnikoog met platte grond van het dorp 
door H.W. van Boven, Geneesheer aldaar”. In deze badgids, schrijft V.B. in de 
Voorrede: “Het is mij een waar genoegen een tweeden jaargang van dezen gids te 
mogen zamenstellen, daar vele bezwaren, welke vreemdelingen weerhielden ons 
eiland te bezoeken, thans zijn uit den weg geruimd. Vooreerst is naast het 
eenvoudige houten gebouwtje, dat vroeger als badhuis fungeerde, een statig 
gebouw opgetrokken dat reeds van verre het oog aantrekt en als hôtel van den 
eersten rang den gasten alle mogelijke comfort aanbiedt, vervolgens is de 
reisgelegenheid en de aankomst veel verbeterd, daar een flinke raderboot dagelijks 
dienst doet van Groningen op Schiermonnikoog, terwijl steiger en vlotbrug het 
aankomen gemakkelijk maken. De hooiwagens zijn vervangen door gemakkelijke 
rijtuigen op veeren.  
Een breede klinkerweg loopt van het dorp naar het badhuis aan het strand en daar 
is het badmaterieel naar evenredigheid vermeerderd en verbeterd. 
In het dorp hebben vele ingezetenen hunne huizen verfraaid en meer geschikt 
gemaakt om badgasten te huisvesten, zoodat het eiland Schiermonnikoog thans met 
recht eene plaats inneemt in de rei der Noordzee-badplaatsen”.  
Vervolgens geeft hij een Lijst van tijd van baden aan het strand van 
Schiermonnikoog van 15 juni tot 30 september, alsmede een Tafel van hoogwater 
voor het badstrand; en de reismogelijkheden. Daarna een stukje geschiedenis en 
mogelijkheden voor verblijf op het eiland: “… twee logementen, van F. de Boer en 
het “Wapen van Schiermonnikoog”. Verder zijn bij de burgers zindelijke en nette 
woningen te huur voor billijke prijzen”.  
De tarieven van het Badhotel (met apart tarief voor ‘vrouwelijke dienstboden’); het 
tarief der Zeebaden; en bij het hoofdje Badartsen worden genoemd: de Badarts 
H.W. van Boven met de spreekuurtijden en zijn adres (Langestreek 10); en verder 



  

nog een Kurarts: Dr. Buring Boekhoudt ‘Arts uit Davos van af den 15en Juni 
gedurende het badsaizoen in het badhôtel te consulteeren.’ 
 
Dan het Badreglement. 
‘Desverkiezende kan aan het strand van Schiermonnikoog den geheelen dag door 
gebaad worden. 
De gewone badtijd begint echter met half vloed of ongeveer 3 uur voor hoogwater; 
dan wordt de vlag “badtijd” op het hôtel geheschen. 
Gedurenden den badtijd is het aan de heeren verboden het damesterrein te 
betreden. 
Badkaartjes zijn te bekomen aan het hotel en later te adverteren plaatsen. 
Aan het 

HEEREN STRAND 
Wordt gebaad uit koetsjes, welke door een badknecht in het water worden geduwd, 
wanneer de bader daarin gestapt is en na het baden weer teruggetrokken worden. 
Het kaartje moet aan den badmeester worden gegeven die daarvoor een 
genommerd blikje uitreikt benevens de badbenoodigdheden, broek, handdoek enz. 
Tegen eene extra belooning is de badknecht verplicht bijzondere diensten te 
verleenen, zooals het afwrijven met zand, borstelen, enz. 
Aan het 

DAMESSTRAND 
Zijn dezelfde regels geldig, hier is voor elke dame eene badvrouw aanwezig om 
haar te bedienen. 
De badvrouw is verplicht, op verlangen der badende, haar in ’t water te vergezellen 
en verdere bijzondere diensten te verleenen, zooals koude begietingen, wrijven met 
water en zand; enz. deze diensten mogen niet langer dan 10 minuten duren en 
moeten afzonderlijk beloond worden. 
Dames hebben hun eigen badcostuum wat aan de badvrouw ter drooging wordt 
afgegeven. 
Een badlaken kan gehuurd worden à f 0.60 per week. 
Na afloop van de badkuur is het gebruikelijk aan het badpersoneel eene fooi 
uittereiken, heeren doen dit aan den badmeester, de dames aan de vrouw die hun 
bediend heeft.’ 
 
Als laatste volgen dan de 

Algemeene regelen en wenken voor Badgasten. 
Zwakke, aan borstaandoening lijdende personen doen wel, de zeereis alleen bij 
stil en zacht weder te ondernemen. 
Bij het verkeer aan het strand zorge men steeds wollen doeken of overjassen bij 
de hand te hebben, om zich des avonds of bij het zitten daarvan te kunnen 
bedienen. 
Men beginne met het baden eerst nadat men een paar dagen of meer aan het 
strand vertoefd heeft en volkomen van de reis uitgerust is. 



  

Kinderen beneden de 6 jaren mogen niet in open zee baden, in het algemeen is 
het geraden kinderen niet te laten baden zonder voorschrift van den geneesheer 
en alleen bij zacht weder. 
Voor oude lieden is het ook aan te raden zeer voorzichtig te zijn, op zestig 
jarigen leeftijd kunnen slechts enkele bevoorrechten van het zeebad gebruik 
maken. 
In gewone gevallen zijn 10 á 20 baden voldoende voor eene badkuur, meerdere 
baden werken nadeelig.  
Tweemaal per dag te baden is zelfs voor sterke gestellen af te raden. Iemand 
die dagelijks een bad neemt zal weldoen een dag per week rust te nemen, en om 
het zesde bad een dag over te slaan. 
Het is een verkeerd begrip dat de langste kuur ook de beste is, het is beter een 
bad te weinig dan te veel te nemen. 
Men late bij het vertrek van huis alle huismiddeltjes en medicijnen achter en 
vertrouwe alleen op de herstellende kracht der zuivere zeelucht en de 
versterkende kracht der golven. Zonder voorschrift van den badarts gebruike 
men geene geneesmiddelen. 
Matigheid in het gebruik van spijs en drank is een vereischte, licht verteerbare, 
voedende spijzen zijn het beste, met een gevulde maag mag men niet baden; 
men wachte tot minstens 2 uur na den maaltijd. 
In het algemeen is de meening verspreid dat het baden alleen bij het opkomen 
van den vloed voor hoog water moet plaats hebben, dit is onwaar, er zijn ge-
vallen waar het baden na het invallen van de eb verkieslijker is. 
Des morgens vroeg is het water kouder dan op den middag, zwakke personen 
dienen hierop te letten.  
Voor het bad zorge men niet verhit te zijn, doch eene matige beweging kan niet 
schaden en is nuttig, want als men koud in het bad komt, kan het lichaam niet 
genoegzaam reageren tegen den indruk van het water. 
Zoodra men de koets betreedt ontkleede men zich langzaam maar zonder 
dralen, bevochtige zich hoofd en borst met het water uit den emmer, welke 
door het badpersoneel wordt aangeboden, laat zich bij het afstijgen in ‘t water 
hoofd en rug overgieten, en ga dan zonder springen snel de golven tegen, om 
die rugwaarts zonder vrees af te wachten, dan is na weinige golfslagen het 
onbehagelijke gevoel van koude overwonnen. 
Eenmaal in het water zorge men niet te lang aan het gevoel van welbehagen toe 
te geven, langer dan vijf minuten is ondoelmatig, twee minuten is meestal 
voldoende, leeftijd en constitutie moeten den duur van het bad bepalen en 
hierin volge men het voorschrift van den arts. 
Uit het bad komende drooge men zich spoedig af. Personen die zwak reageren 
en huiveren na het bad doen wel een glas port of cognac te gebruiken. 
Na het bad make men eene wandeling van een half tot een heel uur. 



  

Dames doen wel voor het baden de haren met een badmuts te bedekken, daar 
het zeewater de baren vettig maakt, waardoor ze langzaam opdroogen, een on-
aangenamen reuk verkrijgen en spoedig uitvallen. 
Dames aan congestie onderhevig moeten blootshoofd baden en hunne haren 
naderhand met regenwater uitwasschen. 
Hoe minder de zieken bedekt zijn in het water bij het baden, des te sterker is de 
werking van het bad.  
Mode-badkostumes zijn dus niet aan te bevelen, wollen kostumes benemen de 
werking van het bad bijna geheel. 
Aan te bevelen is het voor volwassenen en noodzakelijk voor kinderen, 
dagelijks een uur te gaan slapen, het beste na den middag. 
Vroeg opstaan en vroeg naar bed gaan is een hoofdvereischte. 
Matige ligchaamsbeweging is noodig maar vooral rust van den geest; die zich aan 
eene badkuur onderwerpt moet alle zorgen en ambtelijke bezigheden te huis laten, 
en zich geheel overgeven aan het dolce far niënte, waartoe het leven aan het strand 
zoo bijzonder uitlokt. 
 
Middenstreek 5 en 11 
 
Eddy Bakker 
 
In 1916 verhuisde Cornelis (Kees) van Dijk met zijn gezin van Oostmahorn naar 
Schiermonnikoog. Cornelis was geboren in 1873 en zijn vrouw Aaltje Holwerda in 
1882, beiden te Ezumazijl. In 1916, toen ze 14 jaar getrouwd waren, vroeg het 
bestuur van de christelijke school op Schiermonnikoog hen om naar het eiland te 
verhuizen. Hun vijf kinderen zouden het namelijk mogelijk maken een tweede 
leerkracht op de school aan te stellen.  
Het gezin vestigde zich in een huis aan de Reddingsweg waarin eerder de vrijgezel 
Jan Eltjes Fenenga woonde. Jan Eltjes was in 1915 overleden.  
Het gezin Van Dijk heeft tot 1928 aan de Reddingsweg gewoond. Cornelis van 
Dijk had bij zijn huis een stuk of tien kalveren en ander kleinvee. Ten westen van 
zijn huis lag een grote bleek en een moestuin. Vanuit het huis aan de Reddingsweg 
werd reeds met groente gevent en de verkoop hiervan werd later verplaatst naar de 
Middenstreek (nu nummer 11). Dat pand was eerder bewoond door de weduwe 
Siene Paas, die op 21 mei 1928 op 78-jarige leeftijd overleed.  
Na een kleine verbouwing begon Cornelis van Dijk in dit pand een groente- en 
fruitwinkel. Volgens opschrift op de etalageruit moet hij de eerste jaren ook poelier 
zijn geweest. Rond 1952 heeft hij de zaak overgedragen aan zijn zoon Rense van 
Dijk. Hij was toen a178 jaar oud.  
 



  

Vanaf 1952 bewoonde de familie van Dijk het huis aan de Middenstreek ten 
westen van het oude postkantoor van Folkert de Boer (tegenwoordig nummer 5, de  
Sapkûm). De grote kamer van dit eilander huis was geheel betegeld.  
 

 
 
Het gezin Jan Meertens Steffens woonde er van 1806 –1862. Hij was van beroep 
boerenknecht en matroos . 
Vanaf 1910 woonde hier burgemeester Hendrik Willem van den Berg en zijn 
echtgenote Jacoba Abramina Zeilinga, dochter van gezagvoerder Jan Zeilinga en 
Stijntje Coerkamp. Na de verhuizing van het gezin van den Berg van de 
Middenstreek naar de Nieuwestreek omstreeks 1925, vestigde de heer Jasperse, 
leraar aan de Zeevaartschool zich in dit huis. Na de sluiting van de Zeevaartschool 
in 1934 werd dit huis een zomerverblijf van de fam. Huizenga uit Leeuwarden. 
Herman Huizenga had in Leeuwarden een accountantskantoor. Vanaf 1939 is het 
huis permanent bewoond geweest door de dochter van de fam. Huizenga, Johanna; 
zij was getrouwd met de eilander Tjeerd Cornelis Visser. 



  

 
 
Het huis werd november 1952 gekocht van Tiny Huizenga (Groningen) voor een 
bedrag van 3000,00 gulden. Na een verbouwing door aannemer Hooghart werd het 
betrokken. Het huis met tuin stond destijds op pachtgrond, waarvoor aan 
Domeinen een jaarlijkse pachtprijs van 3,00 gulden per jaar verschuldigd was. In 
1960 werd de grond gekocht van Domeinen voor een prijs van 136,00 gulden. 
Zoon Teade van Dijk, op zijn beurt, kocht in 1956 het huis van zijn ouders. Zij, 
Cornelis van Dijk en Aaltje Holwerda, bleven inwonen en werden beiden 99 jaar. 
Ze overleden respectievelijk in 1973 en 1981. Teade van Dijk overleed in 1983. 
 
Het huis werd in 1984 gekocht door kleindochter Agnes van Dijk en de eerste tijd 
verhuurd aan toeristen. Door de slechte staat waarin het huis verkeerde en omdat 
het niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, werd besloten om het in 1989 te 
slopen en opnieuw in stijl op te bouwen, waarbij veel oud bouwmateriaal werd 
hergebruik. 
Sinds 1990 bewoont het gezin Carrette-van Dijk weer het grootouderlijke huis aan 
de Middenstreek 5. 
 
Ate Visser bleef niet drie jaar,  maar voor altijd weg2 
 
Arend J. Maris 

                                                 
2 Een verkorte versie werd door Jelte Schaap tijdens een herdenkingsdienst op 4 mei 2006 in 
de Got Tjark uitgesproken en verscheen in De Dorpsbode van 15 mei 2006 



  

 
Volgeladen met olie en benzine vertrekt het motortankschip Olivia eind mei 1942 
uit Koeweit naar Australië. Half juni schiet een Duitse hulpkruiser het schip echter 
in de Indische Oceaan in brand. Binnen een mum van tijd staat de tanker in 
lichtelaaie. Het duurt echter toch nog enkele uren voordat het schip in de golven 
verdwijnt. Slechts vijf van de 48 bemanningsleden overleven de ramp. Eén van de 
omgekomenen is 1e stuurman Ate Visser. Hij is op het eiland geboren en getogen. 
Over zijn leven en dood: een verslag. 
 
Cornelis Visser en Trijntje de Groot zijn beiden op het eiland geboren. Ze trouwen 
in maart van het jaar 1905 en gaan aan de Middenstreek wonen, aan de noordzijde 
van het thans daar gelegen politiebureau. Op 19 januari 1907 wordt hier ook hun 
tweede kind Ate geboren. Vader Cornelis is zeeman, bezoekt de eilander 
zeevaartschool, vaart bij Lenzen in Terneuzen, een rederij waarbij heel wat 
eilanders hebben gevaren. Hij is 1e stuurman wanneer zijn schip vlak voor de kerst 
van 1917 in de haven van New York ligt en Cornelis op 45 jarige leeftijd aan - 
vermoedelijk - een longontsteking overlijdt. Hij wordt daar ook begraven.  
 
Moeder Trijntje is 37 jaar en blijft met vier kinderen achter, variërend in leeftijd 
van 12 tot 2 jaar. Ate is tien jaar als zijn vader wegblijft en zit nog bij meester 
Gasau op school. Zijn moeder kan nog op geen enkele voorziening aanspraak 
maken. Eilander zeemansvrouwen zijn echter gewend om er alleen voor te staan. 
Ook Trijntje weet van aanpakken. Ze verhuist van de Middenstreek naar de 
Langestreek en gaat in het vierde huis ten oosten van de Torenstreek wonen, het 
huis waarin nu Henri Vlasma met zijn gezin woont. Ze neemt leerlingen van de 
zeevaartschool in de kost en heeft in het zomerseizoen badgasten in huis. 
Bovendien is familiehulp op het eiland nog heel gebruikelijk Zo woont haar oudere 
en ongetrouwde broer Thomas bij haar in. Hij is voerman en heeft in de schuur in 
de tuin wat vee staan. Bovendien kan Trijntje rekenen op bijstand van haar jongste 
broer Marten die kapitein op een eigen coaster is.  
 
Na de lagere school gaat ook Ate naar zee. Eerst vaart hij een aantal jaren, 
vermoedelijk op schepen met eilanders kapiteins. Zo zou hij bij Vinke & Co te 
Amsterdam op de houtvaart hebben gezeten en ook bij een rederij in Dordrecht 
hebben gevaren. Eerst daarna gaat hij naar de eilander zeevaartschool. Als leerling 
staat hij namelijk voor het eerst in de maanden november en december van het jaar 
1926 geregistreerd. Vervolgens blijkt hij bijna het gehele jaar 1927 en de eerste 
twee maanden van 1928 deze school te hebben bezocht. En als Ate niet op school, 
maar wel op het eiland verblijft, is hij met zijn hondje Hekkie buiten het dorp te 
vinden: hij jut, vist en stroopt. Bovendien is hij altijd royaal van de partij bij 
dorpsfeesten zoals Klozum en Kallemooi. Hij voetbalt bij De Monnik en is met o.a. 



  

Taede van Dijk en Wopke Fenenga een geregelde gast bij Sake van der Werff in 
zijn Herberg.  
 
Na 1929 krijgen ook eilander zeelieden met de gevolgen van de economische crisis 
te maken. Ate is nog bezig zijn rangen te behalen en voor elk van deze rangen is 
een bepaalde vaartijd vereist. Maatschappijen en rederijen, die noodgedwongen 
eigen personeel op non-actief moeten stellen of in salarisschaal moeten terugzetten, 
zitten niet op nieuw personeel te wachten, laat staan op personeel dat nog in 
opleiding is. Ate gaat dan ook eerst enige tijd op het eiland bij aannemer Reinder 
Zeeff in de bouw aan de slag.  Hij verdient zo voldoende geld om zich bij een 
maatschappij een opleidingsplaats in te kopen. Intussen kan hij voor het behalen 
van zijn rangen niet langer op de eilander zeevaartschool terecht - die wordt 
namelijk in september 1934 opgeheven. Voor een vervolgopleiding moet hij dan 
ook naar elders vertrekken. Hij gaat in Groningen wonen en bezoekt daar de 
zeevaartschool. 
 
Berend Schuurman en zijn vrouw Hendrikje Eissens wonen in het Groningse Ten 
Boer. Ze hebben  er een café en bovendien een stieren- en hengstenhouderij. 
Omstreeks 1920 overlijdt Berend. Zijn vrouw blijft met zes kinderen achter. Op het 
eiland is dan de aftakeling van het grote Badhuis- en Strandhotel al enkele jaren in 
volle gang. De zee weet van geen ophouden en het eens zo trotse hotel gaat 
verloren. Wat er tenslotte van overblijft, wordt in 1925 door timmerman en 
aannemer Reinder Zeeff uit Eenrum gekocht. Meer landinwaarts bouwt Zeeff met 
nieuw materiaal en van nog bruikbare restanten van het oude hotel een bescheiden 
nieuw strandhotel en opent dit voor badgasten. Zeeff maakt kennis met de weduwe 
Schuurman. Na hun trouwen verhuist zij met haar zes kinderen naar het eiland en 
komt in het strandhotel wonen.  Door de economische malaise blijkt dit hotel 
echter geen succes. In 1934 verkoopt Zeeff  zijn hotel aan Sake van der Werff en 
verhuist hij naar het dorp met zijn vrouw en haar kroost en zijn eigen kinderen. 
Aan de Langestreek koopt hij op het westeinde de later zo genoemde Beerenburgh, 
sinds enkele jaren Marijke geheten. 
 
Eén van zijn stiefdochters heet Henderika Berendina Schuurman, in de omgang 
Riek. Ze is in 1914 in Ten Boer geboren. Op het eiland leert ze Ate Visser beter 
kennen en het blijkt goed tussen die twee te klikken. Ze trouwen in december 1936 
en vestigen zich even later in  Groningen. Eerst op kamers in de nabijheid van de 
Academie Minerva, waarin ook de zeevaartschool gevestigd is; later verhuizen ze 
naar een eigen woning aan de Van Royenlaan, tegenover het oude katholieke 
ziekenhuis. In de loop van het jaar 1937 is daar ook hun - eerste en enige - zoon 
Cor geboren. Ate vaart inmiddels op schepen van de N.V. Petroleum Maatschappij 
La Corona. Wanneer Cor enkele maanden oud is, vertrekt Ate naar zee. Volgens 
plan zal hij drie jaar wegblijven. In die periode breekt echter de Tweede 
Wereldoorlog uit en moet Ate noodgedwongen, ook na deze drie jaar, buitengaats 



  

blijven. Hij vaart op de tankers Macoma, Rotula en Ondina en tenslotte als 1e 
stuurman op de Olivia. 
 
Wanneer in de buurt van hun woning aan de Van Royenlaan bommen vallen, 
verhuist Riek met haar zoontje Cor in het begin van de oorlog naar Zuidlaren. Ze 
doet dat op dringend advies van haar oom Ben Schuurman, die daar hotelhouder is. 
Met zijn moeder woont Cor in Zuidlaren eerst in de Kerkstraat, daarna aan de 
Bernhardlaan. 
 
De N.V. Petroleum Maatschappij La Corona geeft begin 1938 een Italiaanse werf 
de opdracht voor haar de motortanker Olivia van 6307 ton te bouwen. In de zomer 

van 1939 wordt het schip opgeleverd. 
Het vertrekt bijna  
onmiddellijk daarna voor een eerste reis 
naar het Verre Oosten. Onder bevel van 
kapitein Van Hemert vaart het 
vervolgens in 1941 en 1942 met 
olieproducten tussen de Perzische Golf 
en Australië heen en weer.  
 
 

Foto: Shell–archief 
 
Op 28 mei 1942 verlaat de Olivia opnieuw de haven van Abadan met aan boord 
een lading van 9000 ton lichte olie en vliegtuigbenzine. Volgens plan moet het 
schip op 22 juni in Fremantle, in Australië, aankomen. De bemanning bestaat uit 
48 koppen: 11 Nederlandse scheepsofficieren, 2 Engelse kanonniers en 35 
Chinezen. Eén van de scheepsofficieren is de 35 jaar oude 1e stuurman Ate Visser. 
De Olivia vaart niet in konvooi, maar volgt wel een van hogerhand aangewezen 
route, terwijl om het uur een door kapitein Van Hemert bedachte koerswijziging 
wordt uitgevoerd. Om op vijandelijk vuur voorbereid te zijn, worden geregeld 
sloepoefeningen gehouden. Tijdens de reis zijn deze buitenboord aan de 
scheepshuid vastgesjord. In verband met een onderzeebootaanval hebben 
bovendien alarmoefeningen plaats en wordt met het aan boord zijnde geschut 
geoefend. Zonder problemen vaart de Olivia de Arabische Zee uit. Op 14 juni 
besluit kapitein Van Hemert radicaal van koers te veranderen, hij laat het schip 
namelijk rechtstreeks richting Fremantle varen. De avond valt, de lucht is overdekt 
en met een nieuwe maan gaat het schip een pikdonkere nacht tegemoet. Voor het 
schip en het merendeel van zijn bemanning wordt dit hun laatste nacht. 
 



  

1e stuurman Ate Visser   
 
Om 19.00 uur neemt Ate Visser de wacht over van 
zijn 3e stuurman Vermoet. Deze is amper 
onderweg naar zijn hut of de Olivia krijgt met 
aanhoudend vijandelijk vuur te maken. Achteraf 
blijkt dat het schip door de Duitse halfkruiser Thor 
is aangevallen. De bakboordzijde krijgt een 
voltreffer, weldra brandt het gehele achterdeel van 
de Olivia als een fakkel. Een hevige ontploffing in 
de machinekamer volgt terwijl gelijktijdig een deel 
van de lading aan benzine en kerosine brandend uit 
het schip stroomt. Door de voltreffer aan 
bakboordzijde zijn ook de beide daar aanwezige 
sloepen uitgeschakeld. Blijven over de beide 
sloepen aan stuurboordzijde. Kapitein Van Hemert 
geeft nu 1e stuurman Ate Visser opdracht om met 

een deel van de bemanning in één van de beide overgebleven sloepen te gaan. 
Wanneer de betreffende mannen in de sloep plaats hebben genomen, wordt één van 
de davits, waaraan de sloep is opgehangen, door een granaat getroffen. De sloep 
kapseist en alle inzittenden vallen uit de boot en komen om. Onder hen is ook Ate 
Visser. De enig nog overgebleven sloep komt onder bevel van 3e stuurman 
Vermoet onbeschadigd te water. Hierin nemen 9 bemanningsleden plaats, terwijl in 
de nabijheid van het schip nog drie overlevenden uit zee worden opgepikt. Totaal 
zijn dan 12 koppen aan boord. De Olivia brandt nu over de gehele lengte. Het 
vijandelijk vuren gaat gewoon door. Om 22.00 uur, dus drie uur nadat het schieten 
is begonnen, verdwijnt de Olivia in de golven. 
 
De sloep met 12 mensen aan boord drijft van de onheilplaats weg en begint 
daarmee aan de oversteek van de Indische Oceaan. Zoveel mogelijk wordt van de 
zeestroming gebruikt gemaakt en de sloepcommandant hoopt daarmee in de buurt 
van het eiland Mauritius te komen. Bijna een volle maand duurt de reis op zee 
voordat land in zicht komt. Dit blijkt de kust van het eiland Madagaskar te zijn. 
Van de twaalf bemanningsleden komen er tenslotte slechts vier veilig aan land. 
Later zal blijken dat de Duitse halfkruiser zelf een kanonier van de Olivia uit zee 
heeft gehaald. Van hem horen ze dan ook welk schip ze in de grond hebben 
geboord. Van de totaal 48 koppige bemanning overleven uiteindelijk dus slechts 
vijf deze ramp. 
 
De oudste zuster van Ate Visser, Cornelia, is in 1930 op Schiermonnikoog 
getrouwd met Eimert van Haften. Hij is stuurman op schepen van de Koninklijke 
Pakketvaart Maatschappij die op Nederlands Indië vaart, maar bovendien de 
verbindingen tussen de vele eilanden in de Indische Archipel onderhoudt. Het 



  

echtpaar verhuist naar Batavia. Ze krijgen twee kinderen. In 1937 komt Eimert 
echter bij een vliegtuigongeluk om het leven en Cornelia gaat met haar beide jonge 
kinderen terug naar Holland. Ze vestigen zich in Amsterdam en grootmoeder 
Trijntje schiet meteen haar dochter en beide kleinkinderen te hulp. Zij verlaat het 
eiland, reist naar Amsterdam, trekt bij haar dochter en beide kleinkinderen in en 
blijft tot haar dood in 1947 bij hen wonen. 
 
In Zuidlaren is na de oorlog een monument onthuld met daarop de namen van 
inwoners die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. De vermelding op 
dit monument van de naam van Ate Visser blijkt niet vanzelfsprekend. Weliswaar 
is hij in deze gemeente ingeschreven, maar hij heeft er nooit gewoond. Met 
medewerking van de gemeentesecretaris lukt het tenslotte toch nog om zijn naam 
op dit monument te krijgen. Zijn naam komt bovendien voor op het 
herdenkingsmonument dat de Shell in de hal van haar hoofdkantoor in Den Haag 
heeft aangebracht. Maar dat de naam van zijn  vader in 1995 ook op de eilander 
herdenkingsplaat voorkomt, heeft zijn zoon Cor het meest getroffen. Daarmee 
heeft Ate eindelijk ook op zijn zo geliefde eiland een eigen plek gekregen.  
 
Evenals zijn vader gaat ook Cor in Groningen naar de zeevaartschool. Hij is negen 
maanden op zee, maar kiest dan toch voor een baan bij de waterpolitie. Hij trouwt 
in 1978 met Thea Wels. Ze gaan in Nijmegen wonen en krijgen twee kinderen, Ate 
Alexander en Susanne Gratia. Moeder Riek vertrekt uit Zuidlaren en gaat ook in 
Nijmegen wonen. De dood van haar man is voor haar steeds te emotioneel 
gebleven om erover te praten. Vooral op 14 juni, zijn sterfdag, is ze steeds zeer 
aangedaan. Ze overlijdt op 9 november 1999, 85 jaar oud. Cor blijft tot zijn 
pensionering bij de waterpolitie werken. Op 15 november 2005, één dag nadat hij 
68 jaar is geworden, sterft hij echter plotsklaps.  
 
(Met dank aan Teun de Jong en Trijn de Jong-Dobbenga, Gerda Ritsema-Van Haften, Cor 
Visser (inmiddels overleden) en Thea Visser-Wels voor hun aanvullende informatie). 
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Schiermonnikoog in Amerikaanse kranten 
 
Gerard D. de Gier 
 
In Amerika bestaat een krantenarchief (www.newspaperarchive.com) waar ruim 26 
miljoen krantenpagina’s on line zijn te raadplegen. Als je een abonnement neemt 
kun je op een zeer simpele en snelle manier rondneuzen in die kranten. Ik heb dat 
gedaan om eens te bekijken of er ook iets over Schiermonnikoog te vinden zou 
zijn. En dat was zo. Het oudste artikel dateerde uit 1914 en het meest recente uit 
1976. Kranten waarin het eiland ooit voorkwam hebben exotische namen als 
‘Syracruse Herald Journal’ , The Syboygan Press’, en ‘Edwardville Intelligencer’, 
maar ook in ‘The Washington Post’ kwam het eiland ooit voor.  
 
Ik heb een kleine bloemlezing samengesteld van de berichten die in dit 
krantenarchief terug te vinden zijn. 
 
Op 8 oktober 1914 berichtten de ‘Indiannapolis Star’, en ‘The Washington Post’ 
over een oorlogsincident bij Schiermonnikoog.  
De Engelse onderzeeboot E-9 onder commando van Luitenant Commander L. 
Horton heeft op woensdag 7 oktober omstreeks 13.00 uur een Duitse 
torpedobootjager tot zinken gebracht. Volgens de krant was de Nederlandse 
kustwacht op Schiermonnikoog getuige van het gebeuren. De Duitse boot zonk in 
drie minuten. Direct kwamen er Duitse schepen te hulp om de opvarenden te 
redden. De Nederlandse marinestaf liet nog weten dat het incident zich ruim buiten 
de Nederlandse wateren afspeelde. Op dezelfde dag heeft de Oakland Tribune óók 
een bericht waarin Schiermonnikoog voorkomt. Reuter meldt dat een verslaggever 
van ‘Het Nieuws van den Dag’ , die op Schiermonnikoog verblijft,  op 
dinsdagavond 6 oktober zwaar geweervuur heeft gehoord Noordoost van het 
eiland. De volgende ochtend vroeg ging dat verder. Verdere informatie geven de 
kranten niet. Een van de bladen plaatst wel een kaartje. 
 

http://www.newspaperarchive.com/


  

Pas in 1939 haalt Schiermonnikoog 
de Amerikaanse pers weer. The 
Syboygan Press’ meldt op 18 
oktober dat er een zwaar gevecht 
heeft plaatsgevonden precies ten 
Noorden van Schiermonnikoog 
tussen 12 vliegtuigen en zes 
oorlogsschepen. Waarnemers op 
Schiermonnikoog zagen dat de 
vliegtuigen Duitse beschilderingen 
droegen.  
 
Op 12 maart 1948 loopt bij 
Schiermonnikoog het Amerikaanse 
vrachtschip ‘Southstar’ (8277 ton) 
aan de grond zo valt te lezen in de 
‘Reno Evening Gazette’.  
 
Op 17 maart 1951 hebben de 

‘Ironwood Daily Globe’ en de ‘Dixon Evening Telegraph’ een identiek bericht 
over een niet geïdentificeerd  Amerikaans schip dat aan de kust gelopen is bij 
Schiermonnikoog. Twee sleepboten, de reddingsboot van het eiland en boten van 
Borkum schieten te hulp. 
 
De ‘Syracuse American Herald’ publiceert op 8 mei 1955 een uitgebreid artikel 
over windmolens in Nederland. Strekking van het verhaal is dat die molens nu 
alleen nog voor de toeristen in stand worden gehouden en dat ze weinig water meer 
verplaatsen. Er is dan juist een vereniging opgericht om windmolens in stand te 
houden.  Er staan nog ca. 1350 molens in heel Nederland van het eiland 
Schiermonnikoog (!) tot Cadzand zo weet de krant te melden. 
 
Een heel ander verhaal vinden we in de ‘The Syboygan Press’. Hierin op 8 
augustus 1956 een brief van een Amerikaanse meisje uit Calumet County dat haar 
zomervakantie doorbrengt op een Nederlandse boerderij waar men suikerbieten 
verbouwd. Ze heet Beverly Bishop. Ze is hier via een Internationale boerderij 
jeugduitwisseling. Op 19 juli van dat jaar komt ze naar Schiermonnikoog. Ze komt 
met een zekere Winneka en ze gaan op bezoek bij de moeder van Winneka die juist 
een nieuw huis heeft gebouwd op Schiermonnikoog. Ze schrijft enthousiast over de 
geweldige stranden,  de overtocht via Oostmahorn en het fietsen door de duinen. 
De zuster van Winneka, Annaka (zo spelt ze het) is ook mee. Ze verbaast zich over 
de schelpenpaden én over de grote drukte op de boot.  
 



  

De dijkdoorbraak in 1962 levert twee identieke verhalen op in (weer) de ‘The 
Syboygan Press’ en ‘The Coshocton Tribune’. De beide kranten melden dat de 
‘eeuwenoude’ dijk  op Schiermonnikoog is doorgebroken en dat de kerkklokken 
luidden om de eilanders te waarschuwen. Er waren geen slachtoffers te betreuren. 
De storm zorgt er in Europa voor dat 54 mensen om het leven komen en 40.000 
dakloos raken.  
 
Kranten doen kennelijk ook aan hergebruik van artikelen. ‘The Holland Evening 
Sentinel’ publiceert op 15 mei 1968 en op 14 mei 1975 exact hetzelfde verhaal 
onder de titel ‘Dutch honor old customs’.  In de tekst wordt verwezen naar een 
‘ritual’ festival op Schiermonnikoog.  Verder wordt er niets over gezegd.  
 
Weer een zware storm zorgt voor de laatste vermelding van Schiermonnikoog in 
deze data base. Op 5 januari 1976 publiceren zes verschillende kranten een 
identiek verhaal over het zinken van de Oost Duitse kustvaarder ‘Capella’.  Van 11 
vermiste zeelieden wordt gevreesd dat ze zijn verdronken. 
 
Het verdwenen huis ‘het Adelaarsnest’ 
 
Bauke Henstra 
 
In het najaar van 1940 werd op Schiermonnikoog al druk gewerkt aan de 
bunkerbouw. Zo ook met de bunker aan de duinrand ter hoogte van paal 4 en met 
een stenen huis op het duin niet ver van die bunker. Dit huis diende voor enkele 
officieren die hoorden bij de Battery iets westelijk van het stenen huis (hier stond 
2cm geschut en later een radar). Ook stond er vlak bij de bunker een Leifstand 

opgesteld, waar een 
zogeheten kleine 
eenheid zat van de 
Marine Flak Battery 
(bestaande uit de 
officieren Alfons 
Rauschuber, Werner 
Scheider en Peter 
Kramer en twee 
marine soldaten 
Frans Schnitzler en 
Bernard Neumann; 
deze woonden ook in 
het huis op het duin). 
De Duitsers hadden 



  

deze stelling de naam ‘Maria’ gegeven, naar een medewerkster van Hotel Van der 
Werff, Maria Tromp.  
Het stenen huis had drie slaapkamers, een keuken en een woonkamer. Toen de 
Duitse bezetters op 11 juni 1945 het eiland verlieten heeft het huis een tijd leeg 
gestaan; totdat de familie Westerhof naar het eiland kwam. D. Westerhof had werk 
gekregen bij de aannemer E. Visser (Tito) die van de wal kwam en opdracht had 
gekregen alle Duitse nederzettingen te slopen en op te ruimen. De familie 
Westerhof kreeg in 1948 het huis aangeboden; ze woonden er tot 1951. Het gezin – 
zes personen - gaf het huis de naam ‘Adelaarsnest’. Dochter Toetie werd in dit huis 
geboren.  
Een klein zandpad gaf toegang tot het huis op het duin; de bunker er vlak bij 
diende voor opslag. 
Het was voor de familie Westerhof wel behelpen: er was geen waterleiding en geen 
elektriciteit. Het water haalde men beneden bij het duin uit de grond (waar een 
soort waterput met betonnen ringen was gemaakt) en werd in emmers naar het 
Adelaarsnest gesjouwd. De verlichting bestond uit petroleumlampen; een 
houtkachel – die voor een deel gevoed werd met op het strand aangespoeld hout - 
diende voor verwarming.Toch woonde men er tevreden. 
Nu, ruim 55 jaar later, is er niets meer wat herinnert aan het Adelaarsnest; het 
enige dat nog zichtbaar is, is een deel van de bunker. Het huis werd eind 1951 
afgebroken. Wat nog wel herinnert aan de tijd dat de familie Westerhof hier 
woonde is het Westerhofpad, de naam van het pad dat er vlak bij loopt. 
 
Met dank aan Roel Westerhof en Hein Klotz †; foto: archief Bauke Henstra 
 
Oude foto’s 
 



  

 
 
1. Van 1925-1933 was het hulppostkantoor gevestigd aan de Reeweg 6 (waar nu 
het antiquariaat van Jan Oonincx is gevestigd). Op deze prachtige foto, afkomstig 
uit de verzameling van Remkje Visser, zien we de postkantoorhouder Auke Visser 
(1872-1935) en zijn (2e) vrouw Gezina Dubblinga. Aan de gevel is het bordje te 
zien waarop staat dat dit het postkantoor is en ook de brievenbus is duidelijk te 
zien. (Nu nog is te zien waar het bordje gezeten heeft). 
 

2. Gerrit Visser (Gerrit 
de kapper) als 
hulppostbode; het moet 
in 1937/1938 zijn 
geweest. (foto van 
Remkje Visser, dochter 
van Gerrit).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

3. Een foto uit 1966 afkomstig van Remkje 
Visser. Drie leden van het muziekkorps; 
v.l.n.r. Gerrit Visser, Fokke Visser, Riekert 
Visser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Een mooi portret, uit de Collectie 
Letterkundig Museum in Den Haag) 
van een man die veel voor 
Schiermonnikoog heeft betekend en 
van wie tot dusverre maar één 
portret bekend was; John Eric 
Banck. Bij naspeuringen op internet 
was ik er achter gekomen dat er in 
het Letterkundig museum in Den 
Haag naast enkele brieven van en 
aan Banck ook een foto van hem 
aanwezig was. (Zie ook het artikel 
over Banck in het vorige nummer 
van ’t Heer en Feer).   
 
Kort nieuws 
 
Sailing letters 
 



  

Hilbert G. de Vries 
 
In de National Archives in Londen bevindt zich een grote hoeveelheid 
zeventiende- en achttiende-eeuwse brieven van en aan Nederlandse zeelieden en 
kooplieden en hun familieleden. Deze brieven en een schat aan ander materiaal 
(scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes, kwitanties etc.) waren 
aanwezig op Nederlandse schepen die tijdens de Engelse oorlogen zijn veroverd. 
Ruim een half jaar heeft historicus Dr. Roelof van Gelder gewerkt aan een 
inventarisatie van de ruim 38.000 brieven. Deze inventarisatie van belangrijke 
archiefschatten, die soms honderden jaren ongelezen zijn gebleven, is uitgevoerd in 
het kader van het project Sailing Letters van de Koninklijke Bibliotheek.  
Het materiaal, dat zich bevindt in de archieven van de Engelse Admiraliteit in de 
National Archives, vormt een zeer belangrijke bron voor (maritiem) historisch 
onderzoek. Persoonlijke brieven van en aan Nederlandse zeelieden zijn in 
Nederland maar sporadisch bewaard gebleven. In Engeland, waar de 
scheepspapieren als oorlogsbuit in het archief werden opgenomen, is dit wel het 
geval. Nog maar een klein deel van het materiaal – over het algemeen handelend 
over de VOC – is gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
Sailing Letters is gestart in 2004, op initiatief van de bij de Koninklijke Bibliotheek 
werkzame maritieme historici Els van Eijck van Heslinga en Perry Moree. Binnen 
dit project wordt samengewerkt met het Nationaal Archief en de Rijksuniversiteit 
Leiden. Het wordt actief ondersteund door de Samenwerkende Maritieme Fondsen.  
 
Bovenstaande regels zijn te vinden op de website van de Koninklijke Bibliotheek. 
Er is de afgelopen tijd in diverse kranten en in het radioprogramma De Avonden 
van de VPRO aandacht aan dit project besteed. En naar aanleiding van het 
radioprogramma (dat ik niet gehoord had, maar waarover ik een e-mailtje kreeg 
van Frans Ruddijs) heb ik contact gezocht en gekregen met de eerder genoemde 
Roelof van Gelder. Hij bleek namelijk gedeelten te hebben voorgelezen van een 
brief die geschreven was door een Schiermonnikoger.  
Deze brief was geschreven door ene Pieter Ranges aan zijn neef Jan Eyses, die 
schipper is op een schip, genaamd De Twee Gezusters, in Hamburg. Hij woont 
daar kennelijk met zijn grootvader, zijn moeder en ene Foppe en Swaantje. Pieter 
Ranges laat de groeten doen van ‘onze Renk’ aan zijn neef. De heer Van Gelder 
mailde mij dat het ging om twee brieven van Ranges, geschreven in 1797 en 1798. 
Vermoedelijk is Jan Eyses ca 1800 tussen Hamburg en Bordeaux in handen 
gevallen van Engelse kapers en had hij toen ook de twee brieven van zijn oom bij 
zich.  
 
Bij het zoeken in de website van Tresoar en in het boek van Teensma - 
Schiermonnikoger geslachten kwam o.a. het volgende te voorschijn. 
Pieter Ranges is op 15 oktober 1775 te Sloterdijk getrouwd met Janke Lieuwes. Zij 
waren op 16 september 1775 op Schiermonnikoog in ondertrouw gegaan.  



  

Janke Lieuwes was Janke Livius Dubblinga, geboren op 4 november 1753 op 
Schiermonnikoog en aldaar overleden op 4 april 1809.  
Pieter Ranges is geboren in 1750 en overleden vóór 1809.  
Zij kregen een zoon Renk, gedoopt op 9 november 1787 (gestorven voor 13 
november 1789) en een zoon Reink, geboren 13 november 1789, gedoopt 6 
december van dat jaar. 
Bij verder zoeken kwam ik ene Jan Eises tegen die gedoopt is op 20 maart 1768. 
Hij was een zoon van Martie Clasens en … Eise Rangers, geboren in Pieterburen. 
Dit zou de goede Jan Eyses kunnen zijn, omdat degene aan wie Pieter Ranges 
schrijft een neef van hem is. 
De heer Van Gelder mailde mij dat als hij weer in Engeland kwam hij verder in het 
dossier van De Twee Gezusters zou kijken. Hij is van plan om de brieven aan het 
eind van dit jaar te publiceren in het maandelijkse magazine van NRC Handelsblad 
(waarin vanaf maart 2006 al elke keer een door hem in het archief gevonden brief 
wordt gepubliceerd). 
 
Al surfend op internet kom je soms wel eens wat tegen … 
 
Uit Schiermonnikoog meldt men: 
Op 6 Augustus a.s. zal eene bewoneres van dit eiland den leeftijd van 100 jaar 
bereikt hebben. Is het in sommige gevallen een geluk, eene eeuw op dit wereldrond 
te blijven rondzien, van hoeveel meer waarde zal dat leven geweest zijn voor 
Katharina Maria Koldewij, die nog in het bezit van al hare zintuigen, huiszittend 
werk verricht, en hare kinderen met wie zij samen leeft, verhalen uit hare jeugd kan 
doen, die een paar gewone menschenlevens geleden zijn. Een zestig jaar geleden 
verloor zij haren man J. Aaving en hertrouwde niet meer. Zulk eene gebeurtenis is 
op ons eiland eene zeldzaamheid. Dien dag is men bij ons van plan niet ongevierd 
voorbij te laten gaan. Nu reeds (worden) er voorbereidingen gemaakt, om die 
goede oude ziel eens recht blijde te maken. 
 
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, zondag 25 juli 1880  
(HGdV: Zij is 102 jaar geworden; gestorven op 20 oktober 1882; volgens Teensma 
– ‘Schiermonnikoger geslachten’ (blz. 67) - waar de naam wordt geschreven als 
Catharina Maria Coldewey - heette haar man Janneke IJsbrands Haring) 
 
Te Schiermonnikoog is het aan zekere Grietje B., die trouwen wil, bij 't opvragen 
van haar geboorteakte gebleken, dat zij als "man" te boek stond. Er is een vonnis 
van de rechtbank nodig om 't abuis te herstellen. 
 
Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, donderdag 17 
juli 1879 
 
(HGdV: de Grietje B. die in aanmerking komt zou Grietje Bakker kunnen zijn, die  



  

op 8 augustus 1879 is getrouwd met Koene Jans Flik (Teensma,blz. 17)) 
 
Verenigingsnieuws. 
 
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum. 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
De laatste reis van het zeilschip George Washington.  €   9,25; leden € 7,50 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     €  4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   €  5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” €  6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2005 “Boeren op Schiermonnikoog ”  € 14,50 
reguliere nummers ‘’t Heer en Feer’     €  3,75 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews,  Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het gaat om 
het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* In WoonNieuws, november 2005 (Waddeneditie), blz. 6-7, een interview met 
‘een kleurrijke collega en (oud-)Schiermonnikoger’ Harry Dijkhuizen. 
 
* Duisterwinkel, T. - Het geheim van de overtuin; over het huisje ‘Dubovica’ van 
Jelle en Kea Woudstra. In het katern ‘Wonen’ van de Leeuwarder Courant, 4 maart 
2006  
 



  

* In de serie ‘Must hoare wie ’t seit!’een interview met Annet van der Meulen. 
Nieuwe Dockumer Courant, 24 april 2006. 
 
* Waning, M. van – Schiermonnikoog. Dokkum, Atsee, 2005. 12 blz. (Herdruk 
van het in 1937 in De Wandelaar gepubliceerde artikel). 
 
* Schiermonnikoog 2005 – Almanak van een eiland. Een uitg. van de Vereniging 
Dorpsbelang, Stichting It Eilaun, en Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer. 
Kollum, Trion Grafisch, 2006. 110 blz. 
 
* Abrahamse, J., H. Koning en D.Th. Reitsma – Schiermonnikoog in vogelvlucht. 
Uitg. Boekhandel Kolstein, Schiermonnikoog; en Het Grafisch Huis, Groningen. 
2006. 192 blz. 
 
* Holwerda, J., en A.J. Maris – Schiermonnikoog in beeld, 1950-1980, een tocht door 
het dorp en het buitengebied. Zaltbommel, Aprilis, 2006. 84 blz. 
 
* In ‘Holland herald’, het tijdschrift in de vliegtuigen van de KLM , in het nummer 
van april 2006 – blz. 14-18 - ‘A shore thing’, een artikel dat stelt dat het gaat over 
de ‘Dutch Wadden Islands’, maar dat in wezen alleen over Schiermonnikoog gaat.  
 
* Schiermonnikoog declaration; ministerial declaration of the tenth trilateral 
governmental conference on the protection of the Wadden Sea, Schiermonnikoog, 
3 november 2005. 83 blz.  
 
 
 
Aanwinsten.  
 
Obj. Nr. 419 : primitief schilderijtje: mevr. Kruizinga. 
     ,,       420 : 160 geluidscassettes met interviews: A.Maris ( CI/CIV) 
     ,,       421 : video band over Elim: A.Maris. 
     ,,       422 : gedicht M. Fenenga: “I.M. Hein Kruizinga”; ingelijst. 
     ,,       423 : map fotomateriaal expositie 2003 ‘Jacht, stroperijen en                         
robbenvangst’ 
     ,,       424 : c.d.: Louise Mellema leest voor uit boek “Tussen Scholbalg 
                       en Lauwers” via Anneke Aben. 
     ,,       425 : 3 pits petroleumstel: mevr. Weldring. 
     ,,       426 : geëmailleerd afwasteiltje: idem 
     ,,       427 : zeepklopper met zeep : idem. 
     ,,       428 : kacheltang en pook : idem. 
     ,,       429 : onderkleding uit ong. 1880: grootmoeder mevr. Weldring. 
     ,,       430 : kartonnen pillendoosje: opschrift: wormkoekjes: idem. 



  

     ,,       431 : 2 ijzeren haakpennen: idem. 
     ,,       432 : spekpannetje: idem 
     ,,       433 : busje schoenenolie: idem. 
     ,,       434 : personalia Hein Kruizinga: diploma’s; monsterboekje Loodswezen; 
                       onderscheiding: Officier Orde O.N.: uit erfenis mevr. L. Kruizinga. 
     ,,       435 : militaire kaartentas Ned. Model: Feye Faber, Duits model fam. 
                       Buddeberg. 
     ,,       436 : (in bewerking). 
     ,,       437 : 900 foto’s uit exp. Bez. Centrum: 2005 
     ,,       438 : affiche S.O.S. (Safe Our Seas): Bez. Centrum. 
     ,,       439 : Franse kaart van Friesland. 
     ,,       440 : Kaart Coppen Lammert Stachouwer: dorp en omgeving: 1769 B.C. 
     ,,       441 : Map met krantenknipsels: Remkje Bouman-Visser.     
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van deze jaargang. Te zien was een 
afscheidingspaal voor terreinafbakening van het voormalige ‘Elim’; de paal staat ten 

westen van het schelpenpad van de ijsbaan naar de 
camping. De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar 
W.K. van der Geest.   
 
We hebben een verheugend aantal inzendingen 
binnengekregen; vele inzenders gaven aan dat men het op 
prijs stelde als de raadplaat doorging! Dus, bij deze: waar 
is dit te zien? De fotograaf stond weer voor (een) paal; 
maar waar stond hij – of liever: waar staat deze paal? 
 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; vóór 1 
september. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
Van een aantal mensen is de afgelopen tijd de vraag gekomen naar de naam van de 
vereniging en het tijdschrift. Het is daarom misschien wel dienstig om hieraan een 
klein stukje te wijden. 
De naam ‘’t Heer en Feer’ voor onze vereniging - en ook voor het tijdschrift - is in het 
verleden voorgesteld door Els Perdok. Het is een uitdrukking die vroeger veel werd 
gebruikt. Een Nederlandse uitdrukking hiervoor is er niet, maar een omschrijving als: 
het hele eiland, met alles er op en er aan; het hele reilen en zeilen; het wel en wee - 
geeft zo ongeveer aan wat de bedoeling is. We komen deze uitdrukking tegen in het 
gedicht ‘’t Eilaun’ van Pita Grilk, uit de bundel “Swyljen”. 
 
't Eilaun 
 
'k Hew dyn heer en feer fersangen ‘k Heb jouw wel en wee bezongen 
eilaun. Ne bin ik múed en stil;  eiland. Nu ben ik moe en stil; 
'k Wúe dy yn myn liêten fange;  ‘k Wilde je in mijn liederen vangen; 
al wat wiê, wat wazze sil.   Al wat was, wat wezen zal. 
 
'k Mocht dyn taal to rymen minge;  ‘k Mocht je taal mengen om te rijmen; 
ús musyk is 't, aud en swiêt;  onze muziek is het, oud en zoet; 
maar dyn siêl lat him net twinge:  maar jouw ziel laat zich niet dwingen: 
biste mair as myn lytj liêt.   Je bent meer als mijn klein lied. 
 
Inhoud 
69 Van de redactie 
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Afneming van het eiland XIII 
 
Durk Reitsma 
 
In november 1970 bezocht ik, in gezelschap van frisiast-journalist Gosse Groustra, 
de gezusters Grilk. Na enige aandrang stapte Pita van het ABN over op de eilander 
taal.   
Zij had, zo bleek tijdens het gesprek in onvervalst Schiermonnikoogs, een eigen 
mening over de afslag van de westkant van het eiland. Op den duur zouden er weer 
vele meters in zee verdwijnen, zo was haar stellige overtuiging. 
Na enig zoeken legde zij een geschreven verslag op tafel. Zij had dit verslag van 
haar broer gekregen. 
Het bleek een soort reisverslag uit 1906 te zijn van een zekere K. Wie die K was, 
wist Pita niet. Het “waterstaats”-deel van het verslag, dat ik mocht kopiëren, past 
zo naadloos in de serie “Afneming van het eiland” dat dit hier onverkort volgt. 
 
- De heer Klontje van het logement was bereid mij op een wagen, bespannen met  
een paard, het fraaije eiland rond te rijden. 
Wij reden vanuit het logement over den Reeweg, een slecht onderhouden zandpad, 
naar den zeedijk. Hier was een schuine aanloop zoowel aan den binnenzijde der 
dijk als aan den buitenzijde der dijk aangebracht, zoodat die met een voertuig 
gekruischt kan worden. 
Wij reden naar een plaats, door den heer Klontje ‘Hoogen Wal’ genoemd, waar in 
opdracht van het Rijk sinds jaar en dag wordt getracht een zanddijk tot stand te 
brengen. Ik merkte op dat men alleszins in dien opzet slaagde. Doch de heer 
Klontje had zijne twijfels over het welslagen van den opzet. De zee had, zoo hij 
zeide, reeds menigmaal tijdens stormvloeden teniet gedaan, wat na veele maanden 
tot stand was gebracht. 
De inwooners van Schiermonnikoog hebben evenwel geene angst voor afslag op 
deeze plaats, maar de beteugeling van den overlast, door stuivend zand, 
veroorzakende schade, is toch dringend gewenscht. 
Op den overgang van de ‘Hoogen Wal’ met zanddijk naar de vasten duinen, 
‘Spitsbergen’ genaamd wegens een steile afslag, is sprake van een gestadige afslag, 
die zoo als het schijnt, de laatste jaren niet meer zoo groot is als weleer, zoo 
vertelde de heer Klontje. 
Dan noordwaarts, waar het strand smal is. Het strand is hier gescheiden van een 
zandbank, ‘Kuipersbult’ genaamd, door eene diepe geul, die jaarlijks dichter aan de 
duinen geraakt. Deze duinen hier worden merkwaardig genoeg, ‘Eilander Alpen’ 
genoemd. Eenige van deeze duinen staan zeer steil en wel die voor den Noorder 
Lichttoren. Hier is zoo als Klontje zeide, zeker 20 nieuwe ellen duin tijdens den 
laatsten stormvloed weg gespoeld. De bewoners van Schiermonnikoog zien de 
ontwikkelingen op dien plaats met bezorgdheid aan, wetende machteloos te staan 
tegen het geweld der natuur. 



Tusschen het duin voor den Noorder Lichttoren en het voorname Badhotel, dat kan 
wedijveren met de hotels in badplaatsen, gelijk Scheveningen, bevindt zich eene 
smalle duinrichel, ‘Voorduin’ genaamd, dat eene vallei ‘Hertenbosch’ genaamd, 
van het strand scheidt. De heer Klontje en met hem veelen, zooals hij zeide, is 
bezorgd over deeze vallei, omdat het Voorduin na iederen stormvloed smaller 
wordt en over eene niet al te langen tijd zal wegspoelen en waardoor de vallei 
teloor zal gaan. 
Hij acht het niet onwaarschijnlijk dat het trotsche Badhotel op den duur ook door 
den afslag zal worden bedreigd. 
Hij verwondert zich daarom over de grootsche plannen van den tegenwoordigen 
eigenaar van het eiland Schiermonnikoog, de graaf Bernstorff, over het op die 
plaats te bouwen bad-dorp. Dat zal, zoo zeide Klontje, al vanaf het begin der 
bouwplannen gevaar loopen. Hij verwondert zich, over wat hij noemt ‘Pruische 
koppigheid’ der graaf. Hij hoopt voor den graaf dat de eilanders ongelijk hebben, 
maar hij heeft duidelijk groote twijfels. Voorbij het Badhotel in oostelijke richting 
ligt een forsch duingebied, dat ‘Eilander Pyreneeën’ wordt genoemd. Juist hier, op 
eene plaats waar de bescherming tegen de zee nauwelijks nodig is, breiden de 
duinen zich gestaag uit. 
Verder oostwaarts ligt een gebied, dat voor een jachtgezelschap interessant is en 
waar zeer veele vogels hunne eieren leggen. Of daar afslag of aanwas plaats heeft, 
is voor bewoners van het eiland Schiermonnikoog niet van belang. Zeker niet nu de 
graaf verboden heeft daar eieren te zoeken, terwijl die juist daar in groote 
hoeveelheden en aantallen te vinden zijn. 
Op den terugweg toonde de heer Klontje zijn voermansschap, door over smalle 
zandpaden naar het dorp terug te rijden.- 
 
Wat Albert Klontje, in 1906 exploitant van Hotel-Pension De Boer (thans Hotel 
Van der Werff), de schrijver van het verslag voorspelde, is voor zover het het 
duingebied noord van de vuurtoren betrof, uitgekomen. 
En wij mogen Pita Grilk en haar zuster Nan dankbaar zijn voor hun gewoonte: 
“Alles te bewaren”. 
 
“AGATHA” aan de Badweg 
 
A.J.M. Ambergen-Van der Werf 1 
 
In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw was het nog een hele 
onderneming om vanuit de stad Groningen op Schiermonnikoog te komen. Je 
moest met de bus naar Zoutkamp. Daar stapte je aan boord van de veerboot. Eerst 
voer deze naar Oostmahorn om Friese passagiers op te pikken en dan pas ging het 
op het eiland af. De veerboot kon nog nergens aanleggen. Overstappen op een 
motorvlet was dan ook vereist. Tenslotte bracht een boerenwagen je aan land en 
                                                
1 Kleindochter van Henri & Cato Carlier 



naar het dorp. Eenmaal op het eiland, waren echter spoedig alle reisongemakken 
vergeten.   
 
Door zee en lucht aangetrokken kwamen na de Eerste Wereldoorlog elk jaar meer  
bezoekers, toen nog badgasten geheten, naar het eiland om er hun vakanties door te 
brengen. Velen van hen beviel het zo goed, dat ze terugkwamen en vaste gasten 
werden. Tot hen behoorde ook de familie Carlier uit de stad Groningen. De familie 
bestond uit Henri en zijn vrouw Cato en tien kinderen, vijf meisjes en vijf jongens. 
Vader Henri had een kantoorboekhandel op het A-Kerkhof. Dat de familie naar het 
eiland kwam, had vooral te maken met de ziekte van hun dochter Agatha. Ze had 
tuberculose. Zeelucht was - zo luidde toentertijd de redenering -  voor iedereen 
goed, maar zou in het bijzonder op Agatha een gunstige uitwerking kunnen 
hebben. Bovendien betekende een eiland een prachtige vakantiebestemming. 
Jarenlang huurde de familie zomerhuisjes met namen als Kallemooi, Koos, Enno, 
Providencia en Zee en Zon; ook verbleef ze bij de familie Tilstra aan het Westend 
of bij Jo Rustige aan de Langestreek.  
 
Soms was het voor moeder Carlier echter erg moeilijk om een geschikt onderdak 
voor haar gezin te vinden. Om niet steeds van anderen afhankelijk te zijn, besloot 
ze dan ook zelf een vakantiehuisje op het eiland te kopen. Het werd “Margaretha”, 
een huisje aan de Badweg dat eigendom was van de familie Lammers (zij hadden 
in de Oude Ebbingestraat, in Groningen, een galanteriezaak). Het was een van 
eternietplaten opgebouwd huisje, niet al te groot, maar wel met veel ruimte: maar 
liefst vijf slaapkamers. Het was bovendien heel gunstig gelegen, op een geringe 
afstand van het strand, even ten noorden van de Katholieke kerk. Alleen het huisje 
“De Distel” lag er nog tussen. De koopprijs was 2500 gulden. Meteen na aankoop 
kreeg “Margaretha” een andere naam. Voortaan zou het huisje “Agatha” heten.  



 
 
Het eerste huisje links was Margaretha, maar na aankoop door de familie 
Ambergen werd het Agatha genoemd. (Ansicht archief Eddie Bakker). 
 
De vakanties op Schiermonnikoog waren voor het hele gezin steeds een geweldige 
verademing. Er werd gezwommen, gewandeld en gevist. Als vaste gasten leerde de 
familie al snel de “echte” eilanders  kennen. In die tijd waren er nog verschillende 
markante dorpsfiguren. Daar was bijvoorbeeld Posthumus, de omroeper met zijn 
bel; Wopke Fenenga, de eenogige  kapitein van de reddingboot; Minnema, de dikke 
veldwachter op zijn fietsje; Kees van Dijk, de vader van de bekende jongens Van 
Dijk; en natuurlijk ook Cornelis Visser, de jachtopzichter, die in een zijvleugel van 
de “Burcht” woonde, de residentie van eilandeigenaar de graaf Von Bernstorff. 
Karakteristiek voor het eiland was destijds ook de horde loopjongens die, voor de 
klandizie, op de fiets achter de nieuw aangekomen gasten aanjakkerde. 
 
Moeder Carlier verbleef met haar kinderen meestal de gehele zomervakantie op het 
eiland. Haar man, Henri, kwam alleen zo nu en dan in het weekeinde. Jammer 
genoeg, heeft dochter Agatha  slechts twee zomers van dit huisje kunnen genieten. 
In maart 1932, een maand voor haar 28e verjaardag, stierf ze. En toen Henri niet 
meer in de zaak werkzaam was en enkele van zijn kinderen de zaak voortzetten, 
kon ook hij eindelijk van zorgeloze vakanties op het eiland genieten. Maar, ook dat 
was slechts van korte duur. Hij overleed namelijk in 1934.  
 
Een nieuwe generatie van de familie kwam en ook zij vonden in “Agatha” steeds 
een gastvrij onderkomen. Ook heel wat kleinkinderen hebben zo in dit huisje hun 



vakanties doorgebracht. Toen brak in mei 1940 de oorlog uit. In augustus van dat 
jaar zijn moeder Carlier en haar zuster Door en haar jongste dochter Bouwien nog 
naar het eiland gereisd om te zien wat er van hun huisje geworden was. Op het 
eiland aangekomen, werden ze niet meer toegelaten tot dat gedeelte van de 
Badweg waaraan hun zomerhuisje stond. Dat lag namelijk in het toen zogeheten 
“Sperrgebiet”. Noodgedwongen besloten ze toen hun intrek in hotel Van der Werff 
te nemen. Een langer verblijf op het eiland bleek echter niet mogelijk. De volgende 
ochtend kregen ze namelijk te horen dat iedereen die niet permanent op 
Schiermonnikoog woonachtig was, het eiland moest verlaten.  Onverrichter zake 
keerde het drietal naar de vaste wal terug.  
 
Hun huisje “Agatha” hebben ze nooit meer gezien. Uit schaarse berichten die 
daarna van het eiland kwamen, was op te maken dat het huisje door de Duitse 
bezettingsmacht was gevorderd. Tegen het einde van de oorlog kwam het bericht 
dat “Agatha” was afgebrand. Gelukkig had moeder Carlier het laten verzekeren en 
zonder veel problemen is de schade later dan ook vergoed.  
 
Het eerste familielid dat na de oorlog opnieuw naar het eiland reisde en op de plek 
aankwam waar “Agatha” had gestaan, was Bouwien, de jongste dochter van 
moeder Carlier. Ze kwam namelijk met een paar vriendinnen op vakantie. 
Natuurlijk heeft ze ook navraag gedaan naar de omstandigheden waaronder hun 
huisje was verdwenen. Ze kreeg te horen dat dit vermoedelijk door het achteloos 
weggooien van een sigaret in brand was gevlogen. In een mum van tijd zou het 
huisje in lichterlaaie hebben gestaan. En door de grote hitte zou het ook  niet 
mogelijk zijn geweest om dichterbij te komen. In het algemeen waren de eilander 
informanten het met elkaar eens dat de familie blij mocht zijn met de brand. De 
woning zou namelijk geheel uitgeleefd zijn. Over wie of wat tijdens de 
oorlogsjaren in dit huisje gehuisvest zou zijn geweest, lopen de meningen onder 
eilanders uiteen. Er zouden arbeiders, Duitse militairen en aan Duitsers gelieerde 
dames in hebben gewoond en ook is geopperd dat “Agatha” voor opslag is 
gebruikt. De waterput was het enige bewijs dat er ooit een woning heeft gestaan. 
Die put is er nog steeds en vormt dan ook voor de familie de laatste herinnering 
aan een schitterende tijd die ze op die plek hebben doorgebracht. 
 
Over de brand deed de toenmalig brandweercommandant de familie in juli 1988 
het volgende verslag: ” …om te voorkomen dat ik in het kader van de arbeidsdienst 
naar Duitsland zou worden gestuurd, heeft burgemeester Perdok er voor gezorgd 
dat ik bij de brandweer kwam. In de loop van het jaar 1944 kreeg ik echter een 
oproep dat ik mij voor de arbeidsdienst moest melden en het eiland zou moeten 
verlaten. Toen de burgemeester dit hoorde heeft hij meteen contact opgenomen met 
de Duitse commandant van het eiland en hem meegedeeld dat hij de nieuwe 
brandweercommandant absoluut niet kon missen. Het gevolg was dat ik enkele 
dagen later te horen kreeg dat ik kon blijven. Met het blussen viel het hier wel mee. 
Incidentele brandjes waren snel gedoofd en grote branden kwamen zelden voor. 



Toen, de juiste dag en datum kan ik mij niet meer herinneren, was er groot alarm. 
Er was brand op de Badweg.  De bluswagen was snel genoeg gereed om uit te 
rukken. We werden echter door verscheidene eilanders gehinderd. Ze versperden 
ons de weg waardoor we niet ons werk konden doen. Ons werd toegeschreeuwd: 
“Ga niet, die Duitse tent staat alleen maar in de brand”. Bovendien duurde het 
enige tijd voordat we met het eigenlijke blussen konden beginnen omdat het water 
bij huizen van Kerstholt, even noordelijker aan de Badweg, vandaan moest komen. 
Ook deze vertraging zorgde ervoor dat er voor ons niet veel meer te blussen viel. 
Het huis bestond uit licht en brandbaar materiaal en brandde als een fakkel. Het 
hinderen door  eilanders heeft echter weinig effect gehad. De “uitgebrande 
dames” (volgens de betreffende brandweercommandant zouden er dus liefjes van 
Duitsers in “Agatha” gewoond hebben) die, naar later bleek, nogal onvoorzichtig 
met brandende sigaretten waren geweest, verlieten het eiland niet, maar zouden  
bij  “collega’s” in huize Opduin, verderop aan de Badweg, zijn ingetrokken. De 
Duitsers zijn er gelukkig nooit achter gekomen, waarom wij zo laat bij de brand 
aankwamen…”.  
 
Moeder Carlier voelde zich na de oorlog te oud om op de plek waar eens “Agatha” 
had gestaan een nieuw huisje te laten bouwen. Ze heeft nog wel enkele jaren de 
erfpacht betaald om zo haar kinderen de gelegenheid te bieden om opnieuw te 
bouwen. Haar kinderen trokken, de een na de ander, zich echter terug waarop Cato 
de erfpacht tenslotte verkocht aan de familie Schoemaker uit Deventer die er 
vervolgens huisje “Senzorita” opbouwde. Dat huisje staat er nog steeds. 
 
Achteraf bezien is het erg jammer dat niemand van de kinderen het heeft 
aangedurfd om er te bouwen. Het gevolg is geweest dat vele familieleden tot nu toe 
voor veel geld huisjes hebben moeten huren om vakanties op “hun” eiland door te 
brengen.            
 
           
 
De oude bakkerij in de Middenstreek 
 
Eddie Bakker 
 
Op deze foto (van Douwe Homan) zien 
we de bakkerij in de Middenstreek, 
waar Foppe Eldert Bakker (geboren in 
1848) in 1868 de bakkerij overnam van 
zijn vader Eldert Bakker (zie over hem 
ook het artikel van Pieter F. Visser in 
het eerste nr.  van deze jaargang; blz. 13 
e.v.). Foppe trouwde in 1871 met Aaltje 
Martens Smid.  



Het meel voor hun brood zullen ze vermoedelijk wel voor een groot deel betrokken 
hebben van de molen op het eiland. Het graan kwam van de vaste wal, maar ook 
voor een deel van het eiland zelf. Het kwam soms wel voor dat eilanders op zondag 
tot ontdekking kwamen dat ze brood tekort kwamen. Geen nood: er was in zo’n 
geval altijd wel brood achterom te krijgen. Rond de eeuwwisseling veranderde dat: 
in 1896 werd er een gereformeerd kerkgebouw gebouwd en kreeg je ook bij 
rechtzinnig in de leer zijnde winkeliers een striktere naleving van de 
zondagsheiliging. Ook bij Foppe en Aaltje was dat het geval – zij waren beide 
actief de nieuwe leer toegedaan. Foppe Eldert heeft deze jonge kerk zelfs jarenlang 
als ouderling gediend. Ook in de gemeentepolitiek was hij actief – hij was 
kandidaat op de lijst van de A.R.P. 
Met zijn vrouw Aaltje dreef Foppe Eldert niet alleen een eigen bakkerij; hij was 
ook boer met alles wat daarbij komt kijken. Op zijn erf in de tuin achter het huis 
had hij een schuur met een stuk of zes koeien, die hij ’s zomers in de duinen even 
buiten het dorp had lopen. Foppe Eldert had ook nog een voermansbedrijf. 

Wanneer het beurtschip in aantocht was reed 
hij met zijn door twee paarden getrokken 
wagen de Reeweg af, het Wad op naar de Hoge 
Wal om daar de vracht op te halen. De paarden 
had hij ’s winters ook in de schuur staan. 
Foppe is meer dan 40 jaar bakker geweest – in 
1911 hield hij er mee op. Hij was toen 63 jaar 
en wilde het wat kalmer aan gaan doen. Hij 
verkocht de bakkerij aan Douwe van Eizinga en 
verhuisde met Aaltje naar de Voorstreek: de 
zuidkant van het huis waar nu de familie Benes 
woont. Daar is hij in 1931 overleden; Aaltje 
overleed in 1934.  
Op deze foto zien we Foppe Eldert Bakker en 
zijn vrouw Aaltje Martens Smid. (Voor een 
andere foto van het echtpaar, zie jrg. 7, blz. 88).  

Van 1911-1946 was de bakkerij van Douwe van Eizenga.  
 

Op de foto,uit 1924 
(van Sijtje 
Blaauwwiekel) zien 
we Pietertje Ekema 
(die in de 
bakkerswinkel werkte) 
en bakkersknecht 
Johannes. In de 
deuropening de vrouw 
van Douwe van 
Eizenga.  



 
 
 

 
Rechts op de foto, met 
witte pet, bakker Anne 
Tilstra, die in 1923 op 
18-jarige leeftijd als 
bakkersknecht in 
betrekking kwam bij 
Douwe van Eizenga. In 
1929 heeft hij de 
bakkerij in eigendom 
overgenomen en 
geëxploiteerd tot 1934 
(het jaar waarin de 
Zeevaartschool op het 
eiland werd gesloten en 

opgeheven). Anne Tilstra is in 1929 getrouwd met Jantje Visser uit Nes, die in het 
seizoen 1928 als 22-jarige werkzaam was in Hotel van der Werff. 

 
In 1946 verkoopt Douwe van 
Eizenga de bakkerij aan Leendert 
Abma (1914-2000) en zijn vrouw 
Ietsje Nutma (1918-2005).  Zij 
hebben de winkel en bakkerij 
gerund tot 1974. Zij waren de 
laatste bakkers in deze oude 
bakkerij van meer dan 100 jaar oud.  
 
Leendert Abma aan het werk in zijn 
bakkerij (foto album Hilbrand 
Abma) 
 
 
 

 
S.D-er vlucht van het eiland.  
 
Bauke Henstra 
 
Waarom vluchtte de SD-er Unterscharführer Asbach in de nacht van 2 op 3 mei 1945 met 
geheime codes die in zijn bezit waren vanaf het eiland met een bootje naar de vaste wal? 



Een avontuur wat jammer genoeg mislukte: hij pleegde tenslotte desertie – en daar stond bij 
de SD maar 1 straf op: de kogel! Maar de SD commandant op het eiland, Hauptsturmführer 
Tomas Thompson bleek Asbach in bescherming te nemen. Was Thompson op de hoogte van 
de vlucht van Asbach, die mogelijk contact wilde maken met de Engelsen? Het sterke 
vermoeden bestaat dat Thompson contacten onderhield met de Inlichtingendienst van de 
Engelsen en dat de poging van de vlucht van Asbach een goed bedoelde missie was om de 
Engelsen mededeling te doen omtrent de verblijfplaats van de op het eiland neergestreken 
groep van ong. 130 Nederlandse en Duitse SD-ers, waarvan de geallieerden niet op de 
hoogte waren. Een terugblik over het voorval waaraan nooit ruchtbaarheid is gegeven. 
 
Op dinsdag 1 mei 1945 kreeg de op het eiland werkende 23-jarige Groninger 
Gezinus R. van het eveneens op het eiland werkende Duitse meisje Annie F. een 
boodschap of hij contact wil opnemen met de Duitse SD-er Unterscharführer 
Asbach, die behoorde bij een grote groep SD-ers die vanuit Groningen op zondag 
14 april 1945 op het eiland neerstreken en verbleven in drie boerderijen buiten het 
dorp. Asbach verbleef in een boerderij aan de Reddingsweg.  
Gezinus ging op het voorstel van Annie in en nam contact op met Asbach, die hem 
meedeelde dat hij het eiland wilde ontvluchten. Gezinus stelde Asbach voor om 
met laag water over het Wad zien weg te komen, maar dat voorstel werd door 
Asbach afgeslagen omdat dit volgens de SD-er te lang zou duren. Vervolgens 
vroeg hij aan Gezinus of deze iemand wist die mee wou vluchten.  
De reden van de vlucht van Asbach was volgens zijn zeggen: hij werkte op het 
eiland bij een daar opgestelde radiozender en hij was in het bezit van gegevens 
omtrent golflengtes waarop geheime codes werden doorgeseind; en met name 
codes van geheime agenten, die alleen hij, Asbach, wist. Op de vraag van Gezinus 
wat Asbach met deze gegevens aan de vaste wal wou doen zei Asbach dat hij deze 
gegevens door zou spelen aan de Engelsen. Ook was het zijn bedoeling om op de 
vaste wal in het bezit te komen van een Engelse zender om vervolgens uit te 
zenden naar Schiermonnikoog. Daar zou de zender bediend worden door Annie F.; 
en de bedoeling was dat Annie hem vanaf het eiland alle gegevens kon verstrekken 
welke op het eiland moesten worden uitgevoerd. Op Schiermonnikoog was nl. na 1 
mei 1945 nog steeds een Duitse zender in gebruik. Na dit verhaal gehoord te 
hebben bood Gezinus Asbach aan om met hem mee te vluchten en om met een bij 
de steiger gelegen bootje zien weg te komen. De twee kwamen overeen dat Annie 
dezelfde avond Asbach zou benaderen hoe laat zij de volgende morgen in de 
stelling moest wezen. De twee hadden vervolgens afgesproken dat indien Annie 
bericht kreeg van ‘10.00 uur’, dan wisten de twee dat het bootje gereed was voor 
vertrek; was het echter ‘elf uur’ dan was het bootje niet gereed. Het was de 
bedoeling om in de nacht van 2 op 3 mei, als alles door Annie was geregeld, weg te 
gaan. Gezinus en Asbach maakten vervolgens de afspraak dat zij elkaar op 
woensdagavond 2 mei om 22.30 uur zouden treffen bij de boerderij aan de 
Reddingsweg waar Asbach verbleef. Gezinus kwam op die avond in uniform van 
de Duits Kriegsmarine naar Asbach toe die hem al stond op te wachten. Zonder dat 
het tweetal werd opgemerkt door een Duitse wachtpost kwam men na zo’n half uur 
aan bij de veersteiger. Hier moesten de mannen nog ruim twee en een half uur 



wachten op genoeg water en ze vertrokken 
rond 2.30 uur. Na zo’n twee km. uit de 
kust van het eiland te zijn gekomen, bleek 
dat het bootje plots water maakte doordat 
er een lek werd geconstateerd. De twee 
gingen overboord waar men nog grond 
onder de voeten kreeg. Lopend en 
zwemmend kreeg men het eiland weer in 
het vizier. Na geroep, en nadat Asbach zijn 
revolver had leeggeschoten om aandacht te 
trekken van de Grenzschutz die op de dijk 
bij de steiger een post had die alarm sloeg, 
werden de twee met een klein rubberbootje 
van de Wehrmacht aan wal gebracht waar 
de gealarmeerde Inselkommandant Witko 
en SD-kommandant Thompson hen al 
opwachten. Gezinus en Asbach werden  

Thomas Thompson (archief Bauke Henstra). 
 
meteen ingesloten in het gebouw Elim aan de Badweg en werden diezelfde dag 
nog verhoord door zowel Witko als Thompson. Maar het vreemde van het geval 
was dat zij gelijk weer werden vrijgelaten. 
In een proces-verbaal, opgemaakt in juni 1945 door wachtmeester der Koninklijke 
Marechaussee Lemson - belast met POD zaken (politieke opsporingsdienst) -,  
verklaart Gezinus R. o.a. dat Asbach hem had verteld dat hij het eiland wou 
ontvluchten omdat hij in Den Haag, waar hij eerder was gestationeerd, met de 
illegale beweging had meegewerkt en dat hij flauw was van de SD die hem had 
bedrogen. Asbach behoorde tot de Duitse marine en was tijdelijk overgeplaatst 
naar de SD in Groningen en met deze groep meegevlucht naar Schiermonnikoog.  
Een groot aantal vraagtekens blijven onbeantwoord, zoals: waarom werden de twee 
niet bestraft wegens desertie voor hun vluchtpoging; was Thompson op de hoogte 
en speelde hij met Asbach onder één hoedje? Bekend was dat Thompson voor de 
Duitse Abwehr spionagedienst werkte en het sterke vermoeden is dat hij ook voor 
de Engelse geheime dienst werkte, net als Asbach dat wilde.  
Een SD-er (H.B), die in april 1945 vanuit Groningen mee vluchtte naar 
Schiermonnikoog, verklaarde in 1993 aan de schrijver van dit verhaal dat hij het 
type Thompson goed kon plaatsen en dat deze zijn liefje meenam naar 
Schiermonnikoog. Het viel H.B. toen op dat deze vrouw met een licht Engels 
accent sprak. Volgens H.B., die zelf voor de inlichtingendienst van Schreiener had 
gewerkt, was het wel zeker dat het vrouwtje van Thompson voor deze dienst 
werkte. Dit type vrouwen had hij zelf ook meegemaakt en Thompson wist dit. Het 
is haast wel zeker dat hij ook een dubbelrol speelde en Asbach opdracht heeft 
gegeven om te vluchten en zijn codegegevens aan de Engelsen te geven. Annie F., 
die dan de zender zou bedienen, zou het reilen en zeilen van zowel de Duitse 



Wehrmacht als de SD doorseinen aan de geallieerde inlichtingendienst. Volgens de 
oud SD-er H.B. had de SD zelf geen zender maar was het een zender van de 
Wehrmacht die door de SD gebruikt mocht worden. Bekend is dat Witko niets van 
het SD-gespuis moest hebben en ze het liefst zo snel mogelijk van het eiland af 
wou hebben en daarom zou hij de rol van Thompson hebben meegespeeld.  
Vreemd is het des te meer dat, toen de SD eind mei 1945 van het eiland werd 
afgevoerd naar de gevangenis in Groningen, er door de POD bij het 
gevangenispersoneel op werd aangedrongen Thompson goed in de gaten te 
houden; er mocht geen enkele kans zijn dat hij zelfmoord kon plegen.  
Was deze man, die pas in het begin 1945 van Arnhem naar Groningen kwam en al 
Chef van de SD in Groningen was, dan zo belangrijk voor de POD? Schaamde hij 
zich als hoge SD chef dat aan het licht zou komen dat hij mogelijk een dubbelrol 
had gespeeld? Toch zag hij nog kans om in de gevangenis zelfmoord te plegen.  
Thompson is er in geslaagd om het raadsel in stand te houden! 
 
Wopke Feninga 
 
Durk Reitsma 
 
Uit de gegevens van het reddingstation Schiermonnikoog blijkt dat Wopke Feninga 
van 1933 tot 1940 schipper was van de eilander reddingboot. 
Maar op 7 oktober verscheen het volgende ingezonden stuk in de Nieuwe 
Dockumer Courant. 
 
Schiermonnikoog, 5 Oct. ’24. 
Zooals ons bekend is geworden, heeft de schipper van onze reddingboot, de heer 
W. Fenenga in Augustus zijn ontslag als zoodanig gevraagd. Ofschoon wij eerst 
niet wisten wat hiervan de redenen waren, omdat het voor hem een zeer passende 
betrekking was, hoorden wij al spoedig, dat dit geschiedde op een teeken van het 
bestuur der N.- en Z.-Hollandsche Reddingmaatschappij. Waarom genoemd 
bestuur hiertoe over is gegaan kunnen wij tot nog toe niet met zekerheid 
constateeren. De heer Fenenga was in alle opzichten een geschikt persoon voor 
deze betrekking, hij kende geen gevaar en had meer ondervinding als zeeman dan 
menigeen op ’t eiland. Wel is ons ter oore gekomen, dat in stilte is gewerkt om den 
heer Fenenga deze betrekking te doen verliezen en wel door zijne z.g. beste 
vrienden, met het doel hier zelf profijt van te trekken. Wanneer dit in werkelijkheid 
zoo is, dan betreuren wij een dergelijke handelwijze ten zeerste. Verder vernamen 
wij nog, dat de ons allen bekende “Wijnkwestie” er ook geen goed aan gedaan 
heeft. Mocht echter dit laatste het geval zijn, dan verzoeken wij het bestuur der 
Redding-Maatschappij beleefd, alsvoren een nieuwen schipper te benoemen, 
grondig te onderzoeken of deze persoon soms niets op zijn kerfstok heeft. 
Velen weten dat de heer Fenenga tijdens het studeeren voor zijn 1ste stuurmansrang 
een ongeluk heeft gehad, waardoor verder studeeren hem onmogelijk was. Deze 
betrekking was dus net iets voor hem. Wij stellen daarom voor, wanneer werkelijk 



blijkt, dat deze persoon door gekonkel en laster zijn betrekking heeft moeten 
ópgeven, de Schiermonnikoogers met menschelijk gevoel, een protest indienen bij 
de N. en Z.-Holl. Redding-Maatschappij. In de hoop dat zulks moge geschieden 
teekenen wij als 
     Oprechte vrienden van Bob. 
 
Een week later, op 14 oktober 1924 het volgende: 
 
Schiermonnikoog, 13 Oct. ’24. 
Aan de oprechte vrienden van Bob, 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk in “Onze Eilanden” dato 7 Oct. j.l. 
onderteekend door “de vrienden van Bob” en ook de daarmede voorafgegane 
dorpscritiek betreffende het zoo plotselinge ontslag van den heer Fenenga als 
schipper der alhier gestationeerde reddingboot, gevoel ik mij eenigszins gedrongen 
aan deze schrijvers mede te deelen dat zij met hunne meening op een dwaalspoor 
zijn. Wat betreft het zoogenaamde “stille werken” om hier zelf profijt van te 
trekken, kan ik de geachte lezers en vrienden van Bob ter geruststelling 
mededeelen, zoonoodig met bewijzen staven, dat door mij absoluut nooit eenige 
moeite is gedaan om voor deze betrekking in aanmerking te komen. Onderkruiperij 
zooals dit feit door zeer oppervlakking denkende menschen reeds werd genoemd 
ligt nu eenmaal niet in mijne gewoonte en wel het allerminst voor de betrekking 
van schipper der reddingboot, alhoewel ik nog nooit de laatste ben geweest om met 
de reddingboot uit te gaan indien zulks noodig was. Wat de geschiktheid van den 
heer Fenenga als schipper betreft en tevens de in genoemd schrijven naar voren 
gebrachte uitblinkende zeemansschap door “geen gevaren te kennen”, daarover 
wil ik ongaarne in details treden maar laat het oordeel gaarne over aan meer 
bevoegden. 
Wanneer den heer F. momenteel nog steeds in onzekerheid mocht verkeeren, om 
welke redenen hem zijn ontslag is aangezegd, dan is mijns inziens de beste 
oplossing zich te wenden tot het hoofdbestuur der Redding-Mij. en kan hij daarna 
zelf beoordeelen in hoeverre hem de door zijne vrienden genoemde wijnkwestie 
parten heeft gespeeld. 
Meenende de vrienden van Bob hiermede voldoende te hebben ingelicht en U 
mijnheer de Redacteur dankende voor de verleende plaatsruimte. 
      De bewuste vriend. 
 
Wie weet wanneer Wopke wel schipper van de reddingboot was ? En wie weet wat 
de aanleiding voor die schrijverij in 1924 kan zijn geweest? 
 
Vijf jaar later meldde de correspondent van Schiermonnikoog aan de Dockumer 
Courant:  
 
Schiermonnikoog, 16 Januari 1929  



Door den sneeuwstorm sloegen hedennacht drie schepen die op de Ree ten anker 
lagen, los en raakten op drift, terwijl de vierde vol water liep.  
Daaronder was het scheepje "Zeemanshoop", kapt W.Feninga; de andere beide 
scheepen, welke aan elkaar vast zaten, waren onbemand.  
Door het kordate optreden van schipper Feninga werd voorkomen dat deze 
scheepen met den ebstroom het Friesche gat uit gingen en dan natuurlijk verlooren 
zouden zijn geweest.  
Nu zitten de beide scheepen, de "Antje Thomina", kapt. K. Boersma en het schip 
van J.Visser op het Rif aan den grond. Wat daar op het Wad in den kouden 
stormnacht door Feninga is gepresteerd, laat zich niet beschrijven.  
 
Dit stuk vormt voor mij de bevestiging van wat Feije Faber mij in 1981 vertelde : 
“Wopke presteerde met zijn ene oog meer dan anderen met twee ogen en een 
verrekijker!” 
 
 
Vijftig jaar geleden: van gelijkstroom naar wisselstroom 
 
Bauke Henstra 
 
In het voorjaar van 1957 gaf het Provinciaal Electriciteits Bedrijf Friesland (PEB) 
opdracht aan de machinefabriek Gorter in Hoogezand om het stroomgebeuren van 
110 volt gelijkstroom om te vormen naar 220 volt gelijkstroom. In de fabriek van 
Gorter werd een motoraggregaat gemaakt dat op lucht gekoeld werd in 
tegenstelling tot de bestaande motoren in de Centrale op het eiland die op water 
werden gekoeld. De man die bij deze operatie betrokken was is de nu 80-jarige oud 
werktuigkundige Daan Oostinga. De eerste luchtgekoelde motor zou een periode 
proefdraaien om te zien of alles naar wens verliep. Dat men overschakelde van 
watergekoelde naar luchtgekoelde motoren had twee oorzaken, aldus Oostinga. 
Ten eerste zat men met de watergekoelde motoren met een waterprobleem en deze 
motoren produceerden een hoop lawaai. De nieuw ontworpen motor werd geplaatst 
in een klein stenen gebouwtje aan de westkant van de centrale.  
 
Van daaruit werden kabels naar de hoofdcentrale aangelegd. Voordat de motor in 

gebruik werd genomen 
werd de vuurtoren van 
het bestaande net 
afgekoppeld. Deze 
draaide toen op haar 
eigen aggregaat dat 
onder in de toren stond. 
De luchtgekoelde motor 
maakte veel minder 
lawaai dan de 



watergekoelde motor. Na de geslaagde proef werden zes nieuwe motoren gebouwd 
die in de centrale de oude zes watergekoelde motoren vervingen. De hele klus van 
110  
1957 Centrale krijgt een 4 cylinder Stork. V.l.n.r. pa de Jong, Hendrik en Jacob (foto: 
archief Bauke Henstra) 
 
gelijkstroom naar 220 wisselstroom duurde bijna twee jaar en op 1 juni 1960 had 
iedereen op het eiland wisselstroom. Omvormers tussen bepaalde toestellen, zoals 
radio’s en tv’s konden opgeborgen worden. De oude centrale op het eiland zou 
zo’n 16 jaar draaien op deze motoren alvorens werd besloten om de stroom van de 
vaste wal te betrekken – het werd te duur. Arbeidskrachten en olie waar de 
motoren op draaiden, besloot het PEB in Leeuwarden om een stroomkabel naar het 
eiland te brengen vanaf de vaste wal door het wad; in 1976 werd daar mee 
begonnen en in maart 1976 werd schier voorzien 
van stroom van de vaste wal. Op die dag werd 
ook de centrale officieel buiten gebruik gesteld 
na ruim 53 jaar. De centrale werd officieel in 
gebruik genomen in 1923. was de eigen 
stroomvoorziening verleden tijd. En de heer 
Oostinga werd later nadat hij naar Vlissingen 
was verhuisd directeur Zeeuwse  Veren tot zijn 
pensionering. 
(met dank aan de heer Oostinga).                          Daan Oostinga (foto: Bauke Henstra) 
 
Oude foto’s 
 
 



 
 
Deze kaart (uit de collectie van Durk Reitsma) is verstuurd in 1918 aan ‘Den Zeer 
Eerw. Heer Th. M. Oldenhof, pastor, Frederiksoord’. De afzender heeft er het 
volgende op geschreven: B.D. Zend zoveel mogelijk de Zw Ct (=Zwolsche 
Courant) en Maasbode. Maak wat omslagen klaar die Anna dan kan opzenden. 
Hier valt niets te lezen. Primitiever rommel heb ik nog nooit gezien. In een 
boerenherberg wordt men beter bediend dan hier. Gr. Te B. 
 
 



 
 
De begrafenis van Jeppe Teensma op 2 juni 1939. (foto uit archief Bauke Henstra).  
Jeppe Teensma, ook wel genoemd Jeppe met de baard, was kapitein en voer voor 
de maatschappij Nederland. Hij was een neef van de vader van Piet Teensma. Piet 
Teensma kon ook enkele namen leveren. Links op de foto Chris Teensma, hoofd 
van het internaat van de zeevaartschool op Terschelling; daarnaast Eltje Teensma. 
De grote man rechts op de foto is Lou Visser. Wie kan ons helpen aan meer 
namen? 
 



 
 
Een mooie foto van Pension Coolen op de Langestreek (nu de drogisterij van 
Kolstein met postagentschap). Wie van de lezers weet (en vertelt het ons!) welke 
jongens hier op de foto staan? 
 

 
 



Een foto van Douwe Homan. De eerste steenlegging van Pension van Eizenga (nu 
Toxbar) aan de Reeweg in september 1929 door Trijnie Teenstra. Op de foto 
v.l.n.r.: de man met witte pet is aannemer Vromen (die toen zijn bedrijf had aan de 
Middenstreek, waar nu pension ‘Westerburen’ gevestigd is), daarnaast in witte trui 
Gabe van der Geest, met bretels Harm Drent, het kleine meisje is Trijnie Teenstra 
(het bakje met de versierde troffel staat naast haar), dan Ytje van Eizenga en 
Douwe van Eizenga, de eigenaar en opdrachtgever van het project. 
 
 

 
 
Een foto van Toos de Groot, met de vraag welk huis dit is en wie de mensen zijn. 
 



 
 
Een ansichtkaart uit de collectie van Hilbert G. de Vries. Dorpshuis? Maar dit is 
toch Rijsbergen? Dat klopt allebeide: meer hierover in een volgend nummer. 
 
Krantenberichtjes (uit de verzameling van Willem K. van der 
Geest) 
 
1880; 6 nov 
 
J .L. donderdag-avond, omstreeks 10 uur, had op het eiland Schiermonnikoog eene  
aangrijpende gebeurtenis plaats. De algemeen geachte geneesheer, de heer J. C. 
Oostveen, die  
reeds eenige malen aan aanvallen, denkelijk van beroerte, had geleden, wilde een 
zijner patiënten bezoeken. Hij gevoelde zich onderweg reeds niet wel, maar kwam 
toch waar hij wezen wilde. Nauwelijks had hij op een stoel buiten het huis plaats 
genomen of hij viel voorover en was terstond een lijk. 
 
1879 

- Men meldt van het eiland Schiermonnikoog, d.d 1 September, aan de L.Ct. : In 
deze gemeente bevindt zich sedert medio Augustus geen geneesheer. Door den 
raad is aan den  heer Zandijk, geneesheer eervol ontslag verleend, schoon hij, 
volgens zijne instructie, daarop eerst drie maanden na aanvrage regt had. Voor 
een paar dagen nu stierf hier iemand, en de waarnemende burgemeester weigert het 
consent tot begraven van den overledene af te geven, daar er, volgens art. 5 van de 



wet van 1 Junij 1865, eene verklaring van overlijden - afgegeven door een 
geneesheer - moet worden vertoond. Deze verklaring nu kan niet verkregen worden 
dan van een doctor van den vasten w a l , die natuurlijk eene extra reis moet onder-
nemen. Sommige ingezetenen zouden gaarne eens vernemen, wie aansprakelijk is 
of zijn voor die onkosten. Kan de gemeente dat worden opgelegd, nu de 
meerderheid van den raad den geneesheer eervol ontslag heeft gegeven en 
daardoor medegewerkt heeft tot zijn vertrek binnen den bepaalden tijd ?  

 

Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 28 december 1880. 
Schiermonnikoog, 25 December.De toestand onzer gemeente, met 
betrekking tot geneeskundige hulp begint nu zorgwekkend te worden. 
Nog niet lang geleden overleed hier de vrouw van P. Teensma, wier 
leven, moge er dan al  geen zekerheid bestaan, bij de voortdurende 
aanwezigheid van een geneeskundige, toch waarschijnlijk had kunnen 
behouden worden. En nu - weer een bewoner minder, weggerukt in den 
bloei des levens. Met zulke gevallen, en dat in zulk een korten tijd 
beginnen wij onrustig te worden; het is alsof iedereen zich onwel 
gevoelt en wij vragen elkaar angstvallig af:”Wanneer zal aan dien 
toestand een einde komen?” 

 

27-5-1881 

Van het eiland Schiermonnikoog schrijft men ons: Na herhaald oproepen en steeds 
verhoogen van salaris is het den gemeenteraad eindelijk gelukt sollicitanten te 
bekomen voor de sedert November 1880 vacante betrekking van geneesheer. Op 
eene vaste jaarwedde van f 1200, met vrije woning en tuin, benevens de 
voordeelen der practijk, heeft de gemeenteraad benoemd tot genees-, heel- en 
verloskundige den heer H. W. van Boven, thans in dezelfde betrekking werkzaam 
te Cocksdorp op Texel. 
 
 
De Stads- en Dorpskroniek van Friesland en dr. G.A. Wumkes 
 
Geert Aeilco Wumkes werd op 4 september 1869 geboren in Joure. Hij studeerde 
theologie in Utrecht en was als Nederlands Hervormd predikant o.a. werkzaam in 
Hoorn (Terschelling) en in Sneek (1906-1924). In 1908 was hij één van de 
oprichters van het Kristlik Frysk Selskip. Als bestuurslid en redacteur van diverse 
tijdschriften (o.a. Yn ús eigen tael) speelde hij een belangrijke rol in de Friese 
Beweging. Dr. Wumkes overleed op 7 mei 1954 in Huizum.  
 



Van 1924 tot 1940 was dr Wumkes bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek 
van Friesland. In die hoedanigheid had hij een gemakkelijke toegang tot allerlei 
bronmateriaal voor zijn historische en taalkundige artikelen. De Provinciale 
Bibliotheek (nu opgenomen in Tresoar) beschikte o.a. over de volledige 
ingebonden jaargangen van de Leeuwarder Courant. Uit die belangrijke bron voor 
de geschiedenis van Friesland van de 18de en 19de eeuw verzamelde dr Wumkes 
"memoriën" die hij in eerste instantie in het tijdschrift De Vrije Fries en in het 
Nieuwsblad van Friesland publiceerde. In 1930 verscheen het eerste deel van de 
Stads- en Dorpskroniek van Friesland in druk. Dit deel bevatte de periode 1700-
1800, waarbij Wumkes de periode vóór 1752, het beginjaar van de Leeuwarder 
Courant, aanvulde met gegevens "uit de Statenresolutie's, Hofsentientiën, 
proklamatieboeken, recesboeken en predikantenlijsten". Vier jaar later verscheen 
het tweede deel van de Stads- en Dorpskroniek over de periode 1800-1900.  
 
(Hier volgen de ‘memoriën’ over Schiermonnikoog) 
  
1707 - 29 oktober Gedep. geven 12 man uit de gardes tot beveiliging der Vrouwe 
van Schiermonnikoog en haar familie. 
 
1711 - 20 juni Het Statenjacht, dat in 1682 was gebouwd voor den Stadhouder en 
niemand gebruiken mocht zonder zijn toestemming, doet nu meermalen dienst 
voor het reizen van Gedep. naar Holland, en brengt thans Gedep. Aylva, Heemstra 
en secr. Wyckel naar Schiermonnikoog en naar het eiland Ens. 
 
1715 - 20 februari De kerk van Schiermonnikoog wordt ondergestoven door de 
duinen, zoodat een nieuwe, meer landwaarts, moet worden gebouwd. Deze heeft 
echter ook maar 45 jaar gestaan en is in 1760 door de zee weggespoeld. 
 
1727 - 19 Een sergeant en 12 soldaten aan den heer van Schiermonnikoog 
toegestaan tot zijn veiligheid. 
 
1739 - 9 juni Verzoek van de vrouwe van Schiermonnikoog aan Gedept. om te 
mogen vernemen van tijd en wijze der benoeming van arbiters tot wegneming van 
de geschillen over de jurisdictie. Haar worden een paar sergeants, 14 man en een 
tamboer ter assistentie gegeven. 
 
1754 - 24 september Gedept. richten een missive aan opzichter P. Donama over de 
slechte gesteldheid van Schiermonnikoog. 
 
1756 - 15 augustus Portret geschilderd van Coppen Lambert Stachouwer, vrijheer 
van Schiermonnikoog. 
 
1757 - 21 juli Gedeputeerden van Friesl. met de overheid der stad Groningen 
besteden het verplaatsen der beide kapen op Schiermonnikoog aan. Men bouwt 



voor de familie Stachouwer het verblijf Rijsbergen, meer ten O. van het dorp. Het 
voormalige landgoed Binnendijken was toen reeds lang, door het afnemen van het 
eiland, verwoest. 
 
1761 -  4 juli Alzoo op Schiermonnikoog een hooge achtkante rogmolen op het 
nieuwe dorp is gezet, wordt ten dienste der zeevarenden bekend gemaakt zich 
daarnaar te reguleeren.  
 
1762 - 21 april De Gedep. Staten van Friesland besteden het verzetten van de 
Kapen op Schiermonnikoog aan. 
 
4 september Ten dienste van de zeevaart wordt geadverteerd, dat op 
Schiermonnikoog midden in het dorp gebouwd is een nieuwe kerk zonder gevels, 
staande een toorntje in het midden, en kan buiten in zee gezien worden tot 
landkenning en dat de oude molen dit jaar zal worden afgebroken. 
 
26 oktober Door een orkaan zijn in de Noordzee bij Schiermonnikoog met man en 
muis vier Peasumer snikken, met 20 man bemand, vergaan, en zes Amelander 
snikken, met 30 personen. Ook raken nog twee snikken uit Peasens op het strand 
van Ameland, die er wederom af zijn gekomen en waarvan het volk behouden is.  
 
1764 - 1 oktober J. W. Stachouwer, “vrij- en erfheer van Schiermonnikoog" 
verkoopt aan den meestbiedende het privilegie om alleen op voorsz. heerlijkheid te 
mogen maken en verkopen allerlei soorten van gedisteleerde wateren, wijnen enz., 
conditie's bij Gerardus Dublinga, executeur aldaar. 
 
1766 - 8  maart Prinsejaardag op Schiermonnikoog gevierd met afvuren van het 
geschut, vlaggen der schepen en vuurwerk met vuurpijlen, pektonnen door den 
erfheer des eilands J. W. Stachouwer. 
 
20 september Gedeputeerde Staten van Friesland en de Burgemr. en Raadt van 
Groningen besteden het maken van een zeskante kaap op Schiermonnikoog aan. 
 
1775 - 5 augustus De heer van Schiermonnikoog heeft om de landbouw te 
verbeteren voor 2 jaar de proef genomen om kool- of raapzaad te bouwen, met de 
uitkomst dat er van 21/2 mad of 3 pondem. lands 461/2 lopen zaad gewonnen 
werd. Het daaropvolgend jaar werd 4 last koolzaad uitgedorscht. De scholvangst 
was zoo slecht, dat zij een schade gaf van ƒ 30.000. Twee visscherssnikken gingen 
naar de Elve ter robbenvangst en vingen in 51/2 week 213 robben, die ruim 1400 
kroes traan opleverden. 
 
13 december Uitgegeven bij Dirk v. d. Sluis, boekdrukker te Franeker: 
Nauwkeurige beschrijving van de vreeselijke storm en ongemeene watervloed van 



14 en 15 Nov. 1775, waarbij de verwoestingen en ongelukken o.a. op 
Schiermonnikoog, Workum, Lemmer en Harlingen. 
 
1776 - 21 november Doorbraak van den zeedijk van 't Workumer Nieuwland, 
alsmede aan de Duniagakolk bij de Lemmer. Ook de binnendijkslanden op 
Schiermonnikoog zijn ondergeloopen.  
 
1778 - 27 mei De Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen laten 
aanbesteden het maken van een nieuwe kaap op Schiermonnikoog.  
 
1788 - 1 april Verpacht de vrije konijnenjacht op Schiermonnikoog voor 5 jaar met 
een boerderij groot 60 pondematen deels omdijkt, gebruikt bij wijlen Schelte 
Zaakes, inlichtingen bij drossaard Wiaerda. 
 
1791 - 30 mei Verkocht op Schiermonnikoog honderd stukken witte catoene of O.-
Indische doeken met gestreepte randen, zal daags te voren ten gerieve der 
kooplieden een schip te Oostmahorn gereed liggen om met het avondgetij naar het 
eiland te varen.  
 
1796 - 3 februari De vrijheidsboom wordt geplant op Schiermonnikoog en 
daaromheen gedanst door meisjes en jongelingen. 
 
1801 - 25 april Overleden op Rijsbergen op Schiermonnikoog Anna Cornelia 
Douairière Stachouwer, geb. de Jong van Persijn medevrouwe der heerlijkheid 
Schiermonnikoog, tante van C. Rinia van Nauta, geb. Assuerus Avenhorn. 
 
17 augustus J. Stachouwer op Schiermonnikoog maakt bekend dat zijn 
schoonvader Johannes Blom, med. dr. aldaar is overleden. 
 
1802 - 19 februari Overleden op Schiermonnikoog C. L. Stachouwer, mede-
eigenaar dier heerlijkheid. 
 
1821 - 3 april Vergelijkend examen op de rechtkamer te Schiermonnikoog voor 
den post van onderwijzer aldaar, aantal leerlingen 100, schoolgeld wekelijks 5 ct., 
avondschool van 20 leerlingen 10 et, voor onderwijs in de navigatie 40 et, voor 
rekenen 15 ct., tractement ƒ 100, met inbegrip van kosters- en voorzangersambt. 
 
1834 - 6 maart Vergelijkend examen in het Rechthuis op Schiermonnikoog voor 
den post van onderwijzer, tractement ƒ 200 benevens l1/2 bergerspart van de 
gestrande goederen, het schoolgeld van elk kind 5 ct. per week, en van de 
avondschool 10 ct. per week. 
 
1844 - 10 november Opstel in Prov. Fr. Courant: Iets over Schiermonnikoog. 
 



1845 - 18 september A. A. Land benoemd tot grietman van Schiermonnikoog in 
plaats van J. Stachouwer. 
 
1846 - 24 november Verkoop van 1/3 van Schiermonnikoog, toebehoorende aan 
Gratia Suzanna de Jongh Stachouwer. De beide andere deelen zijn het eigendom 
van den heer Starkenborg Stachouwer van Wehe. Het geheel was weleer in het 
bezit van Johan Stachouwer, heer van Rijsbergen, die het in 1638 aan de Staten van 
Friesland verkocht voor 18.151 goudguldens. Voor het derde deel werd thans ƒ 
17.500 geboden. 
 
1850 - 21 maart H. A. Zeilinga, assessor, wordt benoemd tot grietman van 
Schiermonnikoog. 
 
1852 - 9 januari Aanbesteding van een nieuwe school te Schiermonnikoog. 
 
1854 - 1 februari Voltooiing der twee kustlichttorens op Schiermonnikoog.  
 
1856 - 29 februari Aanbesteed het bouwen van een nieuw gemeentehuis op 
Schiermonnikoog.  
 
1858 - 8 september Gecontinueerde finale veiling van Schiermonnikoog, geboden 
ƒ97.085. 
 
9 september Schiermonnikoog gekocht door Dr. John Erick Banck te 's-
Gravenhage, doch zonder aanwassen en heerlijke rechten. 
 
1859 - 30 augustus Groote nood op Schiermonnikoog wegens ontzettende droogte, 
waardoor de geheele oogst mislukte. Er vormt zich een commissie voor de 
noodlijdenden. 
 
1860 - 3 februari Mr. J. E. Banck, eigenaar van Schiermonnikoog krijgt van de 
regeering vergunning het eiland over een lengte van 5000 el te bedijken, doch 
zonder rijkssubsidie. 
 
1866 - 16 januari Vergunning verleend voor een schroefstoombootdienst tusschen 
Groningen en Schiermonnikoog aan F. C. en J. B. Jaski. 
 
1869 - 25 april Ingezonden stuk in de Leeuw. Courant over de badgelegenheid op       
Schiermonnikoog, ingericht 1866. 
 
1872 - 21 september Eerste steen gelegd van de zeevaartschool op 
Schiermonnikoog. 
 
10 december Inwijding van de zeevaartschool op Schiermonnikoog. 



 
1879 - 25 maart De Franeker Baptistenleeraar de Weerdt spreekt twee avonden in 't 
huis van B. H. Dijkstra te Oostmahorn (Brandt Sjouke) op zijn reis naar 
Schiermonnikoog, toen hij tevergeefs de komst van den postschipper afwachtte. 
 
1880 - 1 april De heer Kijlstra, onder wiens leiding ook de Amelanderdam is 
aangelegd, begint de voorloopige werkzaamheden tot verbinding van 
Schiermonnikoog met den vasten wal.  
 
1881 - 12 september Benoemd tot secr. van Schiermonnikoog D. Crommelin baron 
van Heeckeren te Ameland. 
 
1886 - 19 februari Te huur voor 5 jaar de kooiplaats met eendenkooi op 
Schiermonnikoog (15 H.A.) in gebruik bij den kooiker Jitze de Vries.  
       
19 juli Mr. J. E. Banck te 's-Hage stelt het slot Rijsbergen op Schiermonnikoog 
tijdelijk als vacantieoord beschikbaar voor arme kinderen. 
 
26 september Aantal badgasten op Schiermonnikoog in dit badseizoen was 324.  
       
17 oktober Aanbesteed de bouw van een badhuis op Schiermonnikoog. 
 
1887 - 13 juli—3 Aug.Leeuwarder gezondheidskolonie van 21 schoolkinderen op       
Schiermonnikoog. 
 
1889 - 26 juni Inschrijving geopend van ƒ 350.000 voor een naaml. vennootschap       
Schiermonnikoog als badplaats.  
 
1891 - 20 juni Verschenen bij Erven v. d. Kamp te Groningen: Dr. P. J. A. Sluys, 
badarts, een boekje over Schiermonnikoog. 
 
29 augustus Opstel in de Leeuw. Crt. over Schiermonnikoog. 
 
1893 - 2 augustus Schiermonnikoog verkocht aan graaf B. Bernstorff te Dömitz. 
 
1894 - 17 juni Dr. L. A. Bähler heeft het beroep naar Schiermonnikoog 
aangenomen, maar doet daar eerst Nov. 1895 zijn intree, wegens censureering om 
zijn optreden in de zaak-Neerbosch. 
 
1899 - 7 augustus Dr. Louis Bähler, Herv. predikant op Schiermonnikoog, 
redacteur van het blad Vrede, orgaan tot bespreking van de praktijk der liefde (later 
Felix Ortt) bezoekt de vegetarische Obstbaukolonie Eden te Oraniënburg bij 
Berlijn, die sterk onder invloed van Tolstoï staat. 
 



 
Kort nieuws 
 
Historisch overzicht van de bestudering van het Schiermonnikoogs 
door Siebren Dyk 
 
Henk Koning 
 
Door zijn werk aan de Fryske Akademy en ook door zijn bemoeienis met het 
woordenboek van Els Perdok, is Siebren Dyk betrokken geraakt bij de 
Schiermonnikoger taal. 
In de toelichting geeft hij aan dat hij een stukje huisvlijt tot stand heeft gebracht als 
aanloop naar een (mogelijk) toekomstig boekwerk over de geschiedenis van de 
studie naar het eigene van het Schiermonnikoogs. 
Het verhaal begint met het werk van Joost Hiddes Halbertsma, die in 1824 een 
bijbeltekst gebruikte om aan te geven dat de Schiermonnikoger taal heel bijzonder 
was. Later volgde een hele reeks van taalkundigen (23 in getal) die allen 
probeerden de grammatica te ontcijferen en te verklaren. 
Al lezende komt men telkens weer tegen dat de taal van het eiland zo veranderd 
was en dat in feite de taal van de jeugd een andere was dan die van de ouderen 
(waar heb ik dat meer gehoord?) 
In 1864 constateerde Johan Winkler dat de eigen taal nog door de gehele bevolking 
gesproken werd. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was dat nog 20%. 
Een belangrijk aandeel in de taalstudie komt van twee personen. De ene is Douwe 
Fokkema, die een begin maakte met het aanleggen van woordlijsten. Het woord 
woordenboek werd door hem vermeden; ook zijn boekje over de grammatica werd 
door hem geformuleerd als een spellingsvoorstel. Hij werd verketterd als een Fries 
die zich met het eilanders bemoeide, maar toch kan hij als grondlegger van de 
tegenwoordige schrijfwijze worden beschouwd. 
Een andere belangrijke figuur is Arne Spenter geweest, een Deense professor, die 
via professor K. Fokkema, broer van Douwe Fokkema, met de eilander taal in 
aanraking werd gebracht. Na een viertal langdurige bezoeken aan het eiland, 
waarbij hij volgens de kenners tenslotte feilloos de eilander taal sprak, schreef hij 
een boekwerk over zijn bevindingen; dit diende voor zijn promotie tot professor. 
Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot de archieven waarin het werk van al 
die 23 taalkundigen is opgeslagen en dus is het interessant om de voornaamste 
studies samen te brengen in een niet al te moeilijk leesbaar artikel. 
Opmerkelijk is dat onder al deze taalkundigen maar weinig Schiermonnikogers 
voorkomen; naast D. Fokkema alleen maar Cornelis Grilk, journalist/schrijver. 
Ook Dumde (dominee) Brouwer kon men hiertoe rekenen: met de boekwerken van 
Fokkema slaagde hij erin in korte tijd de eilander taal zodanig meester te worden, 
dat hij gedichten publiceerde in De Dorpsbode. Hij ontbreekt nog in de rij van 23, 



maar zijn publicatie in “De Stim fan Fryslân” in januari 1969 maakt duidelijk dat 
ook hij betrokken was bij de ontwikkeling van de taal. 
Overigens moet ik opmerken dat A. Winkler Prins niet op het eiland heeft 
gewoond. In 1830 werd dokter Prins huisarts op Schiermonnikoog. Anthony Prins 
verliet, dertien jaar oud, in 1830 het gezin om te studeren te Vianen. Wel bezocht 
hij regelmatig het eiland. (gegevens ontleend aan: “Een bekende onbekende”: door 
Gjalt van der Mark.) 
Een overzichtelijk boekwerk zou er toe bij kunnen dragen dat er een beter begrip 
ontstaat voor de taalontwikkeling. Te vaak moet er aan nieuwkomers worden 
uitgelegd dat bepaalde woorden en vormen nou een keer zo worden gebruikt, 
zonder dat men weet waarom dat zo is. 
Een voorbeeld kan zijn: veel werkwoordsvormen in de 3e persoon enkelvoud zijn 
in de tegenwoordige en de verleden tijd gelijk, waarbij men zich afvraagt of dat 
altijd zo geweest is of dat er in de loop der tijd er fouten zijn ingeslopen. 
Martha Karst maakte dan vaak de opmerking dat eilanders zo “slozzich” hun taal 
spraken. 
Ik wil dan ook namens de Taalplúech de hoop uitspreken dat de FUT-gerechtigde 
leeftijd van Siebren Dyk maar spoedig mag komen en ik ben zelfs bereid door 
middel van een petitie de aanvraag hiervoor bij de regering te steunen. 
                                                                        
(Zie ook de rubriek Bibliografie) 
 
Scheepshout 
 
Thijs de Boer 
 
Op 6 juli 2006 vond Jasmin Bittel uit Bellwald, Zwitserland, op de Balg een 
vreemd gevormd stuk hout. Ze nam het mee naar het Schelpenmuseum omdat ze 
wilde weten wat het was. Zelf denk ik dat het om de klauw van een gaffel of giek 
gaat, maar ik heb weinig kennis van zeilschepen. Wie kan zeggen welk 
scheepsonderdeel dit kan zijn geweest? De tegels op de foto zijn 30x30 cm. 
 

 

 
 
 
 



 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de vereniging 
 
Agenda Jaarvergadering 31 oktober 2006  
 
De jaarlijkse ledenvergadering van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en 
Feer te Schiermonnikoog zal ook dit jaar in het Dorpshuis plaats hebben en wel op 
dinsdagavond 31 oktober a.s. om 20.00 uur.  
 
Wij doen u het volgende programma voorstel:  
01. Verwelkoming & Opening; 
02. Verslag jaarvergadering van 20 oktober 2005 (zie ook tijdschrift 2006-1:33-

34) (Arend Maris);  
03. Stand van zaken werkgroep Interviewen (Remkje Bouman- Visser); 
04. Stand van zaken Beheer en onderhoud Database (Hilbert de Vries); 
05. Stand van zaken filmarchivering (Derk Kool); 
06. Stand van zaken redactie Tijdschrift (Hilbert de Vries); 
07. Stand van zaken speciaal nummer tijdschrift 2006 (Arend Maris); 
08. Stand van zaken publicaties Uitgeverij  ’t Heer en Feer (Arend Maris); 
09  Stand van zaken Eilander Taalplúech (Henk Koning);      
10. Evaluatie expositie Boeren 2005-2006 ( Jan Holwerda);  
11. Stand van zaken Foto - expositie 2006 (Eddie Bakker) en 
12. Planning expositie 2007 (Arend Maris); 
13. Overige Jaaractiviteiten 2005-2006 (Arend Maris); 
14. Stand van zaken Financiën (WybJan Groendijk, financieel verslag 2006 + 
verslag Kascommissie); 
15. Behandeling concept nieuwe statuten:                   
Toelichting: Tijdens de jaarvergadering van 2004 zijn een zestigtal concept nieuwe statuten 
aan de aanwezige leden uitgereikt met het verzoek hierop voor 1 april 2005 schriftelijk 
commentaar te geven. 
In de jaarvergadering van 2005 zou hierover dan een besluit genomen kunnen worden. Op 1 
april 2005 Was bij de secretaris geen enkele reactie van leden ontvangen. Op grond hiervan 
besloot het bestuur om deze thematiek opnieuw, maar dan besluitvormend, op de 
jaarvergadering van 2005 te behandelen. 
Het bestuur is zich daarbij wel bewust dat hiermee van de formele procedure, zoals deze in 
de bestaande statuten is voorgeschreven, wordt afgeweken. Tijdens de behandeling in de 
jaarvergadering van 2005, het bestuur heeft inmiddels ter vergadering nog eens een 
zeventigtal kopieën voor verspreiding onder leden beschikbaar gelegd, vraagt de voorzitter 
de aanwezigen om advies op welke wijze het beste op korte termijn tot vaststelling van deze 
nieuwe statuten zou overgegaan kunnen worden. Om een verdere omslachtigheid, namelijk 
vaststelling door middel van twee afzonderlijke vergaderingen, wordt gesuggereerd om de 
vernieuwde statuten in de jaarvergadering 2006 vast te stellen en dit te doen door twee  



keer dit onderwerp aan de orde te stellen, namelijk na de eerste keer de vergadering te 
sluiten en daarna opnieuw te openen. Het is voor deze werkwijze dat het bestuur heeft 
besloten. Het voelt zich daarbij gesterkt door het feit dat bij navraag is gebleken dat de 
bestaande, en in 1990 opgestelde, statuten nooit een notaris hebben gepasseerd, dus geen 
geldingskracht hebben. 
16.  Sluiting vergadering;   
17.  Heropening vergadering: Vaststelling Nieuwe statuten: 
18.  Bestuursmutatie:  
Toelichting: penningmeester WybJan Groendijk, voorzitter Arend Maris en secretaris 
Marijke Hoekstra zijn aftredend en niet herkiesbaar. Hierdoor ontstaan binnen het bestuur 
drie vacatures. Daar de vereniging de laatste jaren een forse groei heeft ondergaan, stellen 
we tevens voor om het bestuur met één  uit te breiden en  totaal op zeven leden te brengen. 
Dit brengt het aantal vacatures op vier. Inmiddels hebben twee verenigingsleden zich 
kandidaat gesteld, te weten de heren Jan Dijkstra en Roland Sikkema. Het bestuur gaat 
naarstig zelf op zoek naar nog twee kandidaten. Bovendien doet het een beroep op de 
overige leden van de vereniging om zich telefonisch  (531571) of per mail (arendmaris@ 
hotmail.com) kandidaat te stellen. Dat is mogelijk tot en met 30 oktober a.s. uiterlijk 24.00 
uur. 
Zoals u weet is de procedure bij een verkiezing als volgt dat de ledenvergadering 
bestuursleden - niet op functie - benoemt en het vernieuwde bestuur vervolgens uit zijn 
midden tot een verdeling van functies komt en de uitkomst door middel van zijn tijdschrift 
bekend maakt.     
19. Rondvraag; 
  
PAUZE; 
 
20. Presentatie Vernieuwing Huisstijl (Jan Kees Schelvis); 
21. Afronding en Sluiting. 
 
Namens het bestuur, met hartelijke groet, 
Arend J.Maris (voorzitter).  
   
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
De laatste reis van het zeilschip George Washington.  €   9,25; leden € 7,50 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     €  4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   €  5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” €  6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2005 “Boeren op Schiermonnikoog ”  € 14,50 



reguliere nummers ‘’t Heer en Feer’     €  3,75 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. interviews 
of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het 
gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Siebren Dyk - Historisch overzicht van de bestudering van het 
Schiermonnikoogs. in: It Beaken, tijdschrift van de Fryske Akademy, jaargang 67 
(2005) nummer 3/4; blz. 165-211. 
  
De beschrijving  begint bij de oudst bekende studie uit 1827 en eindigt met de 
bespreking van de woordenboeken van Els Perdok en de F.A., die enige jaren terug 
verschenen. 
 
* In de serie ‘Must hoare wie ’t seit!’ een interview met Sytze Schut. Nieuwe 
Dockumer Courant, 24 april 2006. 
 
* ‘De Leviathan van Schiermonnikoog’. Vrij Nederland, 15 juli 2006; blz. 38-44.  
 
Over de eind mei aangespoelde walvis. 
 
* In de zomerserie ‘Terug naar de vakanties van weleer’ een artikel door Kees 
Versluis: ‘De oerolisering van de Wadden. Intermediair 27 juli 2006; blz. 32-35. 
  
* In de rubriek ‘Voor geen goud’ in ‘WeekUit’ van 16 augustus 2006: ‘Tjitte 
Talsma trots op zijn koperen vuurtorens’. 
 
* In de serie ‘Boer en zoon’ (over boeren en hun opvolgers) in de Leeuwarder Courant  
twee maal een artikeltje: op 19 augustus over de familie Talsma; en op 2 september 
‘Nergens blijkt de opvolgersdichtheid zo groot te zijn als op Schiermonnikoog.  
 
* Themanummer van Stad en Lande, cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen, 
jaargang 15 nummer 2: ‘Bosch boven water gehaald’, geschiedenis van een 
verdwenen eiland in de oostelijke wadden. 



Hierin wordt de geschiedenis van verschillende waddeneilanden Bosch 
beschreven. Hun opkomst en ondergang worden nader verklaard. Ook 
Schiermonnikoog krijgt op verschillende manieren aandacht.  
Heel duidelijk worden de wijzigingen die door de loop der eeuwen in het gebied 
van de oostelijke wadden zijn opgetreden. 
 
* In ‘Landleven’, sept/okt 2006 op blz. 102-105 een artikel over Roel Hoekstra, de 
fijnschilder van Schiermonnikoog: ’De natuur op dit eiland is één groot 
schetsboek’.  
 
* In de serie ‘Must hoare wie ’t seit!’ een interview met Ardie Noorman. Nieuwe 
Dockumer Courant, 18 september 2006. 
 
* ‘Zee, vogels, wind en een international kamermuziekfestival op het stille 
Schiermonnikoog’. Trouw, 4 oktober 2006.  
Aanwinsten 
 

Nr.     Een souvenir van het oude 
Strandhotel: een zakdoekje met het 
Strandhotel er op geborduurd. 
Geschonken door Maaike Klunne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 2 van deze jaargang. Deze paal staat om de 
west aan het fietspad. De prijs, een eilander Monnikskaasje, gaat naar Durk Reitsma; 
hij schrijft het volgende:  
 
De paal staat ongeveer op de plaats waar de Kofjedyk overgaat in de 
Striedyken. 



Jaap Jilke Visser noemde de paal: “De Elstienen Pail, aik wal Blauwe Pail 
naimd.” 
Feije Faber noemde de paal ook “Elstienen Pail” en vertelde daarbij: “De Pail 
stiet op de grins fan it eerdere besit fan de graaf en dat fan it ryk.” 
De plaats van de gelukkig bewaard gebleven paal werd volgens Jaap Jilke Visser, 
Feije Faber, Betje Weber en anderen: “Troch audere eilauners It Aisterbun 
naimd”. 
Op 5 augustus 1982 heeft de toenmalige meetploeg van Rijkswaterstaat mij ‘s 
avonds geholpen, de gegevens, ontleend aan de kaarten 1702, 1767, 1806 en 1856, 
op de in 1982 gebruikte, niet gedateerde topografische kaart over te brengen. 
Die meterij leverde ondermeer het gegeven op, dat it Aisterbun met de daar 
gelegen (tweede?) begraafplaats van het eiland ongeveer op de plaats rond de 
“Elstienen Pail” moet hebben gelegen, uiteraard iets lager dan de plaats waar die 
paal staat. 
(red.: Volgens het Eilander Wezzenbúek is een ‘elstienen pail’ een hardstenen paal 
van een el in het vierkant). 
 
De nieuwe opgave; nu eens niet ‘Waar is dit te zien?’, maar wat is hier te zien? (Aan 
de rechterkant van de verhoging zit een kleine opening). 
 

 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; vóór 1 januari 2007. 
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Jaargang 9  (2007) nr. 1   
 
't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ 
 Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
Hilbrand Abma, Eddie Bakker, Erik Jansen, Arend Maris en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie reguliere nummers: Hilbert G. de Vries 
Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl 
 
Eindredactie themanummers: Arend Maris 
Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog; 
tel 0519 - 531 571; e-mailadres: arendmaris@hotmail.com 
 
Ledenadministratie en Financiën: Onno Zwakhals 
F.H. Gasaustraat 7, 9166 RB Schiermonnikoog 
Tel: 0519 - 531056; e-mailadres: zwakhals@hetnet.nl    
 
Distributie en Verkoop: Jan Holwerda 
Gratia Susannastraat 6, 9166 PK Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 478; e-mailadres: holwerdajan@knid.nl    
 
Abonnementsprijs:  € 14,50 per jaar 
Postabonnees:     € 18,50 per jaar 
Losse “gewone”nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion Grafisch Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
In dit nummer brengen we een bezoek aan het eiland in 1915; overwinteren we met 
de ‘George Washington’ en neemt het eiland verder af. De grenswijzigingen 
worden onder de loep genomen in een wat technisch, maar zeker interessante 
bijdrage, waarvan het eerste deel (van de twee) is opgenomen. Bauke Henstra 
neemt ons weer mee naar een episode uit WO II en ook de oude foto’s spelen zich 
in die periode af. Piet Visser is in het notarieel archief gedoken; en een paar hele 
oude brieven doken op in de National Archives in Londen. Samen met nostalgische 
herinneringen aan ‘Elim’; een herinnering aan een interview en kort nieuws is het 
hoopelijk weer een lezenswaardig nummer geworden! 
 
Speciale vermelding verdient de mededeling onder ‘Verenigingsnieuws’ over de 
vaststelling van de conceptstatuten! 
 
Bijdragen worden verwacht voor 1 mei. 
 
 
Inhoud 
 
1 Van de redactie 
 Hilbert G. de Vries – Sailing letters 
 Durk Reitsma - Afneming van het eiland (XIV) 

Henk Holsbrink - ”Schiermonnikoog weer geheel Fries ” 
Douwe M. Homan - De overwintering van de ‘George Washington’  
Eddy Bakker - Elim 
Bauke Henstra - Batterie Rottum naar Schiermonnikoog verplaatst. 
Oude foto’s 
Pieter F. Visser - Over het tjalkschip De Jonge Dirk. 
Een bezoek aan Schiermonnikoog in 1915 
Agnes Barnhoorn-Lamp - Het project “Interviewen”. 
Correcties en aanvullingen 
Kort nieuws:  

Thijs de Boer – Scheepshout (2) 
  Wopke Fenenga 
 Verenigingsnieuws:  
  Vaststelling conceptstatuten 

Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
Bibliografie van het eiland 

    Aanwinsten 
32 De raadplaat 
 
 



Sailing letters 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In het tweede nummer van de vorige jaargang is al aandacht besteed aan de zg. 
sailing letters: een grote hoeveelheid zeventiende- en achttiende-eeuwse brieven 
van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familie, die zich bevinden 
in de National Archives in Londen. Hierbij zijn ook twee brieven van een 
Schiermonnikoger, Pieter Ranges. 
 
Pieter Ranges schreef (de brieven zijn geschreven in 1797 en 1798) aan zijn neef 
Jan Eijses (Eyses); deze was schipper op een schip genaamd De Twee Gezusters en 
hij woonde kennelijk in Hamburg met zijn gezin en zijn vader, grootvader, zijn 
moeder en ene Foppe en Swaantje.  
Jan Eijses had de twee brieven bij zich toen zijn schip ’De Twee Gezusters’ op 12 
juni 1799 op weg van Hamburg naar Antwerpen door Engelsen in beslag genomen 
werd. Zijn lading bestond uit walvisbaleinen, suiker, stroop, kaneel, thee, tabak, 
peper, katoen, blauwhout, varkenshaar en huiden. 
Jan Eyses verwierf op 3 maart 1797 het Hamburger Burgerrecht; hij trouwde op 17 
december 1797 in de Nederlandse gereformeerde kerk in Altona met Anna Geelts 
uit Hamburg. 
 
Pieter Ranges is geboren in 1740 (gedoopt op 25 oktober op Schiermonnikoog) en 
overleden vóór 1809. 
Hij was een zoon van Rank Berents en Anje Eyses, die op 21 april 1720 getrouwd 
waren in Pieterburen (de naam van de man werd toen geschreven als: Raang) en 
daar acht kinderen kregen: 
Berent (gedoopt 16-3-1721); Trijntje (gedoopt 19-2-1723); Evert (gedoopt 15-7-
1725); Eise (gedoopt 28-9-1727); Evert (gedoopt 26-5-1729); Eise (gedoopt 11-11-
1731); Anje (gedoopt 19-5-1735); Peter (gedoopt 14-10-1736). (Evert (1725) en 
Eise (1727) zijn kennelijk jong overleden; zo ook Peter (1736)).  
Daarna zijn Rank Berents en Anje Eyses kennelijk verhuisd naar 
Schiermonnikoog, waar Pieter is geboren. 
(Raang Berents is in 1696 geboren als zoon van Berent Peters (bakker en 
afkomstig van Bedum) en Anje Raanghs (Abbringh) die in 1683 trouwen). 
 
Pieter Ranges is op 29 december 1771 op Schiermonnikoog getrouwd met Doetje 
Tjeerts (Doetje Tjeerds).  
Op 15 oktober 1775 is hij te Sloterdijk getrouwd met Janke Lieuwes. Zij waren op 
16 september 1775 op Schiermonnikoog in ondertrouw gegaan.  
Janke Lieuwes was Janke Livius Dubblinga, geboren op 4 november 1753 op 
Schiermonnikoog en aldaar overleden op 4 april 1809. Zij was een dochter van 
Livius Ambrosius Dubblinga (gedoopt op 2 januari 1724 en gestorven op 2 
september 1811) en Pietertje Evers Wielenbos (geboren 1725). 



 
Zij kregen zeven kinderen.  (Schiermonnikoog, Doop Herv. gem. 1718-1811; 
DTB: 588) 
Antje, geboren op 3 augustus 1776; 
Pietertje, geboren op 23 september 1778, zij trouwde op 28 aug 1803 met Luitje 
Ytjes Rus (17-10-1779 tot 4-11-1847) (Teensma, 242) en is gestorven op 7-3-1834; 
Tryntje, geboren op 4 mei 1783; 
Geertruid, geboren op 27 februari 1785, gestorven vóór 5-12-1792; 
Renk, geboren op 2 november 1787, gestorven vóór 13-11-1789; 
Reink, geboren op 13 november 1789; 
Geertruid, geboren op 5 december 1792. 
 
Een broer van Pieter Ranges, Eise (geboren 1731) trouwt op 5 juni 1763 op 
Schiermonnikoog met Martie Clases. Zij krijgen acht kinderen:  
Claas, gedoopt op 12 februari 1764;  
Renk, gedoopt op 27 april 1766;  
Jan, gedoopt op 20 maart 1768 – dit is de Jan Eyses aan wie de brieven gericht 
zijn;  
Berent, gedoopt op 18 maart 1770;  
Marten, geboren op 17 april 1773, gestorven vóór 6-10-1781;  
Anje, geboren op 1 november 1775;  
Corneliske, geboren op 28 oktober 1777;  
Marten, geboren op 6 oktober 1781. 
 
Hier volgen de twee brieven in de oorspronkelijke spelling. 
 
Brief 1 
 
Aan De Eerzaame Jan Eijses tot Hamborg 
 
Zeer Geachte vrint jan Eijses  
Ik Ue liefhebbende oom P. Ranges late uE weeten weegse onse toestand als dat 
mijn vrouw en kinder en uijte1 en verder vrinden nog Redelijk gesont zijn maar ik 
heb al over agt weeken in een slegte toestandt geweest en het mankeert mij meest 
aant wateren zoo dat ik al Bloet gewatert heb en dat met een droewige Pijn en heb 
al over ses weeken medisijnen gebruijkt en Bin van Pijn zeer mager en swak 
geworden of het graweel of een soort van de steen is weet ik niet en hebbe al veel 
onkosten bij de doctoor gemaakt mits ik duire  medisijnen gebruiken moet en heb 
geen duijt om nog te betalen hoe het moet is god bekent maar het is al Beeter alst 

                                                
1 Van Gelder laat hier het woord onvertaald. In M, het magazine van NRC Handelsblad, 
waarin deze brief is gepubliceerd, schrijft hij het als eigennaam; met een hoofdletter. Op de 
daarbij afgedrukte foto lijkt het mij (HGdV) echter geen hoofdletter. Zou het misschien een 
vorm van ‘beite’ kunnen zijn? 



geweest want Bloet wateren verneem ik nu niet meer maar als ik water of als het 
mij aan koomt dan kan ik het niet ophouden die dan zomtijds zeer weenig wateren 
met groote Pijn en smirte dog zoo slim niet als het geweest is ik hoop door gods 
zeegen het beste 
De Doctoor Denkt dat hij mij nog genesen kan hoop dat god en heere zijnen 
zeegen daar toe verleenen mag vorders laat ik uE weeten als dat wij het armoedig 
hebben als Janke moeij niet wat verdiende wij zouden moeten omme koomen 
voorleeden jaar is het met mij zeer slegt met verdienst geweest bijn [=ben] 
verleeden zoomer bij de reijs na Narva gedistineert geweest maar kreegen in de 
noordzee zoo een sware lekkasije dat wij geduirig met twee pompen mosten 
pompen en genootzaakt zijnde Noorweegen in te loopen en daar een weinig versien 
en toen weder na Amsterdam en bijn [=ben] nu een week voor kerstijt tuijs 
gekoomen en hebbe van dien tijt af al gemedisineert en Bin veel met Binnen 
koortsen beset en hebbe gehoort als dat gij voorneemens waart in den Egten staat te 
treeden god en heere verleene uE Liefde en vreede en Zeegen na Ziel en Lighaam 
en hier namaals de Ewege gelukzalig heijd ik kan alle omstandigheijdt niet 
schrijven god weet alles  
Vorders als god mij mogte herstellen versoek ik vrindelijk als gij schipper wordt 
oft gij mij niet inpleijeren kunt om met uE te varen voor kok mits ik al beyaart bin 
voor stuurman want ik kan zoo in allen niet meer als in mijn Jonge Jaaren helpt mij 
dog als het den heere behaagde dat ik wat verdienen mogte want wij hebben groote 
armoede ik bin niet in staat om een half pont tabak te bekoomen ook zoude ik als 
ik geneesen mogte worden wel een Ruijge muts willen hebben maar heb er geen 
gelt toe dat moet zoo het god behaagt neemt mijn schrijven dog niet kwalijk 
maar versoek vrindelijk dat gij mij op het spoedigts mij wederom schrijft als t uE 
belieft ik verlang na tijding van uE vorders wens ik uE nevens u E nabestande alle 
heijl en zeegen van den hemel na ziel en lighaam zijt veelmaals en zeer minsaam 
van ons alle gegroet verblijve met agting uE liefhebbende oom Pieter Ranges 
Schiermonnikoog den 14 Februares 1797 
 
op de enveloppe:  
De groetenise veel maals van uE vader 
aan uE Nevens uE beminde 
 
Brief 2 

 
Aan De Eerzame schipper jan 
Eijses tot Hamborg 
Present aldaar 
 
Zeer Geagte vrint 
 



ik uE toegenegen oom P. Ranges laat uE nog een weeten als dat wij nog 
Redelijk gezont zijn hoopen dat dese uE in een goede welstand mag aan treffen 
waar het anders het zoude ons droewig leet-zijn te aan hooren hoopende door Gods 
zeegen het beste van uE en altezamen uE betrekking 
verders laat ik uE nog maals weeten oft ik bij uE vaaren kan of niet en of gij mij 
niet in pluijeren konde al waar het eerst maar weinig gelt tot dat het schip klaar was 
waar ik twintig Jaar ijonger ik zoude daar zoo niet om versoeken maar nu ik 
beijaart worde kan ik zoo niet als ik wel wil maar moet zoo ik maar best kan en dan 
hadde ik hier wel aan gekoomen en nu bin ik verleegen en ik heb niet een duijt 
Reijs gelt om na Amsterdam of elders tereijsen daarom zoude ik wel willen dat gij 
het conde schikken dat ik wat verdienen mogte als het den heere mogte behagen 
ik bin zeer verdrietig ik weet niet [wat] ik zal of wat ik moet ik bin verleegen mits 
ik niet weet hoe het moet ik hoop god zal mij troosten en anders in dese 
omstandigheeden anders weet ik niet hoe het moet ik hoop god en heere zal mij en 
ons gesont-heijd en sterkte verleenen en uE altezamen Ogh dat wij elendige 
zond[aars] nog genade in de oogen des heeren mogten vinden dat wij de welstand 
der zielen mogten zoeken en vinden en dat wij hier namaa[ls] de krone der 
heerlijkheijd mogten ontvangen nu is nogmaals zeer minsaam mijn versoek oft gij 
zoo goed geliefde te zijn en zenden mij op het alder spoedigste bescheijt uE oude 
groot-vader zoude het wel kunen schikken om mij aant Broot te helpen 
vorders doen wij uE zeer minsaam en veel maals bedanken voor het gene gij ons 
gestuirt hebt en veel maals zeer dankbaar ons Renk doet uE Duijsent maal 
bedanken voor de kousen ik hoop God zal het uE weder vergelden 
Vorders wenschen wij uE en de uE nevens uE vrouw en haar Familie alle heijl en 
zeegen van den hemel na ziel en Lighaam 
Zijt zeer minsaam van mij en ons altezamen 
veel maals gegroet weest zoo goed en doet de 
Groetenisse aan uE grootvader en aan moeder 
en Foppe en Swantien van mij veel maals nog 
maals altezamen gegroet om niemant te 
vergeeten 
 
Verblijve met agting uE toe geneegen Oome 
Pieter Ranges 
Schiermonnikoog den 4 januaris 1798 
 
Ik bid uE laat mij dog door een Letter van uE 
hant op het spoedigste wederommme weeten 
het schrijven is immers weinig moijten laat 
dog niet na de heere hoop ik zal het ten besten 
schikken 
 
[op het omslag]: 



ik moet mij op uE verlaaten verwagte bescheijt op het alder spoedigts ik hoop door 
Gods goed heijd het Beste zit nog maals gegroet laat dog niet na om op het 
spoedigste weeten laaten want wij hebben het verdienst zeer noodig als het de 
groote God mogte behagen 
 
Dit artikel kon alleen tot stand komen dank zij de welwillende medewerking van 
Roelof van Gelder, historicus en redacteur van NRC Handelsblad, alsmede door 
gegevens van Albert Hoekstra, archivaris en genealoog te Roosendaal. 
foto’s: copyright Roelof van Gelder/Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
 
Afneming van het eiland (XIV) 
 
Durk Reitsma 
 
Korte omschrijving van de Noordwestelijke zeewerende duinen op 
Schiermonnikoog zo rond 1910. 
Ten noorden van de vuurtoren en het tegenwoordige hotel Noderstraun lag een 
duinregel, de Voorste duinen genoemd. 
Achter deze duinregel lag een vallei, Hertenbosch genoemd, omdat daar eens een 
hert werd gesignaleerd. 
Het strand voor de Voorste duinen werd door een zich in zuidoostelijke richting 
verplaatsende geul na iedere storm smaller en de duinregel als gevolg van 
zandverlies smaller. 
Na de stormvloed van 23 november 1908 meldde waterwaarnemer Verwer aan de 
waterstaatsingenieur: “Het Voorste Duin staat zoo stijl en heeft zooveel aan zand 
verloren, dat eene groote inzet vereischt is omme dit duin te handhaven.” 
De reactie van Rijkswaterstaat was een brief aan de aannemer, waarin werd 
aangedrongen op het stellen van extra “rijzen schuttingen”2.  
Aangenomen mag worden dat er mensen waren, die inzagen dat de afslag van de 
Voorste duinen nog wel een tijd zou voortduren. Op 3 februari 1909 meldde 
Oostergo: “Naar men uit goede bron verneemt, heeft de Naamloze Vennootschap 
‘La Societé-Bains de Mer de Schiermonnikoog’, welke twee jaar geleden de 
Badzaak, benevens een gedeelte van het eiland aankocht, opgehouden te bestaan. 
Genoemde eigendommen zijn weder over gegaan in handen van den eigenaar van 
het eiland.” 
In 1911 was het in het najaar weer raak. “Eenige meters van de Voorste Duinen 
zijn tijdens de October en November stormen weggespoeld”, schreef de 
waterwaarnemer aan de ingenieur van de Waterstaat. 
De duinafslag baarde de plannenmakers kennelijk geen zorgen. Op 26 maart 1912 
meldde Nieuwsblad Dockum: “Indien de plannen mochten worden goedgekeurd, 
dan is de Baddirectie voornemens om nog voor de a.s. zoomermaanden, wellicht 
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bij publieke aanbesteding te laten maken, in onmiddellijke aansluiting ten westen 
van het bestaande Strandhotel, een boulevard van plm. 450 meter lengte en 4 meter 
breedte. Aan het einde dezer wandelweg een geheel nieuw, naar de eischen des 
tijds ingericht paviljoen-restaurant. Terwijl ten zuiden van de te maken boulevard 
een hooge breede strook duinen als bouwterrein alle aanbeveling verdient.” 
Op 5 juni 1912 meldde Nieuwsblad Dockum : “Schiermonnikoog, 3 Juni.  
J.L. Zaterdag is het badseizoen weer geopend. 
De ‘Thea-Lotte’ is haar geregelde vaart begonnen. De steiger ter lengte van 350 
meter, is grootendeels gereed. In het Badhotel zijn nog vele werklieden bezig, om 
alles naar de nieuwste eischen in te richten. Een der serres wordt belangrijk 
vergroot. 
Een consortium van eenige Groningsche heeren met den directeur van het Badhotel 
hebben van graaf von Bernstorff, den eigenaar van het eiland, een oppervlakte van 
3 HA duingrond gekocht, om dit als bouwterrein in 36 perceelen van 800 à 1000 
M2 te verkoopen terwijl de graaf zich verplichtte aan geen derden zelf meer 
bouwterrein te verkoopen. Nog dezen zomer wordt met den bouw van twee villa’s, 
bewesten het Badhotel begonnen, en zal er een boulevard worden gelegd van het 
Badhotel langs de verschillende villa’s. Een lengte van 300 M. van den boulevard 
moet nog dit seizoen gereed komen. Men stelt zich voor, binnenkort over te 
kunnen gaan tot de definitieve oprichting van de maatschappij, “Zeebad 
Schiermonnikoog”, die dan de verdere exploitatie op zich zal nemen; de statuten 
zijn gereed. 
De reclame voor dit seizoen is, behalve op Nederland er vooral op gericht geweest 
badgasten van Borkum enkele dagen hier heen te trekken. Jammer, dat vele 
bezwaren een geregelde vaart van het eiland naar Borkum nog in de weg staan”. 
Op 7 september 1912 meldde Nieuwsblad Dockum: - De alhier gevestigde Bouw. 
Mij “Noordzeebad Schiermonnikoog”, waarvan directeur is de heer F. de Deken en 
commissarissen zijn de heeren A. Onnes Fz. en P.M.A. Buurman, heeft van den 
eigenaar van het eiland Graaf v. Bernstorff 3 HA duingrond aangekocht. Deze 
gronden liggen Westwaarts van het Strandhotel langs en evenwijdig het strand en 
beginnen op plm. 100 Meter afstand van het Hotel. Wijl het terrein heuvelachtig is, 
moet het eerst gelijk gemaakt worden en daartoe zal er ca 15000 M3 zand moeten 
worden verplaatst. Voorlangs dit terrein op den duinrand wordt een straatweg of 
‘boulevard’ aangelegd van 300 M lengte. Daarbij komt nog 100 M straat langs het 
open terrein tusschen de gronden der Mij. en het strandhotel, waarvan de graaf en 
de Maatschappij ieder de helft bekostigen, en vervolgens nog 30 M langs het hotel 
aan de strandzijde, zoodat de straatweg een lengte krijgt van 430 M. bij een breedte 
van 3 M. Aan de rand der straatweg een soort van mosbed van 2 M. dit om het 
onderstuiven te voorkomen. De boulevard zal gemaakt worden van quenast tegels3, 
terwijl de kosten zijn begroot op f 8000.-. Dit terrein wordt verdeeld in 3 blokken, 
terwijl ieder blok weer verdeeld is in 12 perceelen bouwterrein, zoodat er dus in 't 

                                                
3 quenast: een soort van porfier uit de omgeving van Quenast, een dorp ongeveer 20 km.ten 
zuiden van Brussel. 



geheel 36 perceelen komen, ieder groot ca. 800 M2. Enkele perceelen zijn daarvan 
reeds verkocht! 
De voorbereidende maatregelen voor het gelijk maken van het terrein zijn deze 
week reeds aangevangen. Zoo zullen dan de badgasten die deze zomer op S. 
vertoefden en er in 1913 terugkomen, er heel wat veranderd vinden”. 
De geul voor het Noordwesterstrand trok zich niets aan van de fraaie plannen en 
vrat zich steeds verder in het strand. Het strand en de duinregel werden smaller en 
smaller; een doorbraak leek eerder een kwestie van maanden dan van jaren. 
De plannenmakers sloten kennelijk de ogen voor het dreigende gevaar. 
 
 
”Schiermonnikoog weer geheel Fries ” 
 
Grenswijziging Fryslân Schiermonnikoog/ Groningen Eemsmond 
 
Henk Holsbrink4 
 
Inleiding:  
Na al in september 2003 over een grenscorrectie te hebben geschreven, berichtte 
het ”Nieuwsschiertje” (Info Schiermonnikoog) van 28 januari 2004 over de 
wenselijkheid de gemeente- en provinciegrens tussen Fryslân en Groningen, 
gelegen oostelijk van Schiermonnikoog te wijzigen. Ook de Leeuwarder Courant 
had in die zelfde tijd een soortgelijk bericht over het “wandelende eiland”, met als 
kop: “Schiermonnikoog weer geheel Fries”. 
Daarna  verscheen op 28 september 2005 een artikel in de Leeuwarder Courant dat 
berichtte, dat vanaf  ”gisteren” (27 september 2005) het eiland Schiermonnikoog 
weer geheel op Fries grondgebied zou liggen. Voordien lag een gedeelte van de 
oostelijke zandplaat ”Balg” van 70 ha land en 700 ha water in Groningen. 
Bestuurlijk zou deze situatie problemen kunnen geven bij het bestrijden van de 
gevolgen van een olie-scheepsramp, criminaliteit of het aanspoelen van 
drenkelingen. Kortom, welk bestuur is er verantwoordelijk voor wat er gebeurt op 
dit oostelijke stukje van de zandplaat ”Balg” en het aangrenzende stukje 
Waddenzee. Teneinde tot een bestuurlijke situatie te geraken, waarbij het gehele 
eiland onder een zelfde gemeente- en provinciebestuur zou vallen is tot een 
grenswijziging besloten. En wel zodanig dat voortaan de gehele ”Balg” met het 
aangrenzend Wad bij Friesland en Schiermonnikoog zou gaan behoren. De 
feestelijke overdracht vond op 27 september  2005 plaats op het strand van de Balg 
en er klonken tijdens het strijken van de Groninger vlag en het hijsen van de Friese 
vlag beide volksliederen en de champagnekurken knalden. De voor deze 
overdracht noodzakelijke besluiten waren echter al eerder genomen en wel door de 
Friese en Groninger Gedeputeerde Staten op 6 september 2005. In deze bijdrage 
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zal het één en ander over deze wijziging van genoemde grenzen worden 
beschreven.  
Maar alvorens dit te doen eerst maar een stukje historie, want het was op die 6e 
september niet de eerste keer dat nieuwe grenzen van Schiermonnikoog werden 
omschreven. 
 
De historie:  
In 1972 werden IJsselmeer en Waddenzee ingedeeld bij de aangrenzende 
gemeenten. Daardoor werd de oostelijke grens van de gemeente Schiermonnikoog 
met de huidige Groningse gemeente Eemsmond vanaf die tijd gevormd door een 
ordinaat van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Voordien hadden Fryslân en 
Groningen nauwelijks grenzen in het door slikken, stroomgeulen en zandplaten 
gevormde Wad. Al sedert eeuwen veranderen de begrenzingen van de eilanden 
door afslag aan de westzijde en aanwas aan de oostzijde. Velen hebben in hun 
jeugd op school bij het vak aardrijkskunde geleerd over de “wandelende” 
Waddeneilanden. Dit proces heeft zich ook na de vaststelling van de gemeente- en 
provinciegrens tussen Schiermonnikoog en Eemsmond voortgezet. Dat had tot 
gevolg dat oostelijk van die grens de onder Schiermonnikoog gelegen zandplaat 
met de naam “Balg” zich ongeveer 1 kilometer oostwaarts uitbreidde op Groninger 
territorium.  
De twee meest noordelijke landsdelen Friesland en Groningen hadden in het 
verleden wel eens meer en eerder problemen over de ligging en eerbiediging van 
hun grenzen.  
Zo ook wanneer er op 10 september 1545 voor de “Hoofdmannenkamer” van 
Groningen gesproken wordt over de vaststelling van de grensscheiding tussen 
Opsterland (Fr) en Vredewolt (Gr). Ene Lubbe Gelts van Vredewolt verklaart, dat 
al dertig jaar geleden de overste van de in Siegerswoude (Fr) gelegen uithof van 
het Friese klooster Mariëngaarde al de boeren van het in Niebert in Vredewolt 
gelegen veen vroeg om dat veen te gebruiken. Hij bood de Niebertster boeren toen 
‘eyn tonne biers of twee’ voor het weiden van schapen op het Nieberterveen. Na 
wat onderhandelingen, waarin de zusters van de Friese uithof mogelijk een 
bemiddelende rol hadden, komt er overeenstemming, dat hun schapen ook op 
Groninger venen mogen grazen.  
Niet direct zichtbare en niet afgebakende grenzen riepen in het verleden vele 
conflicten op over het mijn en het dijn aan weerszijden van deze grenzen. Zoals tot 
heden toe nog het geval is wordt dan eerst maar de landmeter ten tonele geroepen 
om de betwiste grens maar eens uit te meten. Maar niet altijd werden landmeters 
ingezet, zoals destijds in 1545 en thans in 2005 om een niet zichtbare grens uit te 
bakenen. Soms werd op gezag en in der minne het conflict geschikt met zonodig 
het verrekenen van het een en ander anno 1545 in bier of zoals in 2005 in 274.000 
euro’s. 
 
De gemeente- en provinciegrens sedert 1795: 



Op 12 december 1985 ondertekende Koningin Beatrix de wet tot gemeentelijke 
indeling van de Waddenzee. Voordien was de oostelijke grens van de gemeente 
Schiermonnikoog niet identiek met de provinciegrens. Deze laatste grens, oostelijk 
van het eiland, werd op kaarten en op atlaskaarten van voor 1795 niet of 
nauwelijks aangeduid. Tot 1795 was Schiermonnikoog onder de familie 
Starkenborch-Stachouwer een vrije Heerlijkheid en kwam eerst daarna bestuurlijk 
bij Friesland te behoren. Voordien was er, zoals gezegd, vóór 1795 aldaar eigenlijk 
geen sprake van een provinciegrens tussen Friesland en Groningen. Eerst in 1801 
ontstond er tijdens de Bataafse republiek op de Wadden een grens tussen de 
departementen Friesland en Groningen, die ook onder het Koninkrijk Holland en 
het Franse keizerrijk bleef bestaan. Op kaarten over die Franse tijd werd de toen 
‘departementale’ genoemde grens echter wel aangeduid. Daarna werd er op de 
kaarten waar Schiermonnikoog was ingetekend niet meer een provinciegrens 
afgebeeld.  
 
Gemeentegrens in proces-verbaal van grensbepaling: 
Op 12 april 1830 wordt in het Regthuis van Schiermonnikoog voor die gemeente in 
aanwezigheid van de landmeter van het Kadaster en de Grietman (=burgemeester)  
Stachouwer het proces-verbaal van grensbepaling opgesteld. Over de 
gemeentegrens werd opgeschreven, dat ”deze gemeente of eiland geheel door de 
Noord Zee en zoogenaamde Wadden is begrensd ….. hier  van geen Proces verbaal 
van grensbepaling opgemaakt…..”. En voorts wordt over de indeling  in secties 

geconstateerd en 
vastgesteld, dat “sectie A 
(o.a. de Balg) in het 
oosten wordt begrensd 
door de Noordzee”. Over 
een beschrijving van de 
provinciegrens met 
Groningen wordt niets 
opgetekend.  

Het proces-verbaal werd ondertekend door ingenieur verificateur Ritmeester van 
het Kadaster.      
 
Ook op kaarten en atlassen van na 1815, zoals onder andere op de kaarten van de 
bekende Bosatlas werd de provinciegrens op het Wad niet aangeduid, 
waarschijnlijk omdat de Waddenzee tijdens de laatste twee eeuwen niet 
gemeentelijk was ingedeeld. 
 
De eerste grenscorrectie van Schiermonnikoog in 1932: 
De Leeuwarder Courant berichtte in de herfst van 2005, dat “Schiermonnikoog in 
de loop der jaren langzaam naar Groninger grondgebied is gewandeld”. Mogelijk 
heeft men dat in de dertiger jaren van de vorige eeuw onderkend, want bij ”Wet 



van den 25sten Juli 1932 werd de zuid- en oostgrens zuid- en oostwaarts verlegd”.  
Deze nieuwe gemeentegrenzen werden als volgt omschreven: 
 
“Van dit punt loopt de grens in rechte Oostelijke richting door het vaarwater ‘Het 
Gat van Schiermonnikoog’ tot een punt b, waarvan de coördinaten zijn X = + 
62775,70 en Y = + 944098,31. Vervolgens buigt de grens om in Noordelijke 
richting tot een punt c, met de coordinaten X = + 62775,70 en Y =  + 151598,31”. 
 
De lezer zal wel gezien hebben, dat het hier gaat om de ”oude coördinaten”. 
Immers eind 20e eeuw werd ten behoeve van de automatisering het 0-punt van het 
coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting verschoven naar een nieuw 0-punt 
in noordwest Frankrijk. Door deze maatregel kwamen van alle Nederlandse punten 
de coördinaten in het eerste kwadrant te liggen. Teneinde de oostgrens op de 
huidige topografisch kaart op te zoeken moet derhalve bij de abscis 155000 meter 
opgeteld worden, zodat deze oostgrens van anno 1932 overeenkomt met een 
coördinaat met een abscis van 217775,70 meter. Deze coördinaat komt ten 
naastenbij overeen met de meridiaan van 6 graden en 20 minuten oosterlengte en is 
op het kaartje met ‘1932’ aangeduid. Ook is duidelijk zichtbaar dat nadien ten 
opzichte van deze grens de Balg wel een aantal kilometers oostwaarts is 
opgeschoven. Waarschijnlijk heeft rond 1832/1848, toen kadastrale en 
topografische kaarten werden getekend, de oostelijke begrenzing van de zandplaat 
nog wel meer kilometers westwaarts gelegen. Dit gebaseerd op vergelijking van de 
topografische kaart 1:25000 van 1848 met die van 1972/1986. 

 
 
Grens tijdens de bezetting:  
De meest ingrijpende wijziging van de provinciegrens van Friesland vond feitelijk 
plaats tijdens de Duitse bezetting. De bezetter vaardigde een maatregel uit, waarbij 
de gemeenten Terschelling en Vlieland overgingen van de provincie Noord-
Holland naar de provincie Friesland. Bij wet werd deze situatie bestendigd in 1951. 



In plaats van het Amelandergat werd nu het Eierlandsegat tussen Texel en Vlieland 
de nieuwe provinciegrens tussen Friesland en Noord-Holland. Ook in het geval van 
deze grenswijziging hebben uiteraard landmeters geen grote rol gespeeld bij het 
opmeten of uitbakenen van genoemde nieuwe provinciegrens. De kadastrale 
werkzaamheden zullen zich wel beperkt hebben tot het overbrengen van de 
kadastrale bescheiden van Terschelling en Friesland - zoals kadastrale plans, 
veldwerken, hulpkaarten en leggers - van Hoorn naar Leeuwarden. Een en ander 
betekende wel, dat er werkgelegenheid naar Friesland werd overgeheveld, want de 
mutaties in plans en leggers moesten nu door Leeuwarder landmeters, 
meetassistenten, tekenaars en commiezen worden verwerkt. De oostelijke grenzen 
van Schiermonnikoog bleven gedurende de oorlogsperiode echter ongewijzigd 
conform de beschrijving van 1932. 

 
(wordt vervolgd) 

 
De overwintering van het zeilschip ‘George Washington’ in de 
Finse golf in 1898 
 
Douwe M. Homan 
 
De ‘George Washington’ is een driemast bark van 1.228 brt; ze vaart 42 jaar lang 
onder diverse vlaggen en eigenaren over de wereldzeeën. 
Het schip wordt in 1860 in Amerika als eikenhouten clipper gebouwd voor reders 

uit Boston en vaart van 1862 tot 
1875 in lijndienst tussen 
Engeland en Australië/Nieuw 
Zeeland voor rekening van 
Houlder Bros. in Londen. 
Daarna wordt het verkocht aan 
een Duitse rederij 
Siedenburg,Wendt & Co. uit 
Bremen en vaart dan tussen NW-
Europa en Amerika. 
In 1891 komt het schip onder 
Nederlandse vlag in eigendom 

van J.A.Tiel te Amsterdam om in 1893 doorverkocht te worden aan rederij E.J.Bok 
& Zn eveneens te Amsterdam. De ‘George Washington’ vaart dan voornamelijk 
met kolen en kooks vanuit NW-Europese havens naar Oostzeehavens en met hout 
uit Scandinavische landen weer terug. 
In 1902 vergaat het schip onder commando van kapitein Folkert Dobbinga van 
Schiermonnikoog op de Noordzee met een lading kolen op weg van Schotland naar 
Duitsland. De bemanning komt om, waaronder nog meer Schiermonnikogers en 
een aantal Terschellingers.  



 
In december 1898 raakte het schip vast in het ijs in de Finse Golf bij het eiland 
Seyskari (Seskar) (zie pijltje op de kaart) 

 
De bemanning ziet kans eerst met sleden en later lopend de Russische kust te 
bereiken en komt na vele omzwervingen met een Engels stoomschip behouden in 
Nederland terug.  
Behalve Terschellingers zijn van Schiermonnikoog aan boord: Kapitein Riekert 
Klazen Visser en lichtmatroos Teunis Jaski. 
 
Riekert Klazen Visser wordt op 26-09-1839 
geboren op Schiermonnikoog; hij is het vijfde kind 
van Klaas Germen Pieters Visser (1799-1862) en 
Lotje Tjeerds Visser (1803-1878). Hij trouwt op 
16-01-1868 met Catharina Maria Grilk (1842-
1904), eveneens geboren op Schiermonnikoog. 
Riekert en Catharina krijgen zes kinderen: Trijntje, 
Lotje, Gerrit, Reintje, Jacob en Klaas. 
Riekert Klazen vaart van 1893-1899 op diverse 
schepen van rederij E.J. Bok & Zn. en van 1900-
1905 bij rederij Wegener & Wallenstein in 
Groningen en is onder nr. 11 en 45 lid van het zeemanscollege de ‘Herkenning’. 
Hij overlijdt in 1907 in Den Helder. 
 
Teunis is de zoon van Teunis Jaski (1849-1887) en Klaaske Faber (1858-1929) en 

heeft nog een zuster Geertje(1886-1971) en 
een broer Thomas(1884-1965). Teunis  
Jaski is geboren op 07-12-1882 op 
Schiermonnikoog en trouwt op 20-06-1918 
met Geertje Fenenga (1888-1967), ze krijgen 
geen kinderen. 
Teunis heeft zijn stuurmansrangen gehaald 
op de zeevaartschool van Schiermonnikoog 
en wordt later kapitein bij Rederij N.V. 



Furness Scheepvaart Mij en Agenturen en                                                                              
Gebr. van Uden in Rotterdam . Hij is in de Tweede Wereldoorlog buitengaats  
       In het midden Teunis Jaski 
                                                              in konvooien o.a. op de ‘Lekhaven’ van v. 
Uden. 
Hij overlijdt in 1972 in Rotterdam en wordt op 24-08-1972 bijgezet in het 
familiegraf op Schiermonnikoog. 
 
Van Terschelling zijn o.a. aan boord: stuurman Cornelis Boer, zeilmaker 
Bernardus de Grand, Dirk de Graaf en Jacob Cornelis Groendijk. 
Jacob Groendijk heeft als opvarende van de ‘George Washington’ een verslag 
geschreven over deze reis en de bizarre tocht over het ijs naar Rusland. 
In de ‘Miedbringer’ (Stichting Ons Schellingerland) van 1986 vinden wij van hem 
het volgende verhaal opgetekend: 
 
‘In Harlingen overnachtten we in het hotel van Koenig (later het café Roos). 
Een paar dagen thuis vroeg stuurman Boer aan mij om met hem mee te gaan naar 
de bark ‘George Washington’. De kapitein, genaamd Visser, kwam van 
Schiermonnikoog. Het schip lag te Bremerhaven en ik kwam de 20e maart aan 
boord. Het was een gekocht Amerikaans volschip (fregat) van 1200 ton en stak 23 
voet diepgang. De reis was naar Kroonstad met cokes. Het ging daar hetzelfde toe 
als de vorige reis, het eten was niet bijzonder goed. 
Toen we leeg waren, vertrokken we naar Viborg, om mijnstutten te laden voor 
North ShieId. We bleven maar mopperen over het eten en de kapitein lag steeds 
overhoop met de bemanning. 

Daar gelost gingen we weer met een lading cokes naar 
Kroonstad. Daar aangekomen gewoon gelost en 
vervolgens weer naar Viborg voor een lading heipalen. 
De 9e november vertrokken we naar Amsterdam maar 
ondervonden die reis stormweer, bleven in de Finse 
Golf kruisen en deden Kotka aan als noodhaven. Het 
eten was slecht, de dagen kort en we hadden geen 
verwarming in het logies. 
Op de 6e december vertrokken we uit Kotka met nog 
drie schepen maar ter hoogte van Reval kregen we 
wederom stormweer. We gingen terug naar Kroonstad. 
Een sleepboot wilde ons nog binnen brengen, maar de  

  Jacob Cornelis Groendijk 
 
kapitein wilde zo gauw mogelijk weg zien te komen. De volgende dag begon het te 
vriezen, zodat alles rondom ons bevroor. Daar zaten we nu in het ijs met ons schip, 
zonder verwarming en slechte voeding. Van de twee andere schepen die bij ons 
waren, hebben we niets meer gehoord. Het ijs was nog onbetrouwbaar, met de 
sleepboot konden we voorlopig niets beginnen. We ruilden,wanneer we van de 



wacht afkwamen, de dekens onder elkaar. Zo ruilde ik met dekens van Dirk de 
Graaf. 
We wilden proberen de Finse kust te bereiken, dit bleek onmogelijk en we moesten 
steeds weer terugkeren. De lichtmatroos Jaski van Schiermonnikoog en de kapitein 
hadden bevroren ledematen. Wij hadden de sloep achtergelaten, de volgende 
morgen zagen we hem nog op het ijs staan en probeerden hem wederom aan dek te 
zetten. Nu maakten we ons gereed voor de volgende landing. Iedereen had een 
sleetje gemaakt om de uitrusting te vervoeren, want met de sloep ging het niet 
meer. De volgende morgen bleek dat we dichter bij de Russische kust als de Finse 
kust zaten. Er waren een paar die besloten de kust te bereiken. Wanneer ze de kust 
zouden bereiken, zouden ze een vuur aansteken. We zagen al wachtende steeds 
maar geen vuur en de toestand bij ons was slecht te noemen. We besloten zelf maar 
een ton met teer in brand te steken. De volgende morgen verlieten wij ons schip. Ik 
nam alleen maar een zak met kleren mee. We kwamen na een uur lopen voor een 
ijsrug en het was onmogelijk hier met een slee overheen te komen. B. de Grand uit 
Landerum waagde een poging, hij was onze zeilmaker, maar door vermoeidheid 
moest ook hij alles van zijn goed achterlaten. Het ijs was overal lang niet 
betrouwbaar. Om een uur of twaalf, we waren om negen uur vertrokken, zagen we 
mannen op ons toekomen en na enige tijd waren de twee, die het schip eerst 
verlaten hadden, bij ons met enige Russen. Zij waren de vorige dag goed aan wal 
gekomen, maar mochten van de Russen geen vuur aanmaken. De kapitein was een 
heel eind achter ons, had last van zijn been. Er stonden wel een paar honderd 
mensen te zien toe wij aankwamen. Het plaatsje heette Neuberjet. Niemand wilde 
ons onderdak verlenen en ze vroegen of we money bij ons hadden; nu dat hadden 
we niet. Toen we een poos daar waren kwam er een loods Allerman, die Duits 
sprak. Hij nam ons mee naar een gebouw, waar we wodka kregen. Later toen de 
kapitein aan wal kwam, stelde hij zich met de consul in Kroonstad in verbinding. 
Toen kregen we spoedig onderdak. ln het café van de wodka kregen we eten, 
koolsoep met een blauw gekookt ei. We kregen ook worst, die goed smaakte, maar 
aan het vlees zat een luchtje. Wanneer dit op tafel kwam riepen we nyt dobbery, 
het was dobbere. 
‘s Avonds gingen we naar een ander logement, waar we moesten slapen. We 
kregen een paar grote bossen stro en in de hoek van de zaal waar we sliepen was 
een groot haardvuur dat dag en nacht brandde. Er was alleen een vrouw en een 
berg kinderen, die overal op matten sliepen. ‘s Avonds werd er muziek gemaakt 
door twee bemanningsleden. Ze hadden een harmonika nog meegenomen. Het 
waren Karel en Heinrich, twee Duitse lichtmatrozen, Er kwamen dan meisjes om 
mee te dansen, Russen werden niet toegelaten. En dan werd er alleen bier getapt; 
het was erg gezellig. 
Overdag in de bossen ontmoetten we vele boeren, die graan naar Kroonstad op 
sleden vervoerden en we gingen wel eens mee. 
Als we dan op de klippen kwamen, zagen we van verre de ‘George Washington’ in 
het ijs zitten. Dan zeiden we altijd “macherum krab”, wijzende op het schip. 
Zo ging de ene dag na de andere voorbij en we wilden wel eens naar huis. De Rus  

http://schip.lk/
http://komen.b.de/


sprak anders niet als Duits; hij wilde niet weten een Rus te zijn. Hij had zeker wat 
op zijn geweten. Hij had een broer die generaal was;  een broer was hereboer en de 
derde stationschef; zijn moeder woonde in Reval. Eindelijk kwam er bericht dat we 
naar Holland moesten vertrekken. De kapitein moest alleen achterblijven. Met acht 
sleden gingen we naar Oranjeboom. 
Het was erg koud, maar na enige uren kwamen we in Oranjeboom aan. Deze plaats 
ligt tegenover Kroonstad en die avond half zeven vertrokken we per trein naar 
Reval, waar we de volgende dag om half acht aankwamen. ‘s Nachts was er hevige 
sneeuwval en we moesten onderweg wel eens stoppen. ln Reval kwamen we in het 
zeemanshuis; daar kwamen we in een andere wereld. We kregen goed te eten en te 
drinken en slapen. We moesten enige dagen wachten op een Engelse boot, die ons 
naar Rotterdam zou brengen. Vier dagen zijn we in Reval gebleven. 
Het Engelse schip was een stoom-passagiersschip dat in de zomer van Londen op 
Sint-Petersburg voer. De rederij had ons passage gegeven als dekpassagiers. De 
reder was Bok, maar de kapitein van het schip bracht ons naar de eerste klas. We 
moesten de boel wel zelf schoon houden. We kregen een uitstekende behandeling. 
‘s Middags als we klaar waren met eten, las de linnenjuffrouw uit een boek voor. 
We ondervonden slecht weer, maar dat deerde ons niet. We voeren door het 
Kielerkanaal en waren in vier etmalen in Rotterdam. Van Rotterdam, na eerst 
hartelijk afscheid te hebben genomen van kapitein en bemanning, gingen we met 
de nachtboot naar Amsterdam. 
Op de maatschappij van de rederij de Bok hoorden we dat het kantoor weigerde uit 
te betalen en wel tot de laatste haven van vertrek, dit was Viborg. 
We gingen met de boot naar Harlingen en verder met de postboot naar 
Terschelling. Toen we aankwamen namen we met ons zessen Jan Wulp met de 
kapwagen aan. Het eerst hielden we al zingende in Landerum bij B. de Grand halt. 
Uit de buul kregen we niets, omreden we het schip niet verloren hadden. De 
‘George Washington’ is op het eiland Seekar op de klippen gelopen of door het ijs 
gedreven en is de volgende zomer van de klippen afgewerkt en naar Helsingfors 
gesleept en vandaar met een sleepboot uit Amsterdam naar Amsterdam gesleept, 
gelost en in het dok nagezien. Het schip is het volgend voorjaar met kapitein 
Dobbinga weer in de vaart gebracht. 
Kapitein Visser is ontslagen en de firma de Bok was verplicht om de achterstallige 
gage uit te betalen. Nadat de ‘George Washington’ nog twee reizen op de Oostzee 
heeft gemaakt, is het schip in de herfst van 1900 op een reis van Firth of Forth met 
een lading steenkolen naar Bremerhaven met man en muis vergaan. De 
Terschellinger 2e stuurman Cornelis Koen liet hierbij het leven. 
Na deze reis nam ik afscheid van stuurman Boer; hij verloor twee jaar later het 
leven. Hij kreeg in een Oostzeehaven een blok op het hoofd. 
Toen de winter voorbij was ging ik weer varen en kwam op het s.s. Rotterdam van 
de Holland Amerika Lijn.’ 
 
Tot zover het relaas van Jacob Cornelis Groendijk. In werkelijkheid is de ‘George 
Washington’ in 1898 geen volschip meer, maar een bark; en ze is in november 



1902 vergaan in plaats van in 1900. De naam van de rederij is E.J. Bok & Zn in 
Amsterdam. 
 
Bronnen: De ‘Miedbringer’  Terschelling, ‘De laatste reis van het zeilschip 
‘George Washington’ door D.M. Homan, de heer R. v. Staveren te Wilnis, de 
heren T. Schol, L. Smit en D. de Groot te Terschelling, de heren P. Teensma en J. 
Groendijk te Schiermonnikoog, de heer R. Spits te Gorredijk, de heer W. van Klink 
te IJmuiden en mevrouw E. Ganzinga te Grouw. 
 
Elim 
 
Eddie Bakker, met medewerking van Geke Abma-ten Klooster en Reina Bakker - 
Steendam 
 
Op het moment van schrijven van dit artikeltje is er nog maar een klein stukje over 
van het oude gebouw van Elim/Vitamaris. Nog even en de afbraak is voltooid (als 
u dit leest is er vast niets meer van 
over).  
Met het verdwijnen van het gebouw 
verdwijnen niet de herinneringen aan 
vooral Elim. Mensen die hier in het 
verleden als kind zes weken kwamen 
om aan te sterken hebben hun 
herinneringen: meestal goede 
herinneringen en enkelen die 
heimwee hadden minder goede 
herinneringen.  
De leidsters, jonge vrouwen, hadden 
vaak hun eerste baan. Veel eilander 
jongens trouwden met een leidster 
van Elim. 
 
Van 1922 – 1972 Elim; en vanaf 1973 heet het gebouw Vitamaris en is er een hotel 
in gevestigd. Op 18 maart van dat jaar verhuist Elim van Schiermonnikoog. 
 
Het Chr. Kinderkoloniehuis Elim werd opgericht door enkele families uit 
Groningen, o.a. de families Wolbering en Nagel; het gebouw werd officieel en 
feestelijk geopend op 17 juli 1922. Architecten van de bouw waren Van Wijk en 
Broos uit Groningen.  
 



Met Elim is het allemaal 
begonnen in twee huizen onder 
één kap die hier in 1922 op 
dezelfde plaats stonden en die 
eigendom waren van de fam. 
Feninga (zuidelijke woning) en 
de fam. Jaski (noordelijke 
woning).  
De zuidelijke gevel van het 
koloniehuis is eens de 
westelijke gevel 
van Skopia 

geweest (Skopia betekent uitzicht, eigenaar van de villa was de fam. 
Verdam uit Sneek. De villa stond in 1919 nog aan de reeds door de 
zee bedreigde strandboulevard. Met de vrijgekomen bouwmaterialen 
van de deels gesloopte villa Skopia kon het stichtingsbestuur van Elim 
de beide huizen in hetzelfde jaar nog laten bouwen. Dit kleine Elim 
op de foto kon in 1923 ongeveer 24 kinderen herbergen. In 1927 vond 
nogmaals een verbouwing plaats, waardoor het mogelijk werd 50 
kinderen op te nemen 
 
Oudjaar 1959. Directrice Drexhage helpt mej. J. Gorter (hoofd van de huishouding) 
met oliebollen bakken.  
 

Een feestelijk gebeuren 
in 1962. Elim bestaat 40 
jaar en geeft een feest 
voor jong en oud. 
Vooraan staat directrice 
J. Drexhage.  
 
Uit een folder: 
Het Elim-huis is naar de 
eischen des tijds en der 
hygiëne ingericht. 
Opname van zwakke en 
herstellende kinderen 

van alle gezindten gedurende het geheele jaar. 80 bedden. Verpleegseizoen: begin 
Maart tot einde Nov. 7 groepen van 36 dagen. Volledig zeeklimaat. Duinpannen. 
Verpleging onder geneeskundig toezicht.  
Deskundige leiding en personeel. 
Vraagt prospectus en inlichtingen bij Uw plaatselijk afdeelingsbestuur of bij het 
algemeen administratie-bureau Petrus Driessenstraat 30a, Groningen, Telefoon 
4235. 



 
Op de achterkant van deze ansichtkaart: Na het 
spel blijkt het wel eens noodig te zijn, schoen en 
kous van het duinzand te ontdoen. 
 
De bleekneusjes kwamen hier op aanraden van de 
schoolarts, omdat er aan hun lichamelijke 
gesteldheid iets haperde. Ze waren veelal 
ondervoed en kregen weinig buitenlucht.  
 

 
Achterzijde, jaren 60. 
 

 
Een foto uit 1964. De zusters en kinderen aan het sjoelen. 
 
 



De winter van 62-63. Een vliegtuig landt op 
het strand om de kinderen van Elim op te 
halen en naar Leeuwarden te brengen; de 6 
weken zorg zaten er al lang op. Elke dag werd 
er bekeken of er een paar kinderen plus een 
personeelslid meekonden. Dit was afhankelijk 
van het weer.  
 
1963 Elim blijft op Schiermonnikoog. 
Het Chr. Vacantiehuis Elim blijft. De 
restauratie en modernisering zal rond  200.000 
gulden kosten, zo is medegedeeld in de 
jaarvergadering van de Vereniging tot stichting en exploitatie van Chr. 
Vacantiehuizen in Nederland, die in Elim op Schiermonnikoog is gehouden. Het in 
de dertiger jaren gebouwde huis was aan restauratie toe; zodat werd overwogen: of 
het geheel af te stoten, of een nieuw Elim te bouwen. De centrale verwarming is 
versleten en het sanitair is afgekeurd. Men zal dit nu allemaal herstellen en de 
slaapzalen verkleinen, waardoor aan de moderne eisen wordt tegemoetgekomen. 

 
 
Tekening uit een folder uit 1964 
 
Het Elim-lied 
 
Op mooi Elim moet je wezen 
Op mooi Elim moet je zijn. 
Word je helemaal genezen 
van je ziekte en je pijn. 
En je speelt er heel de dag. 
Ik wou dat moeder mij eens zag. 
Kom kinderen naar buiten 
Waar de vogels fluiten. 
En Elim een, twee, drie gaat nooit verloren 
En Elim  een, twee, drie, staat bovenaan. 
En op het hoekje van de laan 
Zie je met grote letters staan 
Elim een, twee drie staat bovenaan. 
Hup, hup hup, daar gaat de hele club 



Kom mensen ga opzij, 
Want mooi Elim moet voorbij. 
En laat de klok aar luiden 
En laat de klok maar gaan. 
Want er is geen koloniehuis in Nederland 
Die mooi Elim kan verslaan.  
 
 
 
 
 
Natuurgeweld dwingt Batterie Rottum naar Schiermonnikoog te 
verplaatsen. 
 
Bauke Henstra 
 
Ook het eiland Rottum werd niet ontzien door de Duitse bezetters. Rond 30 mei 
1945 werd een Duitse eenheid vanuit Wilhelmshafen naar Rottum gestuurd om 
barakken klaar te maken; bunkers te bouwen; geschut op te stellen en zoeklichten 
te plaatsen. De familie Toxopeus, de voogd van Rottum, kon daar blijven wonen. 
Het eiland was voor de Duitse bezetter van groot belang, met name voor de 
bescherming van het eiland Borkum waar zich o.a. een marinebasis bevond en aan 
de westkant een Batterie. De Duitse militaire eenheid op Rottum was de Marine 
Flak Abteilung. 

 
             juli 1940 Duits muziekkorps bij ingebruikneming onderkomens bezetter 
 



De stroom voor de zoeklichten werd opgewekt door een aggregaat. Vrij geregeld 
werd er op overvliegende vliegtuigen geschoten. Het is een keer gebeurd dat 
tijdens het schieten een granaat in het kanon ontplofte; er ontstond gevaar voor de 
opgeslagen munitie. Uit voorzorg werden de soldaten naar het verste punt op het 
eiland gebracht. 
De Flak Abteilung heeft slechts kort op Rottum gezeten. Door het steeds 
voortgaande proces van afkalving van de duinen moest de Batterie verhuizen. 

 
                              barak omringd door water; einde nabij; nov 1940 
 
Zo rond half november 1940 werd de gehele zaak gedemonteerd en overgebracht 
naar Schiermonnikoog; waar de opnieuw opgestelde Batterie voor het eerst eind 
februari 1941 in actie kwam.  
Het eiland Rottum bleef gedurende de oorlog bevolkt door Duitse soldaten, maar 
de Marine Flak Abteilung werd door moeder natuur gedwongen het eiland te 
verlaten.  
 
(foto’s archief Bauke Henstra); met dank aan Hein Klotz (+), die deel uitmaakte 
van de Flak Abteilung.  
 
Oude foto’s 
 
Naar aanleiding van de foto’s in jrg 8, nr. 3: over de foto op blz. 84, de begrafenis 
van Jeppe Teensma, belde Afke Teensma, een kleinkind van Jeppe. Ze vertelde dat   
de vierde man van links haar vader is. Hij werd lytje Jeppe genoemd en was eerste 
stuurman bij de KNSM. Hij woonde aan de Langestreek in het huis waar nu de 
familie Veldhuis woont. 
 
Van een paar kanten kwam de opmerking dat het huis op de foto op blz. 86 
misschien het huis van A.D. de Groot aan de Voorstreek was; wie weet het zeker? 
 



De ‘nieuwe’ oude foto’s 
 
’t Heer en Feer heeft een CD Rom gekregen met een dertigtal foto’s die in 
augustus 1943 gemaakt zijn door iemand die toen bij de Nederlandsche Arbeids 
Dienst (NAD) werkte, waarvan een grote groep hier op het eiland verbleef om te 
helpen bij het opruimen van het puin na het bombardement van 28 juli 1943 (zie 
ook het artikel van Bauke Henstra in het eerste nummer van de vijfde jaargang 
(2003) blz. 13 e.v.). De foto’s zitten in een album dat in het bezit is van de 
oudheidskamer in Workum. Henk Gorter van dat museum heeft contact met ons 
gezocht; gevraagd of wij belangstelling hadden voor deze foto’s en ze toen op 
schijf gezet. Een paar van deze foto’s worden hierbij afgedrukt. 
 

 
De jongens waren ondergebracht in de Openbare school. Hier zitten ze te eten op 
het schoolplein. 
 



 
De veldkeuken 
 

 
De stenen moesten gebikt worden 
 



 
Een gedeelte van de verwoesting aan de Middenstreek. Het derde huis van links is 
de oude winkel van Schut. Op de achtergrond (achter de boom) hotel Bellevue. 

 
Het verwoeste gebouw van 
de zeevaartschool. De 
school was gesloten in 
1934 en daarna in gebruik 
als atelier door Martin van 
Waning, die zelf bij het 
bombardement zwaar 
gewond raakte en bijna al 
zijn werk verloor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Over het tjalkschip De Jonge Dirk. 
 
Pieter F. Visser 
 
Een aardige start in 1811 voor notaris Jovius Duco Hanekamp van Harinxma te 
Leeuwarden. Zijn eerste akten in het jaar 1811 hadden beide te maken met 
inwoners van Schiermonnikoog.  
 
Op 10 januari en op 12 januari 1811 worden de eerste akten van dat jaar 
gepasseerd. Het is in de periode dat het Koninkrijk Holland van Lodewijk 
Napoleon was ingelijfd bij Frankrijk. Notaris van Harinxma noemt zich dan ook 
Keizerlijke notaris. Hij woonde aan de Grote Kerkstraat nr. I 107, nu nr. 91. Het 
pand bestaat niet meer en is vervangen door nieuwbouw5. 
 
De eerste akte op 10 januari6 betreft de overdracht van een aandeel in het tjalkschip 
“de Jonge Dirk” . Het schip is acht en zestig voet lang, vijftien en een halve voet 
wijd, en het hol op zijn uitwatering zes en een halve voet.  
Een achtste deel in dit schip, met zeil en treil, ankers touwen, staande en lopend 
wand, haken en bomen, zo en in dier voegen als hetzelve thans is leggende, in de 
Have van Groningen, wordt door Jan Jacob Karst (1743-1814)7 schipper, 
woonagtig op het Eiland Schiermonnikoog, overgedragen aan zijn zoon Eise Jacob 
Karst (* 1784 en op zee gebleven tussen 1835 en 1840)8 ( vermoedelijk een foutje - 
dit moet zijn Eise Jans Karst, zoals ook in de volgende akte wordt vermeld). 
Eise Jans moet hiervoor betalen Driehondert agt en Negentig Caroli Guldens, van 
twintig Stuivers ieder, te betalen in hier  te Lande goed gangbaar Goud of 
Zilvergeld, dus Klinkende munte, en niet met s’Lands Obligatien, ofte eenige 
andere voor geld gaande brieven en zulks in één Termijn, direct geheel bij de 
verteekening dezes, zonder eenige de minste korting. Boter bij de vis dus! 
Mede eigenaren van het tjalkschip zijn: Johannes Pieter Smeding, mr timmerman, 
Edzerd Leensma, mr koperslager en Sara Klazes, weduwe van Rombert Annes, 
allen wonende te Leeuwarden. 
De akte van overdracht wordt getekend door Jan Jacobs Karst en twee getuigen. 
 
De tweede akte wordt verleden op 12 januari 1811. 

                                                
5 Oude en nieuwe notarishuizen in Friesland, pag. 130 
6 Tresoar, toegang 26, inventaris 079004, akte 1. 
7 H.D. Teensma pag. 49 
8 Idem pag. 51 



De eigenaren van de Jonge Dirk, t.w. J.P. Smeding, E. Leensma en S. Klazes, wed. 
Rombert Annes, allen te Leeuwarden  en Jan Jacobs Karst, oud schipper te 
Schiermonnikoog, verklaren tot schipper en boekhouder op en van het Tjalkschip 
de Jonge Dirk, op den …April in den Jaren Agttien hondert en Negen te hebben 
aangesteld, den Persoon Eise Jans Karst, woonachtig op Schiermonnikoog, voor 

een agste Portie, of 
gedeelten, mede Eigenaar 
van meergemelde 
Tjalkschip. 
De akte vermeldt ook de 
voorwaarden waaronder  
Eise Jans Karst is 
aangesteld: 
Dat dezelve zoo lang het 
Schip stil, en aan de Wal 
ligt, tot een Weeklijks 
Tractement zal genieten, 
de Somma van Vier 
Carolis Guldens 
Klinkende munte. 
Dat wanneer dezelve met 
Schip naar Zee gaat, om 
te varen, tot een 
Weeklijks Tractement zal 

genieten, eene somma van … Carolis Guldens. 
Dat dezelve voor zoo verre zulks kan geschieden verplicht zal zijn, om alle jaren 
eens rekening bewijs en  Reliqua  van gemelde Schip, aan de gezamenlijke Reeders 
te doen9. 
 
Naschrift. 
Niet eerder kwam ik een notariële akte tegen waarin wordt vastgelegd, wie de 
schipper is en onder welke voorwaarden hij is aangenomen. 
Eise Jans Karst werd op de leeftijd van 25 jaar aangesteld in die functie. 
Uit de stukken blijkt niet of hij wellicht zijn vader, die voor de helft eigenaar was, 
is opgevolgd. 
De notaris heeft jammer genoeg de gage die hij zal genieten als het schip varende 
is, niet ingevuld. Een kwestie die nog uitonderhandeld moest worden met 
betrokkene zelf ? Hoewel hem de zaken toch wel degelijk aangaan, was hij geen 
verschijnende partij. In geen van beide akten. 
Een vraag die nog bij mij leeft, is die naar “het hol op zijn uitwatering”, zoals in de 
eerste akte bij de omschrijving van de Jonge Dirk is opgenomen. 
Wie kan hier opheldering geven ? 
                                                
9 Tresoar, toegang 26, inventaris 079004, akte 2. 



Door aan zijn zoon Eise 1/8 deel in het schip te verkopen, blijft Jan Jacobs Karst 
zelf nog voor 3/8 deel eigenaar. Mogelijk als een soort pensioenvoorziening, hij 
was inmiddels 68 jaar.  
 
Een bezoek aan Schiermonnikoog in 1915 
 
In 1916 verscheen van de hand van G. Kamerling een 148 blz. tellend boek, 
getiteld “Een bezoek aan Friesland”.  Het daarin beschreven reisje naar 
Schiermonnikoog is beknopt maar duidelijk en waard om nog eens gelezen te 
worden; vandaar dit 90 jaar oude verhaal. 
 
In ruim drie kwartier brengt de boot u in de nabijheid van het eiland. Eb en vloed 
bepalen nu de plaats, waar passagiers en bagage overgeladen worden in een vlet, 
dat wegens de ondiepten den oever niet geheel bereiken kan, en daarom weldra 
haar inhoud toevertrouwt aan een wagen met twee paarden, die u in zee tegemoet 
rijdt, zoover de dieren slechts kunnen. Met dien wagen zijt ge weldra aan land. 
Zuchtend en snuivend krommen de paarden zich om den zwaren last tegen de 
glooiïng van den hoogen zeedijk op te trekken, en dan ziet ge, plotseling aan den 
overkant van een polder, het dorp. 
Er is maar één dorp. Vroeger lag het, waar thans de diepe strooming van het 
Friesche Gat de wateren der Noordzee over de Wadden uitstuwt en weer terugtrekt. 
Telkens verschrikt en opgejaagd door storm en overstrooming, heeft het dorp nu, 
als begeerde het rust, zich in lange lijn neergevlijd tegen den voet der duinen. 
Trouw en zorgzaam staan deze in breede rijen achter de boomen en huizen. Waar 
ze sterk genoeg waren, hebben ze wachters uitgezet, die in wijden kring 
beschuttend het groenland omringen en zich ter weerzijden aansluiten aan de 
uitloopers van den zeedijk. Zamen zijn ze vast beraden om de eenvoudige 
weerlooze huisjes te beschermen tegen stormwind en noodweer. In die omzooming 
ligt het dorp vriendelijk en landelijk verscholen tusschen hoog opgaande olmen. 
De naam Schiermonnikoog herinnert aan de monniken van Claercamp bij 
Rinsumageest, met hun schiere of grijze monnikspijen. Het eiland, door deze 
monniken gekerstend, was lang het eigendom van het klooster. De bekende 
Statenresolutie van 1580 bracht het aan de provincie Friesland. In 1638, verkocht 
Friesland het, om zijn achterstallige schulden aan de Unie te voldoen, aan Johan 
Stachauwer, heer van Rijsbergen, wiens nakomelingen het in 1859 aan Mr. John 
Erich Banck van 's Gravenhage overdeden. De nagedachtenis van Mr. Banck blijft 
er in dankbare herinnering en leeft voort in den naam van den door hem bedijkten 
Banckspolder, De tegenwoordige eigenaar, Graf von Bernstoff te 
Junkerwehnungen bij Dómitz aan de Elbe bevordert de belangen van 
Schiermonnikoog als badplaats en beschermt den wildstand. Dit laatste is niet 
voordeelig voor den ontluikenden landbouw. Visscherij is er weinig meer. De 
bekende Schiermonnikoogsche zeevaartschool brengt uitstekende zeevaarders 
voort, die als gezagvoerder of stuurman alle zeeën bevaren. De zeevarende 



bevolking verplaatst zich in de laatste jaren grootendeels naar onze groote 
havensteden, vooral naar Rotterdam. Heeft hij de schaapjes op het droge, dan 
vestigt de oud-Schiermonnikoger zich gaarne weder op het schoone en gezonde 
eiland. 
Het dorp ziet er dan ook keurig netjes uit. Tuintjes en bloemperkjes geven er iets 
schilderachtigs aan. Te midden van een mooi park staat een muziektent met 
zitplaatsen er om heen. Er dicht bij ontwaren we tusschen het geboomte de pas 
gerestaureerde Hervormde kerk. Ginds staat de nette Gereformeerde kerk. Aan het 
begin van den badweg staan in mooien aanleg de uiterst nette gebouwen der 
Chrïstelijke-schoolvereeniging. Even voorbij de school is de badweg tot zijn eerste 
hoogtepunt geklommen en wie hier een der duinen ter weerszijden opgaat, heeft 
een heerlijk vergezicht. Van het Oosten naar het Westen strekt zich een grocte 
vallei uit, waar door de straatweg buigt en daalt en weer klimt bij het eindpunt: het 
badhotel. Waar de weg tusschen hakhout doorgaat, verrijst ter linkerzijde een 
nieuwgebouwd Roomsch kerkje, en ter rechterzijde blinkt een zilveren meertje u 
tegen. Alles doet vriendelijk aan op de wandeling. De duinen zijn geheel begroeid, 
op een enkel zonnig blond-kopje na in de verte. De duindorens zijn ‘s zomers 
beladen met zware trossen oranjebessen. 
Vóór ons zien we het badhuis, opgetrokken op een mooien zandheuvelrug te 
midden van hoogere duinen, dat op een steeds drukker wordend bezoek kan 
wijzen, tengevolge van de reine zeelucht, den zonnigen bodem en het kalme leven 
op Schiermonnikoog. 
Evenals op Ameland heeft men ook hier vanaf den vuurtoren een verrukkelijk 
land- en zeegezicht. Een wandeling naar het Oosten van het eiland is loonend door 
een bezoek aan de kooiplaats. Zeer aan te bevelen is een tochtje langs het 
Jacobspad en den Oostelijken reddingsweg terug. Dan kan men tevens kennis 
maken met de zeldzaam rijke flora, waarvoor de liefhebber reeds de reis naar het 
eiland maakt. De blauwe distel, geheele tapijten van viooltjes en kleine orchideeën, 
walstroo, duizendguldenkruid en vooral niet te vergeten het parnaskruid, geven aan 
de duinbekleeding eene prachtvolle afwisseling van kleur en tint. 
Een bezoek aan dit aantrekkelijk Waddeneiland zal men zich dan ook nimmer 
beklagen. 
 
 
Een teken van leven uit het project ‘Interviewen’. 
 
Agnes Barnhoorn-Lamp 
  
Een dagje stappen anno 1936. 
 
Onlangs heb ik Lotje Koolwijk-van den Berg bezocht, de oudste dochter van 
wijlen burgemeester van den Berg (35 jaar lang het ambt als burgervader 
uitgevoerd!). Burgemeester van den Berg en zijn vrouw zijn, zoals bekend, in 1943 
tijdens een bombardement omgekomen. 



Lotje Koolwijk van den Berg 
geniet op haar 95e jarige 
leeftijd nog een “goeie ouwe 
dag” onder de zorgzame 
vleugels van haar zoon Henri 
in Den Haag. 
Door het praten heen kwamen 
deze 2 foto's uit het 
familiealbum te voorschijn, 

waarschijnlijk rond 1936 gemaakt. 
Lotje is dan 25 jaar. Haar jongste 
broer, Jan Eltjes, die toevallig op 
bezoek was, kon me gelukkig een 
eind op dreef helpen met de namen 
van de personen! De groepsfoto bij 
de slenk toont staand met 
wandelstok de 
burgermeestersvrouw van den Berg. Lytje Willem kijkt toe! Met parasol is Lotje, 
voor haar zittend Ida Minnema. Naast Lotje half zittend Riek van Hoorn. In het 
midden zittend met wapperend haar Jan Eltjes van den Berg. De overigen zijn niet 
bekend. Mocht iemand weten, wie de dame met hoed en de andere twee jongens 
zijn, dan graag even reageren om deze sfeervolle foto compleet te maken.  
Na de rust (waarschijnlijk) naar het strand! Riek van Hoorn leunt tegen meneer 
Mellema aan. De dame met het badpak? Wie is zij?  
Bedankt voor de moeite, als U kunt helpen de niet herkende personen een naam te 
geven. 
                                                                   
Correcties en aanvullingen 
 

* Het juiste onderschrift bij 
deze (op blz. 73 van de 
vorige jaargang afgedrukte 
foto bij het artikel 
‘AGATHA’ aan de Badweg) 
moet zijn: Het eerste huisje 
links was Margaretha, maar 
na aankoop door de familie 
Carlier werd het Agatha 
genoemd. (Ansicht archief 
Eddie Bakker). 



 
* Op blz. 80 van hetzelfde nummer moet in de derde regel van het artikel over 
Wopke Feninga staan ‘Maar op 7 oktober 1924 verscheen het volgende …’.  
Een hele domme (over)schrijffout (van de redactie, niet van de schrijver van het 
artikel!) is het opschrift van dat artikel. De achternaam van Wopke was natuurlijk 
Fenenga en niet Feninga! 
 
Kort nieuws 
 
Scheepshout (2) 
 
Thijs de Boer 
 
Op mijn oproep in het vorige nummer van ’t Heer en Feer reageerde Clive 

Hellinga, waarvoor dank! Hij heeft met 
duidelijke tekeningen uit de doeken 
gedaan over welk scheepsonderdeel het 
hier gaat: de vork van een giek of gaffel.  
Normaal werden vork en giek of gaffel 
gemaakt uit één stuk hout (tek. 1).  
Wanneer er een tand van de vork afbrak 
(tek. 2),  
werd de rest van de vork afgezaagd (tek. 3)  
en een gat in de giek of gaffel geboord 
(tek. 4).  
Een nieuwe vork (tek. 5),  
gemaakt door de scheepstimmerman, werd 
in de giek of gaffel gestoken. Met ijzeren 
ringen en klinkbouten werd het geheel 
versterkt (tek. 6).  
Dat laatste verklaart het gat in de steel van 
de gevonden vork. De vork is opgenomen 
in de collectie van ’t Heer en Feer. 

 
 
Wopke Fenenga 
 
Naar aanleiding van de vraag over Wopke in het artikel van Durk Reitsma in het 
vorige nummer, kwam Hilbrand Abma met het boek ‘De Insulinde, geschiedenis 
van een legendarische motorreddingboot’ (Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam, Jaarboek 2002), waarin o.a. het volgende te lezen staat.  
 
Op blz. 40 staat vermeld dat het de bedoeling was dat de nieuwe boot op 
Schiermonnikoog gestationeerd zou worden en dat op 8 mei 1922 werd besloten 



‘de eilander zeeman Wopke Fenenga per 1 september te benoemen  tot schipper 
van de nieuw te bouwen boot’. 
Op blz. 47-49 wordt over Wopke geschreven.  
Blz. 48 en 49: … Zowel het lokale bestuur van de reddingmaatschappij als De 
Booy (van de NZHRM) zien in hem een goede schipper voor de nieuwe 
reddingboot. De combinatie van ervaring als zeeman en kapitein plus het feit dat 
Fenenga geen vrouw en kinderen heeft maar nog altijd bij zijn bejaarde moeder 
woont, lijkt ideaal voor deze functie. Immers, net als op Rottumeroog zal de 
nieuwe motorreddingboot voor anker op de rede gestationeerd worden. Dat 
betekent dat de schipper en motordrijver/stuurman met slecht weer aan boord 
moeten bivakkeren. Het is duidelijk dat Wopke die eenzaamheid wel aankan. 
Op 6 april 1924 woont een delegatie van het hoofdbestuur een oefening met de 
roeireddingboot op Schiermonnikoog bij. Wat er precies is voorgevallen en welke 
gesprekken wie met wie gevoerd heeft, is niet te achterhalen. Echter, een goede 
week later besluit het bestuur, terug in Amsterdam, dat Fenenga niet wordt 
benoemd tot schipper van ‘de in ontwerp zijnde reddingboot’. Dat valt slecht op 
het eiland. Half juli meldt De Booy dat het  voltallige plaatselijke bestuur vanwege 
deze kwestie is afgetreden. Het hoofdbestuur besluit vooralsnog niet te reageren. 
Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Wat speelt hier eigenlijk? Notulen, memoires en mogelijke andere bronnen 
zwijgen over deze zaak maar twee dingen zijn duidelijk. De eerste heeft te maken 
met Fenenga zelf. Naast een kundig zeeman die voor niks en niemand bang is, is 
hij vooral een vrijgevochten eilander. Er gaan verhalen over veroordelingen in 
Portugese en Duitse havens wegens vechtpartijen. Doorgaans hebben die 
plaatsgevonden in de kroeg. Altijd was er drank in het spel. Meestal ging het om 
een plaatselijke schone. Wopke schrijft er smakelijke gedichten over. De Booy 
voorziet problemen, wanneer hij hier meer en meer over hoort. 
Een andere kwestie is er een van voortschrijdend inzicht. Nu de Insulinde op papier 
daadwerkelijk vorm heeft gekregen en het besef doorbreekt dat men een duur en 
technisch gecompliceerd schip van ruim 18 meter gaat bouwen, lijkt stationering 
op de rede steeds minder aantrekkelijk. In dezelfde vergadering waarin de eerdere 
benoeming van Fenenga met een enkele pennenstreek ongedaan wordt gemaakt, 
besluit het bestuur dat de Insulinde niet op Schiermonnikoog maar in Oostmahorn 
zal komen te liggen. Dit gehucht aan de Friese kant van de Lauwerszee, ligt aan 
een diepe geul zodat ook met laag water gevaren kan worden.  
Schiermonnikoog zal dus niet, zoals een aantal jaren gedacht, het modernste en 
meest prestigieuze station van het Nederlandse reddingwezen worden. 
Teleurstelling en verontwaardiging over de regenteske wijze van besturen van de 
‘heren uit Amsterdam’ is de directe aanleiding van het aftreden. De Booy blijkt 
zijn pappenheimers echter goed te kennen. In september krijgt hij een brief waarin 
het grootste deel van het Schiermonnikoger bestuur meedeelt bij nader inzien toch 
aan te blijven. De relatie van de reddingmaatschappij met Wopke Fenenga trekt 
ook weer bij. In 1933 wordt hij benoemd tot schipper van de roeireddingboot No. 
18 van Schiermonnikoog. Dat blijft hij tot zijn dood op 2 februari 1940 wanneer 



hij, op het ijs van een bevroren Waddenzee, op zoek naar vermiste wadlopers, aan 
een hartaanval overlijdt. 
  
Verenigingsnieuws  
 
Vaststelling conceptstatuten 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging ’t Heer en Feer haar leden uit voor een 
bijzondere ledenvergadering op 17 maart a.s. om 11.00 uur in de Inspecteur 
Boelensschool, Kerkelaantje 1 te Schiermonnikoog. Deze vergadering wordt 
belegd ter goedkeuring van de conceptstatuten van zowel de vereniging ‘’t Heer en 
Feer’, als ook die van een op te richten beheerstichting. Indien nodig is een tweede 
vergadering gepland op 31 maart a.s. op zelfde plaats en tijdstip. 
 
De betreffende conceptstatuten liggen ter inzage bij het VVV, in de bibliotheek en 
Bezoekerscentrum. U kunt deze statuten ook per e-mail opvragen bij de secretaris 
van de vereniging: Bart Sikkema, emailadres: jabsikkema@hotmail.com  
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
De laatste reis van het zeilschip George Washington.  €   9,25; leden € 7,50 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 1999 “Een eeuw toerisme”     €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2000 “170 jaar reddingswerk”   €  3,75 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2001 “Winters”     €  4,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2002 “Strandingen en jutters”   €  5,60 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst” €  6, - 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland” uitverk. 
themanr. ‘’t Heer en Feer’ 2005 “Boeren op Schiermonnikoog ”  € 14,50 
reguliere nummers ‘’t Heer en Feer’     €  3,75 
 
 
Bibliografie van het eiland 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. interviews 
of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het 
gaat om het signaleren!  

mailto:jabsikkema@hotmail.com


Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Bosker, F. – Onbezoldigd ambassadeur van Schier. In: Friesland Post, okt. 2006. 
blz. 15-17. 
 
Interview met Sytze Schut, n.a.v. de verkiezing van de ‘mooiste plek van 
Nederland’. 
 
* Schiermonnikoog; Gods schepping omarmen. De natuur op de mooiste plek van 
Nederland. In: Vier! Tijdschrift & inspiratie (NCRV), dec. 2006. blz. 74-78. 
 
Aanwinsten 
 
Obj.nr,: 
442 : wandelkaart VVV 1920; van Ger Siks. 
443 : 2 lampenglazen (petroleumlamp) in stroverpakking; van afbraak vm. 
politiebureau; van Erik Augusteijn. 
444: stuk dakbalk uit afbraak politiebureau met naam bouwer; van Erik Augusteijn. 
445 : schilderij op glas: interieur N.H.Kerk (1762-1866); van fam. Maris-Faber. 
446 : koffertypemachine; van fam. Wijnholds Diever. 
447 : metalen platte bus: gebruik onbekend; idem 
448 : eetlepel met naam: Royal Mail Lines; strandvondst; van: Thijs de Boer. 
449 : stuk hout gevonden op de Balg (klauwvormig); idem. 
450 : slijpmachine voor zeisen; van erven  

D.Holwerda.  
 
boven: 444; links: 447; onder: 442 
 



 
 
 
 
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 3 van de vorige jaargang; het ging toen niet 
om waar, maar om wat er te zien was.  
 

Albert Flonk van Terschelling schreef: “Het 
kleine bakje aan de onderzijde is bedoeld om 
er fijn zand in te bewaren, dat met een beetje 
water op de plank gelegd werd om zodoende 
het mes scherp te slijpen. Soms heeft dit 
bakje een dekseltje maar niet altijd. Ik ken ze 
ook waar helemaal geen bakje aanwezig is. 
Het is dus een keukenattribuut, dat werd 
gebruikt voor het slijpen van messen”.  
En aangezien hij de enige(!) inzender was, is 
hij ook de winnaar en wordt het kaasje t.z.t. 
geëxporteerd naar Terschelling. 
 
De nieuwe opgave: waar is deze foto (door 
Gerard de Gier) genomen. 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; 
vóór 15 mei. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
In dit nummer allereerst aandacht voor een gebeurtenis die een kleine breuk in de 
geschiedenis van het eiland heeft veroorzaakt: het overlijden van gravin Von 
Bernstorff en de bijzetting van haar as in het familiegraf: een gebeurtenis waarvan 
men kan zeggen dat dat het einde van een tijdperk betekende. 
Verder aandacht voor iets dat tachtig jaar geleden ook een grote indruk gemaakt 
moet hebben – de bouw van (wat nu genoemd wordt: de oude) steiger.   
Verder het tweede gedeelte over de grenscorrecties; en praatjes bij plaatjes: nu over 
het Kapeglap.  
Uit zowel archieven in Leeuwarden als in Groningen duiken zo af en toe 
interessante zaken op, blijkt ook weer in dit nummer van ons tijdschrift; zoals ook 
blijkt dat het ‘Geslachtenboek’ niet alle eilander geslachten bestrijkt. 
Kortom: we hopen weer voor ieder wat wils!  
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Het einde van een tijdperk. 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Op 12 juni 2007 is op het kerkhof van het eiland, in het familiegraf van de familie 
Von Bernstorff, de urn met de as van Ursula Gräfin Von Bernstorff-Isernhagen, 
overleden op 12 maart 2007, bijgezet. Zij was de tweede vrouw van Bechtold 
Eugen Graf Von Bernstorff, de laatste particuliere eigenaar van Schiermonnikoog, 
die was overleden op 23 nov. 1987 en bijgezet op 16 jan. 1988.  
 
Inderdaad: het einde van een tijdperk. 
In 1892 werd Schiermonnikoog door de toenmalige eigenaar, John Eric Banck, te 
koop aangeboden. Het  eiland werd gekocht door een Duitse graaf, Hartwig Arthur 
Berthold Graf von Bernstorff, een telg uit een oud Noordduits adellijk geslacht 
afkomstig uit Mecklenburg-Vorpommern. In 1906 verkocht de graaf het eiland aan 
zijn zoon, Georg Ernst August. Toen deze in 1939 op 69-jarige leeftijd overleed, 
kwam Schiermonnikoog in handen van zijn zoon, de in 1902 geboren Bechtold 
Eugen.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd het eiland 
door de Nederlandse Staat geconfisqueerd 
als zijnde vijandelijk vermogen. (Het was 
natuurlijk wel zo dat Schiermonnikoog 
ondanks de eigendomsoverdracht in 1892 
aan een Duitse graaf altijd Nederlands 
grondgebied is gebleven! Het eiland werd 
dan ook altijd door de Nederlandse overheid 
bestuurd. Verhalen die nog wel eens de 
ronde doen dat Schiermonnikoog al voor de 
oorlog Duits grondgebied was moeten echt 
naar het rijk der fabelen worden verwezen!). 
 
Gedurende 52 jaar is het eiland dus in het 
bezit geweest van de familie Von Bernstorff, 
zoals ook vermeld is op de steen die de 
familie op 12 juni heeft laten plaatsen op het 
familiegraf, met de tekst: “Den Grafen v. 

Bernstorff auf Schiermonnikoog 1892-1945 zum Gedenken”. 
 
De Duitse graven hebben altijd in hoog aanzien gestaan bij de eilander bevolking. 
Ze zorgden ondermeer voor de aanplant van de dennenbossen op het eiland en 
droegen bij in de aanleg van de oude steiger.  
 



Nadat Schiermonnikoog in eigendom was overgegaan naar de Nederlandse Staat 
kwam graaf Bechtold Eugen nog geregeld naar het eiland om te jagen en ook zijn 
vrouw (en later weduwe) kwam nog vaak hier. Dat de gravin nog altijd een stevige 
band met het eiland had werd ook duidelijk in de rouwadvertentie: in plaats van 
bloemen en kransen werd er ‘im Sinne der Verstorbenen” gevraagd om een gift te 
sturen naar de Stichting Vredenhof. 
 
Bij de bijzetting waren enkele graven Von Bernstorff aanwezig, die voor het eerst 
op Schiermonnikoog waren, maar – zoals ze allen zeiden – beslist niet voor het 
laatst! Men was erg onder de indruk van het eiland en hoopte ook de band tussen 
het eiland en de Bernstorff’en te bewaren en zo mogelijk te verstevigen. 
 
Herinneringen aan de gravin 
 
Jan Berend Bazuin 
 
Op 12 maart 2007 is op tachtig jarige leeftijd overleden Ursula Gräfin von 
Bernstorff; de weduwe van de laatste privé eigenaar van het eiland 
Schiermonnikoog te weten Graf Bechtold Eugen von Bernstorff.  
Wat de beweegredenen van Hartwig Arthur Berthold (de grootvader van Bechtold 
Eugen) zijn geweest om in 1892 het eiland van de heer John Eric Banck over te 
nemen, is in de Bernstorffer familie tot de dag van vandaag nog steeds een raadsel 
waar men slechts naar gissen kan. 
Ursula, voor haar naasten Ulla, was de tweede echtgenote van Bechtold Eugen. 
Hun huwelijksreis werd destijds op Schiermonnikoog doorgebracht waarna ze 
jarenlang het eiland niet meer hebben bezocht, maar waarmee ze zich wel 
verbonden voelden ! 
Tot zijn dood heeft Graf Bechtold Eugen von Bernstorff gestreden om zijn 
eigendom terug te krijgen, maar dat is hem niet gelukt omdat dit proces zich 
afspeelde in hogere politieke kringen tussen de regeringen van Duitsland en 
Nederland; waarbij uiteindelijk de beslissing is gevallen dat de staat Duitsland Graf 
von Bernstorff de financieel geleden schade moest vergoeden omdat Duitsland de 
oorlog was begonnen. 
Dit heeft geresulteerd in een uitkering van plus minus 65.000 mark welke Graf von 
Bernstorff onder protest heeft aangenomen, daar dit bedrag in geen verhouding 
stond met de werkelijke geleden schade. 
Toen in 1982 Graf Bechtold Eugen besloot zijn tachtigste verjaardag op 
Schiermonnikoog te vieren heeft de Jachtcombinatie Schiermonnikoog hem als 
verjaardagscadeau een uitnodiging van jaarlijks twee jachtdagen per jaar voor twee 
personen aangeboden waarvan hij dankbaar gebruik heeft gemaakt. Sterker nog: 
sinds dit moment bleef hij ook buiten de jachtdagen om met Ursula regelmatig het 
eiland bezoeken, waarbij hij ook weer ontmoetingen had met oude bekenden van 
de vooroorlogse periode; waaronder o.a. de ons wel bekende heer Scheepstra, van 



de Dienst der Domeinen, die als jachtopzichter van Graf Georg Ernst August op 
Schiermonnikoog werkzaam was geweest. 
Bij de toespraken aan het diner na de eerste jachtdag in 1982 is menig traantje 
weggeveegd maar de oprechte warmte van de eilander jagers en drijvers voor de 
familie van Bernstorff verraste Ursula en Bechtold Eugen ten zeerste en deed 
beiden enorm goed! 
Door deze ervaringen ontstond in de jaren die hier op volgden bij beiden het idee 
om na hun overlijden de urnen te laten bijzetten in het familiegraf op de 
begraafplaats bij de hervormde kerk waar een oudere broer van Bechtold Eugen, 
Graf Achim von Bernstorff, in 1899 op de jonge leeftijd van 11 jaar werd 
begraven. 
Ursula Gräfin von Bernstorff is sinds die eerste ontmoeting die ik met haar had in 
1982, zeer betrokken geraakt met dit eiland. Vaak heeft ze tegen me gezegd dat 
het beste wat haar door haar trouwen met Graf Bechtold Eugen von Bernstorff is 
overkomen de kennismaking met Schiermonnikoog is geweest! 
Als eregast gaf zij dan ook acte de présence met haar vriendin Christel van 
Tienhoven bij de feestelijkheden tijdens de vieringen van Schiermonnikoog 125 
jaar badplaats in 1991; en VVV Schiermonnikoog 100 jaar op 5 augustus 1999. 
 

In januari 1988 is de urn van Bechtold 
Eugen bijgezet en in juni 2007 dus de urn 
van Ursula. 
Het is hun niet gelukt om tijdens een 
jarenlange procedure het eiland in 
eigendom terug te krijgen, maar waarin 
ze uiteindelijk wel zijn geslaagd is dat 
hun as naast elkaar rust in de bodem van 
hun zo geliefde eiland; en dat het 
familiegraf een monument is geworden 
welke zeker hoort bij de lange en vaak 
beschreven geschiedenis van 
Schiermonnikoog! 
 
Foto: de gravin (links) en haar vriendin 
Christel van Tienhoven. 
 

 
 
 
Veerdam-perikelen in 1922 
 
Durk Reitsma 
 



Het vervoer van passagiers naar en van Schiermonnikoog vormde lang de rem op de 
ontwikkeling van het eiland als vakantiebestemming. Tijdens kalm zomerweer kon 
het overstappen van de veerboot op open vletjes en vervolgens op door paarden 
getrokken karren worden bestempeld als toeristische attractie. Tijdens harde wind en 
regen was het vervoer eerder een belemmering dan bevordering van het toerisme naar 
het eiland. 
Met de regelmaat van de klok werd er bij de provincie en het rijk aangedrongen op 
het nemen van maatregelen ter verbetering van de aanlegmogelijkheden voor de 
veerboten. 
Ir H.B. Bakker, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat in het tweede district 
bestudeerde de situatie. Zijn conclusie luidde: ‘Een veerdam zuidelijk van het dorp 
is geen oplossing. Zo'n dam zou minstens 1500 m lang moeten worden om 
onafhankelijk van het getij benut te kunnen worden. Een veerdam, aanzienlijk 
oostelijker, reikend tot aan de geul de Groote Siege, kan het eiland onafhankelijk 
van het getij bereikbaar maken’. 
Ir Bakker wist te bewerkstelligen dat zowel de provincie als het rijk, aanleg van 
een dam als door hem voorgesteld, wilden subsidiëren. 
Het door ir Bakker in 1922 voorgestelde werd niet ten uitvoer gebracht. De 
correspondentie over het afwijzen van zijn plan is vaag. Wel blijkt daar uit dat 
Sake van der Werff bepaald geen voorstander van het plan was. 
Ruim drie jaar later schreef een zekere W. op 10 november 1925, een uitvoerig 
stuk in de Nieuwe Dockumer Courant, getiteld: "Herfst op Schiermonnikoog". Het 
hier volgende is aan dat stuk ontleend: 
 
Schiermonnikoogers bespreken met zeer veel intresse den nieuwen landingssteiger, 
die, naar men zegt, het volgend voorjaar er zal komen. 
De nieuwe landingssteiger. Welk een geschiedenis! En…welk een respectabele som 
gelds, die hiervoor noodig is. De kwestie, die nu haar eindstadium nadert, dateert 
al van vroeger. De primitieve overtocht (met stoomboot Volharding, met 
motorschuitje en tenslotte per huifkar, getrokken door paarden die tot aan den buik 
door het water waden) mag zomerdag verrassend en daardoor aangenaam zijn, in 
den herfst en des winters beleeft men er weinig plezier van. De overtocht duurt 
ongeveer twee uren, en ongeveer één uur lang is men voor regenbuien, 
sneeuwstormen en dergelijke niet in ’t minst veilig gesteld. Wanneer men de tocht 
vaker heeft gemaakt, geraakt men met deze dingen verzoend, maar een feit is het, 
dat deze gebrekkige overvaart de ontwikkeling van Schiermonnikoog als badplaats 
tegenhoudt. 
En reeds jarenlang vroeg men zich af, is hieraan niets te doen? Kan 
Schiermonnikoog geen steiger krijgen, waar bij laag en bij hoog water booten en 
schepen kunnen aanleggen? In 1922 werd door ingenieur Bakker te Leeuwarden 
een plan voor een nieuwen landingssteiger ontworpen.daar oostwaarts meer water 
is, werd deze steiger ook ten oosten geprojecteerd. Een eind zeewaarts zou een 
eilandje van beton worden aangelegd; hiervandaan zou een trambaan loopen naar 
het dorp, een afstand dus van eenige kilometers.de heer Wagenborg, directeur van 



de N.V. Mij. Tot Expl. van Noordzeebaden en passagiersdiensten te Delfzijl, voelde 
veel voor dit plan en bood zelfs aan het transportmateriaal gratis te vervoeren. De 
steiger werd begroot op f 32000; f 20.000 werd toegezegd door het Rijk, terwijl de 
provincie ook in de kosten beloofde te zulle bijdragen. Naar mij de heer 
Wagenborg dezer dagen zelf verzekerde, was dit plan afgestuit op de onwil der 
Schiermonnikoogers, een feit dat door geen der eilandbewoners, die ik sprak, werd 
geloochend. Nu is dit wel begrijpelijk. Men voelt op het eiland niet veel voor een 
steiger, die op het oosten aankomt, men wil liever een steiger als verlengstuk van 
den Reeweg, waarlangs de badgasten linia recta het dorp kunnen binnenrijden. Dit 
hield toentertijd nog verband met een andere omstandigheid. 
Het vroegere strandhotel (het imponeerende kustgebouw, dat in 1923 wegens 
duinafslag werd ontruimd, in’24 ingestort is en waarvan heden slechts steenresten 
overeind gebleven zijn) was in 1918 overgegaan in handen van de N.V. 
Wagenborg’s Pass. Dienst te Delfzijl. (Laat ik er even bijvoegen, dat het hotel 
verzekerd was bij een Engelse Maatschappij, die later wel een zekere som 
uitbetaalde; volgens den heer wagenborg heeft de N.V. hierbij een gevoelig verlies 
geleden). Vanaf dien tijd deed de fa. Wagenborg wat zij kon om het bezoek naar 
Schiermonnikoog te bevorderen.  Dit was voor de fa. een groot belang en tevens 
voor het eiland. De N.V. Wagenborg stond achter ’t plan Bakker en dit 
vertrouwden ingezetenen van het eiland, die eenigszins ingewijd waren, niet. 
Vooral de groote hoteliers en zakenmenschen vresden, dat van het plan Bakker het 
gevolg zou zijn, dat de N.V. Wagenborg het verkeer buiten het dorp om zou 
leidennaar de kust en dus naar het strandhotel.De stroom van badgasten zou da 
buiten het dorp omgaan, en dit nu wenschten de zakenmenschen te voorkomen. 
Ingenieur Bakker die zijn plan in een vergadering op Schiermonnikoog kwam 
toelichten, vond geen al te vriendelijk onthaal en ik weet van zeer goed ingelichte 
zijde, dat de heer Bakker nog steeds ontstemd is over de houding der vergadering. 
Van het plan 1922 is niets gekomen. Zal het plan 1925 gunstiger lot beschoren 
zijn? Het is te hopen. Want bij het toenemende vervoer van passagiers is 
verandering ten zeerste gewenscht. Vanaf 1915 toch is dit zeer snel klimmende; 
toen was het plm. 500. in 1917 bereikte het vervoer van passagiers een aantal van 
3750, in 1921 was dit 6750, in 1923 9050 en in 1924 9586 geworden. Dit is het 
hoogtepunt geweest, want over 1925 wordt het aantal vervoerde passagiers op 
9257 geschat.  
Den gepasseerden winteris onder de burgerij van Schiermonnikoog een 
adresbeweging, ten gunste van een steiger op touw gezet. Hierop heeft de Raad 
van het eiland gereageerd met het beschikbaar stellen van een som van f 20.000. 
de steiger zal echter f80.000 kosten. Waar komt nu het overige geld vandaan?  
Gelukkig zit men niet stil. B. en W. staan telkens in conferentie met Gedep. Staten 
van Friesland, terwijl het Kamerlid Mr. Boon te ’s Gravenhage voeling met 
regeeringspersonen houdt. Een ingezetene liet mij een brief  lezen van den 
hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat Wouda, die schreef dat “er 
tegenwoordig belangstelling bestaat voor het landingshoofd van Schiermonnikoog. 
De moeilijkheid is evenwel het benoodigde geld bijeen te brengen.” Zeer zeker 



zullen Rijk en Provincie tot het geven van subsidie te bewegen zijn, maar het 
schijnt, dat zij hieraan de voorwaarde willen verbinden, dat de eigenaar van het 
eiland, graaf Bernstorff, ook over de brug zal komen. Deze moet, naar ik vernam, 
hiervan niet afkeerig zijn, maar het staat nog te bezien of Junker Wehningen graaf 
Bernstorff (die te Donütz woont en dit jaar slechts twee dagen op zijn eiland 
verblijf hield) tenslotte een som zal uittrekken, die door Rijk en Provincie als een 
voldoende contra-prestatie kan worden beschouwd. 
Intusschen is de N.V. Wagenborg geen voorstander van het nieuwe plan; evenmin 
natuurlijk ing. Bakker. Wij mengen ons niet in deze kwestie. Het plan Bakker 
(1922) had dit voordeel dat het uitging van de natuurlijke situatie en van de meest 
wetenschappelijke oplossing: en aanlegplaats te krijgen, die zoowel met laag als 
met hoog water te bereiken is; dit beloofde het plan Bakker. De steiger volgens 
plan 1925 heeft deze voordelen niet; slechts bij hoog water kan men hem bereiken. 
Zoodat in dit geval de N.V. Wagenborg’s Pasgiersdienst op getij moet varen, dat 
wil dus zeggen éénmaal per dag. Wat deze N.V. niet toejuicht; de eilanders echter 
wel. 
Zoo de zaken nu staan zal de steiger er komen. Burgemeester v.d. Berg verzekerde 
mij: “er zal nu niet langer gedraald worden. Wanneer het wat meeloopt, zullen de 
badgasten van 1926 reeds van den nieuwen landingssteiger kunnen profiteeren”. 
 
Deze W. was goed geïnformeerd. Wie weet wie die W. was ? 
Gelet op de wagenborg-bedragen zal het Egbert Wagenborg niet zijn geweest. Die 
wenste niet dat er bedrijfsgegevens in de openbaarheid werden gebracht. 
 
De oude steiger 80 jaar. 
 
Bauke Henstra 
 
Dit jaar is het precies 80 jaar geleden dat het aanleghoofd (de oude steiger) (thans 
al weer vele jaren de jachthaven) officieel werd geopend.  
In het bestek en voorwaarden van 1926 spreekt men van het maken van een 
aanleghoofd op het Wad aan de zuidzijde van Schiermonnikoog met bijkomende 
werken. In het bestek, ondertekend door burgemeester H.W. van den Berg en 
wethouder E. Teensma, is de raming van het project f 144.000 en wordt verder 
vermeld dat de werkzaamheden bestaan uit het maken van een stenen aanleghoofd 
en een hoogwatersteiger, twee dukdalven, twee meerpalen, een laagwatersteiger en 
een remmingswerk. Verder het maken van een betonduiker en het aanleggen van 
een nieuw stuk bermsloot ter hoogte van waar de weg omhoog gaat bij de dijk naar 
de steiger en de nodige grondwerken voor de opritten van het worteleind over de 
zeedijk van de Banckspolder naar de Westerreeweg en moest er een 
klinkerbestrating worden aangelegd op deze opritten. Ook blijkt dat het 
aanleghoofd moet bestaan uit een zandlichaam, op te werpen uit grondspecie van 
het wad dat met een kleilaag moet worden bekleed, welke met krammat waaronder 
een laagje zeewier wordt gespreid wordt verdedigd. Op de krammat wordt een 



dubbele vleilaag gelegd. Op de vleilaag moet een stortlaag van puin waarover op 
de belopen een steenbezetting wordt gemaakt van basaltsteen rustend tegen een 
voetbeschoeiing van deels een voetingsplank, terwijl de kruin die als rijweg en als 
looppad dienst zal doen wordt belegd met betonblokken op een laagje grove grind. 
En zo gaat het bestek nog vijf bladzijden door.  
De lengte van de steiger zal 500 meter bedragende breedte 15 meter (op het hoofd 
14 meter) en het looppad twee meter. Zo wordt met de bouw van de steiger 
gecreosoteerd bezaagd denne of vuren hout gebruikt en vierkant beslagen 
eikenhout en Amerikaans grenenhout. De betonwerkers moesten geschoold zijn en 
onder voortdurend toezicht staan van in de uitvoering van gewapend betonwerk 
ervaren personen en bij vriezend weer mag geen beton worden verwerkt. Voor de 
werklui die niet op vaartuigen of op het eiland zijn gehuisvest stelt de aannemer de 
benodigde dag en nacht verblijven beschikbaar. Zo komen op de dijk een aantal 
verblijven te staan en ook een directiekeet. Het zand voor de aanleg van het hoofd  

 
werd per spoor wat over het wad lag aangevoerd. Dat spoor ging vanaf het aan te 
leggen aanleghoofd naar de duinen aan de westkant van het eiland. Twee 
locomotieven en zo’n 38 kipkarren reden af en aan en verzorgden het gehele 
transport van materialen. Het gebeurde nogal eens dat het spoor over het wad 
verzakt was en opnieuw aangelegd moest worden.  
Een groot deel van de werklieden kwam uit het Zeeuwse Kapelle; ook waren er 
twee eilanders in dienst, nl. als kokkin Aukje van der Geest (de moeder van Karel 
en Willem van der Geest)  en de jonge Nico Faber, die - als hij wat kreeg 
opgedragen - altijd zei: ‘Goed zo’; en zo werd hij toen ook genoemd. 
De mensen maakten bij de aanleg lange dagen en het was zwaar werk. Het gebruik 
van sterke drank en het drijven van z.g.gedwongen winkelnering op het werk was 
verboden. De aannemer stelde ook een verbandkist ter beschikking.  
De directieleden van het aannemersbedrijf waren Van der Hoeve en Massing. De 
werkzaamheden werden gecontroleerd door de heer Sijbesma, technisch ambtenaar 
bij Rijkswaterstaat; en de heer Miedema van de provincie Friesland. De 
financiering van het geheel was in handen van de gemeente Schiermonnikoog, 



Rijkswaterstaat, de provincie Friesland; terwijl ook de particulier eigenaar van het 
eiland, graaf Von Bernstorff, er aan meebetaalde.  
Tijdens de werkzaamheden werden de passagiers nog steeds per koets of roeiboot 
naar de in dieper water gelegen veerboot gebracht. De bootkaartjes konden worden 
gekocht bij een houten gebouwtje dat onder aan de dijk stond bij de Reeweg. 
Rond 25 juli 1927 was de steiger gereed en zeven dagen later, op 1 augustus, 
officieel geopend door mevrouw Van den Berg, de vrouw van de burgemeester. 
 

 
 
Mevrouw Van de Berg knipt bij de opening van de steiger het lint door 
 
 
”Schiermonnikoog weer geheel Fries” (2) 
 
Grenswijziging Fryslân Schiermonnikoog/ Groningen Eemsmond 
 
Henk Holsbrink1 
 
(In het eerste gedeelte van dit artikel – in nummer 2007,1 – ging het over de 
gemeente- en provinciegrens tot en met de Tweede Wereldoorlog). 
 

                                                
1 Henk Holsbrink is oud-medewerker van het kadaster in Leeuwarden. 



Een nieuwe nadere vaststelling van de grens der gemeente Schiermonnikoog 
bij wet van 9 november 1961 
 
In deze wet van één artikel werden de grenzen van Schiermonnikoog nader 
vastgesteld en wederom in coördinaten omschreven, waarbij over de oostgrens 
wordt vastgelegd: ”vervolgens buigt de grens om in noordelijke richting tot een 
punt met de coördinaten x=164000 en y=151598,31”. Omdat ook hier nog ”oude 
coördinaten” vermeld zijn, dient bij de abscis 155000 meter te worden opgeteld, 
zodat voor de oostgrens de uitkomst een ordinaat is met een abscis van 219000 
meter. Geconstateerd kan worden, dat nu voor de eerste keer de gemeentegrens van 
Schiermonnikoog geheel in coördinaten werd beschreven .  
 
“De grens der gemeente Schiermonnikoog wordt nader vastgesteld als volgt: 
aanvangende in een punt, liggende op de in ongeveer zuidoostelijke richting 
verlengde verbindingslijn der beide kapen op Engelsmanplaat, en van welk punt de 
coördinaten in het stelsel der Rijksdriehoekmeting bedragen X = + 44 797,45 en Y 
= + 144 098,31, loopt de grens in rechte oostelijke richting door het vaarwater „Het 
Gat van Schiermonnikoog" tot een punt, waarvan de coordinaten zijn X = + 64 
000,00 en Y = + 144 098,31; vervolgens buigt de grens om in noordelijke richting 
tot een punt met de coördinaten X = + 64 000,00 en Y = + 151 598,31; van dit punt 
gaat de grens in westelijke richting tot een punt, waarvan de coördinaten bedragen 
X = + 51 325,70 en Y = + 151 598,31, knikt dan in zuidwestelijke richting tot de 
noordkaap op de Engelsmanplaat, van welke kaap de coördinaten zijn X = + 43 
437,53 en Y = + 14 648,41; van deze noordkaap volgt de grens de bovengenoemde 
verbindingslijn van de beide kapen op Engelsmanplaat en haar verlengde tot het 
punt van uitgang.” 
 
Een nieuwe vaststelling in 1972 
 
Deze vond plaats bij de ”Wet van 26 januari ter vaststelling van de 
gemeentegrenzen en van de provinciegrenzen in het Lauwerzeegebied en in het 
aansluitende gedeelte van de Waddenzee”. Deze uitgebreide veranderingen van de 
gemeente- en provinciegrenzen in deze regio had duidelijk de afsluiting van de 
Lauwerzee als invalshoek. Hierbij werd de oostelijke grens van Schiermonnikoog 
en derhalve ook de provinciegrens vastgesteld overeenkomstig een ordinaat met 
een abscis van 64000 meter. Ook hier golden nog de ”oude coördinaten”, zodat er 
bij deze abscis 155000 meter opgeteld moet worden. De uitkomst is een coördinaat 
met een abscis van 219000 meter, zoals die ook al in 1961 als oostelijke 
gemeentegrens van Schiermonnikoog werd vastgesteld. Op grond van deze wet 
zou deze coördinaat dan ook voortaan vanaf 26 januari 1972 tot aan 12 december 
1985 de provinciegrens tussen Fryslân en Groningen gaan vormen (zie kaartje). 
Analoog aan de wet van 1961 kan worden vastgesteld, dat nu bij deze wet voor de 
eerste keer de provinciegrens tussen Fryslân /Schiermonnikoog en 
Groningen/Kloosterburen in coördinaten werd beschreven.  



 
“vanaf laatstbedoeld punt volgt de provinciale grens het zuidwestelijke verlengde 
van genoemde hartlijn in noordoostelijke richting, vervolgens deze hartlijn en het 
noordoostelijk verlengde van deze hartlijn tot het punt waar dit noordoostelijk 
verlengde de coördinaat y = + 140 300 ontmoet. Vanaf laatstbedoeld punt volgt de 
provinciale grens in noordoostelijke richting de rechte verbindingslijn tussen dit 
punt en de zuidoostelijke punt van de grens van Schiermonnikoog met de 
coördinaten x = + 64 000 en y = + 144 098,31. vanaf laatstgenoemd punt volgt de 
provinciale grens de oostelijke grens van de gemeente Schiermonnikoog tot het 
punt waar de grens van Schiermonnikoog in westelijke richting afbuigt en waarvan 
de coördinaten zijn x = + 64 000 en y = + 151 598,31.” 
 
Gemeentelijke indeling van de Waddenzee in 1985 
 
Zoals gezegd was de Waddenzee niet gemeentelijk ingedeeld. Bij wet van 12 
december 1985 werd dit geregeld met als motivatie zoals een en ander in de aanhef 
van de wet werd gesteld alsmede zoals dat van de provinciegrens als volgt werd 
omschreven:  
 
“c. Grens met de Noordzee 
Beginnende in het in het derde lid onder a laatstgenoemde punt volgt de grens een 
denkbeeldige rechte lijn aanvankelijk in westelijke richting tot het punt met de 
coordinaten x = 224 000,00; y = 620 500,00 en daarna in nagenoeg zuidwestelijke 
richting tot het punt met de coördinaten x = 219 000,00; y = 617 500,00, gelegen 
op het in noordelijke richting verlengde van de bestaande grens van de gemeente 
Schiermonnikoog, tevens grens tussen de provincies Friesland en Groningen. 
 
d. Grens met de gemeente Schiermonníkoog (tevens grens tussen de provincies 
Groningen en Friesland) 
Beginnende in het onder c laatstgenoemde punt volgt de grens het daar eveneens 
genoemde verlengde en de bestaande gemeente- en provinciegrens in zuidelijke 
richting tot het punt met de coördinaten x = 219 000,00; y = 607 098,31.” 
 
Ook hier is, als in de omschrijving van de wetten van 1961 en 1972, de coördinaat 
van 219000 meter vermeld met als toevoeging, dat de grens hier de bestaande 
gemeente- en provinciegrens volgt (zie kaartje). 
 
Grenscorrectie in 2005 
 
De problematiek over het bestuur en gezag van het Groningse gedeelte van de Balg 
riep, zoals in de inleiding al is aangegeven gedurende de eerste jaren van deze 
eeuw toch wat vragen op.  



Kan de gemeentepolitie van Schiermonnikoog op het Groningse gedeelte van de 
Balg optreden? Wie is er daar verantwoordelijk inzake rampenbestrijding in het 
geval van een olie- of scheepsramp?  
En naar welk ziekenhuis moet een op de Balg aangespoelde gewonde drenkeling 
vervoerd worden? Naar Groningen of Leeuwarden? En in welk dorp moet een op 
de Balg gevonden verdronken zeeman worden begraven. Wie moet er een 
drugscrimineel arresteren? Dit soort vragen leidde er toe dat voorgesteld werd om 
de grens tussen Schiermonnikoog en Eemsmond te wijzigen.  
Maar voordat de besluitvorming in de Staten van beide provincies plaats vond 
hadden de Gedeputeerde Staten van Fryslân en Groningen de kadastrale 
beschrijving van de grenscorrectie vastgesteld op 6 september 2005 aldus:  
 
“Kadastrale beschrijving interprovinciale grenscorrectie Schiermonnikoog-
Eemsmond 
 
Vastgesteld door gedeputeerde staten van Fryslân en Groningen, op 6 september 
2005. 
 
De grenslijn tussen de RD-punten 219000-612750 en 219000-615500 wordt 
vervangen door een grenslijn met het volgende beloop:  
 
Vanaf punt 219000-612750 loopt de grens in oostelijke richting tot punt 220000-
612750 en daarna in oostzuidoostelijke richting naar 221000-612500. Vervolgens 
loopt de grenslijn via punt 221750-613000 in noordoostelijke richting naar 
222000-613500. De grens loopt vervolgens in noordelijke richting naar punt 
222000-614000 om daarna via punt 221500-615000 in noordwestelijke richting 
door te lopen naar 221000-615500. Tot slot loopt de grenslijn nog verder in 
westnoordwestelijke richting naar punt 220000-615750 vanwaar hij weer in west-
zuidwestelijke richting loopt tot punt 219000-615500. 
 
Tussen de beschreven punten heeft de grenslijn een recht beloop. De beschreven 
grens is ingetekend op de bijgevoegde kaart. 
 
De totale oppervlakte die door deze grenscorrectie aan de gemeente 
Schiermonnikoog wordt toegevoegd bedraagt 7,875 km2.” 
 
Wanneer de afgedrukte grensbeschrijving wordt vergeleken met het kaartje van 
afbeelding 10 kan worden geconstateerd, dat de landmeetkundige inspanningen 
waarschijnlijk niet zo heel groot zijn geweest. Dat uiteraard met dank aan de 
voorgangers als de Rijkscommissie voor Geodesie, de Rijksdriehoeksmeting van 
het Kadaster en de Topografische Dienst, die gelet op het beschikbare cijfer- en 
kaartmateriaal, het mogelijk maakten de hierboven afgedrukte kadastrale 
omschrijving op te stellen zonder veel terreinopnames te moeten doen (zie kaartje). 
 



Kadastrale toepassing 
  
Nadat een dergelijke grenswijziging zijn beslag heeft gekregen is het op 25 jaar na 
al twee eeuwen gebruikelijk, dat ook de nieuwe gemeente- en provinciegrenzen 
worden gemuteerd op de kadastrale kaarten. Dat houdt in, dat de nieuwe grens op 
de kadastrale kaart wordt afgebeeld en dat de onroerende goederen, die van de ene 
gemeente naar de andere gemeente overgaan nieuwe kadastrale nummers krijgen. 
Voorts wordt ook de kadastrale boekhouding dienovereenkomstig bijgewerkt. In 
dit geval kreeg de kadastrale situatie op de kadasterkaart van sectie A van 
Schiermonnikoog een uitbreiding aan de oostzijde op het kadastrale plan 
Schiermonnikoog A 15 met het nieuwe kadasternummer A 1049. Dit nummer was 
afkomstig van een gedeelte van het nummer A 413 van de kadastrale gemeente 
Warffum, dat toen deel uit maakte van de burgerlijke gemeente Eemsmond. Van 
elke nieuwe kadastrale grens en veranderingen in harde topografie wordt in het 
terrein op een schets van het terrein de meetgegevens genoteerd. Deze zogenaamde 
veldwerken worden vanaf de oprichting van het kadaster in 1832 op de 
kadasterkantoren bewaard. Van de verandering van de beschreven provinciegrens 
is ook een dergelijk veldwerk opgemaakt, dat echter niet te velde maar achter een 
computerbureau digitaal is vervaardigd. Hiervan komen de coördinaten overeen 
met de omschrijving van de wet van 2005. 
 
Epiloog 
 
Wanneer de grenswijzigingen tijdens de vorige eeuw hadden plaatsgevonden 
waren zeker de kadastervolkswagens van Groningen en Leeuwarden naar 
Oostmahorn gereden en overgestoken naar Schiermonnikoog om de nieuwe 
situatie in ogenschouw te nemen. De peilboot van de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat had zeker om die zelfde reden een tochtje gemaakt naar de 
Eilanderbalg.  
Maar nog een eeuw eerder waren mogelijk in dit geval de officieren-verkenners 
van het Topografisch Bureau met een marinejacht vanuit Den Helder vertrokken 
teneinde eveneens een tochtje door de Eilanderbalg te ondernemen, zo die er in die 
vorm al geweest zou zijn.  
Maar nu eerst maar terug naar het gebeuren van september 2005: Nadat door het 
hijsen van de Friese vlag het officiële gedeelte van de overdracht van de Balg was 
afgerond werd er door de functionarissen wat nagepraat, hetgeen Commissaris 
Nijpels de volgende woorden ontlokte : 
”Eh, oh ja , de NAM heeft gebeld en er is hier (op de Balg) de grootste olievondst 
ooit gevonden. Jammer voor jullie (de Groningers)”.  
De Leeuwarder Courant gaf geen verslag van het antwoord van de Groninger 
Commissaris Alders, maar diens onuitgesproken reactie laat zich wellicht raden. 
Men kan nu, gelet op mogelijke Groninger teleurstelling, uiteraard niet volstaan 
worden met het uitspreken van “jammer”.  
 



De provincie Fryslân heeft vorig jaar (slechts) 274.000 euro als vergoeding voor de 
overdracht betaald, hetgeen tegen de achtergrond van de opmerking van 
Commissaris Nijpels een schijntje lijkt te zijn. Het ware ”gentlemanlike” te zijn, na 
het winnen van het eerste vat olie, het voorbeeld van de overste en de zusters van 
Siegerswoude maar te volgen door elk jaar ”een tonne olie of twee” naar het 
provinciehuis in Groningen te brengen. Dit om toekomstige geschillen over niet 
zichtbare grenzen op het dagelijks veranderende Wad te voorkomen. Landmeters 
zouden dan niet in het geweer behoeven te komen om ten behoeve van mogelijke 
oliewinning de grenspunten van de Eilanderbalg uit te zetten, zo die nog zichtbaar 
zou zijn.  
De landmeetkundige activiteiten rond deze grenswijziging zijn in 2005 niet van 
grote omvang geweest. De vraag kan gesteld worden of met deze grenswijziging er 
een ”grote vooruitgang” is geboekt . Nu kan op de meter bepaald worden of een 
gewonde schipbreukeling naar het Academisch ziekenhuis in Groningen dan wel 
naar het MCL te Leeuwarden moet worden gebracht, wanneer althans tenminste op 
de meter de coördinaten van zijn vindplaats kunnen worden bepaald. Maar 
toegegeven, dat is met hedendaagse technieken mogelijk.  
 
Tenslotte: Dank aan oud-collega Anne Stielstra, hoofd van de Landmeetkundige 
Afdeling van de Provincie Fryslân voor zijn bijdrage aan het tot stand komen van 
dit artikel en aan oud-collega Roelof Bruursema voor de verstrekte kadastrale 
informatie inzake de gemeentegrenzen van Schiermonnikoog.  

 
 
Kaartje van de Balg met de oude en nieuwe provinciegrens 
 
Kapeglap historie 
 



Eddie Bakker 
 
Een foto uit 1895: links Lieuwe de Jong en zijn vrouw Trientje, zittend in het gras 

hun dochter Sietske met de hond. De man voor het huis is onbekend. 
De kleine boerderij met woning is door Lieuwe zelf gebouwd in 1855; met 
afgebikte stenen van de fundering van een gebruikte kaap, die hier in de omgeving 
stond. Bij de bouw van zijn huis en schuur kreeg hij af en toe hulp van een 
timmerman uit het dorp.  
Na verloop van tijd is het echtpaar door hard werken in het bezit gekomen van een 
moestuin, een paar koeien, wat schapen en een paar varkens. Ook werd er wat 
bijverdiend met helm snijden en vlechten van matten. Lieuwe en Trientje leverden 
melk aan het Badhotel en kregen van het hotel keukenafval voor hun vee. Van hun 
huis naar het Badhotel liepen ze steeds hetzelfde pad, zodat door het vele gebruik 
het Lieuwe Trientje-pad ontstond. 
 
Huisje in het Kapeglap, 1923. Bij de waterput staat Sietske de Jong. Het kleine 
meisje naast haar is Toos de Lange. 
 
Er liepen ook een paar koeien in een stuk land vanaf de afrastering van het huis tot 
aan het Jacobspad. Sietske haalde de gedroogde koeienvlaaien uit het land; die 
waren erg goed om de kachel aan te maken. Ze had daarbij een oud versje: 
“Schiermonnikoog is wel bemand, daar mest men de koeien en die schieten de 
brand. De Amelander polen, die hebben wat gestolen; drie balken in de 
maneschijn, daarom zal het hun wapen zijn. 



 
 
Lieuwe en Trientje de Jong kregen 4 kinderen: twee jongens en twee meisjes. 
Hildebrand is kort na de geboorte overleden. Jan, de tweede zoon, ging naar zee; 
hij werd gezagvoerder. Betje, hun dochter kreeg een baan bij het Badhotel als hulp 

in de huishouding. Zij is 
later met familie, die op 
het eiland logeerde naar 
Zwolle gegaan waar zij 
haar toekomstige 
echtgenoot Herm 
Gerstemeier leerde 
kennen, Dochter Sietske 
die op 9 april 1873 is 
geboren is steeds bij 
haar ouders blijven 
wonen, en deed allerlei 
werkzaamheden. Ze 
was heel handig in het 
vlechten van matten van 
helmgras.  

Op de foto’s Sietske onderweg met haar mandjes met koffie en thee om te 
verkopen langs de zomerhuizen bij de vuurtoren; en op weg van het Kapeglap naar 



het dorp. De mandjes die ze draagt en die ze zelf gemaakt heeft zijn gevlochten van 
helmgras. 

 
Toen Lieuwe op 15 
augustus 1905 
overleed, moesten 
moeder en dochter 
het huis in het 
Kapeglap verkopen. 
Ze verhuisden naar 
het dorp, en gingen 
wonen in het huis 
ten noorden van het 
oude 
Reddingsboothuis 
(thans staat hier het 
eilander huis 
Nadien). Moeder en 
dochter hebben hier 
gewoond totdat 
Trientje overleed op 
3 september 1920. 
Sietske bleef er 
alleen wonen tot 
1922. Toen kwam 
de familie De 
Lange van uit 

Kampen naar Schiermonnikoog om voor Sietske te zorgen. In 1923 heeft Sietske 
haar broer Jan het huis in het Kapeglap weer terug gekocht in opdracht van Sietske. 
Het gezin De Lange heeft van 1923 tot 1951 in het Kapeglap gewoond, het huis is 
zo verbouwd, dat Sietske in het linkergedeelte kwam te wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Op deze foto van juni 1921 het huis waar Sietske gewoond heeft toen Lieuwe is 
overleden (op de achtergrond het huis waar nu Sytse en Greet Schut wonen; 
toentertijd woonde daar de familie Matroos.).  
Links Piet de Lange en Tine de Lange-Gerstemeier; in het midden Sietske met op 
haar schoot Toos de Lange; het popje dat Toos vast heeft was van Neeltje Matroos 
en eigenlijk had Toos dat vanwege de foto terug moeten geven, maar dat was niet 
echt naar haar zin; daarom mocht ze het toch nog even vasthouden.  
Rechts Johannes Gerstemeier en Herm Gerstemeier. 
 



 
 
Het huis aan de Noorderstreek waar Sietske ook nog tijdelijk gewoond heeft 
voordat ze ziek werd. Op de foto staan van links naar rechts Johannes Gerstemeier, 
Toos de Lange, Sietske en Herm de Lange. 
In dit huis heeft later o.a. de familie Van der Geest gewoond. Nu staat hier het huis 
van de familie Coolegem. 
 
Op den duur werden de wandelingen van het Kapeglap naar het dorp met de 
mandjes met pakjes koffie en thee Sietske toch te zwaar; zodat ze in 1936 weer 
naar het dorp verhuisde naar een huis aan de Noorderstreek. Het huis werd in 
opdracht van Sietske gebouwd, met financiële steun van Herm Gerstemeier. Toen 
Sietske in 1938 ziek werd kam ze weer terug in het Kapeglap waar moeder De 
Lange haar gedurende haar ziekteperiode verzorgde. Sietske overleed op 29 januari 
1939, in de armen van Toos de Lange.  
Sietske de Jong: geboren en gestorven in het Kapeglap. 
 
De nam De Lange is altijd verbonden gebleven met het Kapeglap; wanneer er ijs 
ligt zegt men in het dorp: “we gaan schaatsen achter de Lange”. 
 
Met dank aan Toos de Groot – de Lange voor informatie en voor de foto’s. 
 
 
 
Oude foto’s 
 



Nu kortgeleden het koninklijk bezoek van Koningin Beatrix aan het eiland heeft 
plaatsgevonden, is het ook wel leuk om nog eens naar koninklijke bezoeken uit de 
historie te kijken. 
 

 
 
Prins Hendrik bracht in 1911 een bezoek aan Schiermonnikoog. Op de ansichtkaart 
het begin van de rijtoer bij het boothuis (nu ‘It aude Beuthús’). 
 
Op de tweede foto het vertrek naar de boot. 
Prins Hendrik, met hoed, achter in het midden op de wagen. 



 
 
 

 
 
In juli 1967 brachten Koningin 
Juliana en Prins Bernhard een 
bezoek. Ze maakten een fietstocht 
door de duinen. Naast Prins 
Bernard  burgemeester Oosterhuis. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Een ansichtkaart, uitgegeven door Magazijn van der Werff; en ook (later?) door J.E. 
Hoekstra, Nat. Hist. Museum. Wie zijn de mensen die het zo leuk vinden om op de ‘kiek’ te 
worden gezet? (Collectie H.G. de Vries). 
 
 
 
 
 
 
Schiermonnikoog handelsobject 
 
Van de heer Boersma, verbonden aan het HCL (Historisch Centrum Leeuwarden) 
ontving de redactie,via Durk Reitsma, een aantal kopieën, de kwestie 
Schiermonnikoog betreffende. 
Als eerste een kopie van een (getypte) brief van notaris Bolwijn, waarin hij zijn 
angst verwoordt over een mogelijke verkoop aan/inlijving bij de provincie 
Groningen. 
Als tweede een kopie van een (handgeschreven) brief van burgemeester Van der 
Meulen van Leeuwarden, gericht aan professor Schermerhorn, waarin hij zich 
opwerpt als mogelijke gegadigde voor het eiland. 
 
Brief 1 (archiefnr. HCL 2.07.351) 
 
B. Bolwijn 
Notaris 
Telef. No. 12 



Giro 245198 
Zitting te Dokkum (Oranjewal) 
Elken Woensdag 2 – 5.30 uur 
 

Anjum, 5 November 1945. 
 

Aan den E.A. Heer Waarnemend Burgemeester  
van Leeuwarden  

te Leeuwarden.     
 
E.A. Heer, 
 
Ter bevestiging op het mondeling onderhoud dat Mr. Beekhuis, notaris Tuinstra en 
ik op Zaterdag 3 dezer met U mochten hebben, deel ik U het volgende mede: 
Sedert de bevrijding is het eiland Schiermonnikoog met uitzondering van enkele 
niet noemenswaardige gedeelten als vijandelijk vermogen eigendom van de Staat 
der Nederlanden. 
Het vijandelijk vermogen staat onder Centraal Beheer van het Nederlands 
Beheersinstituut terwijl ik optreedt als beheerder. 
Naar mij is gebleken, ontwikkelt de stad Groningen gedurende eenige tijd sterke 
activiteit ten opzichte van de eigendom van het eiland Schiermonnikoog. Men 
schijnt daar groote belangstelling voor dit eiland te hebben en wil dit koopen. Naar 
ik ben ingelicht hebben sommige leden van de Raad voor Rechtsherstel wel ooren 
voor dit Groningsche plan.  
Het wil mij voorkomen dat het onjuist zou zijn wanneer Schiermonnikoog deel zou 
gaan uitmaken van de provincie Groningen terwijl ik het evenzeer onjuist zou 
achten wanneer de stad Groningen eigenaar van het eiland zou zijn. De 
Groningsche argumenten die hier te berde worden gebracht en die neerkomen op 
een specifiek Groningsche oriëntatie van Schiermonnikoog zijn niet steekhoudend. 
De bevolking van het eiland is stellig Friesch. Dat de badgasten die dit eiland 
bezoeken hoofdzakelijk Groningers zijn kan worden toegegeven, maar is mijns 
inziens in deze van geen toepassing. 
Daartegenover staat dat Schiermonnikoog voor reizigersvervoer slechts via 
Friesland ( de verbinding over Oostmahorn) te bereiken is. 
Teneinde niet bij Groningen achter te staan in de oogen van het beheersinstituut 
hebbeb wij gemeend in Friesland te moeten komen tot een organisatie welke dit 
eiland wil koopen en exploiteeren binnen het raam van de Friesche gemeenschap. 
Daartoe ware een consortium te vormen van eenige figuren welke voor een 
stamkapitaal wil zorgen terwijl de rest van het benoodigde geld door een 
geldleening zou kunnen worden verkregen. Uitgaande van een koopprijs van f 
600000,- zou het stamkapitaal f 250000,- moeten bedragen; in onze latere 
bespreking zijn wij van oordeel geworden dat een koopprijs zich niet boven f 
300000 mag verheffen; bij welke prijs het stamkapitaal dus naar evenredigheid 
lager kan zijn. 



Het ligt in onze bedoeling dit consortium te doen vormen doordrie particulieren 
benevens de provincie Friesland en de stad Leeuwarden. 
De exploitatiemogelijkheden van het eiland dient men te zien als volgt. 
Het eiland is groot ca. 2500 hectare, waarvan 500 hectare weiland is. 
Veehouderij en een weinig landbouw wordt momenteel gedreven. Beide waren op 
te voeren terwijl er stellig een goede gelegenheid moet zijn voor glas- en 
bloembollencultuur. 
Verder moet de exploitatie van het vacantie- en badleven in niet geringe mate 
worden opgevoerd, terwijl tenslotte het consortium ook het vervoer van 
Leeuwarden naar- en van het eiland in handen zou moeten hebben. 
Zij, die gelden beschikbaar willen stellen dienen zich op het standpunt te stellen dat 
de opbrengst van hun kapitaal voorlopig van weinig beteekenis zal zijn. hun 
kapitaal is echter veilig belegd. 
Het zou mij zeer aangenaam zijn binnen niet al te lange tijd van U het standpunt 
der gemeente Leeuwarden te mogen vernemen. 
 

Hoogachtend, 
Uw dv., 
 
(was getekend: B. Bolwijn) 
 
 

Brief 2 (archiefnr. HCL 2.07.351.11) 
 
Leeuwarden, 27 November 1945 
 
Aan  
Zijne Excellentie Prof. Ir. W. Schermerhorn 
Delft 
 

Het is ons gebleken, dat 
pogingen in het werk worden 
gesteld tot aankoop van het 
eiland Schiermonnikoog, 
eigendom van den heer Bechtold 
Eugen Graf von Bernstorff en 
thans aangemerkt al vijandelijk 
vermogen. 
Het ligt voor de hand dat de 
toekomstige positie van dit eiland 
in sterke mate onze 
belangstelling heeft. 
Niet alleen heeft het van ouds 
steeds deel uitgemaakt van de 



provincie Friesland en loopt de verbinding uitsluitend over deze provincie, doch 
ook heeft dit eiland voor deze gemeente bijzondere beteekenis als recreatieoord, 
hetgeen in de toekomst ongetwijfeld in nog sterkere mate het geval zal zijn. 
Zonder omtrent een en ander thans in nadere bijzonderheden te treden, veroorloven 
wij ons reeds nu Uwe Excellentie te verzoeken te willen bevorderen dat, indien 
inderdaad tot verkoop wordt besloten, deze gemeente als mede-gegadigde zal 
worden beschouwd. 
 
     Burg. & Weth. Van L. 
     A.A.M. v.d. Meulen wn B 
                Veenstra  W   
 
Naamslijsten 
 
Willem G. Doornbos, Groningen 
 
Dit wordt een kleine serie naamslijsten betrekking hebbende op het eiland 
Schiermonnikoog. De eerste aflevering volgt hier. Een ieder die over andere 
interessante lijsten beschikt wordt hierbij uitgenodigd om die in deze serie onder te 
brengen. Ik ben benieuwd of in de Friese archieven ook nog dergelijke lijsten 
aanwezig zijn; mijn inbreng betreft uitsluitend lijsten uit de Groninger Archieven. 
 

I 
Inwonerslijst Schiermonnikoog, 1664 

 
Wij ondergeschreven ingesetenen ende oltste woonerss op den eilande 
Schiermunckeoogh verklaeren ende attesteeren ter instantie van Petro Marswal, 
tonnemester van Friesland, dat soolange wij memorie hebben gehad ende uyt 
overdachte van onse voorolders ons seer wel konndt ende bewust is, dat de Groninger 
Baeke ofte Kaep altoos ende bij onse tijden, alsmede voor onse tijden de Loper of 
Springer is geweest. 
Redenen van wetenschap zijn: 
Dat de voorste ende Friese Kaep altoos heeft voorgestaen ende dat bij wijlen ende 
naedat de zeegoederen waeren gelopen dat in sulcken gevalle de Groninger Kaep 
althoos de Loper ofte Springer is geweest. Welx alles wij met allen verklaeren de 
waerheit te zijn. 
Maer ook hebben wij in de voorlede somer 1663 daeraff mondelinge redenen van 
rekenschap gegeven aen haere Ed. Mogende de gecommitteerden van den 
gedeputeerde staten van Frieslandt ende de gecommitteerden van de stad Groningen. 
Tot welcke verklaeringe alsoo wij in favoor der waerheit waeren versocht soo hebben 
wij desen gepasseert omme te streken nae behooren onder presentatie met desen des 
versocht naeder onder eede te willen affirmeeren, in kennisse onse gewoonlijken 
verteekeningen ende tot ons versoeck de hand van de ondergeschreven notaris. Actum 



Schiermunckoogh den 20 julij 1664. 
 
1. Dit is Wyger Freerx, selfs gestelde merck, old 60 jaeren 
2. Dit is Wyger Jellerts, olt 95 jaer, selfs gestelde merck 
3. Dit is Jouke Joukes, olt 76 jaer, selfs gestelde merck 
4. Dit is Jop Sioerts, olt 65 jaeren, selfs gestelde merck 
5. Dit is Pieter Jacobs, olt 37 jaeren, selfs gestelte merk 
6. Cornelis Piters, old 80 jaer, selfs gestelde merck 
7. Riek Teunis, olt 37 jaren, selfs gestelde merk 
8. Jan Cornelis, old 52 jaeren, selfs gestelde merck 
9. Dit is Jancke Teunis, old 32 jaeren, eigen selff gestelde merck 
10. Jemme Jemmes, old 46 jaer, selfs gestelde merk 
11. Gerrit Tenies 
12. Jan Pieters, old 55 jaeren, selfs gestelde merck 
13. Jemme Sioerts, old 60 jaer, selfs gestelde merck 
14. Bouwe Hermens, old 33 jaeren, eigen gestelde merck 
15. Laus Teunis, old 52 jaer, selfs gestelde merck 
16. Meynert Isbrants 
17. Dit is Remcke Teunis, old 38 jaer, selfs gestelde merk 
18. W. van Tuynen N.P. 
 
Accordeert metten principale, in kennisse van mij  
 
D. Kutsch 
 
23 juli 16642 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
     2 GrA, RF 1651.35, 1663. 



 
nr.1 – 4                                                                     
                                     nr. 5 –8                nr. 9 en 10         nr. 12 – 15               nr. 17 
 
(Naschrift: 
 
Zoals ook op de kaart op het omslag van het tijdschrift is te zien, stonden er vroeger 
verschillende kapen op het eiland (denk aan de naam Kapeglop). Om het Friese Gat 
(op het omslag is het Friese Gat niet afgebeeld, maar het ligt rechts van de afgebeelde 
windroos) binnen te lopen moest men de grote kaap en de rechter kaap in één lijn 
hebben, wilde men veilig kunnen varen. Door het verplaatsen van de zandbanken 
moestom de zoveel tijd één van de kapen verplaatst worden. In het bovenstaande 
bericht is sprake van de Groninger en de Friese kaap; en wordt dus gezegd dat 
Groninger kaap (de Springer) de kaap is die steeds verplaatst werd. Waarschijnlijk 
heeft het te maken met een financiële kwestie: als de Groninger kaap verplaatst moest 
worden zou de provincie Groningen – verantwoordelijk voor die kaap – voor de 
kosten moeten opdraaien! 
De in dit stuk genoemden stellen dat sinds lang de Groninger kaap de Looper of 
Springer is; ze bekrachtigen dat met hun ‘handtekening’:  een merkteken (omdat men 
het schrijven niet machtig was), waarbij de notaris hun naam schreef en de opmerking 
dat dat hun eigen zelf getekende merk was. (Drie personen waren wel in staat zelf te 
tekenen: 11, 16 en 18)). 
  
Van der Geest: van Ameland naar Schiermonnikoog. 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
In het Schiermonnikoger geslachtenboek van H.D. Teensma, wordt heel duidelijk 
dat geslachten komen en gaan. Tientallen zijn de daarin beschreven families 
waarvan geen naamdrager meer op het eiland woont. 
Nieuwe families vullen de gemeenschap aan . 
Zo komen in het midden van de 19e eeuw twee broers van Ameland naar 
Schiermonnikoog en stichten een nieuw eilander geslacht: van der Geest. 
Beide broers, Gab(b)e en Klaas trouwen een Schiermonnikoogs meisje. 
Gabe haalt zijn bruid eerst naar Ameland. Hij trouwt daar in 1846. Maar al het 
volgende jaar wordt het gezin op Schiermonnikoog ingeschreven. 
Klaas komt in 1849 naar  Schiermonnikoog om zijn bruid te trouwen en wordt in 
dat jaar ook ingezetene van dit eiland. 
Deze familie heeft zich veel bezig gehouden met de instandhouding van het  
eiland, door onderhoud aan de duinen en de zeewering, aanleg en onderhoud van 
wegen en paden en ook als timmerman met het bouwen en onderhouden van 
gebouwen, woningen enz. 
 



In het onderstaande heb ik de Schiermonnikoger Van der Geesten zo goed 
mogelijk weergegeven, voor zover ze op het eiland zijn gebleven. Van hen die naar 
elders vertrokken, kon niet alles worden achterhaald3.  
Van de levende leden van deze familie op het eiland, zijn de gegevens wat beperkt 
gehouden. Dit om te voorkomen dat alle lezers op het eiland hen ongenood op 
hoogtijdagen komen feliciteren. 
 
Stamouders van de Schiermonnikoger Van der Geesten zijn Klaas Hendriks van 
der Geest en Sytske Gabes Veerman. De genealogie Van der Geest is dan als volgt: 
 
Klaas Hendriks van der Geest, * Nes, Ameland op 1 dec 1791 als zoon van 
Hendrik Klasen  en Hiltje Kooyker. Van beroep was hij achtereenvolgens bakker, 
schoenmaker en landbouwer. Hij overleed aldaar op 22 nov 1863. Op 8 sept. 1813 
trouwde hij op Ameland met Sytske Gabes Veerman (ze wordt  aanvankelijk ook 
met andere geslachtsnamen aangeduid; men moest er aan wennen om een 
geslachtsnaam te voeren.) * Nes, Ameland op 6 juli 1788 en overleden aldaar 24 
augustus 1861, d.v. Gabe Teunis Veerman en Tjeetske Abes. 
 
Hiervan 5  kinderen: 
1. Hiltje, * Nes, Ameland 6 april 1814, ovl. ald. 5 mei 1850. Zij tr. Ameland 12 
febr.1840 met Douwe Antoons Sparrius * Ballum 6 okt 1808, boerenknecht en 
later politiedienaar,  ovl. ald. 16 dec 1866, z.v. Antoon Geerts en Anke Douwes. 
2. Gab(b)e, volgt II a. 
3. Hendrik, * Nes, Ameland 23 dec 1820 en ovl. ald. 2 okt 1849, ongehuwd. 
4. Klaas, volgt II b 
5. Teunis, * Nes, Ameland 4 aug 1834, arbeider,  ovl. ald. 13 maart 1907. Hij tr. op 
Ameland 12 sept. 1856 met Martje Roep, * Nes, Ameland 28 januari 1836 en ovl. 
ald. 28 nov 1910, d.v. Thomas Bientjes en Jantje Willems van den Brink. 
 
II a. Gab(b)e van der Geest, * Nes, Ameland 27 nov 1815, arbeider, gaat in 1847 
naar Schiermonnikoog en ovl. ald. 29 aug 1882. Hij tr.  Ameland 8 juni 1846 met 
Betje Martens Vil, * Schiermonnikoog 8 sept 1824 en ovl. ald. 18 sept 1893, d.v. 
Marten Jacobs en Trijntje Geerts Sleevoogd. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Sytske, * Nes, Ameland 15 sept 1846, ovl. ald. 11 jan 18754. Zij tr. Ameland  10 
sept 1871 met Geert Bloem, * Nes, Ameland  17 okt 1842, arbeider, ovl. ald. 27 

                                                
3 Geraadpleegd  zijn: a. de gegevens van de burgerlijke stand die beschikbbaar zijn op 
Tresoar in Leeuwarden; b. de oude bevolkingsregisters van Schiermonnikoog; c. de 
gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag , het Streekarchief Midden-
Holland te Gouda,  het gemeente-achief Amsterdam en d.grafstenen op het kerkhof te 
Schiermonnikoog. 



febr. 1930, z.v. Pieter en Trijntje Pieters Schrevenstein. Hij tr. 2e Ameland 26 aug 
1875 met Grietje Lap, afkomstig van Nes, Ameland,  d.v. Lieuwe Pieters en Grietje 
Hendriks Klein. 
2. Trijntje, * Schiermonnikoog 19 aug 1848, ovl. Nes, Ameland 23 okt 1878. Zij tr. 
Ameland 23 okt 1868 met Pieter Blom, * Lioessens 2 sept 1840, arbeider, ovl. 
Ameland 6 dec 1918, z.v. Pieter Bloem en Trijntje Pieters Schrevenstein. Bij de 
geboorte werd hij in Oostdongeradeel ingeschreven als Blom, i.p.v. Bloem. Hij tr. 
2e Ameland 29 sept 1880 met Rinske Jans Dekker, 35 jaar, afkomstig van Hollum 
(Ameland)  d.v. Jan Douwes en Taetske Pieters Kanger. 
3. Hiltje, * Schiermonnikoog 29 maart 1851, ovl. Jubbega-Schurega 30 nov  1888. 
Zij tr. Schiermonnikoog 15 juni 1883 met Karel Lodewijk de Vries, werkman * 
Dokkum  4 mei 1849, ovl. Oldeberkoop 18 jan 1917, z.v. Simon en Pieterje 
Baukes Wierenga. 
Hij tr. 2e Ooststellingwerf  6 juni 1890 Antje Koops Cuperus, 27 jaar, afkomstig 
van  Oldeberkoop, d.v. Koop Baukes en Jetske Willems Kooistra. 
4. Tjitske, * Schiermonnikoog 10 okt 1853, ovl. Anjum 19 dec 1941. 
Zij tr. Schiermonnikoog  18 mei 1877 Harmanus Onnes, * Schiermonnikoog 3 nov 
1853, arbeider, ovl. ald. 22 september 1899, z.v. Minne Remkes en Annigje 
Cornelis Wielema. 
Zij tr. 2e Schiermonnikoog 24 sept. 1902 Feye Rademaker, * Schiermonnikoog 8 
febr 1852, arbeider, ovl. Anjum 5 dec 1942, z.v. Hendrik en Thomina Remts 
Feyes. Feye was weduwnaar van Grietje Vellinga; Grietje was eerder weduwe van 
Johannes Dirks van der Ploeg. 
5. Betje, * Schiermonnikoog 27 mei 1855, ovl. ald. 2 dec 1855. 
6. Klaas, volgt  III a. 
7. Marten, volgt III b. 
8. Foppe,  volgt  III c 
9. Etje, * Schiermonnikoog 31 dec 1861 en ovl. ald. 21 maart 1862. 
10. Jacob, volgt III d 
 
II b. Klaas van der Geest, *Nes, Ameland 18 okt 1824, arbeider, ovl.. 
Schiermonnikoog 3 aug 1887. Klaas kwam in 1849 naar Schiermonnikoog. Hij tr. 
Schiermonnikoog 31 oktober 1849 met Hyke Hofman,* Schiermonnikoog 9 juni 
1823 en ovl. ald. 24 juli 1916, d.v. Wiggert Jeppes en Betje Thomas Fenenga . 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Wiggert, * Schiermonnikoog 15 dec 1849 en ovl. ald. 25 dec 1849. 
2. Wiggert, * Schiermonnikoog 2 sept 1851 en ovl. a;d. 15 mei 1861 
3. Betje, * Schiermonnikoog 6 maart 1854 en ovl. ald. 29 mei 1860 
4. Sytske,  volgt III e 

                                                                                                             
4 In de overlijdensakte van Sytske wordt Schiermonnikoog als geboorteplaats genoemd, 
echter haar geboorte werd op Ameland aan gegeven; in de akte is vermeld dat zij daar is 
geboren te Nes, in het huis nummer 34. 



5. Karel, volgt III f. 
 
III a. Klaas van der Geest, * Schiermonnikoog  31 jan 1857, zeeman, 
petroleumhandelaar, roeier reddingboot, ovl. ald. 3 sept 1922. Hij tr. 
Schiermonnikoog 3 sept 1902 met Catharina Mesina Postma, * Schiermonnikoog 
14 maart 1878 en ovl. ald. 26 juli 1971, d.v. Mark Alberts en    Lollina Rademaker. 
Zij tr. 2e Schiermonnikoog 3  jan 1924 met Jakob Visser,  43 jaar, geboren te 
Eenrum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, volgt  IV a 
2. Trijntje Maria, * Schiermonnikoog 6 juli 1905 , pensionhoudster , ovl. 11 aug 
2001.  
Zij tr. Schiermonnikoog 20 sept 1928 met Egbert Oosterloo, * Ten Boer  11 febr 
1901, timmerman ovl.. 4 jan 1979 te Veenwouden. 
   
III b. Marten van der Geest, * Schiermonnikoog  7 mei 1858, zeeman, ovl.ald. 5 
febr  1932, tr. Schiermonnikoog 23 maart 1884 Milania Mechielsen,* 
Schiermonnikoog 23 juni 1862 en ovl. ald. 8 maart 1909, d.v. Petrus Josephus en 
Lammechien Vos. 
Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje, * Schiermonnikoog  4 dec 1885. Zij tr. Menaldumadeel 22 mei 1913 
Lieuwe Huisman, * Kollum 25 mei 1888, spoorwegwerker,  z.v. Rudmer en Antje 
Kootstra. 
2. Petrus Josephus * Schiermonnikoog 6 juli 1888, wegwerker. Hij tr. 
Kollumerland c.a. 
10 juni 1916 met Aaltje Heins, * 13 juli 1788, d.v. Willem en Renske Hopperus. 
3.   Betje, * Schiermonnikoog 29 juli 1891,  vertrekt naar Dordrecht 12 febr. 1912, 
ovl. ald. 2 apr 1982. Zij tr. Dordrecht 15 juni 1916 met Cornelis Roozendaal, * 
Dordrecht 3 mei 1887 en ovl. ald. 2 juli 1973.   
4.   Geertje, * Schiermonnikoog 26 juni 1894. Zij tr. Menaldumadeel 25 sept 1919 
met Hendrik van Duinen, * Opende (Grootegast)  22 dec 18965, spoorwegarbeider,  
z.v. Lukel en Jitske Bouma. 
Gabbe, volgt IV b. 
 
III c. Foppe van der Geest, * Schiermonnikoog 3 sept 1860, arbeider, ovl. ald. 20 
maart 1894. Hij tr. Schiermonnikoog 10 mei 1888 met Aaltje Katsma,* 
Schiermonnikoog 25 okt. 1867, overl. Waddinxveen 23 sept 1957, d.v. Lieuwe 
Botes en Martha Melles Fenenga. Zij tr. 2e Schiermonnikoog  6 dec   1900 met Jan 
Faber, * Lioessens 19 febr. 1854, timmerman, overl. Leiden 14  maart 1939. 
Uit dit huwelijk: 

                                                
5 In de huwelijksakte wordt als geboorteplaats Opeinde (Smallingerland) vermeld. Uit de 
huwelijksbijlagen blijkt echter dat het Opende in de gemeente Grootegast moet zijn. 
 



Gabbe, volgt  IV c. 
 
III d. Jacob van der Geest, * Schiermonnikoog  26 juni 1863, zeeman, arbeider, 
ovl. ald. 11 sept 1951. Hij tr. Schiermonnikoog11 april 1894 met Sijke Holwerda, * 
Anjum 10 maart 1872 en ovl. Schiermonnikoog 2 aug 1953, d.v. Wieger en Jantje 
de Wilde. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jansje, * Schiermonnikoog 28 okt 1894, ovl. Rijswijk 15 nov 1979. Zij tr. 
Schiermonnikoog 23 mei 1917 met Gerardus Johannes de Groot, * Groningen 14 
nov 1898, ovl. Rijswijk 1 juni 1955, z.v. Pieter Geerts en Johanna Catharina 
Edzards. 
2. Betje, * Schiermonnikoog 9 apr 1896, ovl. Groningen 25 sept 1982. Zij tr. 
Schiermonnikoog 2 juni 1914 met Pieter Joseph Vromen, * ’s-Gravenmoer 7 sept 
1892, timmerman, ovl. Groningen 8 maart 1968, z.v. Pieter Joseph en Christina 
van Eersel.  
3. Aaltje, * Schiermonnikoog 12 mei 1898, ovl. Hoek van Holland 21 apr 1976. 
Zij tr. Schiermonnikoog 10 okt 1917 met Harmen Kouwenhoven, *  Nijemirdum, 
13 juni 1895, varensgezel, werkman, ovl. Schiermonnikoog 28 dec 1972, z.v. 
Wessel en Fouk Zandstra. 
4.   Wieger, volgt IV d. 
 
III e. Sietske van der Geest,  * Schiermonnikoog 12 juni 1859 en ovl ald. 30 april 
1929, ongehuwd. 
Ze had twee kinderen: 
1. Sietze, * Schiermonnikoog 18 jan 1882 en ovl. ald. 23 okt 1940 . 
2. Hyke, volgt IV e. 
            
III f. Karel van der Geest, * Schiermonnikoog  5 jan 1864 en ovl. ald. 1 maart 
1936. Hij tr. Schiermonnikoog 18 febr 1891 met Jantje Sloot, * Ee 13 maart 1869 
en ovl. Schiermonnikoog 9 sept 1939, d.v. Thijs en Pietje Velda.                            
Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, volgt IV f. 
2. Pietje, * Schiermonnikoog 3 juni 1894, overl. Groningen 9 aug 1972.. Zij tr. 
Schiermonnikoog 15 juni 1916 met Gerlof Oosta, * Houwerzijl 25 jan 1886, 
timmerman, overl. Haren Gr. 2 dec 1970 z.v. Hendrik en Ebeltje Bos. 
3. Hyke, * Schiermonnikoog 10 dec 1895. Zij tr. Schiermonnikoog 9 maart 1917  
met Wytze van der Woude, * Leeuwarden 8 okt 1893, schipper,  z.v. Hendrik en 
Klaske van der Woude. Wytze is een broer van Bouwe, zie bij 4 hieronder. 
4. Antje, * Schiermonnikoog 22 mei 1898, ovl. Harlingen 3 jul 19..?, zij tr. 
Schiermonnikoog 28 mei 1928 met Bouwe van der Woude, * Leeuwarden 1 aug 
1896, ovl. Harlingen 10 okt 1973.Bouwe is een broer van Wytze, zie bij 3 
hierboven. 
5. Thijs, volgt IV g 



6. Sietske, * Schiermonnikoog 24 maart 1908 en ovl. Noordbergum 22 febr 1993.  
Zij tr. Schiermonnikoog  1 maart 1927 met Hedzer Sliep, * Aalsum 26 okt 1897, 
bakker, later groentenhandelaar, ovl. Schiermonnikoog 29 apr 1952. 
 
IV a. Klaas van der Geest, * Schiermonnikoog 27 nov 1903, stuurman,  
letterkundige en schrijver, ovl. Zwolle 10 okt 1964. Hij tr. 1e Schiermonnikoog 7 
jun 1926 met Bernarda Antonetta Schut, * Den Helder 18 febr 1901. Dit huwelijk  
werd in 1940 ontbonden. Hij tr. 2e Haren Gr. 22 juni 1940 met Aaltje Nathans, *  
Assen 27 okt 1897. 
Uit 1e huwelijk: 
1. Klaas Marten, * Schiermonnikoog 17 okt 1927 
2. Aard Daniël, * Schiermonnikoog 6 aug 1930. 
 
IV b. Gabbe van der Geest, * Schiermonnikoog  6 juni 1901, werkman, aanspreker  
van de begrafenisvereniging en vrijwilliger reddingsmaatschappij, ovl ald. 22 aug  
1978. Hij tr. Schiermonnikoog 23 juni 1927 met Albertje Lantinga, * Adorp 1  
maart 1900 en ovl. Soest 8 sept 1989  , d.v. Egbert en Fokeltje Datema. 
Uit dit huwelijk: 
1. Fogelina, * Schiermonnikoog 15 maart 1928, emigreert in 1956 met haar zoontje   
Pauwel  naar Nieuw-Zeeland. 
2. Milania Jantje, * Schiermonnikoog okt. 1931, ovl. Roden 16 febr. 1932, oud  
vijf maanden. 
3. Marten Pauwel, * Schiermonnikoog 16 maart 1929, steenhouwer 
4. Egbert Jan, * Schiermonnikoog 12 febr 1936, werkzaam bij Kon. Luchtmacht, 
leraar. 
5. Petrus Josephus, * Schiermonnikoog 26 mei 1938, zeeloods in Noorwegen. 
6. Jan Egbert, * Schiermonnikoog 7 jan 1943, leraar. 
               
IV c. Gabbe van der Geest, * Schiermonnikoog 5 nov 1889, meubelmaker, vertrekt 
naar Waddinxveen 18 apr 1904, ovl ald. 27 okt 1929. Hij tr. rond mei 1914 
met  Catharina Wilhelmina Polet, * Gouda 21 nov 1890. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje Johanna, * Waddinxveen 19 juni 1917, ovl. ald. 2 juni 1918 
2. Aaltje Johanna, * Waddinxveen  28 apr 1919 
3. Johanna, * Waddinxveen  19 jan 1922 
4. Martha, * Waddinxveen 15 juli 1926 
   
IV d.Wieger van der Geest, * Schiermonnikoog 1 okt 1903, timmerman, ovl.  
Schiermonnikoog 7 juni 1981. Hij tr. Schiermonnikoog 7 nov 1928 met Pietertje       
Ekema, *  Holwerd  9 mei 1909 en ovl. Schiermonnikoog 14 dec 1995, d.v.      
Pieter Paulus en Betje Annes Visser. 
Uit dit huwelijk: 
1. Sijke, * Schiermonnikoog 1929. Zij tr. Schiermonnikoog 24 juli 1953 met 



Hendrik Blauwwiekel, * Roden 28 dec 1924, timmerman en groentenhandelaar, 
ovl. Dokkum 29 apr 2005. 
2. Betje, * Schiermonnikoog  1933. Zij huwt met W.L. Klabbers 
3. Jacoba, * Schiermonnikoog 1936. Zij tr. Schiermonnikoog 25 okt 1958 met 
Paulus Gilles Harthoorn,  * Borsele 2 okt 1932, jachtopziener, overl. 
Schiermonnikoog 8 febr. 2000. 
4. Pieter, * Schiermonnikoog 1938, scheepswerktuigkundige en chemisch  
technicus. Hij  tr. J.E.C. de Bouter;  zij hebben  twee dochters en een     
zoon. 
 
IV e. Hyke van der Geest, * Schiermonnikoog  3 juli 1895, ovl ald. 5 juni 1942 
Zij was ongehuwd en had een zoon: Klaas,  *Schiermonnikoog 30 juni 1915, 
huisschilder, ovl. ald. 10 mei 1966. 
 
IV f. Klaas van der Geest, * Schiermonnikoog 25 maart 1891, arbeider in dienst 
van de  graaf von Bernstorff en  daarna bij de Dienst der Domeinen, ovl.  
Noordbergum 4 juni 1984. Hij tr. Schiermonnikoog 15 sept 1927 met Aukje      
Fenenga, *  Schiermonnikoog 4 juni 1896 en ovl. ald. 16 dec 1989. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Karel Willem, * Schiermonnikoog 1929,  medewerker Rijks Waterstaat 
2. Willem Karel, * Schiermonnikoog 1932, timmerman , ondernemer en      
walbaas bij de K.N.R.M.. Hij tr. S.M. de Haan. 
  
IV g. Thijs van der Geest, * Schiermonnikoog  30 jan 1904, stuurman grote vaart, 
matrassenmaker, tuiger, ovl Amsterdam 10 dec 1951 tr. Dantumadeel  27 okt  
1928 Tietje Rozema, * Akkerwoude  2 juli 1901, d.v. Sytse en Trijntje  
Jilderda.  
Het gezin verhuisde op 13 mei  1931 naar Amsterdam . 
Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje, * Akkerwoude 15 januari 1929 
2. Jantje , * Akkerwoude 15 februari 1930  
   
Kort nieuws 
 
Het interviewproject 
          
Naar aanleiding van het artikeltje over het interviewproject (in het vorige nummer) 
werd een reactie ontvangen van Jan Eltjes v.d. Berg, omtrent de foto's een dagje 
stappen anno 1936! 
De dame op het strand met badpak aan is Mevr. v.d. Berg. 
Bij de slenk is de dame met hoed mevr. Mellema, de twee overige jongens zijn de 
zoontjes van mevr. Mellema.  
 



Oude knipsels uit het archief van W.K. van der Geest 
 
1915 
Schiermonnikoog, 15 November. Voor de tweede maal dit seizoen hebben een 15-
tal jagers opruiming gehouden onder het wil op ons eilanden zijn er in 3 dagen aan 
hazen, konijnen, fazanten 574 stuks geschoten 
 
1916 
Schiermonnikoog, 23 Oct. Door een 20-tal jagers, gisteren per stoomschip “De 
Vooruitgang” hier aangekomen, werd heden de klopjacht op klein wild geopend. 
Totaal werden aan hazen, konijnen en fazanten geschoten 195 stuks. 
 
Schiermonnikoog, 25 Oct. Gedurende de 3 jachtdagen werden in ’t geheel bij de 
gehouden klopjacht geschoten: 186 hazen, 387 konijnen, 49 fazanten, 6 
houtsnippen, 14 plevieren, 3 wilpers, 3 eenden en 1 duif.  
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de vereniging 
  
Verandering in het bestuur. 
Door grote drukte heeft Jan Dijkstra zijn functie als voorzitter met ingang van 1 
juli jl overgedragen aan Onno Zwakhals. 
 
Beheersstichting. 
Sinds 26 mei jl heeft onze vereniging een eigen Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed 't Heer en Feer Schiermonnikoog. Deze stichting heeft tot doel: 1. Het 
vergaren van historische objecten en collecties, welke behoren tot het erfgoed van 
het eiland Schiermonnikoog. 2. Het tentoonstellen van dit erfgoed aan een breed 
publiek. 3. Het vergaren van financiële middelen om historische objecten en 
collecties die behoren tot het in lid 1 bedoelde erfgoed aan te kopen. 4. Het op 
verantwoorde wijze beheren van dit erfgoed, zodat deze de tand des tijds kan 
doorstaan 
 
Verenigingsstatuten. 
Ook op 26 mei jl zijn de nieuwe verenigingsstatuten gepasseerd.  
 
Prijsvraag. 
De vereniging is, in samenwerking met een aantal vrijwilligers, druk bezig een 
volkssterrenwacht van de grond te krijgen. Maar bij een volkssterrenwacht hoort 
ook een naam. Nu de prijsvraag: Wie komt met de meest originele naam voor een 
volkssterrenwacht op Schiermonnikoog.  



De persoon die de mooiste en meest passende naam verzint krijgen een 
jaarabonnement op het tijdschrift voor sterrenkunde, weerkunde en 
ruimteonderzoek “Zenit”. 
Reacties kunnen worden gemaild naar de secretaris, Bart Sikkema.   
 
Cultuurhistorische afdeling Bezoekerscentrum 
 
Aan de balie van het Bezoekerscentrum zijn van onze vereniging de volgende 
uitgaven verkrijgbaar: 
 
De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schierm’oog. € 10,95; leden € 8,90 
De laatste reis van het zeilschip George Washington.  €   9,25; leden € 7,50 
Vredenhof  (in herdruk)      uitverk. 
themanr. 1999 “Een eeuw toerisme”      €  3,75 
themanr. 2000 “170 jaar reddingswerk”     €  3,75 
themanr. 2001 “Winters”       €  4,60 
themanr. 2002 “Strandingen en jutters”     €  5,60 
themanr. 2003 “Jacht, stroperijen en robbenvangst”   €  6, - 
themanr. 2004 “Schierm’oog, een wandelend eiland”   uitverk. 
themanr. 2005 “Boeren op Schiermonnikoog ”   € 14,50 
themanr. 206 “Een wandeling door het oude dorp”   €  7,50 
reguliere nummers ‘’t Heer en Feer’     €  3,75 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. interviews 
of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het 
gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Eggens, F. – Het vergaan van de ‘Spaarndam’. In: ‘Cornelis Douwes’ (maritiem 
periodiek van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Willem 
Barentsz te Terschelling), nr 169, maart 2007; blz. 18-19.  
 
De kapitein van de ‘Spaarndam’ was Folkert Hendrik Dobbinga (1895-1972). 
(Het nummer van Cornelis Douwes werd toegezonden door Albert Flonk van 
Terschelling). 
 



* ‘Eindeloos fietsen op zonne-energie’. In: Leeuwarder Courant, 10 mei 2007. 
 
Artikel over Ernst Buddeberg (de vader van Kirsten), die zonnepanelen op zijn 
elektrische fiets heeft gemaakt. 
 
* ‘Een halve eeuw Elfstedentocht op dezelfde fiets’. In: Leeuwarder Courant, 24 
mei 2007.  
 
Artikel over Durk Reitsma, de man die al meer dan een halve eeuw zich bezig 
houdt met dezelfde hobby: Schiermonnikoog.  
 
* Feenstra, H. – De herenbank in historisch perspectief. In: ‘Groninger kerken’ 
(tijdschrift van de Stichting Oude Groninger kerken), april 2007, blz. 41-44 en 53. 
 
In dit artikel de beschrijft de auteur o.a. de afbeelding van de oude eilander kerk.  
(Het nummer van dit tijdschrift werd toegezonden door Hidde Feenstra). 
 
* “Bootjes van rotzooi uit zee”. In: Leeuwarder Courant, 21 juni 2007.  
 
Artikel over Harm Carrette ‘de Belg van Schiermonnikoog’: “ik ben geen echte 
jutter, ik verzamel troep”. 
 
* Inventaris van het archief van de gemeente Schiermonnikoog, (1808) 1814 – 
1945 (1964). Dokkum, Streekarchivariaat Noordoost Friesland, 2006. 78 blz.  
 
* In de nieuwe rubriek ‘Wonen op nummer 2/3’ in de huis-aan-huis editie van de 
Nieuwe Dockumer Courant van 27 juni 2007 een interview Willie Klontje-Jeuring.   
 
 
Aanwinsten 
 
Obj. nr.  
451: archiefstukken familie Fokkes (in beheer bij A. Maris.) 
452: boek: “Ontwikkelingen Waddengebied” A. Oost. 
453: 52 ansichtkaarten gestuurd aan J. Scheepstra (ong. 1984) via H. Scheepstra. 
454: boek: ‘It Beaken’ afl. 2005: S. Dyk: eilander taal. 
455: 2 schriften met gedichten (Ned.) van G.G.Wielema en T.B.Conter 1847 (via  
Henriëtte Pieperiet) 
456: foto Lytje Willem in huiskamer via Stella van Acker 
457: 2 tekstboekjes van “Dameszanggroep Euterpe” 1910/1913; tekstboekje van 
revue “Een jaar op Schiermonnikoog” (Goïnga). Via Henriëtte Pieperiet. 
458: 20 kaarten van Noord Nederland van Scheepvaartmuseum Sneek. 
459: grote foto van reders Bok uit Zaandam met 5 eilander kapiteins (Henriëtte 
Pieperiet.) 



460: “Schiemanswerk”: S.P. de Boer ( 1951). 
461: Notulenboek van Jeugdvereniging “Helpt Elkander” (Evangelisatie): 1946-
1952;  van W.K.v.d.Geest. 
462: sigarendoos met pak (250 gram) fijne pijptabak; van W.K.v.d.Geest. 
 
Toelichting: 
De oproep aan de lezers van ’t Heer en Feer werpt kennelijk goede vruchten af, 
want de laatste tijd komen er geregeld mooie dingen bij. 
Regelmatig worden er ook er bijzonderheden bij het Bezoekerscentrum afgegeven; 
soms bestaat daarbij de moeilijkheid dat er later niet meer valt uit te maken van 
wie de objecten afkomstig zijn. Voor alle duidelijkheid: afgegeven objecten 
worden eerst voorzien van een stamnummer, elk object krijgt in de administratie 
een blad papier met alle bijzonderheden, zodat zonder te zoeken elk object weer 
terug te vinden is. De grotere objecten worden opgeborgen in de kelder van het 
Bezoekerscentrum, papieren , foto’s en boeken worden opgeslagen in de kasten 
van het “kamertje” dat helaas langzamerhand veel te klein is geworden. Laat het u 
echter niet weerhouden van het zeker stellen van ons cultureel erfgoed; de leus 
blijft: “Gooi onze geschiedenis niet weg!”      

H.Koning. 
 

De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
Eerst de oplossing van de foto in nummer 1 van deze jaargang: dat waren de ramen 
aan de westkant van de Aude Schúele, de Christelijke Lagere School aan de Badweg.   
 

Het prijsje, een Monnikskaasje, is gewonnen 
door Vola de Boer. 
 
De nieuwe opgave: waar is deze foto (door 
Arthur Bouma uit Utrecht) genomen en wat is 
hier precies te zien. 
 
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; vóór 
15 september. 
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een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
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Oproep: 
Oude voetbalfoto's 
Begin volgend jaar verschijnt een boek over 75 jaar De Monnik. De redactie zoekt 
nog naar foto 's over het voetballen van voor de Tweede Wereldoorlog. Met name 
foto 's van het eerste voetbalveld dat in 1932 en een aantal jaren daarna in gebruik 
was. Dit voetbalveld lag aan het eind van het Westerduinenpad aan de rechter 
kant tegen de duinen aan. Er was zelfs een theehuisje van mevrouw Van der Sluis, 
de notaris weduwe die jarenlang gewoond heeft in de Schierstins. Mocht u een 
foto daarvan bezitten, of weten waar die te verkrijgen is, dan horen we dat graag. 
Ook andere foto 's van voor de oorlog zijn van harte welkom. Reacties kunt u 
mailen, doorbellen of sturen naar Jan Abrahamse, Langestreek 19, 9166 LA 
Schiermonnikoog, tel 06-53 938 486, e-mail: janabrahamse@home.nl 
of naar Aldert Stielstra, tel 06-22 831 662, e-mail: a.stielstra@chello.nl 
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Bombardement op 8 januari 1941 
kost vijf eilanders het leven 
Bauke Henstra 

Woensdag 8 januari 1941, een koude winterdag, zou een zwarte dag worden voor 
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Schiermonnikoog. Vijf eilanders werden gedood door een bombardement door een 
Engelse bommenwerper, die Schiermonnikoog aanzag voor het Duitse eiland Bor
kum. Een terugblik op die vreselijke vergissing. 

Rond zes uur in de namiddag van die woensdag 8 januari 1941 stijgen van de 
Engelse basis Waddington bij Lincoln enkele bommenwerpers op om Duitse ste
den te bombarderen. Twee toestellen zullen de stad Emden bombarderen en het 
andere toestel het Duitse eiland Borkum waar zich een marinebasis bevind. In 
een rapport van een bemanningslid van het toestel dat Schiermonnikoog bom
bardeerde staat dat "door zeer slecht zicht en andere omstandigheden de be
manning niet in staat was geweest het eiland Borkum te vinden. De navigator 
besprak de vlucht, maar zei dat hij er niet van overtuigd was dat ze het eiland 
Borkum hadden gebombardeerd". 
Enkele weken later moest een Brits vliegtuig een noodlanding maken op Schier
monnikoog. In dit toestel zat een bemanningslid dat in januari Schiermonnik
oog had gebombardeerd; hij hield dit verhaal echter voor zich. 
Jaren later krijgt hotelhouder Sake van der Werff een brief toegestuurd van een 
bemanningslid van het vliegtuig die het bombardement veroorzaakte met de 
volgende inhoud: 
"Ik hoorde op de basis enkele dagen later wat er was gebeurd - dat onze bom
men op het verkeerde eiland waren terechtgekomen - en ik moet u, geachte 
Van der Werff, dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden voor deze zeer on
gelukkige gebeurtenis van januari 1941. Toen ik later een noodlanding moest 
maken op Schiermonnikoog raakte ik daarbij lichtgewond. Ik werd behandeld 
door een Duitse arts die mij vertelde dat door ons bombardement enkele huizen 
totaal waren vernield en enkele mensen waren gedood. Hij vertelde dat er op die 
dag juist een verjaardag werd gevierd (Catharina Drayer; BH). Ik wilde steeds 
mijn verontschuldiging aanbieden wanneer ik bij de huizen kwam, maar ik 
sprak geen Nederlands en ook geen Duits en was bang om de Duitse arts of an
dere Duitsers in vertrouwen te nemen. Later speet mij dat heel erg dat ik het 
toch niet gedaan had. Ik betreur het bombardement ten zeerste en ik schaamde 
mij toen ik hoorde dat de dood zo spoedig na een verjaardag kwam". Aldus de 
schrijver in zijn brief aan Sake van der Werff. 
In een proces-verbaal, opgemaakt op 9 januari door veldwachter Johannes Mon
derman, staat het volgende te lezen. Monderman bevond zich op die sste janu
ari op de Voorstreek en hoorde een vliegtuig aankomen en het dorp naderen. 
"Plots hoorde ik een gierend geluid, gevolgd door een paar hevige ontploffingen. 
Uit ingesteld onderzoek bleek dat op het oostelijk gedeelte van het dorp bom
men waren gevallen en tengevolge daarvan waren enkele huizen op de Lange
streek, te weten nr. 11, 13 en 14, totaal vernield en dat er aan de percelen 10, 12 
en 16 zware schade was ontstaan. Verder lagen in de nabijheid van voornoemde 
percelen brandbommen, welke echter zonder brand te hebben veroorzaakt met 
zand konden worden gedoofd". 
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links het beschadigde pand Langestreek 16 

Samen met burgemeester 
van den Berg stelde Mon
derman een onderzoek in. 
Onder het vele puin, hout 
en balken lagen nog gewon
den en ze wisten, samen 
met o.a. Leo van der Veen 
en Klaas Matroos, na enige 
tijd zeven vrouwen onder 
het puin vandaan te halen : 
twee waren lichtgewond en 
vijf bleken volgens een ver

klaring van de art~ Berghuis al overleden. Ze werden allen overgebracht naar 
een noodziekenhuis aan de Langestreek nr. 40; de lichtgewonden konden na 
behandeling van dokter Berghuis naar familie in het dorp gaan. De bewo
ners van de zwaarbeschadigde panden Langestreek 10, 12, 16 (respectieve
lijk bewoond door C.W. Carst, weduwe G. Flik-Bakker en J. de Jong) werden 
tijdelijk bij familie of kennissen ondergebracht. 
De mensen die omkwamen waren: Janna Schaafsma, geboren 7 februari 
1893, ongehuwd, Langestreek 13; Meinsina Draayer, geb. 8-9-1869, onge
huwd, Langestreek 11; Wietske Carst, geb. 26-10-1873, weduwe van Herman 
Draayer, Langestreek 11; Catharina Louise Draayer, geb. 8-1-1898, onge-

------ 79 



huwd, Langestreek 11; Grietje Luitjen Kruizinga, geb. 10-9-1870, weduwe 
van Aant Sijtse Carst, Langestreek 10. 
Volgens verklaring van J.M. Hooghart, timmerman, zou de schade aan de 
woningen, volgens een ruwe schatting, 8 tot 10.000 gulden bedragen. Ook 
ontstond er door dit bombardement in het dorp veel glasschade. 
In het ten zuiden van de Langestreek gelegen weiland waren twee bommen 
gevallen zonder schade te hebben aangericht. 
Op 13 januari werden de slachtoffers onder grote belangstelling ten grave 
gebracht. 

Drie kisten op een rij. Op 13 januari worden aan de oostkant van het kerkhof begraven C.L. Draayer; 
W Carst, en M. Draayer. Op de achtergrond links het huis waar nu Henk en Annie Koning wonen 
en rechts het gebouw van de Openbare lagere school (nu staat hier de nieuwbouw van het gemeen
tehuis). 

Afneming van het eiland XV 
Durk Reitsma 

In deze aflevering even een zijstapje naar de Banckspolder; dit naar aanlei
ding van vragen over het beheer van de Banckspolder met zeedijk en water
lossingen vóór 1945. 
De Banckspolder is een particuliere zeewerende polder, waarover in de ar-
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chieven buiten het eiland bijzonder weinig is te vinden. Misschien is er on
der de rubriek "Openbare werken en Waterstaat" in het gemeente-archief 
van Schiermonnikoog iets te vinden (?) 

Uit het gegeven dat Mr. John Eric Banck het bedijken van de toenmalige 
kwelder uit eigen middelen financierde, blijkt dat hij zich royaal opstelde. 
Hoeveel en wanneer hij geld spandeerde aan het onderhoud van de zeedijk 
en de twee waterlossingen is niet bekend. 

In 1893 werd Hartwig Arthur Berthold von Bernstorff eigenaar van het ei
land Schiermonnikoog met het gehele heer en feer dat daar toe behoorde. 
In een op 5 november 1945 door notaris Bolwijn opgesteld rapport staat on
der de paragraaf "Zeewering": "Het onderhoud der zeeweringen komt geheel 
ten laste van den eigenaar, aangezien geen zeewerend waterschap voor 
Schiermonnikoog in het leven is geroepen. 
Hoewel het onderhoud in de oorlogsjaren niet zoo intensief kon geschieden 
als in normale tijden, verkeeren de zeeweringen in goede staat van onder
houd." 
Aangenomen mag dus worden dat de drie, elkaar opvolgende grafelijke eige
naren de verantwoordelijkheid droegen voor het onderhoud van de zeewe
ringen op het eiland Schiermonnikoog. 
Uit de periode 1893-1906 (eigenaar graaf Hartwig Arthur Berthold von Bern
storff) zijn geen aantekeningen over mogelijk slecht onderhoud van de zee
weringen bekend en evenmin van klachten van de inwoners van Schiermon
nikoog. 
Uit de periode 1906-1939 (eigenaar graaf Georg Ernst August von Bernstorff) 
zijn wel wat probleempjes opgetekend. De graaf zou, volgens mededeling 
van Ede Jeppe Visser, in 1922 een aantal boeren hebben opgedragen, onder
houd aan de zeedijk te plegen en de waterlossingen te herste11en. Bij weige
ring zou een verlenging van de pacht gevaar lopen! 
Dat de grafelijke eigenaar geen constante aandacht voor de zeeweringen had 
kan worden opgemaakt uit het volgende: 
Op 12 oktober 1910 (oud waterstaats archief 1910-2126) richtte wethouder 
H. Jansma zich met een brief tot de opzichter van de Waterstaat met de vol
gende inhoud: 
"Ik acht mij verplicht u, namens een aantal pachters van land in de Polder 
van Banck, te wijzen op de toestand der zeedijk rond de Polder van Banck. 
Zij zijn van mening en ik deel die mening, dat de toestand der Dijk van dien 
aard is, dat hierin noodig moet worden voorzien. 
Aandringen bij den landeigenaar Graaf von Bernstorff leidde niet tot een ingreep. 
De Graaf acht het niet noodig voorzieningen te treffen, die den Dijk minder 
kwetsbaar zullen maken, reden waarom ik mij namens de pachters tot u wend 
met het verzoek, de teen der Dijk uit Rijksmiddelen te herstellen en te verzwaren. 
U kent de Dijk en U weet als geen ander dat de qualiteit der Dijk veel te wen-
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schen over laat, en dat eene mogelijke doorbraak geenszins behoort tot de ei
lander verbeelding, zooals de Graaf de pachter heeft voor gehouden. Daarbij, 
zoo stelde de Graaf, is een goede Dijk een eerste belang der pachters van land 
in de Polder van Banck, die naar zijn mening thans een andere naam kan dra
gen. 
Daarbij zoo stelde de Graaf verder, dienen de pachters met voorstellen ter goed
keuring zich tot hem te wenden. En mochten zij die Dijk willen versterken, dan 
zal hij zijn goedkeuring daaraan niet onthouden, onder de voorwaarde dat de 
kosten, gemoeid met het onderhoud, door de pachters worden betaald. 
Waar het hier eenvoudige en zeker gene welgestelde pachters betreft, spreekt 
het voor zich dat geen der belanghebbenden in staat is de kosten van een dijks
verzwaring te betalen; reden waarom ik mij tot U wend met het verzoek, de 
Dijk te inspecteeren en daarover te rapporteeren, daar de kennis en meningen 
der pachters door den Graaf in twijfel worden getrokken. 
Ik verzoek u verder te willen bemiddelen om eene subsidie, noodig voor de 
herstelwerken der Dijk rond de Polder van Banck te verwezenlijken. 
Het gedeelte der Dijk nabij de Reeweg is minder hoog dan de rest van de Dijk 
en tijdens de stormvloed van Maart 1.1 . stond het zeewater hier tot aan den 
kruin van den Dijk. 
Dan de waterlossing bij de Kleine Riet, daarvan is te vrezen dat deze tijdens een 
zware zuidwester geen stand kan houden. En tenslotte is de overgang bij de 
Kooiduinen en de Herderschuil zoo ver uitgesleten dat van eene angstige situ
atie sprake is. 
In uw schrijven van 28 October 1.1. (Een brief van Rijkswaterstaat aan de ge
meente Schiermonnikoog, D.R.) liet u weten dat de begrooting van kosten van 
het werk van bestrating van de Reeweg en Middenstreek te hoog is opgebouwd. 
Hieruit blijkt uw groote kennis van dergelijke werken. 
U zou ons ten zeerste aan U verplichten door uw kennis en invloed aan te wen
den voor het verkrijgen van een subsidie, noodig voor de hoogst noodzakelijke 
aanpassingen van de Dijk rond de Polder van Banck. 
Gaarne verneem ik van U dat U spoedig, of iemant van Uwentwege de Dijk 
komt inspecteeren en behulpzaam kan zijn bij het bemiddelen voor het verkrij
gen van finantiële hulp". 

H.jansma 

Een gehoopte reactie van opzichter Winterterp heb ik niet kunnen vinden. 
Wel dat hij met potlood op de brief van Jansma heeft geschreven: "Het ei
land inclusief de Polder is privébezit van graaf Von Bernstorff. De indertijd 
voor rekening van Mr. Banck opgeworpen zeewering bewijst voldoende dat 
het onderhoud aan de dijk op Schiermonnikoog niet tot de taken van het 
Rijk behoort". 
Het Rijk greep dus niet in ! 
Op 7 april 1911 schreef de heer Verwer, waterwaarnemer voor Rijkswater-
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staat op Schiermonnikoog, een briefje aan de heer Winterterp. Hij schreef 
ondermeer: "Graaf von Bernstorff schijnt het gevaar van de verzwakte zee
dijk in te zien; werklieden van aannemer Leegstra zijn thans bezig met 
herstelwerken". 
Voorzichtig kan worden vastgesteld dat met name in de periode 1906-1939 
(eigenaar Georg Ernst August von Benstorff) het onderhoud aan de zeedijk 
en de waterlossingen niet uitvoerig zal zijn geweest. 

De periode 1939-1945 (eigenaar Berthold Eugen von Bernstorff) was te kort 
en te bijzonder om er een waarde-oordeel aan te kunnen koppelen . 

Het hemd van Schiermonnikoog 
Hilbert G. de Vries 

Enige tijd geleden kwam ik in een boekwinkel het boek: 'Het streekdrachten 
boek' (uitgegeven m.m.v. het Openluchtmuseum in Arnhem) tegen. Op blz. 
364 stond een foto van, en een artikeltje over, een mannenhemd uit 1815. Er 
stond bij dat het een hemd was afkomstig van Schiermonnikoog. 
Na een e-mailtje naar het Openluchtmuseum kreeg ik een bericht van Hanneke 
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van Zuthem, conservator 
kleding & sieraden van het 
museum, waarin ze schreef 
dat er helaas verder weinig 
informatie over dit hemd 
was. Het was aangekocht 
van iemand op Schiermon
nikoog. Het draagt de initia
len MW (waartussen een 
anker) en is gedateerd 
1815. 

Mevrouw Van Zuthem schreef er bij: "Uit dezelfde bron zijn er ook drie hem
den met de initialen WW gedateerd 1825 (1) en 1815 (2). Helaas werd vóór 
de laatste decennia van de 20ste eeuw zelden door het museum genoteerd 
door wie de verworven kleding was gedragen. Nu is dat één van onze be
langrijkste vragen en criteria. 
Dit hemd is, evenals de andere 3 en nog meer kleding, eind jaren '50 ver
worven van 'Dubblinga Wiebbers' In de gauwigheid geteld hebben wij 31 
kledingstukken/accessoires en 1 vuurmandskleed in onze collectie met de 
vermelding Schiermonnikoog. Ze lijken allemaal uit dezelfde familie te ko
men. Het betreft kledingstukken voor een man, een vrouw en een meisje. 
Een vuurmandskleed is een afdekkleed voor de vuurmand, vaak van laken". 

Toen ik (hgdv) de initialen WW zag, moest ik denken aan de naam Wiebes, 
een bekend eilander geslacht dat vele kapiteins heeft voortgebracht; o.a. de 
kapitein van de Europa (bekend van het boek 'Europa ahoy'). 
En toen ik las dat het hemd (de hemden) verworven was van Dubblinga 
Wiebbers, ben ik gaan zoeken naar een verbinding tussen de eilander fami
lies Dubblinga en Wiebes; die was er: in ieder geval één keer: de grootmoe
der van Hessel Dubblinga. 

Een bezoek aan mevr. Dubblinga-Bos aan de Badweg leverde het volgende op: 

"Haar schoonmoeder, Aafke Dubblinga-Wiebes geb. 19-4-1893 en gest. 2-9-
1978 (haar man Meint Dubblinga, geb. 10-6-1892 was stuurman en gest. 25-
11-1929 te ??), (Teensma, 96)) was executeur-testamentair van Jannetta Mar
grietta Wiersma (geb. 4-8-1871 en gest. 17-4-1954). (Teensma, 333). 
Deze woonde met haar zuster Grietje aan de Langestreek (in het huisje waar 
nu Karin Hauer woont) , waar ze een winkeltje hadden. 
In de vijftiger jaren (wanneer precies wist mevr. Dubblinga niet meer) was 
een mevrouw van het museum bij Aafke geweest en die mevrouw had een 
koffer vol kleren meegekregen van Aafke. 
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De kleren zouden dus waarschijnlijk komen uit de familie Wiersma; even
eens een bekende eilander familie met veel zeevarenden". 

Edoch: in de familie Wiersma komt niet iemand voor waarvan de naam be
gint met een W, en ook niet iemand waarvan de naam begint met een M! 
Maar: Jannetta haar vader (Lammert) was getrouwd met Grietje Wiebes de 
Wilde. (Teensma, 333). 
Grietje Wiebes de Wilde haar vader was Wijbe Eitjes de Wilde (Teensma, 
338), diens vader Eitje (Aaltje) Clases de Wilde was getrouwd met Theuneke 
Wijbes, Teuneke was een dochter van Wijbe Wiebes en Trijn Pieters. (Wijbe 
en Wiebe zijn natuurlijk vormen van dezelfde naam) (Teensma, 337 en 320). 
Een broer van Teuneke heette Wijbe - en deze Wijbe Wiebes was gedoopt 
op 15-10-1758, was schipper en is gestorven vóór 1833. (Teensma, 320). 
Wijbe was getrouwd op 29-12-1786 met Romkje Martens (6-12-1761 - 8- 1-
1833) en zij hadden twee dochters en twee zoons; deze zoons waren Wijbe -
geb. 13-6-1788, kapitein en gestorven 18-3-1819 op zee, getrouwd op 6-8-
1815 met Riemert Hendriks Carst; en Marten - geb. 7-9-1790, schipper grote 
zeekust en gestorven tussen 1857 en 1860, getrouwd op 21-11-1816 met 
Wiegeltje van der Zee en op 7-4-1825 met Riemert Hendriks Carst (de wedu
we van zijn broer die in 1819 op zee was gebleven). (Teensma, 53 , 320/321). 

Zo zijn we dus toch weer bij de familie Wiebes uitgekomen: de hemden uit 
1815 en 1825 kunnen dan van Wijbe of zijn vader zijn en het andere hemd 
uit 1815 van Marten. 

Absolute zekerheid is er natuurlijk niet; alleen van de geefster en de her
komst bij Jannetta Wiersma vandaan. 

Gruno: Vakantiehuis en _gezondheid op 
Schiermonnikoog voor 1 '940 
Bunna Ebels-Hoving 1 

Op het kleine waddeneiland Schiermonnikoog leefde men ooit van de vis
vangst en de zeevaart, en nu van de bezoekers. Hoe de overgang van de ene 
naar de andere bron van inkomsten plaatsvond is een interessant verhaal. 
Dat verhaal kent zijn versnellingen en vertragingen, zijn toppen en dalen - ja 

' Mevrouw Ebels-Hoving is historica; oud-docent aan de Rijks Universiteit Groningen. Zij is één 
van de leden van het Klein Historisch Genootschap uit Groningen, het Lutje H.G. Ze heeft deze 
lezing gehouden op het symposion van het Lutje H.G. - 18 en 19 maart 2005, Schiermonnik
oog. 
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zelfs zijn dramatiek. De transformatie heeft zijn meest spectaculaire kanten 
getoond toen er in de tweede helft van de 19de eeuw grootse plannen ont
stonden voor de ontwikkeling van een Noordzeebad naar Duits voorbeeld, 
compleet met Badhotel en verdere 'Anlagen' . Hoe die plannen met vallen en 
opstaan werden gefinancierd en gerealiseerd, en hoe treurig het tenslotte af
liep met het glorieuze Badhotel dat letterlijk in het water viel: .. .. dat alles 
valt te lezen in een themanummer dat de eilander Cultuur-Historische Ver
eniging 't Heer en Feer' in 1999 heeft uitgegeven (Arend J. Maris en Hilbert 
G. de Vries - Een eeuw toerisme. Van Badgast tot Recreant). 
In het volgende gaat het om een ander aspect van de eilander ontwikkeling 
tot toeristenoord, een minder ambitieuze en spectaculaire, maar minstens 
even belangrijke: de bouw van particuliere vakantiehuizen, zoals die vooral 
na 1918 op gang kwam. Het is interessant dat er in de geschiedenis van de 
eilander ontwikkeling tot toeristenoord een soort breuk te zien valt rond 
1920: de tijd van de centrale planning lijkt dan voorbij, de ambities om een 
echt, als zodanig geaccepteerd kuuroord te worden verdwijnen, en wat er 
overblijft is: Huizenbouw. Daarmee gebeurde er met de ruimtelijke ordening 
van het eiland iets heel anders dan men aan het begin van de eeuw had ge
wild en voorbereid; van een villapark aan het einde van de Badweg kwam -
afgezien van een enkel los huis - niets, en het in stand houden van een di
recte bootverbinding met de noordzijde van het eiland mislukte jammerlijk. 
In plaats daarvan kwam een verspreide 'huisjesbouw' op gang, zowel binnen 
het bestaande dorp als daarbuiten in de duinen. Zo veranderde het eiland 
toch van aanzien, maar het proces was heel geleidelijk, bijna sluipend. In 
wat hier volgt zal er een enkele ontwikkelingslijn worden aangegeven; meer 
dan een eerste verkenning is het niet. Materiaal voor de korte zoektocht 
bleek tijdelijk te berusten in het Streekarchief Dongeradeel, waar de Indica
teurs, registers van in- en uitgaande stukken van de gemeente Schiermon
nikoog (1917-1939) zich ter (nadere) inventarisatie bevinden. Een veelbelo
vend onderdeel van die stukken vormen de Bouwaanvragen, maar deze zijn 
verre van systematisch ingediend en behandeld. Het is duidelijk dat lang 
niet alle aanvragen en tekeningen in het archief aanwezig zijn; veel is er nog 
in particuliere handen, en dus krijgen we niet meer dan een vluchtige in
druk van het hele proces. Toch is dit wel interessant, want wat er gebeurde 
bepaalt tot op heden het aanzien van het eiland. 
Wie bouwden die vakantiehuizen , waar woonden ze, en waarom kozen ze 
Schiermonnikoog? Op zulke vragen is natuurlijk geen standaardantwoord te 
geven, maar een enkel voorbeeld kan misschien wel als wegwijzer dienen. 
Voor het voorbeeld dat ik hier geef ligt het materiaal niet in het Streekar
chief, maar in mondelinge overlevering en een enkel familiepapier. Die fa
miliegeschiedenis vertelt het volgende: 
De Groninger aannemer Geerd Kuiper (geb. 1863), die aan het Gedempte 
Kattendiep 'in stad' een timmerbedrijf bezat dat later naar de Singelweg 
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werd verplaatst, had een 
groot gezin, waarin helaas 
de volksziekte tbc heerste: 
tenminste twee zoons 
moesten daarvoor 'kuren'. 
Hoewel Kuiper's zaken goed 
gingen en hij een zeker 
aanzien genoot (hij was ou
derling van de Hervormde 
Gemeente) moet een be
handeling van zijn zieke 
kinderen in een buiten
lands kuuroord buiten zijn Het huis zoals het tot de verbouwing van het portaal er uitzag 

(Foto afkomstig van de huidige bewoners, de familie Klontje) 
gezichtskring hebben gele-
gen. Maar hij bedacht iets anders. Op de Langestreek te Schiermo.nnikoog 
liet hij twee vervallen schippershuisjes afbreken en bouwde op die plaats 
een eigen 'tweede huis', dat hij Gruno noemde. Hij voorzag het van een over
dekt portaal aan de Zuidzijde, aan de kant van de streek, waar de jongens 
konden liggen .. .'in de zon, uit de wind'. (Tot voor kort viel die aanbouw nog 
duidelijk te herkennen, nu is de ruimte als een hal binnen het huis getrok
ken). 

De bouwtekeningen zijn ongedateerd, maar Gruno moet van ongeveer 1920 
stammen. Later werd het huis door een gepensioneerde zeeman gekocht die 
het omdoopte in ten Anker. Tegenwoordig prijkt het in uitstekende staat te
midden van zijn naar ouderdom en uiterlijk heel diverse buurhuizen, en zal 
niet gemakkelijk als een oorspronkelijk vakantiehuis worden herkend. Zijn 
genezende doel heeft het trouwens niet bereikt: de zoons zijn als jongvol
wassenen, even 20 jaar oud, gestorven. 
Het verhaal van Gruno roept algemene vragen op: wat was de rol van de 
stad-Groninger middenstand bij de bouw van zomerhuizen op Schiermon
nikoog, hoe reageerde de gemeente op deze initiatieven, en: hoe zwaar wo
gen gezondheidsoyerwegingen bij de keuze voor het eiland? 

Bouw van de zomerhuizen 
Ja, het aandeel van 'Stadjers' is in de vroege 'zomerkolonisatie' van het ei
land groot geweest. De drie oudste villa's werden vlak voor en vlak na de 
Eerste Wereldoorlog gebouwd aan het einde van de Badweg door de Gro
ningse wijnhandelaar Onnes, de eveneens Groningse bankier Jhr. Van Viers
sen Trip, en door de 'Fries" Verdam, rector van het gymnasium te Sneek 
(maar was hij Fries?) . Dit waren prestigieuze bouwwerken die duidelijk de 
overgang markeren van de grootse Kuuroordplannen rond het Badhotel 
naar de minder gestuurde individuele en meestal veel bescheidener aanpak. 
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Over de historie van deze huizen is in het hierboven genoemde boek ge
schreven, en ook door Anneke Rubens-Onnes: Opduin, een wandelend huis, 
Groningen 2004. Uiteraard werd er hier gewerkt met eigen architecten, zoals 
ook kort nadien nog gebeurde door de Groningse zakenlieden Kwint en Ro
denberg, die eveneens aan de Badweg, maar dichter bij het dorp bouwden. 
Dat er hier mogelijkheden lagen werd ingezien door de Gronings/Helpmanse 
aannemer Timmer: hij kocht in 1919 een groot stuk grond langs de Badweg 
aan de Westkant met het plan dit in 13 percelen te gaan verkopen. Waar
schijnlijk is deze verkoop pas goed op gang gekomen in het begin van de ja
ren dertig, wat blijkt uit de jaarlijks herhaalde bouwaanvragen van Groning
se families die telkens worden tegengehouden door het protest van Timmer 
die bezwaar maakt tegen het verleggen van de rooilijn: zijn huis Enno dien
de hier de maat te zijn. En intussen had de Schiermonnikoger aannemer 
Van Gennep het resterende terrein volgebouwd met 'allerschunnigste keet
jes' - volgens het oordeel van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
Timmer moet uiteindelijk verloren hebben want de keetjes zijn afgebroken 
en er zijn huizen gebouwd die veel dichter bij de weg liggen dan het nog al
tijd wat teruggetrokken Enno. Maar hoe dat precies in zijn werk is gegaan 
vertellen de gedeponeerde bouwaanvragen niet. 
Maar intussen was er, parallel aan de aanvragen-van-buiten, een interne 
bouwbedrijvigheid op gang gekomen en deze laat zich uit de eilander ar
chieven duidelijk aflezen. Tegen de spaarzame aanvragen voor de bouw van 
woningen staan er vanaf 1921 ineens grote aantallen voor iets dat met de 
onflatteuze naam hok wordt aangeduid, of een enkele keer schuur, uitbouw 
heet. Die aanvragen komen altijd van inwoners van het eiland, en ze worden 
altijd gegund. Dat laatste is bijzonder, want bouwen op Schiermonnikoog 
gaat echt zomaar niet: een ontwerp van de Groningse architect Bulder wordt 
steeds weer geweigerd. Laat de argelozer lezer nu niet denken dat de hokken 
zo gemakkelijk werden toegestaan omdat de eilander veestapel werd uitge
breid ... had de groeiende stroom toeristen niet ook een groeiende behoefte 
aan zuivelproducten? Er was toch in 1924 een zuivelfabriek op het eiland 
gesticht? Welnee, waar het hier natuurlijk om gaat is de bouw van zomerver
blijven voor de inheemse gezinnen, die in de hokken over-zomeren terwijl 
er badgasten in hun huis verblijven. Intussen ging de bouw van echte zo
merhuizen wel door, en nu ook buiten de kern dorp - Badweg. Zo verrees in 
1927 het 'hypermodern' genoemde Reezicht van de Groningse schoonzoon 
van de bouwer van Gruno, architect Reker, nu aan de oostzijde van het dorp 
naast de nieuwe zuivelfabriek. Het huis deed zijn naam eer aan, want vanuit 
het bovenraam kon men inderdaad de veerboot zien aankomen op de ook 
in 1927 gebouwde steiger, met het voordeel dat men zich tijdig op weg kon 
begeven om daar familie en vrienden te verwelkomen. Buiten het dorp aan 
de Noordkant verrees in 1929 het Steenen huis van dominee Steen uit An
jum. Merkwaardig is dat direct daarna nog door drie andere dominees 
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bouwaanvragen voor villa's werden ingediend: namelijk door ds. Kramer uit 
Berlikum, ds. Bange uit Zuidhorn en ds. Eringa uit Oegstgeest. Daarmee was 
het overwicht van de Groninger zakenlieden doorbroken. En dat gebeurde 
ook op een andere manier. Het lijkt er namelijk op dat de grootste bouwacti
viteit in de jaren twintig en dertig een middenweg vormde tussen de villa
en de hokkenbouw: die activiteit kwam van eilander bouwers; betrof een
voudige, 'nette' vakantiehuizen, voor directe verkoop bestemd. Aannemer 
Hooghart is daarin vanaf 1921 tot ver na de tweede wereldoorlog actief en 
succesvol geweest. Een hele rij van zijn bakstenen halfsteens huizen mar
keert zich nog duidelijk met hun rode pannendaken aan de Noorderstreek, 
nu meestal in verbouwde staat. 
Maar met al dit gebouw, of het nu villa's, huizen of hokken betrof, begon het 
aanzien van het eiland toch wel flink te veranderen. In de loop van de jaren 
dertig begon het Burgemeester en Wethouders dan ook te dagen dat het in 
de aan hun toevertrouwde ruimte een rommeltje ging worden. Er moest ge
ordend. Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Tussen 1933 en 1940 werden er 
steeds nieuwe gemeentelijke uitbreidingsplannen gemaakt, verbeterd, en .. . 
verworpen. Het liep zo hoog dat Gedeputeerde Staten van Friesland zich met 
de zaken gingen bemoeien: zij suggereerden beleefd om die plannen nu 
eens door 'bekwamen' te laten maken . Daarop bood graaf Bernstorff, grond
bezitter van het eiland, zijn diensten aan. Misschien als antwoord daarop 
kwamen de Staten nog eens terug met 'deskundigen '. De oplossing werd ge
zocht in de benoeming van een gemeentearchitect, hetgeen met veel ruzie 
binnen de Raad gepaard ging. De keuze viel voorlopig op de Dokkumer ge
meentearchitect Venstra, die in 1935 meteen om een lijst van de hokken ver
zocht. Waarschijnlijk lag dat gevoelig, want pas toen hij drie jaar later vast 
werd benoemd durfde de Raad te pleiten voor een 'voorlopig uitvoeren van 
de opruiming zomerhuisjes '. Bovendien ging de gemeente nu controleren 
welk gebruik men eigenlijk van zijn zomerhuizen maakte: architect Reker 
kreeg zo een waarschuwing omdat hij zijn eigen aangebouwde keuken als 
slaapgelegenheid bleek te gebruiken. Architect Venstra had overigens zijn 
esthetische principes: hij vond dat men moest ophouden met die lelijke riet
daken op de nieuJVe zomerhuizen: 'op schuin ' horen toch zeker Hollandse 
pannen! Gelukkig kwam het wel zover dat het Ministerie van Binnen 1 andse 
Zaken eindelijk de opruiming van krotwoningen eiste, maar toen was het in
middels 1940 en had het bevel wellicht militaire redenen. 
Naast al die verboden staat een toestemming: de weduwe Schut mag haar 
'lighal' nog voor de duur van een jaar behouden. Dat voert ons terug naar 
het portaal van Gruno, en daarmee naar de vraag in hoeverre men nog dacht 
dat het verblijf in de zomerhuizen goed voor de gezondheid kon zijn. 

Gezondheidscultus in het zomerhuis 
Dat zeelucht gezond is en dat je de kust dus op moet zoeken is al sinds de 
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18de eeuw een vast geloof, zowel in professioneel-medische als in leken
kringen (zie hiervoor het mooie boek van Alain Corbin, vertaald als Het ver
langen naar de kust, Nijmegen SUN 1989). Tegenwoordig is dit geloof prak
tisch onwrikbaar geworden. In de eerste jaren van de tweedehuizenbouw op 
Schiermonnikoog kreeg de idee van het zuiverende zeebad en de zuiverende 
zeelucht speciale vorm in de stichting van twee kinderkolonies, Sint Egbert 
en Elim, beide in 1922 en beide aan de Badweg. Ook van deze kolonies is de 
geschiedenis beschreven - want geschiedenis zijn ze inmiddels: toen vanaf 
de jaren zeventig haast ieder Nederlands kind met zijn ouders naar de cam
ping vertrok werden ze opgeheven. Juist toen werd er op Schiermonnikoog 
nog even een poging gedaan om van het eiland een volwaardig kuuroord
nieuwe-stijl te maken: een van de koloniehuizen werd verbouwd tot een 
kuurhotel , Vita Maris, met medische apparatuur en medische pretenties. In
teressant is dat deze poging mislukte op grond van dezelfde problemen die 
al voor 1914 bij de ondergang van het Badhotel hadden gespeeld: gebrek 
aan belangstelling bij zowel de plaatselijke bevolking als de medische stand. 
Vita Maris stortte dan wel niet letterlijk in zee zoals zijn ongelukkige voor
ganger, maar werd tot een gewoon appartementenhotel, zonder kuurpreten
ties. Zo bleek weer dat de zeewaterkuur, hoewel een vast volksgeloof het in 
Nederland nooit heeft gebracht tot de status van officieel erkend therapeuti
cum. Tot op heden is het steeds weer mislukt er een institutioneel succes 
van te maken, maar dat wil niet zeggen dat het algemene geloof in de zuive
re zeelucht en het reinigende zeewater niet krachtig doorwerken in de sa
menleving. Dat deed het ook op Schiermonnikoog, maar binnen het huisge
zin, in en om het vakantiehuis. Waar de overheid of het grootkapitaa 1 ge
faald hadden in de opzet van echte kuuroorden verzorgde men zijn eigen 
kuur. Die had ongetwijfeld zijn specifieke familietrekjes, maar werd toch ook 
bepaald door algemene omstandigheden die alleen voor de Nederlandse en 
meer specifiek de Schiermonnikoger omstandigheden golden. 
Eerst het algemene. Een zomerhuis op het eiland zag er in principe niet an
ders uit dan de zomerhuizen die in het Interbellum overal verschenen, op de 
Veluwe, in het Gooi, bij Bergen, op de andere eilanden. En ook de drijfveren 
achter deze golf van tweede-huizen-bouw waren dezelfde: het zoeken naar 
rust in een leven dat toen al als presserend werd gevoeld, met daarnaast de 
hoop op een soort natuurbeleving die in de eerste plaats esthetische voldoe
ning, maar misschien ook een zekere aangename spanning zou oproepen. 
Ook was het inademen van frisse lucht natuurlijk altijd goed voor lichaam 
en ziel. Het lijkt er echter op dat er in de vakantiehuizen aan de kust, en dus 
ook op Schiermonnikoog, een extra zwaar accent werd gelegd op dit ge
zondheidsaspect. Uit mondelinge overlevering blijkt dat dáár in elk geval 
sprake is geweest van een bescheiden cultus. Er was sprake van echte ritu
elen: de reis, de ideale duur van het verblijf, het rooster van verschuivende 
badtijden dat het ritme van de vakantiedag totaal bepaalde, en de rigoureuze 
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wintersluiting. Dat alles verleende de hele onderneming het karakter van 
een zeker gewicht, een bepaalde ernst: het verblijf in het vakantiehuis moest 
niet alleen genoten worden, het moest ook zijn vruchten afwerpen. 
Wat betreft de reis. Nog steeds is het zo dat er op grote schaal niet wordt be
seft dat niet ieder Waddeneiland een soort Texel is, waarheen de pont aan
en afvaart. Nog steeds is komen en gaan van de veerdienst een factor die het 
eilander leven bepaalt; en nog steeds neemt de reis vanuit Groningen naar 
het eilander huis evenveel tijd als die naar Amsterdam Centraal. Maar vóór 
de bouw van de steiger in 1927 (die nu toegang geeft tot de jachthaven) 
duurde die tocht wel zes of zeven uren: men ging aan boord in de stad op de 
'Hoek van Ameland' en voer over het Reitdiep naar Zoutkamp, stak over 
naar Oostmahorn, stapte bij nadering van het eiland over op een 'vlet' en 
werd tenslotte op boerenwagens naar het eiland getrokken. Ook toen de be
jubelde steiger er eenmaal was bleef dat overstappen trouwens nog vaak no
dig; daarbij kon het gebeuren dat minder handige passagiers misstapten en 
met koffers en al het modderige wad indoken. De tocht was een klein avon
tuur met zijn charmes en gevaren. Omdat het Wad alleen bij hoogwater 
overgestoken kon worden varieerden de reistijden per dag. Dus werd al lang 
van te voren het botenboek geraadpleegd, want men moest aankomen als 
de winkels nog open waren. (Pas de moderne steiger van 1968 die veel ver
der naar het oosten ligt heeft het gemak van vaste vaartijden gebracht.) 
Eenmaal in huis aangekomen was de eerste handeling: raadpleging van de 
badtijden-lijst. Want evenals de boottocht werd het zeebad door de waters
tand bepaald: 'in zee ' mocht men alleen bij opkomend en hoog water, als op 
het strand de vlag woei, en nooit bij afgaand water of buiten het gemarkeer
de strand. Er circuleerden gruwelijke verdrinkings- en vermissingsverhalen. 
Dus reguleerde de bad tijd de dag, want ... het zeebad was een dagelijkse acti
viteit, die niets met het moderne zonnebaden te maken had. Weersomstan
digheden waren onbelangrijk en mochten de regelmaat van het zuiverende 
bad niet verstoren - uitzonderlijke verschijnselen als onweer natuurlijk daar
gelaten. Verkouden worden kón niet, het bad was hardend en dus goed. En 
zijn specifieke waarde ontleende het juist aan die dagelijkse regelmaat; zom
aar eens een dagj.e baden, met mooi weer dan natuurlijk, zou geen effect 
hebben want het ging om de dagelijkse onderdompeling, de ware overwin
ning van de golven. Strandverblijf na het bad was wenselijk, maar niet nood
zakelijk: hierbij mocht het weer een rol spelen, men hoefde de vaak ijzige 
Schiermonnikoger zandstormen niet perse uit te liggen of uit te zitten. Wel 
was het de gewoonte dat de kinderen na het bad nog een tijdlang op het 
strand bleven, maar dit was waarschijnlijk meer om de moeder rust te gun
nen dan dat het zo gezond werd geacht. De altijd aanwezige dienstmeisjes 
bleven achter om vanuit een rieten strandstoel het kroost in het oog te hou
den en eventueel voor te lezen. Moeder zelf deed aan dit strandleven niet 
mee, zij winkelde intussen in het dorp of ontving visite. 
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Behalve het vast geloof in het nut van een dagelijks zeebad bestond er ook 
een overtuiging omtrent de wenselijke duur van het geheel: die was, ideali
ter, zes weken. Als men de zondagen als rustdag-van-het-baden nam bete
kende dit een aantal van ongeveer 40 zeebaden, en dat werd een goede basis 
geacht voor een gestel dat de volgende winter gezond door zou komen. In
derdaad verbleven veel gezinnen de volle zes zomerweken in hun tweede 
huis. In feite werd, mee door de aanwezigheid van een of zelfs twee dienst
meisjes, het hele huishouden eenvoudig verplaatst: er was niet of weinig 
sprake van 'vereenvoudiging' - in latere tijd juist het wezen van vakantievie
ring door gezinnen. Integendeel: het zomerhuis met zijn door de zon ver
schietende gordijnen, zijn insecten en muizen, zijn vocht en ingelopen zand 
stelde extra eisen op huishoudelijk gebied. Voor het wekenlange verblijf wa
ren er hutkoffers vol benodigdheden van allerlei aard door de beurtschipper 
naar het eiland vervoerd, en al die goederen eisten hun specifieke onder
houd. Het huiselijk kuurbedrijf op het eiland was geen sinecure. Een streven 
dat in essentie het opbouwen van gehardheid was kon wel eens een paar uur 
luieren in de zon toestaan, maar gewerkt werd er óók. Het regime was zeker 
niet Spartaans, er was veel gezelligheid en plezier, maar een regime was het 
wel. In zijn eenvoudige Schiermonnikoger vorm berustte het op een overtui
ging die door de Engelse romanschrijfster Jane Austin al ruim tweehonderd 
jaar eerder zó was verwoord: 'Geen mens kan zich welbevinden of gezond blij
ven zonder op z'n minst zes weken per jaar aan zee door te brengen. Zeelucht 
en zeebad samen zijn bijna onfeilbaar, of de een of de ander geneest maagkwa
len en ziekten van longen of bloed. Ook genezen ze krampen en reumatiek, en 
werken antiseptisch. Niemand wordt aan zee verkouden ... niemand verliest 
aan kracht. Zeelucht geneest, verzacht, ontspant, versterkt, wekt op . . . '(uit: 
Sanditon). 
De finale bestond elk jaar uit de bijna plechtige 'sluiting van het huis': het 
gezin keerde naar de wal, de huisvrouw met een of meer hulpen bleef en 
sloot kieren en luiken, dekte alles af, verving de gordijnen en vulde enorme 
plunjezakken met was. Bekend is dat bij de familie Onnes de eettafel met de 
poten in vier zinken emmers werd gezet om aldus de muizen te beletten om 
naar achtergebleven kruimels te gaan zoeken. Tegen Pasen werden de hui
zen heropend - in de tussenliggende wintermaanden waren ze ontoeganke
lijk. 

Epiloog 
In de laatste 35 jaar is het vakantieleven op Schiermonnikoog sterk van ka
rakter veranderd. De belangrijkste oorzaak van die verandering is de komst 
van het aardgas in 1971 geweest: nu konden de huizen het hele jaar door 
verwarmd worden. Daardoor werd het toerisme veel minder seizoensgebon
den. Kerstmis vieren op het eiland werd in groeiende mate populair. De zee
badtraditie heeft aan belang ingeboet; ook wandelen en vooral fietsen zijn 
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nu populair, en zoals overal ter wereld is het strandverblijf belangrijker dan 
het eigenlijke bad. De hele vakantie is zich gaan afspelen in een andere 
sfeer. In de plaats van een streven naar lichamelijke gezondheid via harding 
staat nu de verwachting van geestelijk herstel via ontspanning - in een pop
ulaire term: door ont-stressing. Maar iedere situatie en ieder ideaal heeft zijn 
specifieke bedreigingen. Zoals het ritueel van de badtijden wel eens teveel 
van de badgast vroeg, zo bedreigt nu de meegebrachte laptop de gezochte 
geestelijke vrijheid. Binnen de goed geïsoleerde muren van het tweede huis 
blijft het zoeken naar de ideale kuur. 

Oude foto's 
Naar aanleiding van de foto van koningin Juliana en prins Bernard op de 
fiets in de duinen kwamen een aantal reacties binnen; waaronder ook één 
van onze collega's van Terschelling. Els Smit van Schylge myn Läntse 
schreef: "Deze foto is gemaakt op Terschelling. Een foto die hier zeer bekend 
is en die destijds ook in de Pro Juventute-kalender gestaan heeft. Dit is het 
mooie duinlandschap op Terschelling en de man naast Bernhard is burge
meester Okkinga. Waarvan akte!" Inderdaad, waarvan akte; de foto was 
overgenomen van de website van het ANP fotoarchief - daar is deze reactie 
ook naar toegestuurd en men heeft het ook daar aangepast. 

De ansichtkaart van de Langestreek is ook afgedrukt in het boekje van Bram 
Spier: 'Terug naar Schiermonnikoog van vroeger . .. ' op blz. 172. Hij schrijft 
er o.a. bij : 'Bij het pension van de dames Zeilinga. De foto is omstreeks 1929 
genomen. De jonge vrouw, rechts van de boom op de voorgrond, is Grietje 
Kruisinga die gedurende de zomermaanden de dames Zeilinga in hun pen
sion assisteert. Grietje is een ouder zuster van Marten Kruisinga.' 

Pieter Fokkes Visser schreef een lange e-mail: 
Over de ansichtkaart van de Langestreek graag het volgende. Van rechts naar 
links ontwaar ik ere volgende woningen: 
1. het huis van de dames Zeilinga ( Elsje 1879-1956 en Riemada -officieel 
Lollina Riemada- 1882-1951). De dames hielden pension en het is niet on
mogelijk dat dit dus pensiongasten zijn. In theorie zouden het ook de ouders 
Zeilinga met hun dochters kunnen zijn, maar de kaart lijkt mij te nieuw 
daarvoor. Na de oorlog is het huis in tweeën gedeeld en woonde aan de 
westkant Hannie Teenstra, een achternichtje van de dames. Zelf zijn ze in 
het oostelijk gedeelte blijven wonen en daar naar ik meen ook gestorven. Ik 
herinner me nog toen Riemade stierf dat ik door hun nicht Maria Zeilinga -
voor ons tante Marie - werd gestuurd om te zeggen dat zij 's middags niet op 
de begrafenis zou komen. In de oorlog hebben de dames Zeilinga als kost-
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Langestreek 44 - 42 

De mensen op deze foto van Bauke Henstra werden herkend door o.a. Cor 
en Vola de Boer; en Bep van Heijningen: De man achter op de motor is Rink 
Dubblinga (die ook meteen herkend werd door Piet Teensma en Johannes 
Kooistra); hij zit achterop bij zijn schoonzoon Jan Hoekstra en zijn dochter 
Aafke staat tegen het hek geleund. Jan en Aafke zijn de ouders van Cor 
Hoekstra (Cor Hoek). 

Pieter Fokkes Visser schreef over deze foto: 
De personen herken ik zo niet. De heren gaan vissen, dat is duidelijk. De 
duo-passagier draagt een bottas zou ik zeggen . Mogelijk ging men met net
ten op bot jagen. 
Als ik de huizen bekijk kom ik tot het volgende: 
Het meest linkse huis is dat van Haike en Sien Boersma, eerder bewoond 
door de overgrootmoeder van de huidige torenwachter Dubblinga, de oude 
Henderika, die later bij haar schoondochter inwoonde op de Blinkert, t.w. 
Aafke Dubblinga-Wiebes, die weer een zuster was van Riemada van Bon
Wiebes, de moeder van Elsje en Henriette. 
Het middelste huis werd in twee gedeelten bewoond. Het zuidelijk gedeelte is 
naar ik meen vlak na de oorlog gerenoveerd. Mijn oom en tante Johannes Kooi
stra en Doetje Visser, kwamen er wonen toen ze in 1948 trouwden. In het zo
merseizoen moesten ze dan om de noord wonen, omdat de eigenaar dan om 
de zuid woonde. Zoals bekend hebben oom en tante later het huis van oude 
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Hein Kruisinga gekocht, iets oostelijker. Hein was de schoonvader van de in
middels ook overleden Lien Kruisinga-Visser, die op het oostend van de Lange
streek woonde, op de plaats van het voormalige Mietjehûs, later door P.P. de 
Koster geamoveerd en waar toen de huidige woning voor hem werd gebouwd. 
Het meest rechtse huis is dat waar oude Willem Visser woonde. Hij is 100 
jaar geworden, maar was toen bij zijn dochter Aukje in Amsterdam. Een ach
terkleinzoon woont momenteel in het zgn. Seaskehûs aan de Langestreek 
naast deTjattel. 
Echter het is bijna 60 jaar geleden, dat ik er dagelijks langs liep op mijn 
tocht van de boerderij de Branding naar de Badwegschool. Oude Willem had 
nog wel eens een appel of peer voor ons. 

In de dertiger jaren had Pension van Eizenga aan de Reeweg (nu Toxbar) een 
eigen taxidienst met een donkerblauwe Essex van en naar de oude steiger. 
Op deze foto uit omstreeks 1938 v.l.n.r. : Douwe van Eizenga, Douwe Homan, 
onbekend, onbekend, Kieke Visser-Jansma en Nienke van Eizenga-Jansma. 
(foto van Douwe Homan). 
Het behalen van een rijbewijs ging in die jaren op Schiermonnikoog als 
volgt: Burgemeester v.d. Berg stapte bij de kandidaat in de auto en dan volg
de er een ritje de Badweg uit, door het dorp en richting oude steiger. 
De burgemeester voelde zich kennelijk niet helemaal op z'n gemak, want bij 
de dijk aangekomen stapte hij uit en zei : Eizenga, rij jij maar alleen naar de 
steiger, ik blijf op de dijk zitten tot je weer langs komt. We rijden dan samen 
terug naar het gemeentehuis, waar je het rijbewijs in ontvangst kunt nemen. 
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In augustus 1943 werd de Nederlandsch Arbeidsdienst (N.A.D.) door de 
Rijksdienst Wederopbouw om hulp gevraagd bij de opruimingswerkzaamhe
den op Schiermonnikoog. Engelse bommenwerpers hadden hier per onge
luk bommen afgeworpen. Huizen werden zwaar beschadigd en een aantal 
bewoners kwamen om het leven. 
Naar aanleiding van het bezoek van de heer T. Corman, Adjudant Comman
dant van de N.A.D. is deze foto genomen. Geheel links staat de heer L.J.C. 
Simmens (hopman/arbeidsleider) van het N.A.D.-kamp " lt Romme Fjild" te 
Workum. 
De heer Simmens maakte een dertigtal foto's van deze ramp. In het begin 
van de jaren '90 werd zijn fotoalbum met vele foto's van het Workumer 
N.A.D.-kamp "It Romme Fjild" aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums 
Erfskip te Workum geschonken. (zie ook de rubriek 'Oude foto 's ' in het eer
ste nummer van deze jaargang). 
(foto: 535. Bron: Fotokollektie Warkum Erfskip, Workum) 
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In februari 1946 maakte een groep mensen, onder wie Ubbo Mansholt en 
Jacob Mulder (die werkzaam was bij Mansholt) een ijstocht van Hornhuizen 
naar Schiermonnikoog. (In 'Een zee van ijs - uitzonderlijke ijstochten . . . · 
(2001) staat op blz. 151: "Naar Schiermonnikoog is Henk Dijkstra in de win
ter nooit geweest. Zijn vader Hijlke wel. Die maakte zijn eerste ijs-oversteek 
naar Schiermonnikoog in 1954, de eerste keer dat dat na de Tweede Wereld
oorlog mogelijk was. Maar nu blijkt dat er dus al wel eerder een ijstocht is ge
weest). 
De groep werd later door een auto van Van der Werff weer teruggebracht 
naar de dijk. 

Een boelgoed 
Pieter Fokkes Visser 

Boelgoeden zijn bijna uit de tijd denk ik. Als iemand iets te verkopen heeft 
doet hij dat op internet via marktplaats of zo. Voorheen waren het toch ge
beurtenissen van belang, die publiek trokken. Ik herinner me nog een tweet
al. In de eerste plaats een boelgoed rond 1954 aan de Langestreek (op het 
Oostend) voor het huis van, naar ik meen, Gerrit Willem Carst . Hij was in 
1950 overleden en zijn vrouw ging in Haren wonen. De inboedel werd pu
bliek verkocht door notaris Bolwijn. Timmerman-aannemer J.M. Hooghart 
was de veilingmeester. 
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Lytje Willem stond vooraan. Hij kocht ook voor derden, die hem een op
dracht hadden gegeven. Wanneer niemand bood was de reactie van de vei
lingmeester: "Ne Willem". Steevast reageerde Lytje Willem Dijkstra met: "een 
dubbeltje". Zo werd ook zijn winkeltje weer van spullen voorzien. Het was 
een gebeurtenis die indruk maakte. 

Het tweede boelgoed was dat voor de pittoreske woning van Leendert Post
humus en Aukje Jans Douma, op de plek waar nu huize "Kaap Hoorn" staat. 
Leendert, de dorpsomroeper, was al in 1936 overleden en toen zijn vrouw in 
1957 op hoge leeftijd overleed, werd de inboedel geveild. 

Dit alles ter inleiding van een boelgoed dat op 2 april 1851 s morgens om 
10 uur, op het eiland werd gehouden door notaris J. Brandsma, toen te 
Schiermonnikoog. Het was op verzoek van "mevrouw Gesina Blom, zonder 
beroep, wonende te Schiermonnikoog, weduwe van wijlen den Heer Johan Sta
chouwer, in leven Grietman aldaar',., _ Johan Stachouwer was in 1844 overle
den en men kan zich voorstellen dat zijn weduwe het boeren zat was. Ze 
overleed op 2 dec 1853. De veiling zal voor Pathmos zijn geweest. Zowel de 
inboedel als het zgn. boerenreeuw en beslag werden verkocht. Er werden 
twee akten van opgemaakt. Eén van de verkoop van de inboedel en het boe
renreeuw' en een akte van de verkoop van levende have, het zgn. beslag•. 
De inboedel was een zaak van kwartjes en dubbeltjes. Voor slechts weinig 
artikelen werd meer dan een gulden betaald. Enkele uitschieters: 
een partij hooi, gekocht door G.P. van der Wal voor fl. 15, = 
een gootling5, gekocht door T. Visser voor fl . 6,25 
een verrekijker, gekocht door T. Visser ook voor fl. 6, 25 
een tobaksvat, gekocht door T. Visser, voor fl . 4, 75 
Het laagst geboden bedrag was fl. 0, 05 door b.v. S. de Haan voor een 
scherm. Twee hamers kostten A. Wielema fl. 0, 15, T. Wiersma betaalde dit 
voor een turfbak en T. Visser deed dat voor zeilen. Het zijn slechts voorbeel
den. 
De naam van T. Visser komt het meest voor onder de kopers maar ook ko
pers uit de familie Kruisinga, Wielema, Koerkamp, Zeilinga, Fenenga en an
dere eilander geslachten deden mee. 
Er werd een keurig proces-verbaal van opgemaakt met als getuigen mr Aan 

' Zij trouwde op 25 dec 1806 te Schiermonnikoog met Johan Stachouwer . 
Haar zuster Aagje Blom ook Agatha genoemd (1756-1804) was op 1 7 juni 1 790 met hem ge
trouwd. Alleen uit dit eerste huwelijk zijn nakomelingen. Zie GenealogyskJierboekje 1979, blz. 
55 e.v. 
' Tresoar, toegang 26, inventaris 11 6008, nr. 29 
' idem, nr. 30 
5 een koperen emmer 
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Sytzes Reiding, Rijksontvanger, wonende te Schiermonnikoog en Metske 
Thijsses Walsma, veldwachter te Nes. De totale opbrengst werd vastgesteld 
op fl . 207, 10. 

De levende have bestond uit 6 melkkoeien. 2 paarden, 2 hokkelingen, 2 kal
veren en een schaap. Ook werden nog twee partijen hooi verkocht. 
Bij dit onderdeel waren slechts twee kopers. Tjeerd Visser, vermeld als 'zon
der beroep' en Thomas Kruisinga, koemelker, beiden wonende te Schier
monnikoog. 
Deze laatste kocht een zwartbont kalf voor fl. 14, = .en een partij hooi ook 
voor fl. 14, =. Al het andere werd gekocht door Tjeerd Visser6

• Voor het 
duurste paard werd fl . 41 , = betaald. De beste melkkoe bracht fl . 58, = op . 
Het schaap ging voor fl . 10. = van de hand. 
De totale opbrengst van deze veiling was fl . 486 ,75 , werd in het bijzijn van 
de eerder genoemde getuigen vastgesteld. 
Er is ongetwijfeld veel belangstelling voor dit boelgoed geweest. Het zal druk 
geweest zijn in "de lytje hege"7

• 

Reactie op het artikel in ''t Heer en Peer' 
van augustus 2007 
Op het artikel van Eddie Bakker - 'Kapeglap historie' kwamen twee reacties bij 
de redactie binnen, van Dick Gerstmeijer en van Sietske van Hal-Gerstmeijer". 
Hieruit het volgende (vgl. ook de reactie van Dick op een artikel van Henk Ko
ning, 't Heer en Peer 2005, blz. 70 e.v.) 

Mijn overgrootvader Lieuwe van Aalsum de Jong werd op 16 maart 18339 op 
het eiland geboren. Hij groeide op, bezocht de lagere school, maar zoals 
voor zoveel eilander jongens was de beroepskeuze na de lagere school be
perkt. Je zocht een baantje bij de plaatselijke middenstand, bij een boer of je 
ging naar zee. LieJlwe koos voor het laatste. 

' het gaat hier vermoedelijk om een kleinzoon van Johan Stachouwer. zoon van Gratia Susanna 
Stachouwer en Cornelis Tjeerds Visser. Hij oefende ook het beroep van boer uit. Of hij dat op 
Pathmos deed staat niet vast. Het kan zijn dat hij zijn moeder daar geholpen heeft. Zie ook 'Boe
ren op Schiermonnikoog·. blz. 138 en 139. 
' dit pad heet tegenwoordig officieel Kerkelaantje. 
8 De goede naam is dus 'Gerstmeijer' en niet Gerstemeier, zoals de naam in het artikel is ver
meld. 
' (red.): Teensma-'Schiermonnikoger geslachten ' geeft (op blz. 166) als geboortedatum 18-3 ; uit 
gegevens van de website van Tresoar blijkt dat de geboortedatum 16-3 is en 18-3 de datum van 
aangifte. 
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Hij trouwde in 1866 in Amsterdam met Trientje Helmens, die dienstbode 
was. Zij was in 1829 in Groningen geboren. Haar in 1801 in Groningen gebo
ren vader Hillebrand Helmens was schrijnwerker. Haar moeder heette Sees
ke Dirks Kooiker en was in 1804 geboren op Schiermonnikoog. Zij was een 
achterkleinkind van Tjeerd Derks Kooiker (de toenmalige eendenkooihou
der op Schiermonnikoog), geboren in 1754 te Anjum; en Seeske Baukes Bak
ker, geboren in 1757 te Schiermonnikoog. 
Het verhaal gaat, dat Lieuwe kort na zijn huwelijk in 1866 met Trientje Hel
mens in een vliegende storm een stuk van een ra op zijn been heeft gekre
gen. Hierdoor moest hij noodgedwongen stoppen met varen. 
Omdat zijn ouders en zijn nog in leven zijnde broer (één broertje was op 
tweejarige leeftijd gestorven en een andere broer was op zee verdronken) en 
zussen op het eiland woonden 1°, lag het voor de hand dat hij ook weer naar 
Schiermonnikoog zou terugkeren. 

Lieuwe kreeg toestemming om de fundamentstenen (z.g.n. Friese geeltjes) 
van de nabijgelegen afgebrande Friese Kaap in het Kapeglop uit te graven en 
deze voor de bouw van zijn huis te gebruiken, waar hij in plm. 1870 mee be
gon en niet in 1855 zoals in het artikel vermeld is. 

Lieuwe van Aalsum de Jong en Trientje Hel mens kregen 4 kinderen, t.w. : 
Jan 1867 
Hillebrandt 1869 heeft maar 36 uur geleefd. 
Betje 1870 
Sietske 1873 

Na het overlijden van Lieuwe van Aalsum de Jong op 15 augustus 1905, 
werd het 'Kapeglop' (dat toen het 'Huisje in de Duinen' of kortweg 'In de 
Duinen' genoemd werd) , verkocht aan Dirk Woltman (een vrijgezel) en ver
huisde Trientje met haar dochter Sietske naar het dorp. 
Sietske, de jongste van de drie in leven gebleven kinderen van Lieuwe en Trien
tje, had een bocheltje en een zwakke gezondheid. Ze voorzag voor een gedeelte 
in haar levensonderhoud door van helmgras matten en mandjes te vlechten, 
die ze dan aan de man probeerde te brengen. Ook verkocht ze koffie en thee. 

Heimwee naar 'het Huisje in de Duinen', dreef zoon Jan er toe het huisje op 
22 mei 1919 terug te kopen van de toenmalige eigenaar, de heer Dirk Wolt
man; voor een bedrag van f 1000,-, incl. het erfpachtrecht op grond, erf en 
tuin. 
Jan had plannen om daar zelf te gaan wonen. 

'° (red.): zie Teensma - 'Schiermonnikoger geslachten ' blz. 166. 
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Toen Trientje op 3 september 1920 overleed, bleef dochter Sietske alleen 
achter. 
Al gauw ondervond Jan, dat gezagvoerder zijn bij de Holland Londen Lijn 
(HLL) o.a. niet te combineren viel met het wonen op Schiermonnikoog, dus 
verkocht hij het 'Kapeglop' op 1 augustus 1922 aan zijn neef Herm Gerstme
ijer, de oudste zoon van zijn zuster Betje. (Voor de eeuwig durende erfpacht 
moest hij f 36, 18 per jaar betalen. In het midden van de jaren zeventig is dit 
op verzoek van Domeinen afgekocht) . Sedertdien is het huis, incl. plm. 6500 
m 2 grond, eigendom van de familie Gerstmeijer. 

Door omstandigheden raakte Piet de Lange (getrouwd met Trijntje Gerstme
ijer) , die in Kampen woonde, zonder werk. En omdat geen werk in die tijd 
ook betekende, geen geld en geen onderdak bood Herm Gerstmeijer hen aan 
om in het 'Kapeglop ' te gaan wonen. Sietske zou dan bij de familie de Lange 
intrekken, zodat de zorg voor haar gewaarborgd was. Dat ging niet zonder 
slag of stoot, want de Gemeente Schiermonnikoog wilde alleen een woon
vergunning afgeven op voorwaarde dat Herm Gerstmeijer borg zou staan 
voor het gezin De Lange. En zo geschiedde. 
In 1923 betrok familie De Lange het 'Kapeglop' en kwam Sietske weer terug 
op het ouderlijke nest. Zij bewoonde het linker gedeelte van het huis, het 
zgn. 'Oude Vertrek '. Hoewel het 'Kapeglop' door de jaren heen aangepast 
werd aan de (agrarische) behoefte was er van een verbouwing toen geen 
sprake. 
Piet de Lange kreeg uiteindelijk een baan als onderhoudsman bij de Rooms 
Katholieke Kinderkolonie St. Egbert. Sietske heeft tot 1927 bij Piet en Tinie 
in 'De Duinen' gewoond. 

Omdat de afstand naar het dorp Sietske op een gegeven moment te veel 
werd, heeft Herm Gerstmeijer voor zijn tante een huis laten bouwen aan de 
Noorderstreek, genaamd 'Het Zwaluwnest', waar Sietske vrijwel tot aan haar 
dood in 1939 heeft gewoond. Na de oorlog is het huis door Herm Gerstme
ijer verkocht. Later heette het huis 'Welgelegen'. 

Schiermonnikoog handelsobject II 
Durk Reitsma 

Bij de brief van notaris Bolwijn (zie vorige nummer 't Heer en Feer) hoort het 
volgende rapport, dat zoveel informatie over Schiermonnikoog anno 1945 
bevat, dat iedere Schiermonnikoog-geïnteresseerde daarvan kennis moet 
kunnen nemen. 
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RAPPORT betreffende het eiland SCHIERMONNIKOOG. 

VIJANDELIJK VERMOGEN 

a. Het eiland Schiermonnikoog is, met uitzondering van enkele perceelen, 
eigendom van den heer Bechtold Eugen Graf von Bernstorff, grondbezitter, 
zonder beroep, wonende te Junker-Wehningen bij Dönitz aan de Elbe (Duit
schland) en wordt daardoor als vijandelijk vermogen aangemerkt. 

BEHEERDER 

b. Bij beslissing van den Militairen Commissaris in het District Noord-Fries
land (Leeuwarden) dd. 25 juli 1945 werd het hier te lande aanwezige vermo
gen van genoemde heer Graf von Bernstorff, met ingang van 26 juli 1945, 
onder beheer gesteld van den heer B. Bolwijn, notaris te Anjum. 

OPPERVLAKTE 

c. Het geheele eiland Schiermonnikoog is ongeveer 2700 Hectaren groot, 
waarvan 2597 hectaren behooren tot het onder beheer gestelde vermogen 
(in vollen eigendom), een groot gedeelte in erfpacht is uitgegeven (alle hui
zen, zoowel in het dorp als aan den Badweg, staan op grond, welke in erf
pacht is uitgegeven; met een enkele uitzondering) en slechts enkele percee
len eigendom van derden zijn. De Westerkwelder behoort in eigendom aan 
de Staat der Nederlanden (Domeinen) . 

GRENSREGELING 

d. In 1907 werd er tusschen den toenmaligen eigenaar van het eiland en het 
Domeinbestuur een overeenkomst gesloten betreffende de grenzen van het 
eiland. 

OPPERVLAKTE LAND IN CULTUUR 

e. Het cultuurland ligt in hoofdzaak in de zoogenaamde "Banck" polder en 
omvat ruim 300 Hectaren . In deze polder bevinden zich zes boerderijen met 
landerijen, welke alle in goede staat van onderhoud verkeeren. Bij een dezer 
boerderijen bevindt zich een eendenkooi, welke steeds in gebruik is. 
Het verkeer van het dorp naar de boerderijen en omgekeerd vindt plaats 
langs de polderweg. 
De grootte der bij gemelde boerderijen behoorende landerijen zijn de vol
gende: 
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1. die in pacht bij D. Gardenier, circa 52 Hectaren. 
2. die in pacht bij J.J. de Vries, circa 48 Hectaren. 
3. die in pacht bij P.F Visser, circa 42 hectaren . 
4. die in pacht bij Y.Tj . Tolsma (de kooiplaats) circa 36 Hectaren. 
5. die in pacht bij J.W. Holwerda, circa 27 Hectaren; en 
6. die in pacht bij W.J. Visser, circa 21 Hectaren. 

PACHTRECHTEN 

f. De zes boerderijen met de daarbij behoorende landerijen zijn alle in No
vember 1939 verpacht, in verband met het inwerking treden van het Pacht
besluit te rekenen voor twaalf jaren. 
De losse landerijen zijn alle in November 1939 verpacht, in verband met het 
inwerking treden van het Pachtbesluit te rekenen voor zes jaren. 

INSCHARING VAN HET VEE VAN DERDEN 

g. Op de Oosterkwelder wordt ieder jaar plusminus 200 stuks vee inge
schaard, zoowel van eigenaren van het Friesche vasteland als van eilandbe
woners. 

ZUIVELFABRIEK 

h. Het eiland bezit thans een coöperatieve zuivelfabriek. De eigenaar was 
hierin steeds door een commissaris vertegenwoordigd. 

ZEEWERINGEN 

i. Het onderhoud der zeeweringen komt geheel ten laste van den eigenaar, 
aangezien geen zeewerend waterschap voor Schiermonnikoog in het leven 
is geroepen. 
Hoewel het onderhoud in de oorlogsjaren niet zoo intensief kon geschieden 
als in normale tijpen, verkeeren de zeeweringen in goede staat van onder
houd. 

BOSSCHEN 

j. Op het eiland bevinden zich twee bosschen, hoofdzakelijk dennenbos
schen, welke zich in goeden staat van onderhoud bevinden, ondanks dat in 
oorlogstijd ten behoeve van oorlogsdoeleinden meer hout is gekapt dan nor
maal. Oude bomen worden steeds tijdig door jonge vervangen. 
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WILDSTAND 

k. Het wild op Schiermonnikoog bestaat in hoofdzaak uit konijnen , voorts 
uit hazen , fazanten en houtsnippen . De eendenkooi levert eenden en talin
gen op. In de broedtijd worden veel meeuweneieren door den jachtopziener 
geraapt. 

UITBREIDINGSPLAN 

1. Door de gemeente Schiermonnikoog is een uitbreidingsplan voor die ge
meente vastgesteld. 

PERSONEEL 

m. In dienst zijn twee jachtopzieners, waarvan een tevens is belast met de 
uitvoering van werken, en twee vaste arbeiders. 

LANDGOED 

n. Het woonhuis op Schiermonnikoog van de eigenaren van Schiermonnik
oog is steeds geweest het slot "Rijsbergen", bevattende een groot aantal ka
mers.Het huis is van een ouder type en is niet modern. 
Hiernaast bevindt zich de jachtopzienerhuizinge met veestalling. Dit is een 
kleine stelphuizinge, welke nog tamelijk nieuw is en in uitstekende toestand 
verkeert. 

OPBRENGSTEN 

o. De opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit landpachten, erfpachten, op
brengsten jacht en diversen, een en ander nader hieronder gespecificeerd. 

UITGAVEN 

p. De uitgaven bestaan in hoofdzaak uit Loonen en sociale lasten, beheers
kosten, kosten van onderhoud en verzekering, grondbelasting en straatbe
lasting, alsmede rente van leeningen, een en ander nader hieronder gespeci
ficeerd . 
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SPECIFICATIE OPBRENGST 

q. 1941: 
Ontvangsten: 
Land pachten 
Erfpachten 
Andere pachten (waaronder inscharingsgelden) 
Diverse andere ontvangsten 

Uitgaven: 
Onderhoud 
Arbeidsloon en 
Onkosten beheer 
Diversen 
Grondbelasting etc. 
Verzekering 

1942: 
Ontvangsten: 
Landpachten 
Erfpachten 
Andere pachten en diversen 

Uitgaven: 
Grondbelasting en andere lasten 
Onderhoud en verzekering 
Arbeidsloonen 
Beheerskosten 

Samen 

f 1279.79 
- 2735.94 
- 1482.73 
- 150.15 
- 1068.26 
- 109.55 

Resteert 

Samen 

f 1670.02 
- 1427.31 
- 2973.22 
- 999.25 

Resteert 

f 10830.51 
- 4703.84 
- 1129.39 

417.69 
f 17081.43 

- 6826.42 
f 11255.01 

f 11423.54 
- 4942.27 
- 2279.78 
f 18645.59 

f 11575.79 

In 1941 en 1942 geen jachtafrekening, aangezien deze rechtstreeks met den 
eigenaar werden verrekend., die het jachtrecht had verpacht en de pacht 
zelf toucheerde. 

1943: 
Ontvangsten: 
Netto-opbrengsten jacht 
Land pachten 
Erfpachten 

f 1035.01 
- 11076.-

- 5028.93 
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J 

Andere pachten 
Diverse ontvangsten ( waaronder verkocht hout 
en verkochte zoden) 

Uitgaven: 
Grondbelasting en andere lasten 
Kosten van onderhoud en verzekering 
Beheerskosten etc. 
Arbeidsloonen etc. 

1944: 
Ontvangsten: 
Jacht - netto 
Land pachten 
Erfpachten 
Andere pachten 
Verkocht hout 
Verkochte zoden 
Andere ontvangsten 

Uitgaven: 
Grondbelasting en andere lasten 
Kosten van onderhoud en verzekering 
Loonen etc. 
Kosten van beheer etc. 

Samen 

f 1669.31 
- 2447.61 
- 805.49 
- 3449.64 

Resteert 

Samen 

f 1536.22 
- 1146.11 
- 4740.92 
- 1078.20 

Resteert 

- 2457.80 

- 3876.63 
f 23474.37 

8372.05 
f 15102.32 

f 1567.76 
- 11076.-

- 3721.85 
- 3375.10 
- 8726.57 

786.19 
258.24 

f 29513.71 

- 8501.45 
f 21011.26 

De berekening van deze opbrengsten is zonder afschrijving en renten en af
lossingen . 

HYPOTHECAIRE SCHULDEN 

r. De hypothecaire schulden op het eiland drukkende zijn de volgende: 
a. die ten laste van de Nutsspaarbank te Groningen, in hoofdsom pro resto 
bedragende f 32.500.-, thans rentende naar 3 % per jaar op 1 Mei en 1 No
vember, op welke vervaldata tevens f 500,- aflossing moet worden betaald. 
b. die ten voordeele van de Gemeente Schiermonnikoog, in hoofdsom pro 
resto bedragende f 16.500.-, thans rentende naar 3¾ % per jaar, op 30 Juni 
en 31 December. Op 31 December van elk jaar moet een bedrag van f 500.
worden afgelost. 
c. die ten voordele van de Coöperatieve Boerenleenbank te Anjum, in hoofd-
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som pro resto bedragende f 34.600 .-, thans rentende naar 4% per jaar op 31 
December, op welke vervaldag tevens 4 % van het hoogste debetsaldo moet 
worden afgelost. 

ACHTERSTALLIGE ERFPACHTEN 

De erfpachten, welke contractueel op 20 Juli van ieder jaar verschijnen, be
dragen in totaal f 4514.02, waarbij nog komt de opbrengst van een perceel, 
hetwelk is verhuurd aan een erfpachter, doch die dit perceel tot nu toe niet 
in erfpacht heeft kunnen verkrijgen, ten bedrage van f 108.76 per jaar. 
Door de bijzondere tijdsomstandigheden en thans door de geldsanering is 
een aanmerkelijk bedrag thans nog te vorderen, zijnde f 2431.27 

Kort nieuws 
Rijsbergen 

Op 10 november j.1. is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Herberg Rijsber
gen een gevelsteen onthuld ter herdenking van het 250-jarig bestaan van het 
door de familie Stachouwer gebouwde huis. 
De door burgemeester Bert Swart onthulde steen zal tzt naast de voordeur in 
de muur worden ingemetseld. 
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Het interviewproject 

Agnès Barnhoorn-Lamp 

Naar aanleiding van de foto in 't Heer en Feer 2007 nr. 1, blz 29 kwam er een 
reactie uit Roden van de heer Mellema. 

Jan Eitjes v.d. Berg had in nr. 2 gereageerd met: Bij de slenk is de dame met 
hoed mevr. Mellema, de twee overige jongens zijn de zoontjes van mevr. 
Mellema. (Hij was zelf het jongetje in het midden, met wapperend haar) . 
De heer Mellema schreef: 
"Ik ben één van die twee zoontjes: Jeppe Remt Mellema, geb. 18.03.1926, en 
kom nog regelmatig op 'ons ' eiland. Onze moeder, mevr. Mellema-van der 
Walle, is in het Japanse concentratiekamp Ambarawa 6 op Java overleden op 
8 mei 1945. 
Mijn jongere broer Theunis Laurens (1928) en onze vader Remt Laurens 
Mellema (1899-1987) en ikzelf hebben de oorlog in Indie overleefd. 
De foto is waarschijnlijk door vader Remt M. gemaakt. 
Ons gezin was van Juli 1935 tot April 1936 met verlof in Holland en in de 
zomer van 1935 waren we op Schiermonnikoog te gast bij onze grootvader 

1 Theunis Laurens Mellema (1870-1948). 
Hij en mijn grootmoeder Fenna Mellema-Orré (1871 -1951) zijn allebei op 
Schiermonnikoog geboren en liggen daar ook begraven. 
Deze graven staan nu op naam van mij en mijn nicht Karin Hauer". 

Oud(e) bruin(e) bierfles. 

Thijs de Boer 

Op 23 mei 2007 vonden twee leerlingen van het 
Ignatius College uit Amsterdam, Vaan Langelaan 
en Bart van Bennekom, tijdens een jutterstocht 
met hun klas op het strand bij paal 5, een flesje. 
Het is een bruin bierflesje, afgesleten door het 
rollen over de zeebodem. Op het flesje zit een 
verdikte hals met holten waar een beugel heeft 
gezeten. Voor en achter staan letters die boven 
op het glas liggen (in reliëf). De tekst aan de 
voorzijde: Original-Abzug; Schutzmarke en een 
mensfiguur. Aan de achterzijde : Eigenthum der 
ACTIEN BIERBRAUEREI HAMBURG ST PAUL!. 
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Zoeken op internet leert dat deze brouwerij in 1862 is opgericht en in Ham
burg stond. In 1922 fuseerde de brouwerij met de Bavaria brouwerij. 
Het flesje dat Vaan en Bart vonden is dus rond de 100 jaar oud (1862-1922). 
Mogelijk is het afkomstig uit één van de vele scheepswrakken die in de 
Noordzee liggen. Of overboord gegooid door een zeeman op een zeil- of 
stoomschip dat langs het eiland voer. Of. ........ .. ..... ...... ....... ............. .... .... .. .. . 

Toen ze hoorden dat het niet 'zomaar' een flesje was, maar eentje met een 
geschiedenis, wilden ze graag dat het flesje op het eiland zou blijven. Mij 
lijkt het dat de beste plek voor dergelijke zaken de collectie van 't Heer en 
Feer is. Vaan en Bart: bedankt! 

* In 'Schylge myn läntse', zomer 2007, het blad van onze Terschellinger zus0 

tervereniging, stond in hun rubriek 'De oude foto's' een foto van drie Ter
schellingers in de duinen van Schiermonnikoog. Erbij stond het volgende: 
"In januari 1942 werd er een ploeg bouwvakkers door aannemer Daan 
Kooymanop Schiermonnikoog tewerkgesteld. Ze werden daar onderge
bracht in de kinderkolonie Elim. Volgens Tjaard Klijn in S.m.1. van maart 
(moet zijn: september) 1995 kwam baas Daan Kooyman voor inspectie en 
uitbetaling van het loon per vliegtuig overgevlogen van Terschelling. Toen na 
een paar weken de winter stevig doorzette en de ploeg in het vorstverlet 
kwam, wilde een ieder graag naar huis. De Waddenzee was echter vol ijs en 
de bootdienst Schiermonnikoog-Oostmahorn was al gestaakt. De Terschel
lingers staken de koppen bij elkaar en besloten werd de overtocht te voet te 
maken. Met Waddenzeekenner Iemke bloem waagden ze de oversteek. Na 
een fikse wandeling bereikten ze zonder grote problemen de vaste wal. De 
ploeg tippelde door naar Dokkum waar net voor spertijd nog een bus naar 
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Harlingen geregeld kon worden. In Hotel de Eilanden van de familie De 
Groot werd overnacht. Maar helaas, ook de boot naar Terschelling onder
vond veel hinder van het ijs. Het duurde nog twee dagen voor de echte 
thuisreis aanvaard kon worden .... " 

Zeeprotest 

Pieter F Visser 

In een scheepsverklaring of zeeprotest, legde de kapitein direct na aankomst 
in een haven verantwoording af over zijn laatste reis ten behoeve van even
tuele latere juridische procedures. In de 1 7e en 18e eeuw werden deze ver
klaringen afgelegd voor een notaris. Na 1811 voor de daartoe aangewezen 
rechtbank, echter incidenteel ook nog wel voor een notaris. 

Dat deed ook Livius Gerhardus Dubblinga, wonende te Paesens''. 
Op 5 mei 1835 verschijnt hij voor notaris Frederik Witteveen te Metslawier 
en doet verslag van zijn belevenissen. 
Hij is kapitein van het tjalkschip "De Vier Gezusters", dat wegens opgelopen 
schade binnen de Ezumerzijl is afgemeerd. 
Op 2 april 1835 heeft hij in Wismar 12 een lading rogge ingeladen en is met 
bestemming van de Maas op 4 april met Oostelijke wind naar zee gezeild. 
Vooraf heeft hij de luiken en mast en pompen met voldoende kragen" voor
zien en zijn schip verder "volgens zeecostuum voorzien". 
Op 29 en 30 april is hij ter hoogte van Helgoland door een zware storm be
lopen. Hij wordt genoodzaakt het grootzeil, de kluiffok en een overboord ge
slagen kabel te kappen. Eén van de zwaarden slaat aan stukken. Het schip 
wordt lek. In deze toestand is hij genoodzaakt het Friese gat binnen te lopen. 
Al varende als bijligger is hij ingeklaard en met behulp van vier mannen is 
hij hedenmorgen binnen de Ezumerzijl gekomen. Een gedeelte van de la
ding heeft hij vooraf in een ligter overgezet. 
Dubblinga protesteert' 4 bij deze tegen stormen, hoge zee en allerhande oor
zaken waardoor hij schade aan schip en lading heeft bekomen. 
In het bijzijn van Jan Piers de Vries, winkelier en Fokke Pieters Fokkema, ar
beider, beiden te Metslawier werd de verklaring op schrift gezet en getekend. 

11 Tresoar. toegang 26. inventaris 104021 , akte 83. 
12 in Mecklenburg aan de Lübeckerbocht. 
" een oproep aan deskundigen om uitleg over kragen 
" protesteren betekent in dit geval een schriftelijke verklaring dat men zich verzet tegen een ge
beuren waardoor men in zijn rechten verkort wordt. 
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Livius Gerhardus Dubblinga, geboren op 20 nov 1787 te Paesens15 behoort 
tot het Schiermonnikoger geslacht Dubblinga en is afstammeling van cts Li
vius Dubblinga, die in 1688 predikant werd op Schiermonnikoog. 
Livius Gerhardus ging op 19 oktober 1810 op Schiermonnikoog in onder
trouw met Meinsina Clasens Kievit, geb. op 4 maart 1787 te Schiermonnik
oog. Zijn vader, ook een Livius Gerhardus Dubblinga, ged. in 1744 op Schier
monnikoog, trouwde in Paesens met Sibbeltje Taedes. 

II 

Het smakschip "de Vrouwe Maaike" gevoerd door kapitein Eitje Jacobs Visser 
van Schiermonnikoog16 had in 1836 op de reis van Stettin naar de Zaans
treek te maken met veel tegenwind. 
Het schip was op 21 en 22 oktober van dat jaar in Stettin geladen met lijn
zaad en dederzaad 11 met de bestemming naar de Zaan en Zaandijk. Op 23 
oktober 1836 werd zee gekozen. Het kreeg veel zwaar weer en tegenwind te 
verduren en op 20 november is het schip het Friese gat binnengevallen. Er 
was aanhoudend storm en de kapitein oordeelde het raadzaam binnendoor 
naar de Zaanstreek te varen. Hij kreeg de benodigde toestemming daarvoor 
en op 1 december komt hij binnen bij Dokkumernieuwezijlen. 
Hij neemt een lichter18 aan en zet een gedeelte van de lading over. Het schip )/+1: .1, J ging te diep om met de volle last de 

[1f;j! · ·. IJ't://4,,__ · reis binnendoor voort te zetten 
_y:. ,V' t!'tc ;Y, ,,.; .-, Bij het ov~rzetten on~dekt d~ ka~_itein 

c;7 ~ f7l. ~ . dat de lading geweldig broeit. HIJ be-
V J.,) ~ 't'""1Cl sluit niet verder te varen voordat des-

<-c...../.$~..._ _ _ _ kundigen hebben vastgesteld of het 
· ::,2__ . raadzaam is te vertrekken zonder de 

---.-.-.-.. -.. -...~=-""~-C) lading te "repaareren''. 

----- Op 7 december 1836 laat hij een zgn. 
zeeprotest opmaken door notaris Witteveen te Metslawier19

• Jan Piers de 
Vries, winkelier en Sape Bokkes Miedema, schoenmaker, beiden wonende te 
Metslawier, tekenen als getuigen met Eitje en de notaris de akte. 

15 zie H.O. Teensma pag. 93. Hier is overigens sprake van een zetfout, waar als geboortejaar 
1782 is vermeld. Dit moet dus zijn 1787. 
1
• zie H.O. Teensma, pag. 286. Eitje Jacobs Visser (1788 -1870) is een zoon van Jacob Jans 

Vil en Trijntje Martens. Eitje en zijn kinderen nemen de achternaam Visser aan . Eitje Jacobs Vis• 
ser tr. 26 dec 1815 te Schiermonnikoog met Trijntje Ruurds Fenenga (1 794 - 1871 ). Zij was een 
dochter van Ruurd Fenenga en Maaike Gerrits. 
07 de akte vermeldt dedderzaad, maar bedoeld zal zijn dederzaad of Camelina sativa. Deze 
plant werd gekweekt voor de olie uit de zaden, maar is nu niet meer in cultuur. 
" een vaartuig van geringe diepgang, bestemd voor berging en vervoer van de lading uit grote 
schepen in kleinere of naar de wal. 
•• Tresoar, toegang 26, inventaris nr. 104022, akte nr. 169. 
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* In het juni nummer van Gens Nostra, het orgaan van de Nederlandse Ge
nealogische Vereniging Qaargang 62) wordt in een artikel over het portret 
van Joannes Antonius Vermeulen (pag. 347 e.v.) Reinder Mellema Donema 
opgevoerd als gezagvoerder van resp. de "Helena Constantia" en de "Argo
naut". Als plaats van overlijden wordt genoemd Kanagawa. Het jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie (deel 41 bi. 225) noemt deze plaats 
ook. H.O. Teensma (pag.179) vermeld wel de overlijdendatum, maar geen 
plaats. Hij vermeldt "op zee". 
Het artikel in Gens Nostra geeft ook de tekst van een overlijdensadvertentie, 
geplaatst door zijn moeder (Centraal Bureau voor Genealogie advertentie fi 
che 1649) 

"Heden ontving ik het treurig berigt, dat mijn geliefde Zoon, R.M. DONEMA, 
Gezagvoerder van het Nedrlandsche Barkschip ARGONAUT, de 27ste April 
1863, in den ouderdom van 37 jaren, te Kanagawa is overleden. Wed. DJ 
Donema, Schiermonnikoog, 4 juli 1863." 

Bij het artikel is een mooie afbeelding gedrukt van het barkschip Helena 
Constantie, van een aquarel door Jacob Spin 1861 (collectie Scheepvaartmu
seum Amsterdam). 

800.000 

Dat is het aantal bladzijden van de Leeuwarder Courant dat is gescand en nu 
op internet staat (www.archiefleeuwardercourant.nl). Van 1752 tot nu blij
ken er een kleine 30.000 'hits ' voor Schiermonnikoog voor te komen. Dus: 
zoeken maar .. . ! 

Bibliografie van Schiermonnikoog. 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het ei
land. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, 
maar aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling 
om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren! 
Deze rubriek kan alle.en slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een arti
kel over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vind
plaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt 
u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .. .. 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
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* De vier jaargetijden. Een impressie van de natuur van Schiermonnikoog. 
Camera: Jan Holwerda & Derk Kool; montage: Derk Kool; muziek: Antonio 
Vivaldi. DVD; lengte 20 minuten. 

* Een cultuurgeschiedenis van het eilandgevoel. Symposion met oud-Lutje 
leden. 18-19 maart 2005 op Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, < Wester
buren> , 2006. 168 blz. 

Verslag van de reünie van de leden van het Klein Historisch Genootschap uit 
Groningen, het Lutje H.G. (zie ook het artikel van Bunna Ebels-Hoving in dit 
nummer) 

De raadplaat 
De foto van de vorige keer is 
niet geraden (de vraag was niet 
alleen waar, maar ook wat is 
dit), daarom drukken we deze 
nogmaals af. 
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/ 

Agenda 
van de jaarvergadering van 't Heer en Peer op vrijdag 15 februari 2008 in ho
tel Duinzicht te Schiermonnikoog. Aanvang 20:30 uur. 

01. Opening 

02. Vaststelling agenda 

03 . Mededelingen 

04. Verslag van de vorige ledenvergadering 

05. Jaarverslagen 

06. Financiën en begroting 2008 

07. Benoeming kascommissie 

08 . Verkiezing nieuwe bestuursleden 

09. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag 

11. Pauze 

12. Lezing 

13. Sluiting 

Het jaarverslag van de vereniging ligt, samen met de financiële stukken, van
af 15 januari 2008 ter inzage bij de bibliotheek en het bezoekerscentrum op 
het eiland, of zijn per e-mail op te vragen bij de secretaris. 

Mededeling van het bestuur. 

Het bestuur van de vereniging is op zoek naar 3 nieuwe leden, die het be
stuur gaan aanvullen dan wel op termijn bepaalde leden gaan vervangen. 
Mocht u zich willen kandideren dan wel iemand als kandidaat willen voor
dragen, neemt u dan contact op met de secretaris, vóór 15 januari 2008. 
De verkiezing van in ieder geval 1 nieuw bestuurslid, ter completering van 
het bestuur, vindt plaats op de ledenvergadering. 
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Van de redactie 
 
Het eerste nummer van de tiende jaargang! Hopelijk hebt u het al een tijdje gemist 
en gedacht: waar blijft het volgende nummer van ons tijdschrift (dat zou namelijk 
betekenen dat u het altijd met veel genoegen ontvangt!).  
Wel: soms zit het mee en soms zit het tegen – en nu was dit laatste het geval. En 
aangezien het eerste nummer eigenlijk elk jaar wel een beetje problematisch is, 
heeft de redactie besloten om niet meer aan te houden de maanden februari, juni en 
oktober; maar het op te schuiven naar april, augustus en december. De verschij-
ningsfrequentie blijft dus dezelfde, alleen schuift die twee maanden op. 
 
In dit nummer weer een hopelijk in de smaak vallende verscheidenheid aan artike-
len. Een paar genoeglijke leesuurtjes gewenst! 
 
Schrijfsels voor het volgende nummer mag u voor 1 juni inleveren bij de eindre-
dacteur. 
 
 
Inhoud 
 
1  Johannes Faber - Cornelis Grilk, 1885-1961 

Eddy Bakker- Remt Zeilinga en zijn Bazar 
Bauke Henstra - Vroege bezetting van Schiermonnikoog 
Pieter Fokkes Visser - “een Landlooper, Vagabund en dieff” 
Jan Holwerda - Honderd jaar op Schiermonnikoog. 

 Oude foto’s 
Bauke Henstra - Rink Dubblinga 

 Kort nieuws 
  Oproep 

Kragen 
  Zeeprotest III 
 Verenigingsnieuws 

Bibliografie van Schiermonnikoog 
De raadplaat 

 
 
Cornelis Grilk, 1885-1961               
 
Johannes Faber 
 
As’k yn stille sõmmerjaunen               
    Mi oon buerz op wacht bifiin, 
    Lústerjend yn stil genieten 



    Nooi ’t gesang fan sé en wiin, 
    Gaije yn dat stille sjòngen, 
    Yn di safte mélodi 
    Klanken út heel frûger tiiden 
    Oon myn lústrend air feurbi. 
 
Zo dichtte Cornelis Grilk in 1927 zijn “Sémanssang” in het Schiermonnikoogs, 
want, alhoewel op 14 oktober 1885 in Nijmegen geboren, in Leeuwarden opge-
groeid en zelfs nooit gewoond hebbend op het Waddeneiland, bleef hij toch een 
“product” van Schiermonnikoog,waar de familie Grilk was geworteld. En de titel 
“Sémanssang” was ook niet zo verwonderlijk omdat de familie Grilk generaties 
achterelkaar verbonden was geweest met de zee. En die betrokkenheid met de zee 
bracht zijn vader trouwens ook al in een gedicht tot uitdrukking, waarin hij op 
theatrale maar wel ontroerende wijze het verdriet samenvatte van het in 1897 met 
man en muis vergaan van het s.s.”Utrecht”, waarbij ook zijn broer Gerrit om 
kwam.  
Overigens werd die zeemans-traditie door vader Grilk onderbroken. Nadat hij aan-
vankelijk toch ook voor de zee had gekozen werd hij later hoofdconducteur bij de 
Spoorwegen en ook zoon Cornelis koos niet voor de zee maar was voorbestemd 
om onderwijzer te worden en werd daarvoor dus geprepareerd op de Kweekschool 
in Leeuwarden. Want daar was het gezin Grilk terecht gekomen, nadat het ouder-
paar eerst nog aan de Langestreek op Schiermonnikoog had gewoond. Na de ge-
boorte van Cornelis werd het gezin Grilk in Leeuwarden nog eens uitgebreid door 
de geboorte van Trijntje Maria, Gerrit en Geertje.  
En in april 1904, met de onderwijzersakte op zak, begon de jonge “meester Grilk” 
zijn carrière in Huizum (bij Leeuwarden). Lang hield hij het daar niet vol, want in 
oktober van datzelfde jaar kreeg hij een benoeming in Noord Scharwoude. En daar 
in West Friesland voltrokken zich zaken, die op zijn verdere leven van invloed 
zouden zijn. Zo ontmoette hij daar zijn levens-gezellin en trouwde op 19 januari 
1907 zijn Trijntje Bierman en ook daar werd hun eerste kind (Cornelia) geboren. 
Maar ook zijn journalistieke werkzaamheden startte hij in Noord Scharwoude. 
Hem werd namelijk gevraagd om voor een plaatselijke krant de verslagen van de 
gemeenteraad te verzorgen; ze zullen vast hebben gedacht dat een “meester” dat 
zou moeten kunnen. En daar kreeg hij de smaak van het journalistieke werk te 
pakken. Intussen werd er ook aan zijn onderwijscarrière gewerkt, want in 1907 ver-
trok hij naar Leeuwarden om eerst aan school 11 aan de Oostersingel en daarna aan 
school 7b aan de Arendstuin (de Tuuntsjeskool) les te geven en dit bleef hij daar 
doen tot aan zijn pensionering in 1943. Ik heb het voorrecht gehad een jaar lang les 
van hem te mogen hebben gehad met bijzondere herinneringen aan zijn boeiende 
verteltrant. Maar wat wil je ook: hij kon gewoon uit zijn eigen werk voorlezen. En 
daar in Leeuwarden werd het gezin nog eens met twee kinderen uitgebreid zoon 
Jan en dochter Jantje. 
Maar “meester Grilk” had meer noten op zijn zang. In het West-Friese had hij de 
smaak te pakken gekregen van het journalistieke werk. En zo kon het gebeuren dat 



hij jarenlang correspondent zou zijn van “De Telegraaf”, werkte mee aan “Fen 
Fryske Groun” het vooroorlogse geïllustreerde weekblad voor Friesland en ook 
verzorgde hij jaren lang voor de “Leeuwarder Courant” diverse verslagen. Voor 
deze krant kreeg hij bovendien een rubriek te verzorgen onder de naam Observa-
tor, waarin hij met name economische toestanden in Friesland onder de loep nam; 
dikwijls was hij, waar het volgens hem moest, bijzonder kritisch en dat werd niet 
door iedereen in dank afgenomen. Op een goeie morgen vond hij op een raam ge-
klad: “Observator, wize kater, hou dien snater!” 
Maar voor hem was het ook een rubriek waarin hij kon filosoferen over b.v. een 
nieuwe spoorwegverbinding met Holland over de Afsluitdijk met een mogelijke in-
ternationale verbinding en over de noodzakelijkheid van een “vluchthaven” voor 
Oostmahorn. Hij nam overigens zitting in de commissie, die zich voor een derge-
lijke haven ging inzetten. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de “Friese Lucht-
vaartvereniging” en in die hoedanigheid was hij een warm pleitbezorger voor de 
totstandkoming van een burger luchthaven in Leeuwarden. En het moet voor hem 
toch een grote voldoening zijn geweest toen op 24 juni 1938 met veel vlagvertoon 
het Vliegveld van Leeuwarden werd geopend. Wij waren als schoolkinderen getui-
ge van dit evenement (zal meester Grilk wel hebben geregeld!) en we waren bar 
onder de indruk toen het pronkstuk van Fokker, de Fokker F-XXXVI, zo rond het 
middaguur vlak voor onze neus landde om een voornaam gezelschap in Leeuwar-
den af te leveren. En zo stond Leeuwarden echt op de kaart. Het V.V.V.-werk 
bracht hem ook nog over de Leeuwarder grenzen heen, want jarenlang was hij me-
deorganisator van de “Elf-en-dertig-tochten”, de in etappes af te leggen fietstoch-
ten langs de elf steden en de dertig Grietenijen – hieruit vloeide ook het gezegde 
voort “op z’n elf-en-dertigst” als iets zich in een wat te langzaam tempo voltrok. 
 
Maar ook in zijn Leeuwarder jaren bleef Grilk onvoorwaardelijk verbonden aan 
Schiermonnikoog en het Schiermonnikoger dialect, dat hij het oudste dialect van 
de Friese taal noemde; alhoewel het Hindelopers daarin een geduchte concurrent 
was. Niet alleen verzorgde hij in de Kollumer Krant een rubriek in het Schiermon-
nikoogs, ook in de bladen “Fryslân” en “Frisia” (moanneskrift fen de Fryske Bi-
bleteek) schreef hij in de jaren 1926/1928 diverse bijdragen en verhalen in het 
Schiermonnikoogs of in het “eilands”, zoals hij het ook dikwijls uitdrukte. Het ge-
dicht “Sémanssang” publiceerde hij ook in “Frisia”. Onlangs is het nog opgenomen 
op de CD  “Eilander Liêten fan de lytje Pole”, maar dan onder de titel “Sommer-
nachten”, hiervoor op muziek gezet door  Bernard Smilde, die in 2006 nog de Frie-
se Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, kreeg opgespeld. Lettende 
op het ritme van dit gedicht lijkt het mij overigens niet onmogelijk dat Grilk bij het 
schrijven van “Semanssang” de muziek in het hoofd heeft gehad van “De Terp” 
van Halbertsma, met muziek (oorspronkelijk) van “ene” W.A. Mozart. Het gedicht 
is ongestraft op deze muziek te zingen. Kortgeleden waren wij in het Aalto-
Musiktheater in Essen getuige van de opvoering van Mozart’s Don Giovanni. En 
toen door een klein ensemble op het podium (gekleed en gepruikt als Mozart) de 



melodie van “De Terp” werd gespeeld, zal het u niet verbazen dat in dat bomvolle 
theater mijn gedachte even afdwaalde naar “Semanssang” van meester Grilk . 
Aangenomen mag worden dat Grilk de eerste is geweest, die dit Friese dialect op 
papier heeft gezet. Daarbij heeft hij destijds ook nog meegewerkt aan de studies, 
die de Duitse geleerden prof. Siebs, dr. Steller en prof. Dögen naar dit Germaans 
dialect hebben gedaan. 
Al met al had Meester Grilk op deze manier een druk bestaan. Overdag pro- beren 
de kinderen wat wijzer te maken en ’s avonds tot vaak diep in de nacht bezig met 
zijn journalistieke werk en zijn diverse bestuursfuncties. En of dat nog niet genoeg 
was bleek hij tot nog meer in staat Het verhaal gaat namelijk dat ergens in 1928 
twee onderwijzers een gesprek hadden tijdens een congres in Utrecht. Het waren 
de paedagoog/auteur Theo Thijssen en onze Meester Grilk. “Jij hebt een kritiek 
geschreven over mijn boek ‘Kees de Jonge’,hè?......vroeg Thijssen… heb je zelf wel 
eens een boek geschreven?” 
Grilk moest bekennen dat nog nooit te hebben gedaan! “Dan moet je dat eens 
doen..!!” zei Thijssen.  En een jaar later verscheen het eerste boek van Grilk, , 
“Twee Zeemansjongens”. onder het pseudoniem C. Goudriaan. En in de jaren 1928 
tot 1935 verschenen er liefst zestien boeken van zijn hand, afwisselend onder zijn 
eigen naam en onder zijn pseudoniem . De boeken, die door Gebr.Kluitman wer-
den uitgegeven verschenen allemaal onder zijn pseudoniem, terwijl hij voorname-
lijk zijn eigen naam gebruikte bij de andere uitgevers, zoals L.J.Veen, Valkhof, 
Kruseman en zelfs een boek met het alleen-verkooprecht van Vroom & Drees-
mann. Bijzonder was ook zijn in 1934 verschenen boek “Op en om den Afsluitdijk” 
wat werd uitgegeven  bij de koffie en thee van de Weduwe Van Nelle. En in zijn 
boeken was dikwijls de onvoorwaardelijke liefde voor de Wadden en de Wadden-
eilanden aanwezig, maar hij verstond ook bijzonder de kunst om het decor van zijn 
verhalen per hoofdstuk te veranderen van b.v. de “Robbenplaat” naar het “Kokam-
bagebergte” in Afrika. 
Eerder heb ik u al verteld van zijn bestuursfunctie in de “Friese Luchtvaart Vereni-
ging” en daaruit mag je al zijn bijzondere belangstelling voor de luchtvaart conclu-
deren.(Zou hij misschien ooit ervan hebben gedroomd om piloot te worden?) En 
die belangstelling kwam in een aantal van zijn boeken ook nadrukkelijk aan de or-
de, b.v. in zijn boek “Van klerk tot oceaanvlieger” Hierin liet hij de hoofdpersonen 
afkomstig uit het oer-Hollandse Heibergen verhuizen naar Perth in Australië om 

daar het vliegbrevet te halen en 
een oceaanvlucht te maken met 
de volgende route: 
En dan te bedenken dat hij in die 
tijd niet kon beschikken over de 
zegening van deze tijd, de com-
puter met b.v. de mogelijkheid 
om met Google Earth deze 
vlucht virtueel na te vliegen! 
(moet u echt eens doen!) 



Afhankelijk van de plek in de wereld, waar Grilk zijn verhaal liet gebeuren, vertel-
de hij in zijn boeken even gemakkelijk over de robbenjacht op de Wadden (i.v.m. 
de opbrengst van de huiden) als op de Olifantenjacht bij het Afrikaanse Mokamba-
gebergte (i.v.m.het ivoor). Die verhalen zouden in onze tijd vast moeilijker ver-
koopbaar zijn geweest. Maar overigens waren zijn boeken gebaseerd op hechte 
vriendschappen tussen meestal een tweetal in plusfour geklede knapen die, al dan 
niet op één van de Waddeneilanden voor dag en dauw erop uit trokken voor altijd 
wel bijzondere avonturen, waarbij een voorkeur te bespeuren viel voor avontuurlij-
ke smokkelaarsverhalen.. Het fluitje, waarmee de jongens elkaar het huis (en het 
bed) uit kregen heeft Grilk in zijn eerste boek weergegeven: 

 
Misschien is het ook voor u nog bruikbaar.  
En zelfs kon hij het niet laten om in zijn boek “De erfenis van den aviateur” zijn 
Schiermonnikoog een plek te geven. Hij gebruikte het Kallemooi-feest tijdens de 
Pinksterdagen, waarbij een (gestolen) haan in een korf in een hoge mast wordt ge-
hesen en hij laat ons in zijn boek getuige zijn van het volgende gesprek: “Wet stò 
aik, hwa syn hone dèr boppe yn ‘e mast sit?”…..”Né, hò dat sò? Hwerom friegeste 
mi dat? Ik hew d’r gen werz iur hearz”…”Och, sò maer. Dò heste dat saekje toch 
wol reis earder bi de haun haun?”……”Ja, dat wet ik wol. Maer de iene kear sei 
de eaure noch net?”. …………………..  
Maar na 1935 bleef het even een poosje stil rond de auteur Grilk. Zal ook met de 
oorlogsomstandigheden te maken hebben gehad. Wel verscheen in 1944 “ In de 
wouden van Arkansas” van de schrijver Friedrich Gerstacker, naar de oorspronke-
lijke uitgave opnieuw bewerkt door Meester Grilk. 
Wellicht gold dat als een opmaat naar nieuwe auteurs-activiteiten want in de jaren 
1949/59 rolden er nog eens drie boeken, uitgebracht onder zijn eigen naam, uit zijn 
schrijverspen. Of liever gezegd “uit z’n potloodstompjes”; want men wil beweren 
dat hij de meeste teksten met potlood schreef, maar dan wel met een potlood in vier 
stukjes verdeeld, waarna aan de stompjes zeer lange dunne punten werden gesle-
pen, waarmee hij desondanks zijn fraai handschrift niet te kort deed. In deze na-
oorlogse boeken maakte hij overigens gebruik van de problematieken van die tijd, 
zoals het “goed en fout in de oorlogsjaren” en het “voor en tegen” van het profes-
sionalisme van de voetbalsport. 
Zou u zich nog eens willen verplaatsen in die tijd van nette jongens in plusfour met 
spannende avonturen in een tijd dat “hadt” nog met “dt” werd geschreven en “jul-
lie” nog enkelvoud was , dan zou u kunnen zoeken op www.boekwinkeltjes.nl Als 
u dan intoetst Grilk (of Goudriaan) dan komen er vast aanbiedingen van die gezel-
lige jongensboeken voorbij. Overigens zat het schrijven in de familie: zijn zuster 
Geertje trouwde Arjen Terpstra en zij kregen een zoon Pieter, de later vooral in 
Friesland bekend geworden schrijver die o.m. de Havanks voltooide en ook nog 
onder de naam van zijn moeder (Piet Grilk) publiceerde. En ook een bijzondere 

http://www.boekwinkeltjes.nl/


bijdrage aan het Schiermonnikoogs waren de gedichten van zijn nicht Pita Grilk 
(die voor haar overlijden in 1980 in Leeuwarden woonde). 
 
En zo heeft “meester Grilk” (of Oom Kees voor zijn familie) vanuit zijn woningen 
Gysbert Japixstraat 68, van Sytzamastraat 34 en later Marnixstraat 66 zijn Leeu-
warden, zijn Schiermonnikoog en 
ook de wijde omgeving deelgenoot 
gemaakt van zijn bijzondere kennis 
en aktiviteiten. Zijn laatste journalis-
tieke werkzaamheden bestonden uit 
het verslaan van de zittingen van de 
Rechtbank, wat hij overigens nog 
heel lang heeft vol gehouden. 
Was aan zijn zeventigste verjaardag 
nog veel aandacht geschonken, de 
Leeuwarder Courant meldde op 13 
oktober 1960 een “Rustige verjaardag 
journalist C.Grilk” 
“De journalist-auteur C.Grilk, een 
der veteranen uit de Friese journalis-
tiek, die morgen 75 jaar wordt, heeft 
wegens gezondheidsredenen, helaas  moeten afzien van het ontvangen van be-
zoek…..”  
En hij heeft de ziekte niet meer kunnen overwinnen. Op 8 september 1961, dus net 
niet 76 jaar geworden, overleed Cornelis Grilk in het Leeuwarder Bonifatiushospi-
taal en werd op dinsdag 12 september 1961 te Velsen gecremeerd. Tijdens het spe-
len van het Largo van Händel werd hij de Aula binnengedragen, en terwijl de kist 
daalde klonk het “Morgenrood” .  
Zo kwam er een eind aan het leven van een sociaalbewogen mens, journalist, on-
derwijzer en auteur: Cornelis Grilk. 
 
    De titels van zijn boeken: 
 1. Twee zeemansjongens 
 2. Het geheim van de oude ruïne 
 3. De kluizenaar van het Kokambagebergte 
 4. De erfenis van den Aviateur 
              5. Drie vrolijke vagebonden 
 6. De bron in het Beverwoud 
 7. Jaap uit de zesde klas 
 8. Het kamp aan de grens 
 9. De geheimzinnig inbreker 
 10. Van klerk tot oceaanvlieger 
 11. Bob Ros en zijn vrienden 
 12. De hut in het Nieuwveld 



 13. Op en om den Afsluitdijk 
 14. Twee vrienden in Smokkelland 
 15. Avontuurlijke vacantiedagen 
 16. Naar het Kempenland 
 17. Meesters der lucht 
 18. De linksbinnen van S.V.C. 
 19. Hans van de Berkenhof 
 
 
Remt Zeilinga en zijn Bazar 
 
Eddy Bakker 
 

Remt Zeilinga, geboren 18-9-1839; gestorven  
7 -11-1907. Getrouwd op 29-8-1866 met Hanna 
Jans Colle (geb. 29-8-1840; gest. 2-11-1916) te 
Schiermonnikoog. Ze kregen 5 kinderen. 
 
Ouders van Remt Zeilinga 
Vader Jacobs Abrahams Zeilinga 21- 4 -1805- 
21-4-1856. 
Moeder Meins Remts Danhof 16-12-1806 -2-
11- 1889 te Schiermonnikoog. Ze kregen 6 kin-
deren. 
 
Remt was eerste stuurman en is na een bootreis 
naar het noorden uiteindelijk na omzwervingen 
met een houten been teruggekomen. 
Daarna is hij op Schiermonnikoog een bazaar 
begonnen. Remt, koopman en winkelier, krijgt 
in 1882 een drankwetvergunning tot verkoop 

van sterke drank in het klein in zijn winkel aan de Langestreek.  
Hij heeft talrijke functies op het eiland bekleed. Hij zorgde dat er een goed product 
werd vervaardigd door huisindustrie (helmmatten) en wist deze producten te ver-
kopen. Heel wat gezinnen hebben in benarde tijden daardoor het hoofd boven wa-
ter kunnen houden. Remt is ook nog wethouder geweest en mede oprichter van het 
V.V.V. Remt verzorgde de eerste busdienst op het eiland. 
(Met dank aan de heer W. Zeilinga voor wat gegevens over zijn fam.) 
 
Uit een advertentie uit een Badgids 1905, uitgegeven door de Baddirectie te Schiermon-
nikoog. 
 



Komt, waar allen komen 
Kijkt, waar allen kijken 
Koopt, waar allen kopen 

De Bazar Firma R. Zeilinga 
Schiermonnikoog 

Langestreek 80, Tel. No. 2 
                         Het van ouds bekende adresin 
   Kruidenierswaren 
   Fijne Vleeschwaren 
   Comestibles 
   Wijnen en likeuren 
   Tabak, Sigaren, Sigaretten 

Huishoudelijke Artikelen 
Porselein, Glas en Aardewerk 

Badaritkelen, Manufacturen 
Strandschoenen, Schoppen 

Emmers, Vlaggen, Speelgoed 
Strand en Trekwagens 

Souvenirs en Prentbriefkaarten 
 
Remte Glap 
1922.

 
Ten westen van het glap zien we de winkel van Remt Zeilinga. Het glap met 
aansluiting op het Torenpad werd door de buurtbewoners het Remteglap genoemd. 
Remt Zeilinga is in 1907 overleden. De winkel werd na zijn dood voortgezet door 



zijn dochter Janette en haar man Jan Dobbenga. In 1911 werd de winkel 
overgenomen door de oudste dochter van Remt Zeilinga, Alberdina getrouwd met 
Edsge Teenstra. De winkel kreeg toen de naam De Bazar. De naam is te lezen op 
het reclamebord aan de gevel boven het eerste zonnescherm. Achter de winkel is 
op de foto een grijs geverfd houten hok te zien dat dienst deed als pakhuis voor 
aanvulling van de winkelvoorraad. Dit houten pakhuis werd in 1920 afgebroken. 
En er werd een nieuw stenen pakhuis met platdak gebouwd. 
 

Op de foto de winkel 
van Remt Zeilinga. 
Bij het witte hekje 
aan de zuidkant van 
de winkel staat Neel-
tje Fenenga, is gebo-
ren in 1894, het jong-
ste zusje van Wopke 
Fenenga. (Zij is over-
leden in 1925). Ach-
ter het hekje staat 
Meinsina Grilk gebo-
ren in 1898. Meinsina 
is de oudste dochter 

van gezagvoerder Louw Grilk en echtgenote Pietje Schaafsma. De jongen die bij 
de winkeldeur staat is Frans de Deken, geboren in 1900; zijn vader was directeur 
van het Badhotel. De winkel van Remt Zeilinga dateert van 1867. In 1910 is de 
winkel verbouwd, na de verbouwing werd de winkel De Bazar genoemd. 
 

 
Stempel ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de winkel. 
 



 
Een zakje voor sigaren. 
Een foto uit 1930 genomen door H. W. Spier. 

 
Deze werd als een ansichtkaart uitgegeven door de fa. R. Zeilinga van De Bazar op 
Schiermonnikoog. Op dezelfde hoek is nu gevestigd Hotel Pension Zonneweelde. 
Aan het eind van de vorige eeuw stond hier de opzichterswoning van Nooist Tuer. 
Als we de foto goed bekijken zien we dat de grote weg en het torenpad nog niet is 
bestraat. Ook op de voorgrond zijn duidelijk een paar zandpaden te zien. In de ja-
ren 1932 en 1933 is de Langestreek bestraat. Voor de huizen staan hele oude iepen 



die meer dan 100 jaar oud waren. Ze boden een welkome huisvesting voor spreeu-
wen. 
 
(foto’s uit de collectie van Eddie Bakker) 
 
Vroege bezetting van Schiermonnikoog 
 
Bauke Henstra 
 
Uit diverse bronnen blijkt dat het eiland Schiermonnikoog reeds op 9 mei 1940 
kort bezet is geweest door een groep Duitse soldaten. Er is echter weinig over be-
kend.  
Hotelhouder Sake van der Werff, die een dagboek bijhield, schrijft in zijn boek   
‘1940-1941’ het volgende: 
‘De verschrikkelijke oorlog tussen de Duitser en de geallieerden is begonnen en op 
9 mei 1940 wordt ook Schiermonnikoog bezet.’ 
Een nog in leven zijnd persoon, die in het centrum van het dorp woonde, vertelt: 
“Op 9 mei 1940 komt een groep fanatieke Duitse soldaten op het eiland aan – ze 
gaan van boom tot boom met handgranaten bij zich. De volgende dag waren ze ook 
al weer verdwenen.” 
De grote vraag blijft: waar kwamen ze vandaan? En wie gaf hen opdracht?  
Mogelijk kwam de groep van het Duitse eiland Borkum en had men de evangelist 
De Weerd gevangen genomen en op Borkum afgeleverd. Toen de tweede groep 
van Frankenberg op 16 mei op Schiermonnikoog kwam was daar namelijk ook De 
Weerd bij, die op Borkum met 20 anderen gevangen zat.  
Burgemeester Van den Berg was niet door iemand op de hoogte gebracht van de 
inval op 9 mei. 
 
 
 
“een Landlooper, Vagabund en dieff” 
 
Pieter Fokkes Visser 

 
Dat zijn de kwalificaties waarmee Einte Montes van Schiermonnikoog in de pro-
cesstukken voor het Hof van Friesland wordt aangeduid. 
Hij wordt op 5 februari 1774 veroordeeld  “omme bij den Scherpregter op ’t scha-
vot geleijdet, aldaar wel strengelijk gegeeselt, en daarna door de Dienaren van de 
Justitie gebragt te werden, in het Landschaps Tugt en Werkhuis, om aldaar te wer-
ken de tijdt van drie Jaaren.”1 
 

                                                
1 Toegang  14,  inventaris nr. 3454 



(kopie Sententie Einte Montes) 
 
Je gelooft je ogen niet als je in de naamlijst van personen die in de periode van 
1700 – 1811 in verband met strafzaken voor het Hof van Friesland zijn vermeld, de 
naam Schiermonnikoog leest. Immers ook strafzaken behoorden tot de 
bevoegdheid van de eigenaren van het eiland, de Stachouwers. Maar de wandaden 
waren op het vasteland gepleegd. Wanneer je de namen van de veroordeelde tot je 
door laat dringen, denk je dat er een vergissing in het spel is. De namen Einte en 
Monte zijn geen namen die veel op het eiland voorkwamen. Op het vasteland van 
Friesland was dit wél het geval. 
Toch werd op 8 januari 1751 op Schiermonnikoog gedoopt: Einte, zoon van Monte 
Eintes en Grietje Eltjes (ook genoemd Grietje Aaltjes)2. 
Monte Eintes, de vader, was afkomstig van Wierum en trouwde op 7 juli 1738 op 
Schiermonnikoog met Janke Feddes, die uit Morra kwam. 
Een 2e huwelijk sloot hij op 30 mei 1745 op Schiermonnikoog met Hiltjen Jansen 
van Schiermonnikoog. Onze Einte was een zoon uit het 3e huwelijk van Monte, dat 
op 13 februari 1750 op Schiermonnikoog werd gesloten met Grietjen Eltjes.3 
Na hem werden op het eiland uit dit huwelijk nog gedoopt: Antje, 14 januari 1753; 
Geert, 7 september 1755; en Hylkjen, 18 febr 17594. Uit de eerdere huwelijken van 
Monte Eintes zijn  in het doopboek van Schiermonnikoog geen kinderen inge-
schreven. 
Waarom werd Einte Montes veroordeeld? Einte doet voor het Hof van Friesland 
verslag van een gedeelte van zijn levensloop die tot zijn verblijf in de provincie 
Friesland heeft geleid. Hij had een reis naar Groenland gedaan en was vandaar op 
Texel aangekomen. Vervolgens was hij naar Gorredijk gegaan waar hij met de 
schipper Minse Bartels5 een reis naar Leiden heeft gemaakt met turf. Terug in Gor-
redijk, is hij over Rinsumageest en Dokkum naar huis gegaan. Dan wordt het mis-
tig. Niet op zee, maar wel in de verhoren. Volgens het procesverbaal van de onder-
zoekscommissaris van Rade6, is Einte een Landlooper, Vagebund en dieff, die 
eenige tijd herwaarts in deese Provincie van plaatse tot plaatse heeft omgesworven 
sonder eenige hanteringe te oeffenen off ergens een vaste woonplaats te hebben. 
Einte Montes zou zijn gaan zwerven en hier en daar waar hij onderdak kreeg het 
nodige hebben meegenomen.  
Een samenvatting: 

                                                
2 Doopboek Schiermonnikoog, Tresoar inv. nr 588 
3 Trouwboek  Schiermonnikoog, Tresoar inv nr. 588 
4 Doopboek Schiermonnikoog, Tresoar inv. nr 588 
5 Mogelijk is hij Mense Bartels van wie op 11 augustus 1771 te Gorredijk de derde huwe-
lijksafkondiging plaats vond van zijn voorgenomen huwelijk met Sjoukje Dirks van Olde-
boorn. 
6 Arent Johannes van Sminia (1737-1820), raadsheer vanwege Oostergo van 1773 tot 1780; 
zie: De Heeren van den Raede, uitg.Verloren/Rijksarchief, Hilversum/Leeuwarden 1999, 
pag. 362 



a. 1 okt 1773, Dronrijp bij Ine Sjirps: een paar schoenen met gladde zilveren 
gespen met de letters J.H. en een mes met zilveren heft met dezelfde initialen; 
b. 5 okt 1773, Almenum (bij Harlingen) bij Jan Simons: een jak, 6 kousen, een 
vrouwenhemd enz; 
c. 20 okt 1773, Schalsum (bij Franeker) bij Wynsen Clases: 6 mannen- en 3 vrou-
wenhemden, 4 tipmutsen en 4 rode hoofddoekjes,  3 bonte halsdoeken enz. enz; 
d. 22 okt 1773, Oude Leye bij Tjerk Pyters: een rokje, dat zou zijn doorverkocht 
aan Simon Phillipus , koopman te Oudebildtzijl; 
e. 24 okt 1773, Vrouwenparochie bij Sipke Pyters: een paar zilveren schoengespen 
met de letters J.J., een paar broeksgespen, een half versleten broek met kwastjes en 
bombasijn voering en een buidel met kleingeld; 
f. 25 okt 1773, zouden de schoengespen zijn geruild tegen een paar gouden hemds-
knopen bij de zilversmid Jacob Nieuwbuur op de Korenmarkt bij de Vismarkt te 
Leeuwarden. De schoengespen werden gewaardeerd op 16 gld en 8 penningen en 
de hemdsknopen op 11 gld en 11 stuivers. 
Geen fraaie lijst, dat is duidelijk. 
Hoe en wanneer Einte Montes is gepakt blijkt niet uit de stukken.  
Bij een visitatie in de gevangenis heeft hij de gouden knopen verstopt tussen de 
voering van de flap van zijn gevangenisbroek. De eigenaren van schoengespen 
e.d., voor zover de spullen nog niet waren verkocht, zeggen deze als hun eigendom 
te herkennen. 
In een beschrijving door een gedupeerde zou Einte er als volgt hebben uitgezien: 
“had geen hoosen, noch schoenen aan zijn voeten, gekleed met een lang peijen 
rokje en gedekt met een Engelse matrooshoedje met een lint omgeboort, zijnde 
voorts van een middelmatige langte, volslagen van aangesigt en ledematen en 
swart sluik hair, na gissing oud te zijn 20 á 21 jaar”. 
Hoe het met Einte Montes is afgelopen is moeilijk te achterhalen. Van het Land-
schaps Tugt en Werkhuis zijn uit de periode voor 1800 geen bescheiden bewaard 
gebleven. In Friesland heb ik geen nadere gegevens over een huwelijk of overlij-
den kunnen vinden. Ook van zijn ouders en zusters vond ik tot nu toe verder niets. 
Hebben ze mogelijk een plaats buiten Friesland gezocht?  
 
Honderd jaar op Schiermonnikoog. 
 
Jan Holwerda 
 
In Maart 2008 is het 100 jaar geleden dat de familie Holwerda de boerderij “Flori-
da” aan de Reddingsweg te Schiermonnikoog ging betrekken. Wanneer de boerde-
rij precies is gebouwd, is niet helemaal duidelijk. Uit 1736 is er een contract voor 
een vogelvanginrichting (eendenkooi) die ten zuiden van de boerderij heeft gele-
gen. In 1769 heeft aan de noordzijde van deze eendenkooi een woning gestaan. In 
1832 komen zowel woning als ook de eendenkooi op de kadastrale kaart niet meer 



voor. In 1876 staat op een kadastrale kaart een bouwwerk en dat is vermoedelijk de 
voorloper van de boerderij. Tussen 1925 en 1927 is de boerderij verbouwd. 
Rond 1890 is Jan Melles Fenenga pachter en veehouder op de boerderij. We mo-
gen aannemen dat hij er langere tijd heeft gewoond; hij is inmiddels 70 jaar en ge-
trouwd met Maaike Eitjes Visser. Ze werd ook wel Mook Bep genoemd. Jan Mel-
les Fenenga overlijdt in 1894. Zijn vrouw Maaike zet het boerenbedrijf samen met 
haar zoon Jan Eitjes voort. 
Op 3 Juni 1907 komt Johannes Wiegers Holwerda uit Anjum met zijn vrouw Antje 
v.d. Woud en hun drie kinderen Taeke, Wieger en Gebina, respectievelijk zes, vier 
en twee jaar oud, naar het eiland. Antje v.d. Woud is voor de tweede maal ge-
trouwd en heeft uit haar eerste huwelijk één zoon: Klaas Boersma; ook hij gaat 
mee naar het eiland. Ze vestigen zich op de boerderij de “Duinhoeve” aan de 
Kooiweg die op dat moment leegstaat.  
Johannes Holwerda wordt arbeider bij de weduwe van Jan Melles Fenenga, Maaike 
Eitjes op de naastgelegen boerderij “Florida”. In het voorjaar 1908 overlijdt Maai-
ke Fenenga. Jan Eitjes verhuist naar het dorp en Johannes Holwerda wordt pachter 
van de boerderij en de bijbehorende 28 ha grond. Boerderij en grond zijn eigendom 

van de toenmalige eigenaar, de Graaf 
van Bernstorff . Ze verhuizen naar de 
boerderij “Florida” om daar een nieuw 
leven op te bouwen. 
 
Antje Holwerda-v.d. Woud en Johannes 
Wiegers Holwerda; naast de boerderij 
“Florida” 
 
Klaas Boersma verlaat al redelijk snel 
de boerderij en begint op latere leeftijd 
een beurtdienst op Groningen met zijn 
motorschip “Antje Tomina”. Wieger 
verlaat het ouderlijk nest; hij vertrekt 
naar de vaste wal en studeert daar ver-
der voor predikant. Gebina leert Cor-

nelus de Vries kennen; ze trouwen en beginnen een slagerij in de Middenstreek. 
Taeke wordt boerenknecht bij Frederik de Vries op de Kooiboerderij maar keert la-
ter op de boerderij terug om zijn vader op het bedrijf bij te staan. 
 
In 1930 trouwt Taeke met Tjitske Sijtsma. Zij komt uit een gezin van vijf kinderen; 
Jan, Tjitske, Alida Aukje, Jeannette en Klaaske. Jan en Klaaske overlijden op heel 
jonge leeftijd; Jan op vijf jarige leeftijd en Klaaske wordt slechts 12 dagen oud. 
Alida Aukje zou later in het huwelijk treden met Wiep Groendijk; deze onderhoudt 
met zijn vrachtschip “Lauwerszee” een beurtdienst op Dokkum en Leeuwarden. 
Jeannette stapte in het huwelijksbootje met veehouder Freerk Visser. 
 



Tjitske haar vader Jackele Sijtsma is een eilander van geboorte en een zoon van Jan 
Sijtsma en Alida Ekamp. Begin jaren twintig rijdt hij samen met Rink Dubblinga 
de postkoets. 
Haar moeder Klaaske Visser had haar wortels liggen in Nes (West-Dongeradeel). 
Op 8 jarige leeftijd verliest ze haar vader Douwe Jitzes Visser bij het vergaan van 
de vissersvloot op 6 Maart 1883. Hij is mede eigenaar van één van de visserssche-
pen, de WL 4, de “Klopper”geheten. 
Van de 22 schepen keren er slechts vijf terug; 83 vissers komen om. Daarmee heeft 
de zee een zware slag toegebracht aan de inwoners van Paesens-Moddergat. Ook 
de moeder van Klaaske, Tjitske Frederiks, blijft met vijf jonge kinderen achter. 
Na hun huwelijk gaan Taeke en Tjitske aan de Noorderstreek wonen in het zomer-
huisje “Sandy Hook”. Daar worden hun eerste twee kinderen, Johannes en Jackele, 
geboren. Taeke blijft op de boerderij werkzaam.  
In 1934 laten ze een boerderijtje aan het Melle Grietjepad bouwen en begint Taeke 
voor zichzelf. Aan het Melle Grietjepad worden Jan en zijn beide zussen Annie en 
Klaske en zijn broer Wieger geboren. In het laatste jaar van de Tweede Wereldoor-
log, in april 1945 om precies te zijn, ruilen vader en zoon van boerderij. Taeke gaat 
met zijn gezin naar de boerderij in de polder en Johannes gaat met zijn vrouw aan 
het Melle Grietjepad wonen. Dat heeft een reden: In het vroege voorjaar van 1945 
wordt er namelijk met zwaar geschut vanaf de vaste wal op de Bunker geschoten. 
De boerderij blijkt precies in de vuurlinie te liggen. De reikwijdte van de afgescho-
ten granaten is net niet voldoende om hun doel te bereiken. Het gevolg laat zich ra-
den: één granaat boort zich door de nok van de boerderij, een tweede granaat komt 
op een boerenwagen terecht die naast de boerderij staat en totaal wordt vernield. 
Taeke zijn ouders voelen zich hier niet meer veilig en willen voortijdig verhuizen 
en dat gebeurt.  
Nauwelijks zitten Taeke, Tjitske en hun zes kinderen op de boerderij of een deel 
van de boerderij wordt door een twaalftal SD-ers gevorderd. Ze komen uit het 
Scholtenshuis te Groningen, zijn gevlucht en hebben hun woon- en slaapgelegen-
heid in de schuur. De aanwezigheid van de familie Holwerda wordt in dat deel van 
de boerderij niet meer op prijs gesteld. Onder de SD-ers bevindt zich ook de be-
ruchte Oomke Bouman. Hij is diegene die de zoon van Domela Nieuwenhuis Nye-
gaard in Groningen heeft doodgeschoten. Direct na de oorlog is Bouman gefusil-
leerd. 



 
Taeke Holwerda en Tjitske Holwerda-Sijtsma met zeven kinderen voor de boerderij “Flori-
da”. Vlnr en van boven naar beneden: Jackele, Taeke, Tjitske, Johannes; Klaske, Annie; 
Arie, Wieger; Jan. 
 
Gedurende de oorlogsjaren is er aan alles gebrek. Ook aan ruwvoer is er te weinig 
op het bedrijf. Om de koeien eten te blijven geven moet er soms noodgedwongen 
in de duinen worden gemaaid.  
Na de oorlog komt ook op de boerderij het normale leven weer op gang. Kamperen 
op de boerderij is in opkomst en dat is zo gebleven tot het begin van de jaren ze-
ventig. 
 
In de tweede helft van de jaren veertig wordt de familie uitgebreid met nog een 
zoon Arie. Johannes, de oudste zoon, werkt gedeeltelijk mee op de boerderij. Hij 
krijgt een vaste aanstelling bij Rijkswaterstaat en trouwt in 1955 met Alie Bron die 
in die periode op het kinderkoloniehuis “Elim” werkt. Ze vestigen zich in het dorp 
en krijgen een dochter Annemiek. 
Elim fungeert in die tijd als hofleverancier voor toekomstige echtgenotes voor de 
eilander jongens. Jackele blijft zijn vader op de boerderij helpen; hij gaat naar de 
middelbare landbouwschool en zal de toekomstige opvolger worden. Jan doorloopt 
de middelbare school op het eiland en wil iets anders dan boer worden. Zijn broer 
Jackele sterft echter op 27-jarige leeftijd. Jan volgt zijn broer op en gaat verder met 
zijn vader in maatschapverband. De beide zussen Annie en Klaske en broer Wieger 
vertrekken naar de vaste wal en bouwen daar hun toekomst op. Jan trouwt in 1961 
met Diny Colenbrander (ook zij werkt op Elim); zij laten aan de Gratia Susan-
nastraat een huis bouwen Ze krijgen drie jongens Jackele, Gerrit en Arnaut. 
Arie, de jongste zoon van Taeke en Tjitske, wil ook boer worden; hij gaat naar de 
landbouwschool en keert op de boerderij terug. In 1970 verlaten Taeke en zijn 



vrouw Tjitske de boerderij en gaan zich vestigen in het dorp aan de Burg. v.d. 
Bergstraat. Arie trouwt in 1970 met Bea Derlagen; ook zij is één van de velen die 
op “Elim werkt. Ze krijgen vier kinderen”: Terry, Sietske, Jackeline en Arjan.  
Jan en Arie boeren samen verder in maatschapverband. en laten begin jaren zeven-
tig een ligboxenstal bouwen.  

 
Jan en Arie Holwerda voor de boerderij “Florida”. 
 
Door sanering van aanwezige kleinere boerenbedrijven op het eiland en schaalver-
groting van de bedrijven in de Banckspolder wordt de bij de boerderij behorende 
28 ha tot 43 ha uitgebreid. Alle grond en boerderijen in de Banckspolder zijn in-
middels eigendom. 
In 1993 trekt Jan zich uit de maatschap terug. Arie boert met zijn zonen Terry, Ar-
jan en schoonzoon Ludy v.d. Bijl verder. Na een verkennend onderzoek bij diverse 
kaasboerderijen aan de vaste wal en de andere eilanden besluiten ze een tweede tak 
te beginnen: ze gaan boerenkaas maken. Terry behaalt de daarvoor benodigde di-
ploma's en in het voorjaar van 1999 is kaasboerderij “Florida” een feit. Tevens ver-
richtten ze loonwerk voor andere bedrijven. Technologische ontwikkelingen en 
schaalvergroting zijn op de boerderijen ook hier op het eiland van deze tijd. Inmid-
dels is op “Florida” en twee andere bedrijven de melkrobot geïnstalleerd. 
 
 
 
 
 
 



 
 
van links naar rechts Terry, Bea, Ludy, Arie; op de voorgrond Sietske. foto gemaakt vóór de 
melkrobot. 
 
Oude foto’s 
 
Naar aanleiding van de oude foto’s in het vorige nummer merkte Willem van der 
Geest op dat koningin Juliana in 1967 moeilijk De Riich heeft kunnen bezoeken, 
omdat die pas in 1974 gebouwd is. Het moet zijn dat zij de huisjes achter de Mavo 
met een bezoek vereerde. 
 
Naar aanleiding van het onderschrift (op blz. 98) merkte Willem van der Geest op 
dat het om Amerikaanse bommenwerpers ging – Engelse bommenwerpers vlogen 
’s nachts, Amerikaanse overdag. (Red.: vergelijk het artikel van Bauke Henstra, 
jrg. 5, blz. 13 – hierin wordt ook gesproken van Amerikaanse bommenwerpers). 
 
De nieuwe oude foto’s 
 



1. Deze foto is afkomstig van Piet Teensma. Hij schreef er bij: Bijgaande foto van 
deze oude vrouw is die 
van mijn overgroot-
moeder van moeder's 
zijde Trijntje Maria 
Grilk-Haring. De foto is 
genomen in het stek van 
het oude eilanderhuis, 
dat gestaan heeft op de 
plaats naast Bakkerij 
v/h Klontje, waar nu de 
familie Blom woont. 
De foto kwam op een 
merkwaardige manier in 
mijn bezit, n.m. via 
Foppe Hoekstra, die de-
ze op een markt in 
Workum aangeboden 
kreeg. Mijn naaste 
buurman Lindeman 
maakte er fraaie afdruk-
ken van. Trijntje Maria 
Grilk-Haring vertegen-
woordigt een generatie 
die kenmerkend is voor 
vele eilander zeemans-
families. 
Haar moeder, Catharina 
Maria Coldewey (Oud-
Ka) bereikte de eerbied-
waardige leeftijd van 
102 jaar. De naam komt 

U in de gevelsteen van het huidige huis nog tegen. 
Trijntje Maria trouwde Gerrit Jacobs Grilk. Het gezin kreeg 8 kinderen, 3 dochters 
en 5 zonen. 
Tijdens haar leven verloor zij niet alleen haar man, maar ook 2 dochters, 3 zonen 
op zee of in den vreemde en 2 schoonzonen.  
Van het hele gezin van 18 personen is op het kerkhof alhier, met uitzondering van 
2 schoondochters, te weten Reintje Grilk-Teensma en Meinsina Grilk-Jaarsma 
geen spoor meer terug te vinden. 



 
 
2. Een foto van Afke Taekema. De foto heeft ook in de Nieuwe Dockumer Courant 
van donderdag 21 juni 1990 gestaan in de rubriek ‘Uit de oude foto-doos’ van 
Bram Spier. Hij schrijft daarbij:  
Het vrouwtje dat zit te brein is Trijntje Jans Dubblinga, geboren op 1-12-1826 en 
overleden na 1910. De foto is gemaakt in de eerste jaren na de eeuwwisseling, in 
1902 of 1903. De juiste locatie is de zuidkant van de Middensteek, bijna op de 
hoek bij Hotel de Boer. …. Breujes Tryntjen (zoals Trijntje op het eiland werd ge-
noemd) zit aan de noordkant van haar huis, wat van de Middenstreek doorliep naar 
de Voorstreek. Achter haar ziet u de drie ramen van het oude postkantoor. Later 
werd in dit huis het kantoor van de gemeenteontvanger ondergebracht. Deze funk-
tie werd destijds vervuld door Albert Klontje, getrouwd met Ake de Boer (geb. 
1860), zuster van de latere hotelhouder Hendrik de Boer. De drie vrouwen bij de 
deuropening waren werkzaam in het hotel van Folkert de Boer. Van het postkan-
toor kon men binnendoor in het hotel komen. Links van het witte kapje van Breu-
jes Tryntjen is nog juist een gedeelte van de brievenbus te zien en daar boven tus-
sen de beide ramen een gietijzeren plaat waarop stond Rijks Post- en Telegraafkan-
toor. 
 



 
 
3. Nog een foto van Afke Taekema. Zij weet niet wie hier zijn afgebeeld; wie kan 
helpen? 
 

 
 



4. Een foto uit de verzameling van Bauke Henstra. De begrafenis van Wopke Fe-
nenga op 6 feb. 1940. De kist is uit huis gehaald en op de baar gezet; in deurope-
ning de huishoudster van Wopke. (In dit huis woont nu Tjitte Talsma). 
(zie ook het artikel over het overlijden van Wopke in ’t Heer en Feer 2004, nr. 1). 
 
Uit de Leeuwarder Courant van 7 februari 1940: 
Begrafenis Wopke Fenenga 
Schipper reddingboot Schiermonnikoog 
Gistermiddag had onder enorme belangstelling de ter aarde bestelling plaats van 
het stoffelijk overschot van Wopke Fenenga. De baar werd door de bemanning van 
de reddingboot grafwaarts gedragen, terwijl de vlag halfstok van het reddingboot-
huis wapperde. 
Aan de groeve werd het eerst gesproken door burgemeester H.W. van den Berg, 
die den overledene herdacht als lid van den gemeenteraad en dank bracht voor 
hetgeen hij voor de gemeente had gedaan. 
Darna herdacht spreker hem als schipper van de reddingboot, welke functie hem 
indertijd in het volste vertrouwen was gegeven. 
De heer Teerdstra, als oudste lid van de bemanning der reddingboot, bracht den 
schipper, dien zij ten volle hadden vertrouwd, een laatste groet. 
De heer Weber sprak als vriend, herinnerde er aan, dat wijlen Fenenga als zeeman 
was voortgekomen uit den ouden zeiltijd en dat hij blijk had gegeven een uitstekend 
zeeman te zijn. spreker bracht namens de familie dank voor de groote belangstel-
ling bij de begrafenis. 
De kransen, welke gisteren voor de begrafenis onderweg waren over het ijs, zijn 
hier niet aangekomen. De mannen, die de kransen zouden brengen, moesten we-
gens het water, dat op het ijs kwam, naar de Groninger kust terugkeeren.  
 
 
 
 
 
 
5. Een foto van Sijtje Blaauwwiekel-van der Geest. Haar grootvader Jakob van der 
Geest (26-6-1863 – 11-9-1951) aan het mattenvlechten in de grote zaal van de 
(toen: jeugd)herberg Rijsbergen. (deze foto ook uit de collectie van Willem van der 
Geest). 
 
 
 
6. Een hele mooie, scherpe foto van het huisje Enno aan de Badweg (uit de collec-
tie van Willem van der Geest). Op de achtergrond het theehuisje. (vergelijk ook de 
oude foto in jrg. 6, blz. 77).  
Wie staan hier voor het huisje?  



 
7. Nog een foto uit de collectie van Willem van der Geest. Op deze foto zien we 
het huis van Jotje Hoekstra, ook aan de Badweg.  
 
 
 

Rink Dubblinga 
Bauke Henstra 
 
De eilander Rink Dubblinga, die samen met 
Jackel Sytsma een tijd lang een beurtdienst 
had, heeft veel betekend voor het eiland. 
Zo was hij o.a. roeier op de reddingboot en 
later schipper van de roeireddingboot.  
Een grote verdienste van deze grote kinder-
vriend was dat hij zich ruim 40 jaar heeft in-
gezet voor de Pinkstercommissie. 
Rink werd geboren op 17 november 1869 en 
overleed op 20 oktober 1949. Enkele dagen 
later werd hij onder grote belangstelling 
grafwaarts gedragen. De begrafenis vond 
plaats vanuit Hotel v.d. Werff en werd geleid  
(foto collectie Bauke Henstra) 
 
door Mej. M. Faber, godsdienstonderwijzeres 

te Oosthuizen (NH). Op de kist lagen vijf kransen, o.a. één van de NZHRM (de 
reddingmaatschappij). Achter de baar liepen o.a. de heer De Booy van de NZHRM, 
reddingbootschipper Mees Toxopeus, notaris Bolwijn, en B & W van het eiland. 
Aan het graf sprak De Booy o.a over Dubblinga als “één van die stoere redders die 
mee hebben geholpen Schiermonnikoog vooruit te brengen en die al jong als roeier 
in de boot meeging om mensen te redden”. Burgemeester Anker sprak namens 
B&W en namens de reddingscommissie. Hij schetste Rink als een vriend van allen 
en voornamelijk van de kinderen in zijn ruim 40 jaar durend voorzitterschap van de 
Pinkstercommissie en dat hij al die jaren de pinksterfeesten in elkaar had gezet. 
“Met hem is één van die oude stoere Schiermonnikogers heengegaan die zijn ge-
boortegrond was trouwgebleven”. Hij had tijdens zijn leven meer dan 100 mensen 
van een wisse dood gered. Ook spraken nog aan het graf Jan Yes Teerdstra en 
Daan Sijtsma, die gedurende 24 buurman van Rink was geweest. Met het Onze 
Vader werd de plechtigheid afgesloten. 



 
 
Rink in Pinksterkledij  
(foto verzameling Afke Taekema) 
 
Uit de Leeuwarder Courant van 11 juni 
1949: 
 
Callemooifeest. 
 
Voor de Pinksterdagen zijn honderden 
mensen naar Schiermonnikoog overgeko-
men, onder wie zeer veel oud-eilanders.  
Volgens de folklore werd het Callemooi-
feest gevierd en de oude heer Th. Dubblin-
ga, die hiervan 40 jaar president is, werd 
door B. en W. gehuldigd; burgemeester 
Anker bood hem eem bloemstuk aan.  
Ook van de burgerij en de feestcommissie 
ontving hij fraaie cadeaux. 

 
(zie ook: ’t Heer en Feer, jrg. 5, blz. 17 e.v.) 
 
 
  
 
 
Kort nieuws 
 
Schiermonnikogers in de Tiendaagse Veldtocht. 
 
De Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 was een veldtocht van koning 
Willem I der Nederlanden om de Belgische Opstand met wapengeweld te onder-
drukken. Hoewel die opzet slaagde, verkreeg België haar soevereiniteit door de 
dreiging van Franse militaire steun. 
In deze veldtocht deden ook eilanders dienst.  
Dit overzicht is ontleend aan een publicatie in de Sneuper door de heer Jan Al-
bertus Paasman (1927-2007), die een totaal overzicht van Noordoost Friesland op-
stelde. De gegevens zijn, met toestemming van zijn weduwe, na zijn overlijden ge-
publiceerd. 
 
Damstra, Jacob Koerts, * Schiermonnikoog 31 dec 1806, z.v. Jakob en Aukje Jans; 
1e afd. 3e bat.,4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeu-
warden; inv. nr. 129. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1831
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Opstand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse


 
Dubblinga, Theunis, * Schiermonnikoog 23 aug 18047, z.v. Livius Theunissen en 
Hantje Jans Stachouwer8, 1e afd.3e bat.,5e comp.,maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder, inv. nr. 129. 
 
Velthuis, Bernardus Hendriks, * Schiermonnikoog 20 nov 1804, z.v. Hendrik en 
Geertje Tjeerds, 1e afd. 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in garni-
zoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 20 juni 1833 net groot verlof en krijgt 
bij K.B. verlof om zijn beroep als buitenlands schipper weer uit te oefenen, inv. nr. 
129. 
 
Visser, Cornelis Joukes, * Schiermonnikoog  13 jan 1799, z.v. Jouke en Betje Kla-
zes Zwart; 1e. afd.,  3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen 
te Leeuwarden en Den Helder; inv. nr. 129. 
 
Sparrius, Hendrik Martens, * rond 1804, wonende op Schiermonnikoog, z.v. Hen-
drik Martens en Pietje Gerrit Appelman; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit dienst ontslagen; 
inv. nr. 129. 
 
Teensma, Theunis Pieters, * Schiermonnikoog 24 aug 1804, z.v. Pieter en Aafke 
Kerkstra; 1e afd., 3e  bat’, 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen 
te Leeuwarden en Den Helder; sedert 20 juni 1833 met groot verlof en krijgt bij 
K.B. verlof om zijn beroep als buitenlands schipper weer uit te oefenen; inv. nr. 
129. 
 
Wiersma, Johannes Jans, * Schiermonnikoog 114 okt 1804, z.v. Jan en Antje 
Wiersma; 1e afd., 3e bat. 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv. nr. 129. 
 
Boer, Gerrit Geerts, * Schiermonnikoog 16 aug 1807, z.v. Geert en Trijntje Roe-
lofs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; sedert 4 maart 1833 gedetacheerd bij de marine. 
 
Donema, Douwe Hendriks, * Schiermonnikoog 25 mei 1802, z.v. Douwe Hendriks 
en Janke Arends; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; sedert 24 juli 1832  bij de marine. 

                                                
7 Paasman vermeldt “waarschijnlijk afkomstig van Schiermonnikoog”. Het doopregister 
maakt melding van Theunis Dubblinga en ook zijn overlijden op 29 jarige leeftijd op 
Schiermonnikoog is geregistreerd (7 okt 1833). Teensma heeft hem niet opgenomen in zijn 
genealogie Dubblinga. 
8 Voor Hantje Jans Stachouwer zie Gen. Jierboekje 1979, pag. 68. Overigens bij haar huwe-
lijk  in 1803 wordt zij door de predikant als Hantje Carels Stachouwer ingeschreven in het 
huwelijksboek. 
 



 
Jong, Jacob Cornelis, * Schiermonnikoog 16 febr 1800, z.v. Cornelis en Geertje 
Jacobs; 1e afd. 3e bat., 5e comp.; 
 
Kolle, IJsbrand Lammerts, * Schiermonnikoog 26 jan 1807, z.v. Lammert en Trijn-
tje Hessels; korporaal 1e afd. 3e bat.., 5e comp.; krijgt 5 okt 1834 bij K.B. toestem-
ming zijn beroep van buitenlands schipper weer op te nemen. 
 
Oproep 
 
De redactie kreeg de volgende brief van de familie Redeker: 
In verband met restauratiewerkzaamheden zouden wij heel graag in contact komen 
met mensen die nog beschikken over oude (interieur)foto’s van ons huis “Enno” 
aan de Badweg. 
Rond 1987/88 hebben wij een flitsbezoek gehad van een toen al iets ouder echtpaar 
dat prachtige interieurfoto’s van Enno aan ons liet zien. 
Wij waren toen zo onder de indruk, maar helaas ook te druk met een eerste renova-
tie, dat we vergeten zijn naar de naam van het echtpaar te vragen- waarvan de 
man vertelde dat zijn vader de eerste eigenaar van Enno was geweest – vandaar 
die foto’s. 
Nu we bezig zijn met de renovatie van het interieur van, inmiddels ons Rijksmonu-
ment, zijn we op zoek naar deze mensen en/of hun foto’s. 
Is er iemand die hier meer van weet? 
Laat het ons alsjeblieft weten op tel.nr. 06 10 941 597. 
Met dank en vriendelijke groet, Jelle en Fransje Redeker. 
 
Kragen 
 
In mijn eerste artikeltje over zeeprotesten9, stelde ik een vraag naar de betekenis 
van  “kragen”. Via een omweg krijg ik nu het bericht van iemand die 14 jaar als 
werktuigkundige heeft gevaren op een tanker. Hij mailt het volgende: “kragen zijn 
geteerde stukken zeildoek, die om de mastvoet en over de luiken werden gespan-
nen zodat er geen water binnen kon komen. De schippers van toen wilden op die 
manier hun lading beschermen en voorkomen dat het schip water zou maken vanaf 
het dek. 
Het komt trouwens bij coasters nog steeds voor dat er zeilen over de ladingluiken 
worden gespannen. In het Nederlands presennings.” 
Tot zover de ontvangen uitleg over kragen. Als iemand een andere mening heeft, 
hoor ik het graag. 

 
Zeeprotest III 

                                                
9 t Heer en Feer, jaargang 9 (2007) nr. 3, pag. 112 



 
Zeer veel tegenwind, stormen en hevige stortzeeën, waren de oorzaak van het ver-
lies van verschillende zeilen, twee zwaarden, een anker, touw en verdere zeescha-
den. In een reddeloze toestand komt Albert Tjerks Ekamp10 van Schiermonnikoog, 
schipper op het kofschip Anna Clara, op 10 november 1838  voor het Friese gat.  
Ekamp had op 26 juni en volgende dagen in Genua stukgoed geladen. Op 4 en 6 
augustus 1838 laadt hij stukgoed in een  haven waarvan de naam moeilijk is te ont-
cijferen (Omelia?). Alles met de bestemming Amsterdam. Op 7 augustus heeft hij 
zee gekozen. Voor het Friese gat krijgt hij hulp van een vissersvaartuig. Nadat hij 
is geligt, waarbij blijkt dat de lading is beschadigd, komt hij op 16 november 1838 
in Ezumazijl binnen. Hier zal de lading worden gelost en de geleden schade  wor-
den hersteld. 
Echter, als eerste activiteit aan de wal, maakt notaris Wittteveen te Metslawier nog 
op de dag van de aankomst in Ezumazijl, een akte van zeeprotest op, in tegen-
woordigheid van Johannes Jans Brouwer, bakker en Jan Piers de Vries, winkelier, 
beiden wonende te Metslawier11. 
Er blijft wèl een vraag over. Wat wil men in het Friese gat, als men uit de Midde-
landse Zee komt en stukgoed heeft voor Amsterdam? 
Hoogstwaarschijnlijk zal er vooraf met de belanghebbenden van de lading overleg 
zijn gepleegd, want het duurt tot 7 februari 1839 als in Ezumazijl ten huize van de 
kastelein Johannes Jacobus Laskewitz, een openbare verkoping wordt gehouden12.  
Albert Tjerks Ekamp, de schipper van het kofschip Anna Clara, laat de door het 
zeewater beschadigde stukgoederen verkopen. Hij is daartoe op 28 januari 1839 
gemachtigd door de Kantonrechter te Dokkum. 
Aangeboden worden:  balen galnoten, amandelen, sumak13 en comin. 
De totale opbrengst bedraagt fl. 2228,20. Kopers zijn: Ruth de Haan, koopman te 
Leeuwarden, Houwink, koopman te Sneek, Wybrandi, koopman te Leeuwarden,  
Jorritsma, Siersma, Kreeft en Bruggemaus, allen kooplieden te Dokkum, Wiersma 
te Ee en Wygersma, koopman te Leeuwarden en tenslotte Posthuma en Diepen-
heim, waarvan geen woonplaats is vermeld.  
De akte wordt opgemaakt in tegenwoordigheid van Ype Pieters Douma, agent der 
politie en Johannes Boyenga, timmerman, beiden te Metslawier. 
 
Kollum, januari 2008                                                               Pieter Fokkes Visser 
 

                                                
10 Het betreft hier Albert Tjerks Ekamp, * Schiermonnikoog 5 nov 1803 en overl. ald. Op 10 
jan 1884, die op 28  dec 1828 daar trouwde met Aukje Freerks Koster.  Zoon van  Klaas 
Douwes Ekamp en Antje Alberts Ekamp. Zie Teensma blz. 101. 
11 Tresoar, toegang 26, inventarisnummer 104024, akte nr. 172 
12 Tresoar, toegang 26, inventarisnummer 104025, akte nr. 22 
13 Botanisch geslacht Rhus. Uit enkele soorten Rhus wordt looistof verkregen, die wordt 
gebruikt voor de bereiding van lichtgekleurd, lichtecht leer (zie Winkler Prins encyclopedie) 



Verenigingsnieuws 
 
Kort verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 15 februari 
2008 in hotel Duinzicht. 
 
Er waren ongeveer 40 leden op deze avond aanwezig, die onder leiding stond van 
de vervangend voorzitter R. Sikkema. 
De sinds een jaar aangetreden secretaris B. Sikkema introduceert zichzelf. 
Het idee van een te benoemen expertgroep wordt aan de leden voorgelegd. Om het 
bestuur te ondersteunen met raad en daad zal deze groep in het leven geroepen 
worden.  
Het idee van een werkgroep voor de op te richten gedenksteen wordt positief door 
de vergadering ontvangen. De leden A. Zwakhals, P. Teensma, R. Visser en E. 
Dobbenga melden zich aan om er zitting in te nemen.  
De secretaris leest het jaarverslag voor.  
Hierna wordt verslag gedaan door de verschillende werkgroepen. 
H. Koning (Taalplúech) vertelt het een en ander over de taalroute, die opgezet zou 
moeten worden.  
D. Kool meldt dat er vooruitgang zit in de werkgroep beeld en geluid. Er zijn di-
verse films gemaakt, en de vinger blijft aan de pols. Wie nog interessant materiaal 
heeft wordt opgeroepen dat beschikbaar te stellen, hoewel dat geen familiefilmpjes 
e.d. moeten zijn.  
P. Teensma vertelt het een en  ander over de commissie funerair erfgoed: afgelopen 
woensdag is tijdens een bijeenkomst verslag gedaan van de werkzaamheden. 
De lijst met graven die van belang geacht werden moet nog naar de raad ter goed-
keuring. Daarna volgt bekendmaking.  
A.Maris zegt dat het boek over het zeemanscollege in september klaar zal zijn. In 
de planning liggen nog een boek over de zeevaartschool, en een over de openbare 
lagere school.  
H. de Vries (tijdschrift) deelt mee dat de ontwikkeling van website door 
E.Augusteijn voorspoedig verloopt. 
De contributie wordt vastgesteld op 15 euro voor eilandleden, 19 euro voor walle-
den. 
De kascommissie heeft de boeken in orde bevonden. Decharge wordt verleend. 
Als nieuwe kascommissieleden worden Erik Jansen en Hillebrand Abma benoemd.  
Als nieuw bestuurslid wordt R. Visser bij acclamatie benoemd. Ook B. Sikkema 
wordt via deze weg officieel benoemd als secretaris.  
De voorzitter geeft aan dat er op termijn twee nieuwe leden nodig zijn. Die kunnen 
zich melden bij het bestuur, en zullen de komende tijd worden ingewerkt. 
Er ontstaat een discussie over de vraag van het bestuur aan de leden is of wij als 
vereniging alleen verantwoordelijk zijn voor het tastbare erfgoed, of ook voor an-
dere zaken waarbij de historie van het eiland in het geding is. Bijv. bij bouwactivi-
teiten, of ontwikkelingen rond de infrastructuur. 



De volgende ledenvergadering zal in februari 2009 plaatsvinden, om 20:00 uur. 
Na de pauze gaven de heren A. Buursma en H. Feenstra een lezing over de ge-
schiedenis van het eiland Bosch, en de omgeving waar het eiland gelegen heeft. Dit 
ter inleiding op te nieuwe expositie in het bezoekerscentrum. Allerlei kaarten pas-
seerden de revue en de beide heren, die allebei een bepaalde tijdsperiode voor hun 
rekening namen, wisten er interessante wetenswaardigheden over te vertellen.  
De lezing werd goed ontvangen, en de aanwezigen toonden zichtbaar interesse in 
de ontwikkeling van het gebied rond ons eiland, waarvan de kaarten een goed 
overzicht gaven. De bijdrage werd met applaus en een pakket van de kaasboerderij 
beloond. 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken en (tijdschrift)artikelen over het eiland. Bij de 
artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. interviews 
of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; het 
gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Dijk, W. – In haunfol saun. Schiermonnikoog, bijzonder eiland, bijzondere mensen. 
Illustraties W. Burger. Z.pl., z. uitg., ong. 110 (ongenummerde) blz. oblong.  
 
* ‘Wakend oog van het Wad’ In: Friesland post, dec. 2007; blz. 6-9. 
 
Interview met Ted van der Zee. 
 
* ‘Onverstoorbaar.’ In: Leeuwarder Courant-kerstbijlage, 24 dec. 2007; blz. 36-39. 
 
Over Jan Blauwpak (sinds 25 jaar eigenaar van Hotel Pension Van der Werff) en 
zijn ‘bedoeninkje’ 
 
* ‘Het schisma van Schier’. In: De Volkskrant Reizen, 19 jan. 2008; blz. 1 en 5. 
 
Twee hotels op één kruising. 
 
* ‘Een oerhuisje op Schiermonnikoog’. In: Leeuwarder Courant Sneon en Snein, 1 
febr. 2008. 
 



In de rubriek ‘Architectuur’ Peter Karstkarel over het huisje ‘Emigrant’aan het 
Duinpad. 
 
* ‘Liefde voor lakwerk’. In: Leeuwarder Courant - bijlage Wonen & co, 2 febr. 
2008; blz. 14-15. 
 
Over Liesbeth Perdok en hun winkel Oostenwind. 
 
* ‘Ziek zijn en geknuffeld worden door Lenie’. In: Nieuwe Dockumer Courant, 4 
febr. 2008; blz. 3. 
 
In de rubriek ‘Must hoare wie ’t seit!’ interview met Martin Korthuis. 
 
* ‘Een villapark in de duinen van Schier’. In: Leeuwarder Courant Sneon en Snein, 
22 febr. 2008. 
 
In de rubriek ‘Architectuur’ Peter Karstkarel over villapark ‘De Ville Buiten’. 
 
* ‘De laatste wacht’. In: Leeuwarder Courant, 1 maart 2008 
 
Over de laatste wacht op de vuurtoren van Hendrik Perdok. 
 
 * ‘Schiermonnikoog: een paradijs’. In: Nieuwe Dockumer Courant, 5 maart 2008. 
 
In de rubriek ‘Wonen op nummer 2/3’ Piet Visser en Jeanet Buring van de Heere-
weg 2. 
 
* Verdonschot, P.F.M,. – Steekmuggenoverlast op Schiermonnikoog in 2007. Wa-
geningen, Alterra, 2008. 39 blz. (Alterra-rapport 1652). 
 
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is.  
 
 
 
De oplossing van de vorige raadplaat is geleverd door Willem van der Geest. De steen 
is te vinden naast het fietspad tegenover de bunker (er waren meer inzenders die dit 
aangaven). Maar Willem was de enige die de aanvulling over wat gaf: de letters NK 
staan voor Nederland Kabel en duidt vermoedelijk op een kabel die gelegd is naar het 
machinegebouw van de bunker. 
Dus de prijs gaat naar Willem van der Geest. 



 
De nieuwe opgave: waar is deze foto genomen?  
Oplossingen naar de redactie, Reeweg 10; vóór 15 juni. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
Het zomernummer van ons tijdschrift; hopelijk weer goed voor een paar 
interessante uurtjes. 
Als eerste een trieste gebeurtenis uit de geschiedenis van de reddingsmaatschappij: 
de ramp van 1921. Verder een paar gedichten van oud-eilanders – het blijkt dat er 
best wel veel gedicht is in de eilander taal en om zowel de dichters als de eilander 
taal af en toe in het zonnetje te zetten zullen we geregeld een paar gedichten 
afdrukken. Gedichten in het eilanders worden, in het tijdschrift, niet voorzien van 
een vertaling; als u een vertaling zou willen hebben mag u dat door middel van een 
emailtje aangeven. Ook in het volgende artikel, uit het archief van de Leeuwarder 
Courant, komt u teksten in het eilanders tegen (in een spelling zoals afgedrukt in de 
LC van 1929). En ook hiervoor geldt: wilt u een vertaling – even een email naar de 
redactie! 
Pieter Fokkes Visser is weer in de archieven gedoken en heeft weer een aantal 
interessante zaken boven water gekregen. 
Verder kort nieuws en andere vaste punten, zoals de oude foto’s (als u trouwens 
nog mooie oude foto’s heeft houden we ons aanbevolen!), verenigingsnieuws, de 
bibliografie en de raadplaat. 
En last but not least: een herinnering aan één van de oprichters van de vereniging. 
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De reddingboot sloeg om. 
 
Eddy Bakker 
 

 
 
Op zaterdag 9 april 1921 meldde de vuurtoren 's morgens een schip ver in zee met 
een sein op, men kon niet onderscheiden wat, en het maakte de indruk hulp nodig 
te hebben.  
De schipper van de reddingboot, Ambrozius Dubblinga, verklaarde dat de 
reddingboot geheel gereed is om uit te gaan. De boot is ruim 8 meter lang, bijna 3 
meter breed en is door een groot aantal koperen luchtkisten in de zijden en onder 
dek onzinkbaar gemaakt. Bovendien is het uitgerust met waterlozing, zeiltuig, 
grootzeil, fok, druil (soort klein zeil) en een middenzwaard.  
Behalve schipper Ambrozius Dubblinga bestaat de bemanning uit: roeiers Klaas 
Matroos, Douwe Visser, gezagvoerder Rink Dobbinga, Tjalling Onnes, Jan de 
Boer, Minne Onnes, Andries Wielema, Jacob Smink, Jan Visser, Sietze v. d. Geest. 
De boeren waren in tien minuten met de acht paarden ter plaatse en om ongeveer 
11 uur was de boot aan het strand voor het Badhotel.  
Het woei hard uit het Oosten en er liep veel branding in de gronden. De 
reddingboot gaat vlot te water en na enige tijd varen komt men in de buurt van het 
in nood verkerende schip, de schoener Juliandra van Hamburg. Aan het knikstag 
van de schoener is het sein gehesen: een Duitse loodsvlag met een bol eronder. De 
bemanning wil echter niet van boord, vraagt een sleepboot te bestellen.  
De eilander reddingboot aanvaardt de terugtocht. De toestand wordt steeds 
ongunstiger. Daar doet een zware grondzee de boot hard oploeven en onmiddellijk 



erop volgt een tweede zware zee. Het duurt maar even of de reddingboot ligt plat 
en vervolgens geheel om. De gehele reddingbootbemanning ligt te water. 
 
Twee man verdrinken. 
Omdat de boot is voorzien van z.g. kimkielen met handgrepen lukt het de meeste 
bemanningsleden op de omgeslagen boot te klimmen . Douwe Visser lukt helaas 
niet. Hij is te ver, een meter of tien, van de boot verwijderd en de boot drijft harder 
weg dan hij kan zwemmen. Schipper Ambrosius Dubblinga, die kans gezien heeft 
boven op de omgeslagen boot te klimmen, wordt er even later door een zware 
brandinggolf afgeslagen en drijft weg. 
 
  

 
 
Ambrosius Dubblinga                                           Douwe Visser    
 
Reddingbootschipper 
Ambrosius Dubblinga was vanaf zijn 17e jaar reeds reddingbootroeier. Op 
vijftigjarige leeftijd in 1911, nam hij de taak van reddingbootschipper over van 
D.T. Visser, die om gezondheidsreden ontslag als schipper had genomen. 
 
Reddingbootbemanning gered. 
Het moet voor de 10 redders, die zich aan beide zijden van de boot vastklampen, 
een vreselijk gezicht zijn hoe zij zich langzamerhand verwijderen van hun 



kameraden, die op hun zwemvesten in zee drijven. Jan Visser wordt ook nog van 
de boot geslagen, maar men ziet kans hem er weer op trekken. De vermoeidheid 
begint de bemanningsleden parten te spelen. Ze drijven in de branding en golf na 
golf breekt over hun boot. Eindelijk komen ze in het Friese Gat ten westen van 
Schiermonnikoog terecht en drijven dan met eb naar buiten die uit het Gat naar zee 
trekt. Een jas wordt aan een roeiriem bevestigd en omhoog gestoken. Een trawler 
die hen opmerkt komt gelukkig op hen af. Zo werden ze, na 3 uur in de branding te 
hebben gedreven, door schipper Swart en de bemanning van de sleepboot Rottum 
van Zoutkamp gered.  
Het lichaam van schipper Ambrosius Dubblinga werd gevonden op de Bosplaat 
Terschelling. Het lichaam van kapitein Douwe Visser werd op het wad in de 
omgeving van Sexbierum aan getroffen. 
 
De tien overlevenden: Thomas de Groot, Klaas Matroos, Rink Dobbinga, Tjeerd 
Onnes, Jan de Boer, Minne Onnes, Andries Wielema, Jacob Smink, Jan Visser en 
Sytze v. d. Geest hebben negen uur in de branding rondgedreven voor ze werden 
opgepikt. Toen ze aan wal werden gebracht waren ze meer dood dan levend. 
 

 
 
 
 
 
 



Gedichten van twee oud-eilanders: Betje Weber en Marius Fenenga. 
 
Betje Weber-Hoekstra  
 
Marius Fenenga was van een oud eilander geslacht; hij was kapitein en schreef op 
zijn reizen vaak gedichten, vaak in de eilander taal.  
 
 
 
Betje Weber – De Mimmetael 
 
Al is ’t aik oongenaem, to swalkjen yn’e fraimde, 
Yn’t suwer, saft klimaat fan’t Middelaunse straun, 
Toch lúkt, is ’t ear of lot, aik bi it heichst genieten, 
Mooi kracht en mooi geweld it herts nooi ’t heitelaun. 
It sierlik Alpenlaun mei herts en sinnen bene 
De heige bergen lokjend pronkje mooi har pracht, 
De slypjende músyk fan wylde wotterfallen 
Mei strele ’t lustrend air, mooi klanken swiet en saft; 
Toch lúkt, is ’t aik bi it heichst genieten, 
Bi al di majesteit, di pracht, di pronk, die prael, 
’t Forlangen altyd mair nooi dooine jaive weuning, 
nooi ’t meus fan ’t ooine laun, fan d’ooine Mimmetael 
de tael is ‘t, di ’t ús biint mooi eaunforbrókb’re bjaunen 
oon de gebeurtegreaun, di neut forjetten werdts. 
Di ’t aik oon ’t fierste strauwn fortolt fan Mimmes jaifde, 
Fan stil en swiet gelok fan ooine hus en herd. 
 
 
Marius Fenenga - Fan Kapers Jorrik 

(nooi in auden legende) 
 
Sjaai, lytje fooint.... dér het de aude wene 
Yn't Kapeglap feeuwn er syn eeuwnderdak.  
In hut.... net fole maair, het him tat schúlplats tjene.  
In ienlik man..... en ienlik wie't lytj plak. 
Wèr koom er wooi?.... Gin minsk kúe dat fetôle, 
Min flúst're wal, maar 't riedsel bleeuwn bestaain.  
De dúvel sue't wal wazz' dy him hier hanne hôle......  
En't sue him seker dèr wal nooi fegain. 
Omdat er Jorrik, nooi min sei, sue hiete,  
Wèz hy as Kapers Jorrik eut bekind. 
Dat slúech op 't plak .... maar kue min't aaik net miete  



Nooi 't reufersaad? - Hó lang is't al net lind. 
Syn wúest gesicht..... de wylde gryse hieren.....  
En klaaine mooi wat kaaibeljin to plak. 
Hy lewe hier sò fole, fole jieren 
Fan wat et straaun him baain en'n bytke prúmktabak.  
Maar net allene op't straaun.... aaik op de bútenbanken  
Koom Jorrik mooi syn flet, jô't tjin et dún oonliech.  
Men kúe de nômen wal fan schiipe dà dèr sanken......  
Wer hy as aaiste koom en et gotste part fan kriech.  
En yn de hest, by starm en springteefleuen, 
De mone troch de graauwe loft omflúers, 
Dan siet er op straaunsdún, al klaair om fut te reuen  
Nooi schiipe op har laste needlatskúers. 
Sò hie der op in nacht de braauning wier tratsere.....  
In schúenjer hie to liech har kúers ferleit. 
En Jorrik wie op tiid.... en feeuwn wat hy begere.....  
Súe just wierom nooi straaun en feilichheid.......  
As út de wylde sec twa haaune et dolbúes nimme.....  
Yn deudsneed sjocht in minsk him yn't gesicht. 
En Jorrik lat syn flok de starremwyn ieurstimme.....  
En deeuwt de stomper fut..... de see slút ieur'm ticht.  
En d'eeuwre deis op't straaun, as Jorrik ront te sikjen,  
Nooi wat de nacht et eich eeuwntheeuwden hie......  
Leit dèr in stien mooi dúdelik de speuren 
Fan et gesicht, dat 's nachts fedranken wie. 
En Jorrik schrikte- en flokte en stúech te kryten.....  
En kriige dan de stien en smiet em yn syn flet.....  
Om fier yn see 't gesicht ieurbúes te smyten, 
Opdat syn sneud gemúed dit feurfaal eut ferjet. 
Hy reude wat er kúe..... maar ach de stien wez swierder  
En jepper sank de flet...... en swierder wez de stien.  
En Jorrik sank de múed..... hy kúe net fierder ...... 
Dà koom et eugenblik werop er is fergien. 
 
Wàt seiste, lytje fooint...... af ôles wier gebôrsde?  
Ach.... Beite wet et net.... hy het et aaik maar heers.  
Wat júech et aaik af ik dy al beswôrsde 
Dat't wierheid wie..... maar heww'er aaik fan leers?  
Want, krekt as dà, is't kwaaid fan et begeren 
In minsk net fraaimd, et leit sò by de haaun.  
Ût de ienlikheid fan Jorrik is te heren.....  
In ienlikheid, sò got as't breedste straaun. 
 
Et Kapeglap leit dèr as eut tefeuren.......;  



In kôwe yn har flucht haaud ewen yn..::....  
Af seich se-et paradys yn al syn dieusend kleuren. 
 
En troch de halmen sjongt de noodewyn. 
 

Nood Atlantic  
november '79 

 
 
 
 
Schiermonnikoog 1929 
 
In augustus 1929 verscheen in de Leeuwarder Courant een vijfdelige serie over 
Schiermonnikoog (gevonden door Jos Saveur uit Leeuwarden).  
 
I. 
 
“Al wie een heerlijken vakantietijd in een rustige, aan natuurschoon rijke 
omgeving wenscht door te brengen, waar eenvoud en degelijkheid kenmerken van 
het ware zijn, die ga naar Schiermonnikoog!” 
Met een zekeren trots mag de oude Posthumus, de eilandsche omroeper en 
badmeester, dat den volke verkonden, want hij heeft gelijk ! Dáár kan men 
genieten van het heerlijk vroege morgenuur, als de zon uit een bad van 
klaprozenrood langzaam hooger klimt in de ijle lucht, de leeuwerik z'n zilverhelder 
stemmetje uitperelt over de aarde en de frissche zeewind als zachte streling van een 
ongeziene Grootheid langs de slapen waait. Dáár schitteren de met distels en 
helmgras bevlakte duintoppen in de zon, die heete pijlenbundels in het witte 
duinzand boort als nergens. Wit en grijs glanzende meeuwen scheren er als 
schichten over het mysterieus zingende watervlak, dat een heimelijke ontroering 
brengt over wie er aandachtig naar luistert. En als de zon na een schoonen dag in 
een bad van purper en goud achter verre waterwijdheid wegdrukt en niets de 
heilige avondstilte vaneenscheurt, zal men zich op Schiermonnikoog zielsgelukkig 
gevoelen en de wereld daar ginds vergeten; - die wereld vol ellende en haar 
menschen slechts levend om te sterven ! 
Inderdaad, - onontwijd door van smetten zwangere groote stadslucht, ligt het eiland 
daar vol intimiteit als een brok natuur, door vele menschen niet begrepen, daar zij 
elders zoeken. 
Als herstellingsoord munt Schiermonnikoog door de natuurlijke voordelen zijner 
ligging, boven de andere Noordzee-eilanden uit en neemt het in de rij der 
Nederlandsche waddeneilanden ongetwijfeld de eerste plaats in. De krachtgevende 
frissche zeelucht is voor Schiermonnikoog een van de grootste aanbevelingen. Het 
milde klimaat met geringe wisseling tusschen dag en avondwarmte, stelt den 
gasten in staat zich gedurende langeren tijd in de open lucht te begeven, dan b.v. 



aan de Hollandsche kust het geval is. Voortdurend is de lucht in schommeling, 
waardoor een hooger zoutgehalte verkregen wordt. De krachtige zeelucht en het 
3½  pct. zout bevattende zeewater, zijn sterke prikkelen voor herstel van 
lichamelijk of geestelijk zwakken. Heerlijke zonnebaden kunnen in de stille diepe 
duinpannen worden genomen; urenlange wandelingen kunnen langs het strand of 
door de duinen worden gemaakt, waardoor de eetlust wordt opgewekt, terwijl de 
zandige bodem die van alle grondsoorten het minst waterdamp uit de lucht trekt en 
het regenwater gemakkelijk doorlaat, de wandellustigen ook bij regenachtige dagen 
in staat stelt, kleinere of grootere tochtjes te maken. 
Geen wonder, als bovengenoemde omstandigheden dragen daar toe bij dat het 
bezoek aan het eiland ieder jaar toeneemt. 
Het ellipsvormige eiland bevindt zich op 53 ° 28’ 47” N.B. en 23° 29’ 33” O.L.1 
Het is nog geen 1250 H.A. groot, 2 ½ uur lang, ongeveer een uur breed en telt plus 
minus 700 inwoners. De grootte van het eiland wijzigt zich echter steeds 
tengevolge van het zich verplaatsen van de hoogwaterlijn d.i. de lijn van 
gemiddelden hoogwaterstand. Met het zich verplaatsen van deze hoogwaterlijn, 
verplaatst zich natuurlijk ook de duinvoet. En wat dat voor Schiermonnikoog 
beteekent kunnen zij begrijpen, die nog den tijd gekend hebben dat daar hoog op 
de duinen aan het Noordzeestrand het groote fraaie badhotel stond en links daarvan 
verschillende particuliere villa's gebouwd werden, die helaas voor en na de zee ten 
offer gevallen zijn. En wanneer men de kaart van Schiermonnikoog beziet, kan 
men zich haast niet voorstellen, dat er in een paar eeuwen zulke enorme 
veranderingen op het eiland hebben plaats gegrepen. Van de plaats waar het 
voormalige dorp in 1700 weggeslagen werd, is thans nog maar een vlak gedeelte 
Westerstrand over. Hoe snel in de jaren tusschen 1700 en 1800 de afbrokkeling 
toenam, moge blijken uit het feit, dat in 1715 de kerktoren die door het overstuiven 
der duinen moest worden afgebroken en opnieuw meer oostwaarts werd herbouwd, 
slecht 45 jaar later een prooi van de golven werd. Dat geschiedde geenszins 
onverwacht. De Kerstvloed van 1717 en de vloed van Nieuwjaar 1720, hadden een 
aanmerkelijk gedeelte van de werkelijke duinen verzwolgen. Hierdoor werden vele 
huizen van hun beveiligenden dam beroofd en aan de volle woede van wind en 
golven blootgesteld. Toen reeds hebben vele dorpelingen hun woningen naar het 
tegenwoordige dorp verplaatst. In het jaar 1736 antwoordde men dat het eiland aan 
de zuidwestzijde door het verloopen van het Friesche gat, ongeveer een uur lang, 
was ingestort. De heer Van Schiermonnikoog zag toen wel in, dat de zee weldra 
zijn burcht verzwelgen zou en haastte zich daarom, om in het jaar 1757 een ander 
verblijf, meer oostwaarts te bouwen, (het tegenwoordige Rijsbergen). Drie jaar 
later werd het oude kasteel, dat de naam “Binnendijken” droeg, een prooi der 
golven, tegelijk met de kerk en vele huizen van particulieren. Na deze ramp hebben 
de eilanders hunne woningen verplaatst en is het dorp ontstaan, dat zich thans aan 
den noord-westkant van den Banckpolder bevindt. 

                                                
1 Zou de schrijver wel geweten hebben waar Schiermonnikoog precies ligt? Of is het een 
drukfout? De juiste coördinaten moeten zijn 53°29’ NB en 6°12’ OL 



Voortdurend zijn nadien van de west- en noord-westkant van het eiland stukken 
duin weggeslagen. Een paar jaar geleden nam die duinafslag een inderdaad ernstig 
karakter aan, maar gelukkig is thans de afbrokkeling der duinen, misschien 
tijdelijk, tot staan gebracht. 
Omtrent de geschiedenis van Schiermonnikoog kan het volgende worden gemeld. 
Het eiland dankt zijn naam aan de oudere bewoners ervan, de Schiere-monniken, 
die zoals uit de oude stukken blijkt, tevens eigenaars van het eiland waren en wier 
afbeelding men in het gemeentewapen terug vindt. Dat wapen bestond n.l. uit een 
zilveren schild met een fantasiekroon. Op het schild stond een monnik, 
blootshoofds en barrevoets, de linker wijsvinger omhoog geheven, in de 
rechterhand een rozenkrans. Volgens een geschiedschrijver van den bisschop van 
Utrecht, David van Bourgondië uit het jaar 1465 was Schiermonnikoog toen een 
bezitting van het Claerkamper klooster, dat zich destijds te Rinsumageest bevond, 
een dorpje ten zuidwesten van Dokkum gelegen. Deze monniken nu trokken in het 
voorjaar naar het eiland om er verschillende werkzaamheden te verrichten. Zij 
bereidden er boter en kaas, zorgden voor den hooioogst en leidden er den dienst. 
De broeders, leden van de Praemonstratenaer-orde, waren bij hun werkzaamheden 
altijd in het grijs gekleed. En waar de Friesche vertaling voor dit woord schier =  
grauw is, heeft het eiland naar alle zekerheid daarnaar zijn naam gekregen. 
In die dagen (1465) bezat Schiermonnikoog reeds een kleine kapel, die op verzoek 
van Peter, abt van het Claerkampklooster, door den zoo even genoemde bisschop 
tot parochiekerk werd verheven. In het laatst der 15e eeuw werd de parochiekerk 
gebouwd en behoorde het eiland tot de kloostergoederen van de Rinsumageester 
abdij. In 1580 evenwel kwam hierin verandering. Gedurende de Hervorming werd 
het klooster Claerkamp n.l. opgeheven. De kloostergoederen vervielen aan de 
gewesten en ofschoon het niet met zekerheid te zeggen is, is Schiermonnikoog toen 
een eigendom van de Staten van Friesland geworden. Gedurende den tijd dat het 
eiland een Friesch domein was, werd het tot “heerlijkheid” verheven. Lang duurde 
dat evenwel niet, want reeds tusschen 1638 - 1640 waren de Staten van Friesland 
door geldnood gedwongen, benevens vele andere domeinen, ook het eiland te 
verkoopen. Voor de som van 18.150 gulden ging Schiermonnikoog toen over aan 
de familie Stachouwer, waarvan het familiewapen nog heden ten dage in hotel van 
der Werff te zien is, waar het de gelagkamer boven een der deuren siert. 
Dat de familie met den koop van het eiland, door Johan Stachouwer gesloten, geen 
miskoop had gedaan, moge blijken uit het feit dat in 1761, de waarde van 
Schiermonnikoog reeds op f 88.800 werd geschat. In 1859 verkocht de laatste heer 
van Schiermonnikoog uit het geslacht Stachouwer het eiland voor f 98.000 aan Mr. 
J.E. Banck uit Den Haag, die het tot zijn dood behield. Toen ging het eiland in 
vreemde handen over en werd graaf von Bernstorff uit Hannover eigenaar, die het 
op zijn beurt weer aan dr. Schiff te Munchen verkocht heeft. Doch deze verkoop 
bleek niet gelukkig. Tusschen beide heeren ontstond een geschil, waarvan een 
jarenlang proces het gevolg was en dat tot resultaat had, dat de graaf von 
Bernstorff , Junker Wehningen G., zoon van de procedeerenden graaf, eigenaar van 
het eiland bleef. 



 
II. De taal. 
 
Toen het eiland aan mr. J.E. Banck toebehoorde, werden er hoogst belangrijke 
verbeteringen aangebracht. De voornaamste verbetering was ongetwijfeld deze, dat 
mr. Banck het plan ten uitvoer brengen liet om een gedeelte van den bodem in het 
Zuidwesten in te dijken. Daardoor kwam een voorname polder tot stand, die naar 
hem de naam Banckspolder kreeg. Met het oog op de vruchtbaarheid van den 
grond, woonden de bewoners van het eiland bij voorkeur in het westelijke gedeelte 
ervan. Daar ze echter steeds door het zeewater werden bedreigd, vestigden zij zich 
langzamerhand meer oostwaarts. De vestiging werd later het tegenwoordige dorp, 
waarvan de eerste huizen in 1720 werden gebouwd. Het tegenwoordige dorp 
Schiermonnikoog bestond eigenlijk uit een drietal gehuchten, n.l. Vierhuizen, 
Zevenhuizen en Oosterburen. Bij het vroegere door de zee verzwolgen dorp sprak 
men van Westerburen en Binnendijken. 
In het westelijk gedeelte van den tegenwoordigen Banckspolder, had men vroeger 
veel last van overstromingen. Zoo erg zelfs, dat in 1824 en 1825 de geheele door 
de eilanders bebouwde westelijke gronden door het zeewater overstroomd werden. 
Maar toen deed mr. Banck langs de door overstroomingen geteisterde kuststrook, 
ter lengte van 5000 meter, een dijk leggen. Toen dat werk voltooid was, had men 
ruim 400 H.A. vruchtbaar land binnengedijkt. Aan beide einden sluit de dijk van 
dezen Banckspolder bij de duinenrij aan; het leggen ervan heeft mr. Banck f. 
83.000 gekost. 
Behalve dat dit zegenrijke werk, maakte de toenmalige eigenaar zich voor 
Schiermonnikoog verdienstelijk door in den polder enkele boerderijen te laten 
bouwen. Een voorname bron van inkomsten is het boerenbedrijf op het eiland 
nimmer geworden; daarvoor was de polder te klein. Ook zorgde mr. Banck voor 
een flinke helmbeplanting van de duinen en stichtte hij o.m. nog een flink, 
doelmatig strandhotel, terwijl ook aan den dwars over het eiland liggenden 
badweg, zijn naam verbonden is. 
De verbinding van den vasten wal met het eiland is thans uitstekend. Vroeger liet 
het wel eens wat te wenschen over. In den tijd dat Henri Havard het eiland bezocht, 
dat was in 1875, was de overtocht nog zeer ongemakkelijk. Hij moest nu de reis 
nog eens kunnen doen! En wat zou hij groote oogen opzetten als hij nu het hotel- 
en pensionwezen op het eiland eens kon zien. Schiermonnikoog, zoo schreef hij na 
z'n bezoek aan het eiland, is niet zoo zeer een groot dorp, als wel een dubbele 
straat, die aan beide zijden bezet is met lieve, eenvoudige, nederige, maar tegelijk 
zindelijke en welonderhouden huisjes. Is het dorp een heerlijk klein plaatsje, dat 
elken bezoeker in verrukking brengen zal, zulks kan niet van het logementwezen 
worden gezegd. Wij althans moesten ieder in een hutje, dat ons tot vertrek diende, 
nog een zeer vermoeiende gymnastiekoefening uitvoeren om in onze bedden te 
komen. Deze waren ingericht naar de gebruiken van het land, n.l. gespreid in een 
kast die men bedstede noemde en welke zoo hoog gesteld was, dat men haar bijna 
niet beklimmen kon. Nog ongemakkelijker was het om er weer uit te komen. De 



ligging, samengesteld uit vijf bossen stroo en een veeren bed, zakte onder het 
gewicht van den slaper in. Men ging op een berg ter ruste en werd weer wakker in 
de diepte van een afgrond, waar alle beweging moeilijk was. Om elke bezwaarlijke 
verplaatsing te voorkomen, bevond zich aan het hoofdeinde van de bedstede een 
plankje en daarop stond een kleine tinnen vaas.... 
Wat de tijden sindsdien in dezen veranderd zijn ! 
Het groote comfortabele badhotel werd in 1886-1887 gebouwd en in 1910 
aanmerkelijk vergroot. In 1923 was het helaas voor het laatst in gebruik. In den 
daaropvolgende winter werd het een prooi der golven. 
Het aantal inwoners van Schiermonnikoog bedraagt ongeveer 700. De bevolking, 
die onderling zeer verdraagzaam is, gevoelt zich als één geheel, in wier innerlijk 
leven een buitenstaander niet gemakkelijk opgenomen wordt. Deels Hervormd, 
deels Gereformeerd, gaat men des Zondags in het voor elk bestemde bedehuis ter 
kerke, terwijl ten behoeve der katholieke badgasten en mede met het oog op de r.k. 
vakantiekolonies, aan den badweg een klein katholiek kerkje gebouwd werd, een 
karakteristiek stukje architectuur van den bouwmeester A.Th. van Eempt, uit 
Groningen, dat in 1915 gesticht en Sint Egbert toegewijd werd, den 
Nederlandschen Heilige, die zijn leerlingen aanspoorde het evangelie onder de 
Friezen te verkondigen. 
De heeren van Schiermonnikoog waren dikwijls zelfzuchtig van aard en maakten 
misbruik van hun macht, tengevolge waarvan de tusschenkomst van het hooge 
gezag dikwerf moest worden ingeroepen. Desondanks bloeiden landbouw en 
veeteelt en beleefden de boeren er vele goede jaren. In 1698 en 1699 werd den 
eilandschen boeren zelfs vergunning verleend tot het uitvoeren van graan naar 
Friesland. En volgens van der Aa, moest op het eiland eertijds zelfs een 
korenmolen hebben gestaan. 
Tengevolge van het vele verkeer met den vasten wal en den heilzamen invloed der 
buitenvaarders, die de gansche aarde rondreizen, is de eilander een wellevend 
optreden eigen geworden, dat hoogst aangenaam stemt en zeer gunstig afsteekt bij 
dat in menige streek ten plattelande. Behalve als matroos hebben vele 
Schiermonnikoogers hun weg als stuurman of kapitein door de wereld gevonden. 
Om hun ijver en trouw hadden vele Amsterdamsche reeders graag 
Schiermonnikoogers op hun schepen en zoo fortuinlijk ging het hun, dat in 1867 
ruim zestig koopvaardijkapiteins hun verblijf op het eiland hadden. 
Hoewel het staatkundig tot de provincie Friesland behoort, wordt toch nergens op 
het eiland de eigenlijke Friesche taal gesproken, ofschoon die er weliswaar het 
meest mee overeenkomt. De eilandsche spreektaal is een dialect, waarvan A. 
Winkler Prins vertelt, dat het zich van de Friesche taal door een groot aantal 
afwijkingen en in deze taal onbekende woorden onderscheidt. Jaren geleden zoo 
zegt hij, bestond er zelfs verschil tusschen de spreektaal der eilandbewoners van 
het westelijk gedeelte der Voorstreek en die van Zevenhuizen. En een eilander, die 
nu reeds lang overleden is, heeft uitdrukkingen aan hem meegedeeld, die bij z'n 
grootouders gebruikelijk waren, doch die nu reeds lang weer vergeten zijn. Bij 
eenig nadenken behoeft het niet te verwonderen, dat het Schiermonnikoogsche 



dialect een levend, onophoudelijk veranderend dialect is. We laten er hieronder een 
paar voorbeelden van volgen: 
 
Wat het men, Burman, sommers al to dwaaen! Dan moot yen Bjuer haast iueral 
acht op slaaen. Hi moot gedjuerig sjein nooi `t livven fee. Oof `t alegerre wâl gie 
op `t juogte stee. En salm moot hi nooi de launnen gain, Ho graais en weiden, no 
de greiden staun, Het langste mooie die moojers aist oof slaaen, Dan kin men 
tiidlucks deis het swyljen dwaaen. 
 
Yen feurnaim Heer, mooy in eereteken, gie yn syn weeunplaatse waundelje. Yen 
gemien wyf hie hor yn in hiueck van de striete, di de Heer feurbigain moste, dol 
sôt, om gaauw to kâken. Het wyf wers kal bi de oonkomst van de Heer, en wue 
furd opstain. Doch hi lieg de haain op hor scheuder en sei tjin hor: “Gued wyf 
blieuw y maar sitten. Ik wil jeuwer de hen dan het ooi sjain !” 
 
In jonge hie yn in tiuen yenige schaai dien. De oiner van de tuinen iwerromfele 
him, in de jonge noom furd de flucht (gie furd oppe ron). De oiner reupte him wal 
tygge frieunlijk to: “Wachtje wat (blieuw wat stain), siz ik di myn seuntje! myn 
jaive bern! Ik wil di wat sizze”. Mar de jonge beerse werom: “Nooi, nooi ! Sokke 
lytje jonges, az ik bin, moete net alles wytte!” 
 
Dit dialect, dat nergens anders wordt gesproken, bewaart de eilander als een 
kostbaar bezit. En waar ter wereld hij ook moge verkeeren, nooit vergeet hij z'n 
eilandsche lied, z'n Sémanssang: 
 
As 'k yn stille sommerjaunen, Mi oon bûert op wacht bifiin, Lústerjend, yn stil 
genieten, Nooi 't gesang fan sé en wiin, Gaye yn dat stille sjongen, Yn di safte 
melodie, Klanken ut heel froeger tiiden. Om myn lusterend air feurbi. 
 
Spylje op de heege du, Bade scheppe oon it Straun. Hals uir kop faek nooi bineden. 
Eig en aire fol mooi saun; Brambeiplokje yn it oonwas, Krimpe sikje op ‘e ré; 
Alles út myn bernejieren, Hear ‘k yn ‘t sjongen fen de sé. 
 
Ja, myn eilaun, hwer 'k aek swalkje, Ut de fierte of fan nooibi. Altid bist yn myn 
gedachten. Al myn tinken is oon di! Hwer 'k mi aik bifiin op ierse, Mids op sé of 
oon é wal, Neut forjet ‘k myn bernejieren! Neut forjet ‘k myn Mimmetael! 
 
III Oude volksgebruiken. 
 
Zooals elk deel van ons vaderland, heeft ook Schiermonnikoog zijn, helaas steeds 
minder wordende, eigenaardigheden en volksgebruiken. 
Wanneer eertijds des najaars de ongehuwde zeelieden van hun omzwervingen 
huiswaarts keerden, dan haalde het schoone geslacht vlag en wimpel in top en zette 
het alle zeilen bij. De thuisvarenden waren niet karig in het geven van geschenken; 



gulheid is nu eenmaal des zeemans aard en wanneer zij met den trein tot Dokkum 
waren gereisd om vandaar per omnibus, later per trein tot Anjum te worden 
gebracht en dan van daar naar Oostmahorn te worden gereden, dan was er over de 
toonbanken in de daarvoor aangewezen Dokkumer zaken heel wat geld stuk 
geslagen. En menig eilander herinnert zich in dit opzicht nog de nu reeds vele jaren 
verdwenen winkel, die altijd een prettige pleisterplaats voor de van zee 
terugkeerende varensgasten is geweest,van den ouden heer G.F. Gorter, beter 
bekend onder den naam van “De Concurrent”. 
Wanneer de mannen, die langen tijd van huis geweest waren, tenslotte bepakt en 
bezakt op het eiland voet aan wal zetten, dan was er vreugde in de huizen. De 
jongen mannen vertoefden bepaalde avonden in de week wat in de herbergen en 
begaven zich daarna naar het van hun komst verwittigde “famke” hunner keuze. 
Daar klopte hij aan en na er te zijn binnengelaten, bracht hij met haar een gedeelte 
van den nacht kussend en koozend door. 
Ofwel er was een gelag, er waren meerdere meisjes bijeen, en evenzoveele 
pretendenten kwamen er binnen. Klopte er een ander trouwlustige jonker aan `t 
glas, dan moest de reeds aanwezige “antwoord geven”, ten teeken dat de begeerde 
plaats reeds was ingenomen. Bij wederzijdsche sympathie veranderden zulke 
vluchtige bezoeken in een vast verkeer, totdat de jongelieden gingen trouwen. 
Op den verbreker van een verloving rustte naar het volksgevoelen, schande en 
vloek en het kwaad dat hem later overkwam werd beschouwd als de straf voor zijn 
afkeurenswaardige daad. 
Over geboorte, ondertrouw, bruiloft en dood valt niet veel bizonders te vermelden. 
Geboorte en dood vonden, volgens oude vrouwen, in vroeger dagen meestal bij 
hoog water plaats. Kraamvisite werd er vroeger gegeven onmiddellijk na de 
geboorte van het kind. Twee uren na de bevalling zaten de buurvrouwen reeds 
rondom de kraamvrouw vergaderd, ook in de holste van den nacht, en, was zij een 
behoeftige vrouw, dan ging een der buurtjes voor haar langs de huizen om in haar 
voorschoot giften en gaven voor de moeder te verzamelen. 
Een groote mate van bijgeloof heerschte in vroegere jaren op het eiland. Zoo 
geloofde men b.v., en oude menschen gelooven het nog, dat buien uit het zuiden 
zelden of nooit over het eiland komen. 
Maar het geloof aan “duunaters”of duingeesten, die er de kobolden der 
zandheuvels waren, is verdwenen. Vroeger echter, was het geloof daaraan 
algemeen. Kwam er een lijk aandrijven, dat uit den neus gebloed had, dan moest 
het van een bloedverwant of bekende van den vinder zijn. Men zag “voorgelaten” 
of voorspooksels, vooral de vrouwen. En wanneer de zeelieden weer naar hunne 
schepen vertrokken waren en op de wijde wateren dobberden, dan zagen de 
vrouwen hun mannen vaak met natte haren uit de zee oprijzen, ten teeken, dat zij 
een ongeluk hadden gehad en in de golven waren omgekomen. 
Vooral het geloof aan “tsjoensters” stond onwrikbaar vast en sommige personen 
hadden, naar men oordeelde, het vermogen om bovennatuurlijke dingen te doen. 
Vele jaren gelden is het op Schiermonnikoog nog eens gebeurd, dat een 
visscherman met een groote zak onder den arm uitging om naar zijn netten te zien. 



Op den terugweg zag hij op het eenzame strand een rooden haan loopen die zeer 
tam was. Het beest liet zich grijpen en in den zak stoppen. Maar toen de man 
verder ging, werd de zak op zijn rug zachtjes aan zoo zwaar, dat de visscher 
eindelijk de vracht niet meer kon torsen en op de grond liet vallen. Opeens 
verdween de haan, een lichten blauwachtigen rook achterlatende, die afschuwelijk 
stonk. De visscher bestierf het haast van schrik, toen hij vernam wat er gebeurde, 
want hij begreep toen, dat hij het met den booze te doen had gehad. 
Gelukkig is nu van dat oude volksgeloof niets, althans niet veel meer, over. Ook de 
oude volksgebruiken zijn nagenoeg vrijwel alle verdwenen. 
Op palmzondag loopen de kleintjes er nog evenals in nog vele plaatsen aan den 
vasten wal, met de bekende palmpaaschjes. Vroeger was het Paaschfeest voor de 
kinderen een feest van belang. Met gekleurde eieren gingen ze dan naar de 
Paaschwei, om daar met hardgekookte eieren allerlei spelletjes te doen. 
Het Pinksterfeest wordt er echter ieder jaar nog in groote eere gehouden. In 
meerdere, vooral zuidelijke plaatsen van ons vaderland, vindt op of omstreeks 
Pinksteren het vogelschieten plaats, een bekend Pinkstervermaak, waarbij met pijl 
en boog geschoten wordt naar op hooge palen bevestigde “kallen”, vroeger 
levende, tegenwoordig houten vogels. Deze naam “kallen” vindt men terug in het 
Schiermonnikoogsche “kallemooifeest”. Meermalen hebben we, tijdens ons 
verblijf op Schiermonnikoog als we zelf hef dolle feest meemaakten, oudere 
eilanders naar de betekenis van het woord “kallemooi” gevraagd, doch geen was 
er, die ons een positief antwoord kon geven. Velen meenen er een verbastering in 
te mogen zien van het Engelsche “call the May”, “roep de Mei”, maar wij twijfelen 
er sterk aan of dit wel van beteekenis van kallemooi is. 
Hoe het ook zei dit Kallemooi-feest wordt op het eiland nog hoog in eere 
gehouden. Tegen Pinksteren gaat de Schiermonnikoogsche dorpsomroeper door 
het dorp om te verkonden het aloude gezegde “dat het feest zal worden gehouden 
op “ien, twa en trooi”. In den Pinksternacht of in den vooravond van 
Pinksterzaterdag wordt dan midden in het dorp, recht voor het hotel van der Werff, 
een ongeveer twintig meter hooge paal opgericht, waaraan boven een dwarsra zit, 
met op het eene eind een bierflesch, op het andere eind een jeneverkruik en in den 
top een groene tak van den een of anderen boom, versierd met de vaderlandsche 
vlag, in welker witte baan met groote zwarte letters het woord “Kalemooi” te lezen 
staat. Maar het eigenaardigste is, dat een haan die vooraf bij een der dorpelingen 
uit een goed verzegeld hok moet worden gestolen, drie dagen lang moet verblijven 
in een aan de ra bevestigde mand, zonder dat er weer naar wordt omgekeken. 
 
Dan wordt een rondedans om den Kallemooi gemaakt, waarbij volgens oud 
“recept” geen eilander meisje tegenwoordig mag zijn, en als die rondedans is 
geëindigd, vereenigde men zich en vereenigt men zich ook nu nog in het café, waar 
dan het Kallemooibitter wordt gebruikt, een drank uit diverse sterke dranken 
bereid, die zeer koppig is. Na het gebruik daarvan wordt het Pinksterfeest voor 
geopend verklaard. Als de avond van den derden Pinksterfeestdag (de Dinsdag na 
Pinksteren) is aangebroken, wordt de haan, voor dat het te donker wordt, weer naar 



beneden gehaald. Komt het dier levend uit de mand te voorschijn, wat haast altijd 
het geval is, dan wordt hij met luid gejuich begroet, weer in vrijheid gesteld en 
onder groote vroolijkheid aan den eigenaar teruggegeven. 
Dan rijden de Pinksterwagens voor, keurig geverfde eilandsche boerewagens, en 
daarmee rijdt vervolgens de Schiermonnikoogsche schooljeugd “om de oost”. 
Tegenwoordig zijn aan het Kallemooifeest voor kinderen kinderfeesten verbonden. 
Hoe die laatste Pinksteravond werd doorgebracht, moge nog uit het volgende 
blijken: Er werd dan aan een stuk gedanst (ook nu nog!) en vele paren kwamen 
dien avond bij elkaar, niettegenstaande vele jonge mannen naar zee waren. Een 
jonge geleidde er soms wel twee of drie meisjes. In de aan de tapkamer grenzende 
kamer ontdeed hij zich van jas en vest en aldus stond hij in het witte overhemd, dat 
niet anders dan op hoogtijden werd gedragen. Ook de bovenbroek ging er tenslotte 
uit en dan kwam de hagelwitte kermisbroek te voorschijn. En aldus gekleed danste 
hij, de eilander jongeman, tot den volgenden ochtend. 
Dat doet men ook thans nog, al is het dan ook niet meer in de kleding uit vroeger 
jaren. Die tijd is thans voorbij! 
Den eersten Zondag na Pinksteren wordt het dansfeest herhaald in den vorm van 
een “lutje Kallemooi-feest”, een klein Kallemooi feest en ook dien dag toonen zich 
de eilandsche meisjes en jongemannen onvermoeide dansers. 
Het Sinterklaasfeest is voor de ouderen de laatste jaren ook een echt dansfeest 
geworden. Op karakteristieke wijze wordt dat feest echter ook nu nog op het eiland 
gevierd. De jongens en meisjes van zekeren leeftijd, in maskerade pakjes gekleed, 
brengen bij de verschillende ingezetenen een bezoek in domino, gebruiken er iets 
en als ‘s avonds in de herberg het démasqué plaats heeft, wordt de 
Sinterklaasavond met een groot bal besloten. 
 
Oude foto’s 
 
Naar aanleiding van de foto in het vorige nummer op blz. 19 (de foto van Trijntje 
Jans Dubblinga, met op de achtergrond de ingang van het postkantoor) merkte 
Hessel Dubblinga op dat, aangezien het postkantoor in 1896 verhuisde naar een 
pand aan de Middenstreek (nu nr. 3), de foto dus van 1896 of eerder moet zijn. 
 
(Overigens: in het algemeen is het erg jammer dat de redactie bijna nooit 
antwoorden krijgt op gestelde vragen over wie op foto’s is afgebeeld). 
 
Het onderschrift bij foto 3 is het gevolg van een communicatiestoornis: Afke 
Taekema weet wel wie hier afgebeeld zijn: daarom nogmaals de foto. 
 
(foto 5) 
 



Het zijn de grootouders van Afke Taekema; met hun kinderen. V.l.n.r. Alie, Nettie, 
Cor (met schep), (in de stoel) Jeanne, een vriendin van Jeanne, voor de stoel 
Truusje. 
 
De nieuwe oude foto’s 

 
1. Een ansichtkaart 
(collectie Johan Lukkien), 
die verstuurd is in 
september 1945, maar 
waarschijnlijk in de jaren 
dertig gemaakt is. Johan 
vraagt zich af of iemand 
de mensen op deze foto 
herkent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
2 en 3. Twee foto’s van Douwe Homan. De fanfare ruim 40 jaar geleden onder de 
bezielende leiding van Otto Postmus. De foto zonder uniform is genomen op 



Koninginnedag 1964, de foto met uniform tijdens de Pinksterspelen 1967 op het 
terrein bij de ‘Burcht’. 
 

 
 
4. Een foto, van Maria Hooghart, van Aafke Visser en haar zoon Anne (Ônne). Ze 
woonden achter wat nu de pizzeria De ware Jacob is. De foto is van ongeveer 
1925. 
Aafke, haar meisjesnaam was ook Visser, was getrouwd met een meesterkok op 
een groot zeilschip, die op zee in de buurt van China gebleven was. Aafke was 
geboren op 11 september 1852 en ze is overleden op 21 april 1935.  
Zij hadden zes kinderen, die op één na - Anne - alle jong overleden zijn. 
Op de foto komt Aafke net terug van de geiten, die ze schillen heeft gebracht en 
Anne komt net terug van het strand met een bundeltje hout op zijn rug. Anne werd 
ook wel Anne Bank genoemd. 
 
Uit de archieven 
 
Zeeprotest IV 
 
Zeer veel tegenwind, stormen en hevige stortzeeën, waren de oorzaak van het 
verlies van verschillende zeilen, twee zwaarden, een anker, touw en verdere 



zeeschaden. In een reddeloze toestand komt Albert Tjerks Ekamp2 van 
Schiermonnikoog, schipper op het kofschip Anna Clara, op 10 november 1838  
voor het Friese gat.  
Ekamp had op 26 juni en volgende dagen in Genua stukgoed geladen. Op 4 en 6 
augustus 1838 laadt hij stukgoed in een  haven waarvan de naam moeilijk is te 
ontcijferen (Omelia?). Alles met de bestemming Amsterdam. Op 7 augustus heeft 
hij zee gekozen. Voor het Friese gat krijgt hij hulp van een vissersvaartuig. Nadat 
hij is geligt, waarbij blijkt dat de lading is beschadigd, komt hij op 16 november 
1838 in Ezumazijl binnen. Hier zal de lading worden gelost en de geleden schade  
worden hersteld. 
Echter, als eerste activiteit aan de wal, maakt notaris Wittteveen te Metslawier nog 
op de dag van de aankomst in Ezumazijl, een akte van zeeprotest op, in 
tegenwoordigheid van Johannes Jans Brouwer, bakker en Jan Piers de Vries, 
winkelier, beiden wonende te Metslawier3. 
Er blijft wèl een vraag over. Wat wil men in het Friese gat, als men uit de 
Middelandse Zee komt en stukgoed heeft voor Amsterdam? 
Hoogstwaarschijnlijk zal er vooraf met de belanghebbenden van de lading overleg 
zijn gepleegd, want het duurt tot 7 februari 1839 als in Ezumazijl ten huize van de 
kastelein Johannes Jacobus Laskewitz, een openbare verkoping wordt gehouden4.  
Albert Tjerks Ekamp, de schipper van het kofschip Anna Clara, laat de door het 
zeewater beschadigde stukgoederen verkopen. Hij is daartoe op 28 januari 1839 
gemachtigd door de Kantonrechter te Dokkum. 
Aangeboden worden:  balen galnoten, amandelen, sumak5 en comin. 
De totale opbrengst bedraagt fl. 2228,20. Kopers zijn: Ruth de Haan, koopman te 
Leeuwarden, Houwink, koopman te Sneek, Wybrandi, koopman te Leeuwarden,  
Jorritsma, Siersma, Kreeft en Bruggemaus, allen kooplieden te Dokkum, Wiersma 
te Ee en Wygersma, koopman te Leeuwarden en tenslotte Posthuma en 
Diepenheim, waarvan geen woonplaats is vermeld.  
De akte wordt opgemaakt in tegenwoordigheid van Ype Pieters Douma, agent der 
politie en Johannes Boyenga, timmerman, beiden te Metslawier. 
 
Het einde van het smakschip Maria Geertruida. 

 
Het zat Jan Livius Docter van Schiermonnikoog6, de gezagvoerder van het 
smakschip Maria Geertruida, niet mee. Op  8 oktober 1849 strandt hij op het strand 

                                                
2 Het betreft hier Albert Tjerks Ekamp, * Schiermonnikoog 5 nov 1803 en overl. ald. Op 10 
jan 1884, die op 28  dec 1828 daar trouwde met Aukje Freerks Koster.  Zoon van  Klaas 
Douwes Ekamp en Antje Alberts Ekamp. Zie Teensma blz. 101. 
3 Tresoar, toegang 26, inventarisnummer 104024, akte nr. 172 
4 Tresoar, toegang 26, inventarisnummer 104025, akte nr. 22 
5 Botanisch geslacht Rhus. Uit enkele soorten Rhus wordt looistof verkregen, die wordt 
gebruikt voor de bereiding van lichtgekleurd, lichtecht leer (zie Winkler Prins) 
6 Jan Livius Docter  * 16 april 1782 Schiermonnikoog, overleed op zee 28 aug 



van Ameland beoosten het dorp Nes. Het is er mogelijk flink tekeer gegaan, want 
er blijft niet veel van het schip over. Al op 12 oktober wordt op het strand bij Nes 
een veiling gehouden, waarbij het wrak van de Maria Geertruida wordt verkocht. 
Het wrak wordt ingezet op fl. 100,= en bij afslag gemijnd door Symon Rienks 
Brouwer te Nes op fl. 20,=.  Successievelijk  wordt dit bedrag bij opbod nog 
verhoogd met fl. 10,=.  De schipper Heere Heeres Schotz te Nes wordt koper voor 
het bedrag van fl. 30,=, waarover door notaris Stroband van Ameland nog 10% 
werd berekend als kostenvergoeding. 
Van deze veiling werd een akte opgemaakt7, die door verkoper en koper met de 
twee getuigen  Hendrik Eeltjes Hofker, landbouwer en Yde Hendriks van der 
Geest8, bakker, beide te Nes, is getekend. 
Voor Jan Livius Docter is het te hopen dat hij was verzekerd. Ook in 1849 kocht 
men voor fl. 30,= geen  ander schip.  

 
Scheepsrampen. 
 
Na de invoering van de Burgerlijke Stand door Napoleon, werd men verplicht om a 
an alle voorgeschreven bewijsstukken te voldoen, die b.v. voor een 
huwelijksvoltrekking noodzakelijk werden verklaard. Geboortegegevens kon men  
meestal vinden in het doopregister van de kerk, maar van het overlijden van een 
persoon werd tot die tijd weinig of niets opgeschreven.  
Ook later nog gebeurde het regelmatig dat van een overleden persoon geen bewijs 
kon worden overgelegd, omdat betrokkene op zee was gebleven. Het gaf dan 
problemen om te bewijzen dat een ouder was overleden en daardoor geen 
toestemming voor het huwelijk kon geven. Men liet  in zo’n geval een 
getuigenverklaring opmaken. Personen die de overledene hadden gekend gaven 
een indicatie omtrent de (vermoedelijke) datum van overlijden. 
Tussen 1811 en 1838 werd zo’n getuigenverklaring opgemaakt  door de 
vrederechter. Voor Schiermonnikoog zetelde deze destijds in Holwerd. Bij het  
doornemen van het archief van deze vrederechter vond ik een tweetal 
getuigenverklaringen omtrent het overlijden, die tegelijk het bewijs zijn van 
scheepsrampen. 
Beide verklaringen werden opgemaakt op 26 januari 1828. Een achttal eilanders 
moet daarvoor naar Holwerd zijn gereisd om één en ander aan de vrederechter 
duidelijk te maken. Wellicht zijn ze met elkaar rechtstreeks van het eiland naar 
Holwerd gevaren. 

 
Het smakschip de Vrouwe Gesina  1) 

                                                                                                             
1843. Hij was gehuwd met Trijntje Wopkes Donema en een zoon van Livius Hendriks 
Docter en Anneke Jans. Zie H.D. Teensma, pag. 86. 
7 Tresoar, toegang 26, inventaris nr.002014, akte 27. 
8 Yde was een oom van Gabe en Klaas van der Geest, die midden 19e eeuw naar 
Schiermonnikoog kwamen. Zie ’t Heer en Feer jaargang 9 (2007) nr. 2, pagina 64. 



 
Als eerste heeft Aukje Theunis Orre 13) om een verklaring van overlijden 
gevraagd.. 
Pieter Jans Colle,  Jan Carels Teens, Marten Gerrits Feyes en Teen Jeppes 
Teensma, allen zeelieden te Schiermonnikoog, zeggen dat in maart 1824 op de 
Engelse kust met man en muis is vergaan, het smakschip “de Vrouwe Gesina”, met 
als schipper Theunis Jans Orre 2). Stuurman van het schip was zijn schoonzoon , 
Klaas Feyes Jackeles Donama 3). 
Schipper Pieter Jans Colle 4) vertelt dat hij destijds in Engeland was en op de 
plaats van de ramp is geweest, waar hij “met eigen oogen de lijken heeft 
aanschouwd”. 
Schipper Jan Carels Teens 7) en Teen Jeppes Teensma  5) verklaren: ten tijden van 
het vergaan van het schip de Vrouwe Gesina bij Colle als zijn schepelingen aan 
boord te zijn geweest en daardoor volledig van die omstandigheden zijn onderrigt 
geworden. 
Men moet zich afvragen hoe dit is te rijmen met de gezamenlijke verklaring, dat 
het schip met man en muis is vergaan, of hebben zij kans gezien voortijdig van 
boord te komen en slaat hun verklaring dat het schip met man en muis is vergaan 
op de aan boord gebleven bemanningsleden ? 

 
Het kofschip de Vrouw Jellina en het smakschip Maria Jacoba 12) 

Jeltje Remts Coerkamp, winkeliersche te Schiermonnikoog, vraagt eveneens om 
een verklaring  waarin wordt vastgelegd dat Dirk Engberts Schaap 6), de schipper 
van de vrouw Jellina, niet meer in leven is. Klaas Jacobs Faber 9), stuurman , 
Remke Jans Onnes 10), Arjen Jans Onnes 10) en Frederik Willem Edes Karst 11), 
zeelieden, allen te Schiermonnikoog, leggen een verklaring af. 
Zij vertellen dat op 15 maart 1819 het kofschip de Vrouw Jellina met verscheiden 
andere schepen van Schiermonnikoog, vanuit het Friese zeegat  naar zee is 
vertrokken en daar dadelijk door een woedende storm zijn beloopen die hen zeer 
teisterde en hen bijna allen in het uiterste gevaar bragt … vooral bij het naderen 
van de Jutse kust …alwaar in den morgen van den zeventiende dito het 
voorschreven kofschip door een van de andere schepen voor het laatst is gezien. 
..en wanneer deze schepen zich in eenen hagchelijke toestand bevonden; zoals dan 
ook dit kofschip, gelijk ook het smakschip Maria Jacoba 8), niet weder zijn terecht 
gekomen, veelmin tot op heden eenig het minste narigt van de manschap. 
De comparanten twijfelen er dan ook niet aan dat beide schepen zijn vergaan, 
omdat zij zelf aan boord van andere toen uitgevaren schepen waren en deze 
stormen hebben doorgestaan. 

 
Noten: 
1) Tresoar, toegang 16, inv. 1286, nr. 22 
2) zie H.D. Teensma, pag. 232 
3) idem, pag. 177 



4) idem,  pag. 71 (niet te verwarren met de naamgenoot op pag. 69) 
5) idem, pag. 262 
6) idem, pag. 247 
7) vermoedelijk wordt hier bedoeld Jan Carels Teens Lootsman; zie H.D. 
Teensma, pag. 202 
8) helaas wordt  van geen der opvarenden van dit schip een naam genoemd. 
9) zie H.D. Teensma, pag. 113 
10) idem , pag. 228 
11) idem . pag. 52 
12) Tresoar, toegang 16, inv. 1286, nr. 23 
13) zie H.D. Teensma, pag. 232 
 
Rederijen op Schiermonnikoog. 
 
Rond 1820 laten een aantal scheepseigenaren van Schiermonnikoog hun schepen 
en aandeel daarin registreren bij de Vrederechter te Holwerd onder overlegging 
van de zgn. bijlbrief  a). De eigenaren verklaren onder ede, dat zij voldoen aan de 
eisen gesteld in de Wet op de Zeebrieven en Turkse Paspoorten, dat zij de enige 
eigenaren zijn en tenslotte, dat er geen buitenlands geld in de rederij is gestoken. 
Samen met Ameland en Westdongeradeel vormde Schiermonnikoog van 1811 tot 
1838 dit kanton.   

 
de Vrouw Aukje 1) 
 
Een schip, gebouwd te Dokkum voor rekening van de eigenaren, “hebbende een 
dek, twee masten, zijnde groot vijfenzeventig Roggelasten en achtenveertig 
gemeten lasten, te huis behoorende te Schiermonnikoog”. Schipper Lammert 
Claasen Swart. 
Eigenaren zijn: 
Lammert Claasen Swart 2), gezagvoerder, voor ¼ deel 
Ede Abrahams Zeilinga 3), boekhouder van het schip, voor 1/8 deel 
Jacob Tammes Meijer 4), voor 1/8  deel 
Remt Rempts Coerkamp 5), voor 1/16 deel 
Feye Remts Feyes 6), voor 1/16 deel 
Jacob Remts de Wilde 7), voor 1/16 deel 
Ale Tjepkes Mellema 8), voor 1/16 deel. Deze eigenaren wonen allen op het 
eiland. 
Verdere eigenaren: 
Petrus van Assen te Ferwerd voor 1/16 deel 
Eelke Wiggers Meindersma te Ee voor 1/16 deel 
Jan Jans Alberda te Ee voor 1/16 deel 
Jan Duitte Loffersma in Groningerland voor 1/32 deel 
W. Borchers te Weender in het voormalig Oost  Friesland, voor 1/32 deel. 



 
de Elisabé  9) 
 
Een kofschip, gebouwd te Woudsend in 1804 in opdracht van  Remt Remts 
Coerkamp 5) te Schiermonnikoog en Meins de Vries te Amsterdam, “hebbende 
een dek, twee masten,  zijnde groot vierentwintig gemeten lasten of achtenzestig 
tonnen, te huis behoorende te Schiermonnikoog”. Schipper Pieter Jans Colle. 
Eigenaren zijn: 
Pieter Jans Colle 10), gezagvoerder wonende te Schiermonnikoog, boekhouder van 
het schip, als vertegenwoordiger van zijn echtgenote Catharina Maria Coerkamp, 
die dit aandeel heeft verkregen uit de nalatenschap van haar moeder Elsje Gillot, in 
leven echtgenote van Remt Remts Coerkamp, voor ¾ deel. 
Meins de Vries te Amsterdam voor ¼ deel. 

 
de Vrouw Trijntje 11) 
 
Een smakschip, gebouwd te Hoogezand in 1806, nieuw aangekocht van de 
scheepsbouwer, “hebbende een dek en twee masten, groot zijnde zevenendertig 
lasten van twee tonnen, te huis behorende te Schiermonnikoog”. Schipper Pieter 
Gerrits Carst. 
Eigenaren zijn: 
Pieter Gerrits Carst 12), gezagvoerder en boekhouder van het schip, voor 9/16 deel 
Hendrik Douwes 13) voor 1/8 deel 
Jakle Douwes Donema 14), voor 1/8 deel 
Lotje Theunis Hitman, weduwe Driews Douwes 15), voor 1/16 deel 
Ruurd Melles Fenenga 16), voor 1/16 deel 
Wopke Theunis Hitman 17), voor 1/32 deel 
Jacob Remts de Wilde 7), voor 1/32 deel. Alle eigenaren wonende te 
Schiermonnikoog. 

 
Noten: 
a)   de bouwverklaring van de scheepsbouwmeester, zie WP encyclopedie 
1) Tresoar, toegang 16, inventaris 1278, akte nr. 154, d.d. 4 dec 1820. 
2) * Schiermonnikoog 1777, zie H.D. Teensma pag. 258. Omdat het schip in 
Anwerpen lag, had Swart al op 24 nov 1820 Ruurd Melles Feninga gemachtigd om 
namens hem op te treden. 
3) * Schiermonnikoog 1783, zie  Teensma pag. 252 
4) * Schiermonnikoog 1748, zie   Teensma pag. 224 
5) * Schiermonnikoog 1761, zie Teensma pag. 130 
6) * Schiermonnikoog  1765, zie Teensma pag. 130 
7) * Schiermonnikoog  1736, z.v. Remt Cornelis en Remke Jacobs 
8) * Schiermonnikoog 1744, z.v. Tjepke Alles en Harmke Hessels 
9) Tresoar, toegang 16, inventaris 1279, akte 11, d.d. 20 jan 1821 
10) * Schiermonnikoog 1794, zie Teensma pag. 71 



11) Tresoar, toegang 16, inventaris 1279,  akte 12, d.d. 22 jan 1821 
12) * Schiermonnikoog  1759, zie Teensma pag. 50 
13) verm. * Schiermonnikoog  1751, zie Teensma pag. 175 
14) verm. * Schiermonnikoog 1807, zie Teensma pag. 177 
15) * Schiermonnikoog 1753, zie Teensma pag. 175 
16) * Schiermonnikoog 1767, zie Teensma pag. 117 
17) * Schiermonnikoog  1767, z.v. Teunis Jans Hitman en Wytske Wopkes 
Donama, broer van Lotje 15) 
                           
 
Aanvulling en kort nieuws  
 
Naar aanleiding van het artikel ‘Vroege bezetting van Schiermonnikoog’, kwam bij 
de schrijver van het artikel, Bauke Henstra, een zeer interessante reactie binnen van 
de heer H. van der Wijk uit Petten.Het gezin Van der Wijk woonde van 1936 tot 
1946 op Schiermonnikoog; vader Van der Wijk was vuurtorenwachter en tevens 
behoorde hij tot de Marine Kustwacht Dienst onder bevel van sergeant C. 
Veldkamp. Ook sergeant Van Seijst hoorde bij deze groep. Deze vertelde jaren 
geleden aan zoon H. van der Wijk het volgende verhaal. 
Op een dag in begin mei 1940 (mogelijk 9 mei) kwam een sloep aan op het strand 
van Schiermonnikoog, ter hoogte van het Strandhotel, met daarin zo’n 15 man. 
Vuurtorenwachter Van der Wijk was boven in de kaap naast de vuurtoren en zag 
de sloep het strand bereiken. Hij meldde dit gelijk aan sergeant Van Seijst, die 
daarop antwoordde: “wij gaan poolshoogte nemen, maar laten onze wapens thuis”. 
Toen de 15 man, gestoken in blauwe overals, uit de sloep stapten deden ze de 
overals uit en toen bleek dat het om Duitse soldaten ging: onder de overals zat nl. 
het Duitse tenue; ook hadden ze geweren bij zich. Er is niet bekend of Van Seijst 
contact heeft gehad met de Duitsers, maar het is haast wel zeker dat deze Duitsers 
de eerste bezetters waren van Schiermonnikoog op 9 mei 1940 en van Borkum 
kwamen. 
 
Bootdienst 1940 
 
In het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 16 mei 1940, moet Nederland op last 
van de bezetter overgaan op Middel Europese zomertijd. De klokken worden 1.40 
vooruit gezet. Dit had ook gevolgen voor de dienstregeling van de boot. Uit de 
krant van 19 mei 1940 (archief Bauke Henstra) komt deze advertentie. 



 
 
De onderwijsenquête van 1799 
 
Het eerste landelijke overzicht van de toestand van het onderwijs stamt uit 1799. 
In dit document staan alle scholen van ca 1799 vermeld met informatie over de 
meester, controlerende instantie, verdiensten en meer.... 
In 2006 werd deze enquête uitgegeven: 
“De onderwijsenquête van 1799”, Overzicht van de toestand van scholen 
en onderwijs in Nederland; Uitgegeven door P.Th.F.M. Boekholt. 
Op blz 123 staan over Schiermonnikoog de volgende gegevens: 
 
Staat der Nederduitsche Scholen in het Departement van de Eems 
 
Schiermonnikoog, 1079 zielen; schoolmeester –bezoldigd koster: f 100,- als 
koster. 



Schoolgeld: elk sweeks 1 St. of in 3 maand. 6 St 
 
Getal van Leerlingen 5 Jaar door een gerekend: 'somers 80 à 90, 'swinters 100. 
 
Knipsels uit het archief van Willem van der Geest 
 
1878 sept. 
 
Men meldt ons van Schiermonnikoog, d.d. 17 dezer, het volgende: De storm van 
gisteren heeft aan twee landbouwers alhier een niet geringe schade veroorzaakt. Zij 
hadden namelijk hunne schapen, 170 stuks, aan de kwelders te weiden, toen deze 
door het zeer snel opkomende water bevloeid en alzoo allen verdronken en 
weggedreven zijn, zoodat te verwachten is, dat deze dieren aan de kusten van 
Groningen zullen aanspoelen. 
 
1901 
 
Schiermonnikoog 14 Aug. Op initiatief van den burgemeester dezer gemeente, 
zullen onder toezicht van den rijkstuinbouwleeraar alhier proefvelden worden 
aangelegd van verschillende soorten bloembollen en veenbessen.  
 
1875 
 
Schiermonnikoog, 6 April. Door drie leerlingen der hier bestaande zeevaartkundige 
school, aan welke leeraar is de heer H. Brug, werd den 2den en 3den l.l. examen 
afgelegd voor de commissie te Amsterdam. Zij deden zulks met gunstig en gelijk 
gevolg. Aan alle drie, zijnde S.P.L. Teensma, R.M. Fenenga en F.J. Coerkamp, 
werd toegekend een diploma van derden stuurman, groote vaart. 
 
6-7-1852 
 
Gistern avond viel het 7jarig zoontje van den stoelmaker H. Berends, wonende in 
den Visscherstraat alhier, bij de Apoortenboog al spelende in het loopende diep en 
zou welligt verdronken zijn, zoo niet kapt. E.E. Visser, van het schip Jantje, van 
Schiermonnikoog, het tijdig gezien en den knaap gered had. Dit is het zevende 
kind, dat genoemde scheepskapitein heeft gered. 
 
1917 
 
Schiermonnikoog, 17 Juli. Hedenmorgen vloog een Duitsch vliegtuig boven ons 
eiland en werd door de kustwacht beschoten. 
 
1917 
 



Schiermonnikoog, 25 September. De zes Zeppelins, die hedenmorgen uit 
Westelijke richting kwamen, keerden Noordelijk vanhier weder om de West terug. 
Een Engelsch watervliegtuig passeerde om de West. Eenige Duitsche 
watervliegtuigen en een hulpkruiser kruisten om de Noord. 
 
Schiermonnikoog, 8 December. Was een paar dagen de natuur tot rust gekomen, 
sinds Zaterdag is de storm met nieuwe kracht opgestoken en teistert met geweld 
het Noordelijk duin. Tegenover het strandhotel is reeds een groot stuk duin 
weggeslagen, zoodat ook daar langzamerhand het gevaar nadert. Een oogenblik 
werd gevreesd voor dijkbreuk, maar nog tijdig is dit voorkomen. Sedert 2 dagen is 
de postdienst weder verbroken. 
 
Schiermonnikoog, 12 Dec. Gistermorgen passeerden hier 25 Duitsche 
oorlogsschepen, twee duikbooten en eenige vliegtuigen in Westelijke richting. 
Hedenmorgen weer 20 oorlogsschepen, vergezeld van een Zeppelin en eenige 
vliegtuigen om de West. 
 
Schiermonnikoog. Voor een zeer talrijk publiek, in een smaakvol versierde zaal gaf 
gisteravond het strijkje der militaire kustwacht zijn laatsten cabaretavond, daar een 
deel van het corps in het burgerlijk leven gaat terugkeeren. Als blijk van hulde 
voor wat het corps hier op het eiland steeds heeft gedaan, om de noodige 
amusementen, zoowel ’s zomers als ’s winters te organiseeren werd namens de 
ingezetenen een fraaien lauwerkrans aangeboden. 
 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
In memoriam Willem Karel van der Geest 
 
Vrijdag 6 juni bereikte ons het bericht dat ons oud bestuurslid en mede oprichter 
van ‘t Heer & Feer Willem Karel van der Geest was overleden. Willem was een 
eilandkenner en oorlogskenner bij uitstek en ik heb met hem honderden uren met 
name over het laatste onderwerp diverse gesprekken gevoerd, met toen nog 
levende oorlogsgetuigen, over de WOII op Schiermonnikoog.  
Maar ook over andere onderwerpen met betrekking tot het eiland wist Willem heel 
veel en dit is gelukkig allemaal vastgelegd.  
Willem had nog graag wat jaren mee gewild, maar helaas ging zijn gezondheid na 
het overlijden van zijn vrouw in januari 2008 steeds meer achteruit; verdriet 
speelde hierbij een grote rol.  
Een groot aantal jaren heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid en 
secretaris van ‘t Heer & Feer. Daarnaast was hij onder andere jaren secretaris van 



het VVV, 20 jaar Walbaas Reddingstation Schiermonnikoog, zat in het 4 mei 
comité en was zo’n 10 jaar raadslid.  

Met het overlijden van Willem Karel van der 
Geest is een unieke eilander heengaan en we 
zijn hem veel dank verschuldigd. Hij rust in 
vrede. 
W.K. van der Geest werd 75 jaar. 
 
Namens het bestuur van ‘t Heer & Feer 
B. Henstra 
 
 
 
Foto: Strandhotel 1992; afscheid W.K. van KNRM. 
Lintje van KNRM. (foto: Bauke Henstra)  

 

 
 
Foto: oefentocht van de Willem Horsman. W.K. als walbaas. Links Sijtze de Jong en Jan 
Groendijk; op de tractor Jan v.d. Veen (foto: Hilbert G. de Vries) 
 
Van de bestuurstafel 
 
Even bijpraten vanaf de bestuurstafel van de vereniging. Langs deze weg houden 
we u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging.  



In vogelvlucht even de lopende zaken. 
 

* Expositie Bosch: Deze expositie is op dit moment te bezichtigen in het 
Bezoekerscentrum de oude Centrale. 

 
* Promenade: Met deze stichting is veel overleg over de inrichting van het nieuwe 
Bezoekerscentrum. 

 
* Bestuur: Is nog steeds opzoek naar twee enthousiaste collega’s die op termijn de 
stokjes kunnen overnemen van twee bestuursleden.  

 
* Taalroute: Een initiatief van de werkgroep Taalplúech. Misschien heeft u het al 
gelezen in andere geschreven media. Maar voor de taalroute is een subsidie 
losgekomen. De eilander gedichten, die op stenen worden geplaatst, komen op 
markante plekken op het eiland liggen zoals bijvoorbeeld bij de bank van Banck. 
Ook wordt een folder uitgegeven waar de Nederlandse vertaling in staat van de 
gedichten die in het eilanders op de stenen staat. Een mooi initiatief om de eilander 
taal te vereeuwigen. 
 
Het bestuur 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘De Nederlandse idylle’; column van ‘Nelleke Noordervliet, in ‘Historisch 
Nieuwsblad’, dec 2007/jan 2008, blz. 65. 
 
* ‘Hotel’ en ‘Virus’; columns van Frits Abrahams in ‘NRC Handelsblad’, 14 en 16 
april 2008. 
 
* “Toepen in de Charles Bar”; in: ‘Broerstraat 5’, magazine voor alumni en 
relaties, juli 2008, blz. 11; rubriek ‘Ain Wondre Stad’. 
 



Herinneringen van Jan Fischer aan zijn studentenstad. 
 
* ‘Als de bel gaat; leven in de schaduw van de kroon’, een documentaire film van 
Greetje Lousberg-Mulder en Rob Lousberg. DVD, 2008; 35 min.  
 
Documentaire over Sofie Booy, particulier secretaresse van Prinses Wilhelmina.  
 
* ‘De Graaf op je hielen’; in ‘Leeuwarder Courant – Uit’, 4 t/m 10 juli 2008, blz. 9. 
 
In de rubriek ‘Overnachten’: Hotel Graaf Bernstorff. 
 
* ‘Onderzoeksspeeltuin Schiermonnikoog’; in ‘Leeuwarder Courant – Sneon en 
snein’, 5 juli 2008 blz. 2-5. 
 
‘een paradijs voor onderzoekers van natuur en milieu’. 
 
* “Geen vuurtorens’; in ‘Leeuwarder Courant – Sneon en snein’, 12 juli 2008, blz. 
24. 
 
In de rubriek ‘Zomerwonen’: de oude bakkerij van Jan en Astrid van der Zaag. 
 
* In de Waddenenergiekrant: ‘Een duurzaam Schiermonnikoog krijgt steeds meer 
handen en voeten’. 
 
* ‘Van Brabander tot eilander’; in ‘Reformatorisch Dagblad’, 21 juli 2008, blz. 3. 
 
Interview met Erik Jansen; het derde deel in een serie van portretten van 
Nederlanders die Jansen heten. 
 
* ‘KNRM is één grote familie’; in Nieuwe Dockumer Courant, 4 augustus 2008, 
blz. 4. 
 
Interview met Klaas Sikkema. 
 
* ‘Verzot op de zee’; in ‘Reformatorisch Dagblad’, 8 augustus 2008. 
 
Interview met Ted van der Zee. 
 
* ‘Verzamelwoede leidt tot bunkermuseum Schier’; in ‘Leeuwarder Courant’, 16 
augustus 2008, blz. 17. 
 
Over het oorlogsmuseum in wording van Cees Soepboer. 
 
 



De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. 
 
De oplossing van de vorige keer is de windwijzer op het huisje Tirelire aan de 
Badweg. De prijs gaat naar Gerard de Gier (die ook de nieuwe raadplaat instuurde).  
 

 
 
De nieuwe opgave: waar is deze foto genomen en wat zien we hier? Oplossingen naar 
de redactie, Reeweg 10; vóór 15 oktober. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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 De raadplaat 
 
De Watersnood van 1825. 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Op 3, 4 en 5 februari 1825: drie dagen zware aanhoudende Noordwester storm en 
tegelijk springtij. Iedere eilander weet wat daarvan het gevolg kan zijn. 
De kustbewoners van Hamburg tot Calais hebben het geweten. De bronnen ver-
melden verschillende aantallen slachtoffers onder de bevolking, zowel als van  het 
vee. Duidelijk is dat de ramp, wat betreft de omvang, mag worden vergeleken met 
die van 1953. Op veel plaatsen ging het water over de zeekeringen of braken dijken 
door. Zoals in de Zuiderzee tussen Kuinre en Zwartsluis: hier waren over het gehe-
le traject dijken bezweken . Tot ver in de gemeente Weststellingwerf kwam de 
vloed. 
Grote schade was het gevolg. Koning Willem I, die op dat moment in Brussel ver-
toefde, reageert snel. Reeds bij K.B. van 9 februari 1825, nr. 22, besluit hij “dat er 
onverwijld eene algemene collecte aan de huizen der ingezetenen door het gehele 
Rijk zal worden bewerkstelligd”. Hij voegt de daad  bij het woord en stelt uit eigen 
middelen fl. 100.000,= beschikbaar.  De tsaar van Rusland geeft een zelfde bedrag. 
Overal in het huidige Nederland en België werden collectes  gehouden en acties 
ondernomen. In Friesland wordt bij de algemene collecte fl. 59.683,= opgehaald. 
De  inwoners van Schiermonnikoog dragen daarin fl. 15,60 bij. 
 
Wat gebeurde er op Schiermonnikoog. 
 
In kleurrijke taal wordt in de beschrijvingen, verslag gedaan van het voorgevallene. 
“Dit eiland leed veel bij de laatste noodlottige stormen… De vloed was meer dan 1 
el hooger gerezen, dan bij menschenheugenis plaats gehad had; zoo hoog steeg 



zelfs de vloed, en zoo sterk was de aandrang van het water, dat het zich op twee 
plaatsen eenen weg gebaand heeft door de hooge duinen…waardoor de zeewerin-
gen welke hetzelve dekten, weggeslagen zijn ter plaatse waar het water door-
stroomde. De meeste schade bestaat in het verlies van schepen, welker getal met 
die van November des vorigen jaars, niet minder dan 8 bedraagt. Zulk een verlies 
was voor dit, reeds diep in verval zijnde eiland, zeer treffend.”1 
 
“Was het lot der Amelanders bij den vloed en overstrooming beklagenswaardig, 
niet minder ongelukkig en rampvol was de toestand van het eiland Schiermonnik-
oog! 
Reeds in den vroegeren storm werden zes Koopvaardijscheepjes den geweldigen 
oceaan ter prooi. Drie derzelver zijn vergaan met al de zeelieden daarop aanwezig 
waardoor 5 weduwen en 23 wezen der ellende werden overgegeven en nu zijn dan 
weder op Vrijdag den 4e Februari drie schepen uit de Slenk, van ouds her de veili-
ge verblijfplaats in den winter, weggeslagen en twee vernield. 
(*in de November-maand van 1825 werden weder zes zeelieden den Oceaan ter 
prooi, nalatende zes ongelukkige familiën)”2 
 
Grietman Johan Stachouwer doet in een brief verslag van het gebeuren aan  de Sta-
ten van Friesland. 
D.T. Reitsma citeert hier uit in zijn artikelen serie “De afneming van het eiland”3.  
In  “Boeren op Schiermonnikoog”  is een groot deel van deze brief weergegeven4 . 
Stachouwer spreekt ook van zijn eigen schade, die hij als landbouwer op Patmos 
heeft geleden en over een verdronken schaap van Fenenga. 
 
De persoonlijke schade. 
 
In een uitgebreid formulier doet Stachouwer daarna op 14 maart 1825  als hoofd 
van het Plaatselijk Bestuur opgave van de geleden schade.5 
Per persoon wordt niet slechts de geleden schade nauwkeurig aangegeven, maar 
worden ook de gezinsgrootte en de vermoedelijke welstand  van de gedupeerde 
vermeld. 
We lopen ze langs: 
1. Roelof E. Boersma6, landbouwer, 

                                                
1 Gedenkboek van Neerlands watersnood  in februari 1825, deel II, pag. 713 
2 Geschiedkundig tafereel van den Watervloed en overstromingen in de provincie Vriesland 
voorgevallen in sprokkelmaand  MDCCCXXV 
3 ’t Heer en Feer, jaargang 1 (1999) nr. 1, pagina 21 
4 Themanummer ’t Heer en Feer, jaargang 7 (2005) pag. 31 en 32 (helaas kon het originele  
stuk in Tresoar tot nu toe niet worden achterhaald) 
5 Tresoar, toegang  34-19, nr. 4 
6 betr. Roelof Eises Boerma, afkomstig van Leens, overl. Schiermonnikoog 13 nov 1828, 
oud 62 jr, weduwnaar van Geertje Jacobs, overl. Schiermonnikoog 17 aug 1818, oud 42 jr. 



gezin van 7 personen. Van zijn boerenwoning zijn muren ingestort. Kosten fl. 40.  
Verder gingen verloren: 20 ton baggelturf  fl. 10.; een mestkar, een emmer en een 
mestplank samen fl. 9;  5 mud tarwe  fl. 8 en drie voer hooi, fl. 24. Totaal fl.91,=.  
Bezit geen middelen tot aanschaffing. 
2. Jan Scheltes Slagter7, landbouwer, gezin van 5 personen. Van zijn boerenwo-
ning, die eigendom is van Tjarda van Starkenborgh Stachouwer te Wehe,  zijn deu-
ren, muren en glazen ingeslagen. Kosten fl. 30. Verloren: 13 mud gerst fl. 32,50 en 
zes voer hooi, fl. 48. Schade aan vlees en aardappelen, fl. 15. Totaal fl. 125,50. Be-
trokkene bezit geen middelen tot aanschaffing. 
3. Hendrik Posthumus8, grofsmid, gezin van 4 personen. De muren van zijn wo-
ning zijn ingeslagen.  Kosten fl. 15. Bezit geen middelen tot aanschaffing. 
4. Feye Remts9, schipper, gezin van 4 personen. Zijn kleinhuis (lytj hûs?) en de 
gehele stekkagie om de tuin hebben een schade opgelopen van fl. 100. Kan uit ei-
gen middelen herstellen. 
5. Marten Feyes10, matroos,  gezin van 3 personen. De schade aan  zijn  put en 
stekkagie bedraagt fl. 5.  Bezit geen middelen. 
6. Symon Jaski11, schipper, gezin van 8 personen. Aan zijn kleinhuis en stekking 
om de tuin is een schade van fl. 8.  Bezit geen middelen. 
7. Marten Cruizinga12, mr bakker en landbouwer, gezin van 7 personen. De schade 
aan zijn huis en stekking om de tuin bedraagt fl. 30, verloren 2 voer hooi fl. 16,. 
Totaal fl. 46,=. Mogelijk in staat uit eigen middelen te herstellen. 
8. Geert G. Boer13, landbouwer, gezin van 2 personen, aan zijn boerenwoning is fl. 
15,= schade veroorzaakt. Verloren 4 mud rogge fl. 14 en 5 voer hooi fl. 40,-. To-
taal fl. 69,=. Bezit geen middelen. 
9. Jacob T, Meijer14, oud-schipper, gezin van 2 personen, schade aan zijn hok en 
stekkagie fl. 10,=. Bezit geen middelen. 
10. H.A. Zeilinga15, schipper en landbouwer, gezin van 6 personen,  schade aan 
schuur en stekking fl. 30,=.  In staat om zelf te herstellen. 
11. Willem Karels Stachouwer16, visserman, gezin van 7 personen, zijn vissers-
vaartuig totaal verloren fl. 1800,=. In armoede gedompeld en is niet in staat zich te 
herstellen. 

                                                
7 komt ook voor met de naam Slager, ovl. Schiermonnikoog 1 dec 1842, oud 75 jr, geb. te 
Brantgum 
8 zie Teensma, pag. 235 
9 zie Teensma, pag. 130 
10 mogelijk is dit Marten Gerrits Feyes, zie Teensma, pag. 133 
11 zie Teensma, pag. 157 
12 zie Teensma, pag. 195 
13 zie Teensma, pag. 40 
14 zie Teensma, pag. 224 
15 zie Teensma, pag. 352 
16 behoorde tot de zgn. Borkumertak van de familie, zie Genealogysk Jierboekje 1979, pag. 
70 



12. E.J. Huisman17, klein schipper, gezin van 3 personen, schade fl. 100,- “door 
het wegstormen van zijn schip” en het herstellen daarvan. Niet in staat uit eigen 
middelen te herstellen. 
13. C.S. de Jong18, klein schipper, gezin van 2 personen, schade fl. 100,- “door het 
wegstormen van zijn schip” en het herstellen daarvan. Niet in staat uit eigen midde-
len te herstellen. 
14, J.A. Botter19, klein schipper, gezin van 6 personen, schade fl. 125,=, “door het 
totaal verlies van zijn klein vaartuigje”. “in armoede gedompeld en niet in staat om 
in eenig vaartuig te geraken”. 
15. De gezamenlijke landgebruikers, landbouwers en veehouders, allen te  Schier-
monnikoog, schade fl. 2000,= . “Geene middelen waaruit dezelve kan hersteld 
worden”. 
 
Voor de schade aan de grond leggen de boeren dus een claim op tafel. Het valt op 
dat  Johan Stachouwer de schade die hij in zijn brief aan de Staten noemt, persoon-
lijk niet claimt, evenmin als Fenenga dat doet voor het schaap dat zou zijn ver-
dronken. 
 
Enkele weken later20 schrijft Stachouwer aan de speciaal door de Koning aangewe-
zen Commissaris “tot het werk spruitende uit den jongsten watersnood”,  dat de 
woningen op het eiland in vergelijking tot elders weinig reparatie nodig hadden . 
Ze kunnen van de lijst worden afgevoerd is de strekking van de brief  wat dit on-
derdeel betreft. Letterlijk schrijft hij: wat de woningen hier ter plaatse belangt, zijn 
in vergelijking van veele plaatsen, aan geene zware reparatie onderhevig geweest, 
en zijn genoegzaam alle hersteld. Zoo dat die Staat, belanggende de gebouwen van 
geen betrekking aan deeze plaatze heeft”. 
 
 De zee had niet alleen had genomen, maar  gaf ook., Dit blijkt  uit een verklaring 
van de strandvonder d.d. 5 febr. 182521.  Wigger Jeppes Hofman en  Karel Fenen-
ga, voerlieden op  het eiland, hebben 35 stuks Noorse balken op het strand gevon-
den en bij de strandvonder aangegeven. De balken zijn van onderscheiden lengte 
van plus minus  drie en een halve tot zeven en een halve el. Gedeeltelijk zonder 
zichtbare merken en gedeeltelijk gemerkt met SP. 
Ongetwijfeld zal er meer zijn aangespoeld.  Het materiaal voor herstel van de wo-
ningen en stekken zal voorhanden zijn geweest. 
 

                                                
17 betr. Evert Jeltes Huisman, ged. Schiermonnikoog 16 nov 1766, ovl. ald. 29 maart 1837, 
z.v.  Jelte Everts en Reintje Jacobs; tr. ald. 7 juli 1799 Janneke Freerks, d.v. Freerk Willems 
en  Reintje Lammerts Drayer 
18 zie Teensma, pag. 164 
19 zie Teensma, pag. 70 
20 Tresoar, toegang 49, inv. nr. 39 
21 Tresoar, toegang 11, nr. 6868 



Wèl vraagt  Stachouwer aandacht voor de bijna geheele vernieling van onze dijken. 
De veehouders zijn niet in staat om zonder ondersteuning deze te herstellen. Nog 
steeds  overstromen  de hooilanden met zeewater, wanneer de vloed maar enigszins 
boven normaal is. Zoals opgegeven is er fl. 2000,= nodig voor het herstel.  De “ge-
ringe” veehouders kunnen dit zelf onmogelijk betalen schrijft de grietman22 . 
 
Enkele leden van de districtcommissie “voor de onderstand van de noodlijdenden” 
bezoeken op 16 juli 1825 Schiermonnikoog23 en hebben een gesprek met grietman 
Stachouwer en secretaris Feninga. De eerder opgegeven lijst  van schade wordt  
nagegaan. Als resultaat van deze bespreking zullen de  volgende personen  voor 
schadevergoeding worden voorgedragen: 
Roelof E. Boersma, vastgestelde schade fl. 81,= te vergoeden  2/3 = fl. 54,= 
Jan Scheltes Slager,                                 fl. 80,=                       ½ =   fl. 40,= 
Geert Geerts Boer,                                   fl. 69,=                        ½  = fl. 34,= 
Willem Karels Stachouwer, waarde verloren schip fl. 1800. Hij had te Urk met 
hulp van anderen een schip gekocht voor fl. 1400,=; te vergoeden 1/3 = fl. 600,= 
Jan Alles Botter, vastgestelde schade fl. 125,=; voorgesteld wordt het geheel te 
vergoeden 
Wiggert Hoffman24, schade als pachter van de konijnenjacht fl. 100,=; te vergoe-
den ½  = fl. 50,= 
 
Van de oorspronkelijke lijst met 14 personen komen er dus slechts 5 personen voor 
schadevergoeding in aanmerking, terwijl de konijnenjager Hoffman nog aan de 
lijst wordt toegevoegd.  Door de commissieleden wordt vastgesteld dat het land 
aan de familie van de grietman behoort en jaarlijks aan de boeren wordt verhuurd. 
Het mad (1 ½ pondm.) hooiland met het nagras voor fl. 5,=. 
Het weiland wordt betaald per stuk vee als voor een paard   fl. 7 
                                                                                       koe     fl. 6 
                                                                                 overloper fl. 4 
                                                                                hokkeling  fl. 3 
                                                                                 kalf  vrij 
Tenslotte wordt nog in het verslag vermeld, dat een opziener bij de Waterstaat de 
schade aan de dijken heeft opgenomen. 
Uit de verantwoording van wat er eindelijk is uitbetaald25 blijkt dat   op de voorge-
stelde bedragen nog weer een korting is toegepast. Aan de gedupeerden wordt uit-
eindelijk betaald: 
                    Roelof E. Boersma   fl. 25,33 

                                                
22 zie noot 20 
23 Tresoar, toegang 34-19, notulen 1825-1828 
24 betr. Wiggert Jeppes Hofman, z.v. Jeppe Wiggerts Hofman en Grietje Luitjens, die op 29 
mei  1816 te Schiermonnikoog trouwde met Betje Tomas Fenenga, d.v. Tomas Melles 
Fenenga en Ebeltje Karels Stachouwer 
25 Tresoar, toegang 34-19, nr. 1 



                    Jan Scheltes Slager   fl. 10,67 
                    Geert Geerts Boer     fl.   9, 67 
                    Willem Stachouwer  fl. 400,= 
                    Jan Ales Botter         fl. 83,33 
                    Wiggert Hoffman     fl. 33,33 
Stachouwer had voor de vijf personen van de oorspronkelijke lijst, aan wie een 
schadevergoeding is uitgekeerd, een totaal bedrag ad fl. 2210,50 getaxeerd. Hier-
van is totaal fl. 612,33 vergoed. Van de opgegeven schade van Hoffman ad fl. 
100,=  is 1/3 deel  uitbetaald. 
 
 Schade aan dijken. 
 
Bij brief van 22 april 182526 geeft Stachouwer aan de speciale Gezant Commissaris 
des Konings een uitvoerig overzicht van de geleden schade aan de dijken. Op 24 
plaatsen moeten de dijken worden hersteld. Per onderdeel wordt aangegeven wat 
de reparatiekosten zullen zijn. De duurste reparatie kost fl. 240 en betreft een in-
breuk in ’t Z.W. lang 104 El, hoog 1 ½ el, de voet breed 4 ½ el. De goedkoopste 
reparatie is een inbreuk beoosten de Oosterweg lang 4 el, hoog 1 ¼ el, de voet 
breed 2 ¾ el. In de omschrijving is sprake van kolken die zijn ontstaan. Uit de ma-
ten blijkt dat het niet om hoge dijken gaat. Men moet denken aan dijkjes zoals ach-
ter Rijsbergen nog gedeeltelijk aanwezig zijn. Nog in de zestiger jaren van de vori-
ge eeuw was er in de zuidoostelijke hoek van het land binnen deze dijkjes een soort 
kolk. Ook in het perceel tussen deze dijkjes en de tegenwoordige Heereweg was 
nog een kolk . 
Het totale project was berekend op fl. 1822,=. Stachouwer had aanvankelijk fl. 
2000,=  opgegeven. De kosten zouden dus binnen de eerder opgegeven begroting 
blijven. 
Intussen was men in Leeuwarden gaan rekenen. Men wilde kennelijk  ook verho-
ging van de dijken. Uit een opgave van de Hoofdingenieur van den Waterstaat en 
der publieke werken in Vriesland zou het herstel met de generale verhoging en ver-
zwaring op Schiermonnikoog fl. 5000,= gaan kosten27. Op 11 sept 1826 verklaart 
deze Hoofdingenieur28 dat de herstellingen zich tot nu toe hebben bepaald tot de 
aanvulling van enige bressen en het leggen van kaden in de doorbraken voor de af-
sluiting der dagelijkse vloeden  en hetwelk door de particulieren voor eigen reke-
ning is verrigt. Geene verbeteringen zijn  aan deze particuliere werken geschied, 
noch door het Grietenij Bestuur ook niet voorgedragen om daaraan vervolgens te 
laten verrigten. De Koning besloot , nadat eerder twee derde deel van het geraam-
de bedrag  ad fl. 5000,=  beschikbaar was gesteld, alsnog  de totale kosten voor re-
kening van het rijk te laten komen29. 

                                                
26 zie noot 20 
27 Tresoar, toegang 49, inventaris 95, nr. 88 
28 Tresoar, toegang 49, inventaris 95, nr. 88 
29 K.B. van 19 okt 1926, nr. 114, zie Tresoar, toegang 11, nr. 3454 



Hoe de zeeweringen er na het herstel en de verzwaring en verhoging hebben uitge-
zien is moeilijk te achterhalen. Het zou nog tot  1860 duren voordat  er een deugde-
lijke zeewering  werd aangelegd, die een eeuw lang onveranderd heeft dienst ge-
daan. De watersnood van 1953 gaf aanleiding voor de Deltawet, waarin werd be-
paald dat alle zeeweringen in Nederland moesten worden verhoogd tot de zgn. Del-
tahoogte. Na de dijkdoorbraak op 16 febr 1962 is ook de door Banck aangelegde 
dijk van Schiermonnikoog op  Deltahoogte gebracht. 
 
Tot slot. 
 
De “Districtscommissie voor de onderstand van de noodlijdenden door de Waters-
nood van 1825” heeft  enkele jaren  nodig gehad om alles tot een goed einde te 
brengen. De commissie was gevestigd in Franeker. Uit een bewaard gebleven re-
kening30 blijkt dat  op het stadhuis werd vergaderd. Op 23 september 1826 schrijft 
S. Hartsma, stadsbode te Franeker een rekeningetje voor de “Commissie over den 
Watervloed in den jare 1825” wegens door hem voorgeschoten verteringen van de 
commissie. Voor  Pijpen & tabak rekent hij 7 stuivers. Koffy, zuiker &  room kos-
ten 15 stuivers en voor Distelatie & Elixter moet ook 15 stuivers worden betaald.  

 
 
 
Schiermonnikoog 1929 
 
In augustus 1929 verscheen in de Leeuwarder Courant een vijfdelige serie over 
Schiermonnikoog (gevonden door Jos Saveur uit Leeuwarden). 

                                                
30 Tresoar toegang 34-19, notulen 1825-1828 



Na de eerste drie afleveringen van deze serie in het vorige nummer, vervolgen we 
nu met de laatste twee.  
 
IV FLORA EN FAUNA. 
 
“To see a world in a grain of sand and a Heaven is a wild flower; To hold infinity 
in the palm of his hand and Eternity in an hour”.  
Hoe weinigen kunnen dit den Engelschen dichter nazeggen. Hoe weinig belang-
stelling, welk een oppervlakkige beschouwing overigens bestaat er bij den gemid-
delden eilandbewoner zoowel als eilandbezoeker voor al den bloemenrijkdom, die 
in de duinen zo welig groeit. En toch is een nauwkeurige beschouwing der eiland-
sche flora de moeite zoo meer dan waard. Waar men ook wandelt, steeds ontdekt 
het oog van de zoekenden natuurvriend weer nieuwe, hem tot nog toe onbekende 
bloemetjes, die hem aantrekken en z'n gevoel voor het schoone der bloemenkinde-
ren strelen. Meestal bepaalt de liefde voor en de bekendheid met de duinflora zich 
alleen tot de blauwe distel, die in groote hoeveelheden als souvenir aan het aange-
name verblijf op het eiland naar den vasten wal werd (en helaas ondanks het ver-
bod nog) wordt meegenomen. Laat toch der bloemenschoonheid ongeschonden 
“die schooner is onaangeroerd, dan afgeplukt en saamgebonden” zoals de dichter 
zegt. 
De plant die in de duinen het allereerst treft is de helm, die met zijn lange wortels 
voor het mulle duinzand een uitstekende beschermer tegen verstuiving is, om wel-
ke reden de plant dan ook telken jare nog meer wordt aangeplant. Door het helm-
gras worden de natuurlijke Nederlandsche zeeweringen aanmerkelijk versterkt. Het 
is een ijzersterke plant, uitmuntend geschikt voor een bodem als de door de zon 
verzengende duingronden. 
Behalve helm, word er ook zandhaver en z.g.n. helmdraad in groote hoeveelheden 
aangetroffen, zich voornamelijk door de aar van helm onderscheidend. 
Wat het meest de aandacht der vele duinwandelaars trekt, is de zeedistel, die met 
blauwe bloemen in Juli en Augustus volop te bloeien staat. Uit de duinwildernis is 
de zeedistel ongetwijfeld de mooiste plant. De wortel zit zeer diep in den bodem, 
namelijk tot daar waar de wortelmondjes voeding uit den meer vochtigen duin-
grond kunnen opzuigen. 
De duindoorn met z'n scherpe dorens heeft menig plekje in de duinen als een groot 
verward kluwen herschapen. Aan alle kanten door elkander heen gegroeid, vormen 
deze struiken met hun in September rood-oranje kleurige bessen, een groote 
“draadversperring”, waartusschen het zich uiterst moeilijk en pijnlijk voortbewe-
gen is. Als de besjes rijp zijn hebben ze een aangenamen reuk als van een zachtzu-
ren appel. 
Langs den Reddingsweg b.v. vindt men een groote verscheidenheid. Daar bloeit 
het mooie roomwitte parnassia-bloempje, grote komvormige bloemen met door-
schijnende aderen, naast het adonisplantje. Op den meer moerassigen bodem ooste-
lijk van den weg, vindt men de koekoeksbloem en de nachtkoekoeksbloem met den 
fraaien rooden of witten bloemkroon. In Maart staat daar het wollige wollegrasje te 



nijgen en te buigen en kijkt, als het wollegras z'n lentedos alweer heeft afgelegd, 
het rood met witte bloempje in het kruipend stalkruid vroolijk tegen den bloemlief-
hebber op. Ook de wilde asperges zijn er geen zeldzaamheid. 
Op sommige plekjes in de duinen wordt de blauwe braambes aangetroffen. 
Ook de blauwe klokjes gentiaan en enkele soorten donker rozerood duizendgul-
denkruid zijn niet zeldzaam. Dit duizendguldenkruid wordt nog wel verzameld en 
om z'n geneeskracht aan apothekers verkocht. Vroeger vooral schatte men deze 
plant op zeer hoogen prijs; vandaar de Nederlandsche naam “Centaurium”, die 
“honderd goudstukken” beteekent. 
Aan de zeezijde der duinen vindt men het zeeraket, een plant met dikke vleezige 
bladen, waarvan de kleine vierlippige bloempjes paars of wit gekleurd zijn. Daar 
ook bevindt zich het laagkruid met kleine, haast onvindbare bloempjes. Deze plant 
heeft een liggenden stengel, die sterk vertakt en hard is. Ook de zeepostelein en de 
zeekraal, evenals vorengenoemde bloemen tot de familie der vetplanten behooren-
de, komen er voor. Dikke vleezige bladeren met groote sappigheid; twee factoren 
die deze plaats tot strandbewoners van de eerste soort stempelen. 
Aan den dijk vindt men veelvuldig rozerood of zeer lichtgekleurde, zelden witte 
bloemhoofdjes dragend, Engelsch gras, waarvan, voor zoover ons bekend, een 
drietal soorten op het eiland voorkomen. 
Naast dopheide groeit ook de struikheide er, ofschoon in geringe mate. Op de 
kwelders komen o.a. lamsooren veelvuldig voor. 
 
In de eilandsche fauna treden de zeevogels op den voorgrond; daarna de konijnen 
en hazen en vervolgens diverse andere wildsoorten. 
Van al de vogelsoorten, die in de z.g.n. vogelkoloniën voorkomen, is de meeuw het 
sterkst vertegenwoordigd. Over alle zeeën verbreid, wordt de zeemeeuw nergens in 
volzee aangetroffen. Alle voorkomende soorten zijn fraai gebouwde sierlijke vo-
gels, met zachte lichtblauw-achtig-grijze kleuren. 
De zilvermeeuw, ongeveer 60 c.M., heeft een geheel zuiver witten romp met 
blauwgrijze vleugels. De snavel is geel. Er veel op gelijkend maar wat kleiner van 
stuk, is de kleine zee- of stormmeeuw. Hij is bijna zoo groot als de kokmeeuw, 
doch heeft een witten kop, Ofschoon niet zoo statig, zou men hem dikwerf met de 
kokmeeuw kunnen verwarren, wanneer deze vogel niet met een zwarten chocola-
debruinen kop geteekend was. Het is de meest voorkomende meeuwensoort op 
Schiermonnikoog. Tierend en scheldend vliegen ze op als er iemand hen nadert. Ze 
worden ook kobbe of kapmeeuw genoemd. 
Een eveneens veel voorkomende vogel is de vischdief, een sierlijk vlug vogeltje 
met roode pootjes, rooden snavel met zwarte punt, nek en schedelkop zwart en 
verder blauwgrijs. 
De groote zeezwaluw, een vogel met zwarten kop en langen zwarten snavel is aan 
het strand ook geen zeldzaamheid. 
Een van de kleinste, maar ook een van de aardigste vogeltjes is het strandpleviertje, 
dat een scherp pierie-geluid maakt. Het kan verbazend snel over het strand rennen. 



De scholekster is een opvallende vogel; het zwart is in de kleur de vederbedekking 
overheerschend. Alleen de borst en het beneden achterlijf vertoont een witten ve-
derdos. 
Van de op het eiland broedende eenden, dient allereerst de bergeend te worden be-
noemd. Het mannetje heeft een groenen hals en kop, een breeden oranjeband om 
de witte borst; de buik is zwart, de zijden zijn wit. Een prachtige kleurencombinai-
te, waardoor men den vogel dadelijk herkent. 
Tot de strandsteltloopers behoort de wulp, die door z'n langen naar omlaag gebo-
gen snavel gemakkelijk herkenbaar is. Als er regen op komst is, is het thán-tiàn-
geroep van dezen vogel niet van de lucht; vandaar de naam regenfluiter. 
 
Voor den opmerkzamen liefhebber levert het breede fraaie strand op het eiland veel 
interessants op. Wanneer men de hoogwaterlijn eens nauwkeurig beschouwt, dan 
bemerkt men dat daar allerlei “viezigheid” op is achtergebleven. Daar zijn aller-
eerst de wieren: blaaswier, bruin van kleur of zwart wanneer de zon het hard ge-
droogd heeft, vertakt en met tal van luchtblazen; het veel forschere knotswier, dat 
wel een paar meter lang kan worden; het kwastwier, een fijnharige geel-bruine 
plant, die dikwijls zoodanig om andere wiersoorten heengewoeld is, dat men daar-
van niets kan zien; het buizen-wier, olijfgroen van kleur en natuurlijk ontbreekt 
ook niet het zeegras. 
En daartusschen zijn allerlei interessante doode of nog levende zeediertjes verscho-
len. Daar een zeester, verdroogd misschien al met zand overdekt, hier een kwal, 
door de zon alreeds tot een nauwelijks meer te onderscheiden geleiachtige massa 
verdroogd, die pas aangespoeld schitterende kleurencombinaties kan doen zien; 
ginds zeekrabben, een enkele zonnester misschien; een dek van een Noordzeekrab 
of het schild van een inkvisch, een huisje van een hartegeltje of een zeeboontje, dat 
inelkaar valt bij de aanraking ervan, evenals het sigarenpijpvormige zandkleurige 
kokertje, dat het huisje van een schelpkokerworm of van een goudhaantje geweest 
is. Niet veelvuldig voorkomend is de schaal van den kleinen zee-appel, die veel 
van een tulband heeft. Ook zwarte brokken, slakken, door een stoomboot over-
boord gegooid, liggen daar, alsmede sponsachtig uitziende massa's, aan elkaar 
hangende eierschalen van de wulk. 
 
En dan de schelpen! Prachtige exemplaren zijn daar bij. Daar is allereerst de tuin-
paden sierende kokkel, met breede en vrij platte ribben, waarover concentrische 
strepen loopen. Daar is het zaagje, een veelkleurig schelpje met in elkaar sluitende 
tandjes; de duinschaal en de platschelp; de noordkromp, een bij 10 c.M. groote 
schelp met onregelmatige strepen, die haast helemaal door een dikke zwarte of 
roodbruine opperhuid overdekt is. Algemeen is de ovaalvormige wit tot gele schelp 
die wel voor aschbakjes gebruikt wordt, de groote strandschelp. Zeldzaam is de ge-
streepte Venusschelp; ongeveer 3 à 4 c.M. , geel-bruin met zwarte of donkerbruin 
stralende banden. Nonnetjes zijn meer algemeen evenals de mosselhuisjes; de ge-
wone blauwe schelp, maar ook de fraaie witte van de ruwe boormossel, van de wit-
te en de Amerikaansche boormossel. Men vindt ze wel in stukken hout of groote 



brokken aangespoelde zeeklei. Algemeen is de zwaardschede, een soms 15 c.M. 
lange, wit met bruine schelp, waarvan de lengte 8 à 9 maal die der breedte kan zijn. 
De vorm is duidelijk gebogen. Is dat niet het geval, is de vorm recht of traag gebo-
gen, dan heeft men met een mesheft te doen. In vele variaties voorkomend is voorts 
nog de slakkenhoorn, waarin men de zee beluisteren kan. Hiertoe behooren o.m. de 
gewone wenteltrap, het torentje, de lepelhoorn en vele soorten alikruiken (net slak-
kenhuisjes). Witte kalkachtige dingetjes, boven op vele schalen, zijn zeepokken, 
Zwarte stevige leerachtige schalen met vier haakvormige uiteinden, zijn haaie- of 
rogge-eieren. De kluwentjes op het Wad b.v. worden gevormd door den zeepier. 
 
V DE ZEE. 
 
Ongetwijfeld zullen zeer velen meer dan eens hebben hooren vertellen, of ergens 
hebben gelezen, over het fantastische verschijnsel dat de zee op zomeravonden ook 
op Schiermonnikoog dikwijls te aanschouwen geeft en dat men gewoon is het lich-
ten der zee te noemen, veroorzaakt door zeediertjes van microscopische kleinheid. 
Des daags leven zij op grootere diepte en eerst na zonsondergang, als de gloeiende 
Juli- of Augustuszon den ganschen dag de duinen geroosterd heeft, komen zij aan 
de oppervlakte, waar een prikkel het zeer interessante verschijnsel te  
voorschijn roept of verhoogt, zodat het bij beweging van het water het mooiste op-
treedt. Waar een golf zich krult en in duizenden spatjes tegen een pier of paal uit-
eenslaat, flonkeren als lichtjes nu de uit peilloze diepte omhoog gestoken diertjes 
als even-zoveel sterretjes voor een moment in de lucht, om zich dan weer in het 
heirleger van lichtjes aan de oppervlakte van het water te laten vallen. 
Sinds jaar en dag is het lichten der zee een onderwerp van studie geweest voor de 
natuurkundigen. Sinds 1764 is er betrouwbare lectuur over verschenen. In dat jaar 
n.l. beschreef zekere geleerde Rigand het fantastische verschijnsel en hij noemde 
het diertje, dat dit verschijnsel veroorzaakte, Noctiluca milliaris, wat “duizenvou-
dig nachtlichtje” zeggen wil. Een inderdaad zeer poëtische naam. Het diertje, dat 
slechts uit één levenscel bestaat, behoort tot het zogenaamde plankton, een 
Grieksch woord, waarmee het drijvende wordt aangeduid. Vooral het planten 
plankton is onmisbaar voor het dierlijk leven in het water. Niet alleen dat het door 
de zoogenaamde assimilatie (dat is het vermogen van planten om met behulp van 
het zonlicht koolzuur te ontleden) zuurstof in het water brengt en dus het ademha-
len van de dieren in het water mogelijk maakt, maar het vormt ook het oervoedsel 
voor alle dierlijke organismen. Naast het planten plankton speelt het dierenplank-
ton een gewichtige rol in het water; de diertjes zijn uiterst klein en doorzichtig en 
worden dan ook wel glasdiertjes genoemd. Het Noctiluca milliaris heeft een bol-
vormige gedaante, waaraan een tentakel en een zweepvormig orgaantje voorkomt. 
De tentakel die als tastorgaan schijnt dienst te doen, is bij het levende diertje in 
voortdurende beweging en stuurt waarschijnlijk het voedsel, dat hoofdzakelijk uit 
planten plankton bestaat, in de mondopening. Het zweepje, dat steeds in golvende 
beweging is, stuwt ook voedsel naar den mond. Dit voedsel wordt in het lichaam-
pje in z.g.n. voedselholten bewaard. Voorts komen er op onderscheidene plaatsen 



druppeltjes vet in het lichaam voor, die sterk lichtbrekend zijn en deze vetdruppel-
tjes zijn het, die het lichtend vermogen aan het diertje geven. Door oxydatie in deze 
vetten, wordt het fospborisseeren veroorzaakt. Opmerkelijk is, dat deze lichtgeven-
de diertjes alleen in zee- en nooit in zoetwater voorkomen. Bij groote schokken of 
heftige verschijnselen treedt spoedig bij hen een ongevoeligheid op, zodat ze niet 
reageren met het verspreiden van licht. Bij hevigen wind, zodat de golven sterk 
bewogen worden, geven de noctiluca's minder licht dan bij kalmen golfslag. De 
temperatuur van het zeewater heeft ook invloed op het lichten. Tusschen een tem-
peratuur van 14 graden en 27 graden Celsius treedt het lichtverschijnsel op, daar-
boven en daar beneden niet. De visschers spreken niet van het lichten, maar van het 
vuren der zee. Zij hebben er een hekel aan want zij beweren, dat de visch dan `s 
nachts schuil blijft, omdat ze angstig zijn voor het licht. 
 
De zee. Daarmee is de eilander vanaf zijn jeugd vertrouwd. Hij is er bij opgegroeid 
en als de tijd komt dat hij een vak moet kiezen, dan is het het zeemansleven waar-
naar zijn hart uitgaat. Dan gaat het naar de Zeevaartschool, om daarna een twee 
jaar als stuurmansleerling te varen en vervolgens op de zoo'n goeden naam in het 
land hebbende eilandsche zeevaartschool voor den derden stuurmansrang te wor-
den opgeleid en voorts de zeeën te bezeilen. Flinke kerels zijn het alle, de Schier-
monnikoogsche zeevaarders. Maar ook de thuisblijvers kunnen er zijn op het wa-
ter; zij vormen een deel dergenen van wie het schoolvers zegt, dat ze `t rappe lijf 
durven wagen in het woelig golfgeklots, die gevaren kennen noch dood als uit 
nood gered kan worden. Als de storm de zeeën beukt en het water hoog opjaagt, 
als bij ontij en donkeren nacht de kreet “een schip in nood” over het eiland klinkt, 
dan wordt er niet gedraald, maar wordt in allerijl de reddingboot naar het strand 
gebracht om uit te varen en eigen leven wagend, dat van anderen te redden. In ang-
stige spanning wordt dan op het duin de boot nageoogd; men weerhoudt niemand 
van het geen z'n plicht te doen, maar allen weten het, dat daar mannen uitgevaren 
zijn, die wel eens niet meer kunnen keeren. 
Zoo was het nog in April 1921. Nauwelijks was het hulpsignaal van den Duitschen 
schoener ‘Juliandra’, van Hamburg opgevangen, of met twaalf man bemand, voer 
de reddingboot uit. Slechts tien van de twaalf dapperen keerden weer....... Als 
wrakhout wierp de zee hun lijken later op het strand. Op het een eenvoudige 
dorpskerkhofje werden beide helden van Hollandsch kust bijgezet31. 
Wat de zee neemt, dat geeft de zee weer. 
Daarvan getuigt ook het Vrede-hof, het kleine kerkhofje aan den Reddingsweg, 
Het was in de mobilisatiejaren toen de lijken van verschillende strijders die ten 
oorlogsgod ten offer waren gevallen, door de zee op het strand geworpen, hier be-
graven werden. Een eenvoudig graf met een zandheuveltje tot dek was het deel dier 
ongelukkigen. Doch toen, nadat de moblisatie afgekondigd was en de matrozen 
van het eiland verdwenen waren, die de zorg voor dit vreemdelingenkerkhof op 
zich hadden genomen, was het de jachtopziener, die de grafheuveltjes der onbe-
                                                
31 Zie het vorige nummer van ’t Heer en Feer, blz. 34-36 



kende doden met een rij hagelwitte schelpen omlijstte. Maar toen ten slotte iets aan 
het onderhoud dezer graven moest worden gedaan, werd op het eiland een veereni-
ging in het leven geroepen die voor het onderhoud van dezen kleinen dodenakker 
zou zorgdragen en waarvan alle ingezetenen lid werden. En zoo rusten thans vele 
zoonen van vreemde naties in allen eenvoud op hun “Vrede-hof”. 
Met ontroering denkt schrijver dezes nog steeds terug aan den dag toen de eerste 
vreemde doode boven de hoogwaterlijn op het strand werd gevonden en den mid-
dag van dien dag naar z'n laatste rustplaats heengedragen werd. 
`t Was sterreloos en duister dien nacht geweest. Het “Weest op uw hoede” aan de 
kaap van den stormwaarschuwingsdienst was al half de dag door den zwarten ko-
gel vervangen, die een storm uit het Noordwesten voorspelde. Rauw, onrustig krij-
schend, hadden groote witte meeuwen over het dof en zwaar druischend watervlak 
gescheerd, zilverlichtend als witte strepen snijdend het onstuimige luchtruim. 
Toen ineens schoten oogverblindend-felle bliksemschichten door het dikke zwart 
van den nacht en barstten knetterende donderslagen los, die over het eiland uitrol-
den. De wind scheurde aan en zwiepte de nu ontketende elementen hoog op tegen 
den duinvoet, waar de schuimkoppen hoog tegen opspatten en terugsloegen. 
Hangend op den wind, die loodrecht op hunne borsten stond, het geweer geladen 
op den rug gegooid, beende den volgenden morgen een kleine patrouille van het 
bewakingsdetachement het zwaar begaanbare strand op, terwijl vlokken schuim en 
scherp striemend duinzand hun in de oogen joeg. 
Als een doods met schuim en wier overdekte vlakte lag het strand voor hen. Mijlen 
wijd lag de kust overdekt met wrakhout en doode zeedieren en velerlei buit voor 
azende meeuwen. En dáár lag breeduit, de arme, de forsche handpalmen naar bo-
ven gekeerd, het gezicht naar boven gekeerd, een stoere kerel. Van de tot holten 
uitgevreten oogkassen, liepen bleeke verbloede sporen over het blauw-grijs ge-
zwollen aangezicht, in wanhoop vertrokken. Aan franjes gerafeld perste de dikke 
tong uit den verwrongen mond. Gespannen zat wat kleeren-weeksel om het ge-
spannen lijf. Glibberig bruin wier overdekte het half ontbonden vleesch en klappe-
rend speelde de straffe Noordwester met de losgelaten huid......... 
Een vuurpeleton plaatste zich dien middag langs de geopende groeve in het duin, 
waar het lijk van den onbekenden doode ter ruste werd gelegd. En in een nabij 
land, vanwaar elken avond breede stralenbundels van het zoeklicht al tastende het 
eenvoudige zeemansgraf beroerden, waarbij de zee haar doodenlied zong, wachtten 
ouders hun zoon die uitging en niet weerkeerde... 
 
Schiermonnikoog is een herstellingsoord ! 
Een herstellingsoord in algemeenen zin. Ver van het jachtende leven dat hem van 
den vroegen morgen tot den laten avond opeischt, hem meesleurend in den stroom 
van egoïsme en laagmenschelijkheid, zal de mensch daar, genietend van de weelde 
die het als één brok natuurschoon daarheen liggend eiland te aanschouwen geeft tot 
rust komen en ervaren dat men meer nodig heeft in het leven dan in dollen ren al-
leen bevrediging en eerzucht en hoogmoed na te jagen; dat het nodig is het goud te 
zien in de zon, machtiger en krachtwekkender dan wat het erts bevat; het goud te 



zien in het koren, als het wiegewuift in den wind; het goud te zien in de zee, als zij 
in de branding haar eeuwigheidslied zingt. Dan zal men niet langer zwart zien van 
groezigen arbeid, noch rimpelig van zorgen, noch nijdig van onderlinge wangunst 
of voorspoed; dan zal het kwaadsappig gespin van menschenhersenen verdwijnen, 
zoals paddenstoelen en miasmen sterven in de zon en zal zonnegloed vloeien tot in 
hoeken van duisternis ! 
Zoo'n vacantie-verblijf wordt een levensbad! 
 
Oude foto’s 
 
Een foto uit de collectie van Eddie Bakker. Hij weet niet wie hier afgebeeld zijn. U 
wel? Laat het hem of de redactie weten! 
 

 
 
Oproep. 
 
Er zijn vast wel lezers die mooie oude foto’s hebben, waarop eilanders zijn afge-
beeld. Bent u iemand die zulke foto’s heeft en ze wel zou willen afstaan voor de 
rubriek ‘oude foto’s’ (en daarmee voor het fotoarchief van onze vereniging), dan 
zou de redactie graag een berichtje van u ontvangen. Natuurlijk hoeft u de foto’s 
niet permanent af te staan: de foto’s worden op de computer gescand en u zult ze 
zo spoedig mogelijk weer terugkrijgen! Graag uw reacties naar het adres Reeweg 



10 – per telefoon, brief of e-mail. (Als u denkt: ik kan de foto’s zelf wel scannen en 
stuur ze zo op: prima, dat kan natuurlijk ook, maar dan wel graag scannen op mi-
nimaal 300 dpi). Bij voorbaat dank! 
 
 
 
Eilanderhuis Langestreek 130. 
 
Eddy Bakker 
 
In 1911 kocht Antoon Jan Bakker, geboren 23 augustus 1878 – de grootvader van 
de schrijver van dit artikel - het huis aan de Langestreek 130. 
Na de lagere school ging Antoon Jan al vroeg aan het werk bij zijn vader in de 
bakkerij. 
 
Als vrije jongen is Antoon Jan nog een tijdje voerman geweest in dienst van zijn 
vader Foppe Eldert. Hij bezorgde de vracht her en der op het eiland en moest dan 
goed opletten bij wie hij welke vracht had afgeleverd en hoe groot die was. Thuis 
gekomen moest hij hierover bij zijn vader verslag uitbrengen. Aan de hand van 
deze informatie bepaalde zijn vader dan voor welk tarief de betreffende 
geadresseerden in aanmerking kwamen. Hij schreef daarna een nota uit, die veelal 
uit een paar centen bestond in die tijd. 
Antoon Jan werd boerenarbeider en bleef dat. 
 
Zo rond de eeuwwisseling maakt Antoon Jan kennis met een meisje uit Zwolle. Zij 
heette Carolina Jonker, geboren 6 januari 1876 te Zwolle, en was als dienstmeisje 
werkzaam in het Koloniehuis op de Voorstreek Tussen Antoon en Carolina klikte 
het al snel. In 1903 trouwden zij. 
 
Antoon Jan ging toen werken op de boerderij de Oorsprong bij boer Jacob Pieter 
Schut; nu is de boerderij van de fam. Jac. Visser. Het paar kwam te wonen in het 
witte polderhuisje aan de Heereweg. Het huisje is nu eigendom van de fam. Hagen. 
De periode dat Antoon Jan boerenknecht was bij Schut, bleven zij daar wonen. 
Boerenknecht in die tijd was hard werken, voor dag en dauw opstaan, en pas tegen 
de avond op huis aan en dan de eigen koeien nog melken. In het polderhuisje 
kwamen op 16 mei 1905 ook hun beide zonen Foppe en Gerrit als tweeling op de 
wereld. Antoon bleef tot 1911 bij Schut werken. Toen kon hij bij Tjebbe Smids op 
de boerderij aan de Langestreek tegenover Pathmos aan de slag; Smids was boer en 
koetsier op de postkoets en had zijn boerderij aan de Langestreek tegenover 
Pathmos. Voor Tjebbe Smids reed Antoon Jan op de postkoets met twee paarden 
ervoor. daar haalde hij dan de post en passagiers mee van de boot. 
 



In 1911 gingen Antoon en Carolina en hun beide zonen naar het dorp verhuizen. 
Zij kochten het huis aan de Langestreek 130, voor het woongedeelte aan de 
noordkant moest hij 140 gulden en voor de zuidkant 210 gulden betalen. In 1914 is 
hun dochter Aaltje geboren; de moeder van Bauke en Lieneke (Kok)-Henstra. 
 

 
vlnr: achter Foppe, Aaltje en Gerrit; voor hun ouders Carolina en Antoon Jan 
 
Met het ouder worden raakte Antoon echter in de war. Maar door de hulp van de 
buren, vrienden en bekenden hoefde hij niet naar de wal. Op 8 januari 1940, op de 
verjaardag van zijn vrouw, is hij op 61-jarige leeftijd overleden. Aan de noordkant 
van de kerk is hij begraven. 
In eenvoud is hij geboren, eenvoudig bleef hij, tevreden met het boerenwerk en 
zich voegend in het ritme van de jaargetijden en zijn liefde voor de koebeesten en 
het kleinvee van anderen en van hemzelf. Als zijn dochter Aaltje 's winters na 
kerktijd kinderen mee naar huis nam en hen thuis uit kinderboeken voorlas, zat 
Antoon Jan vaak bij de kachel. Hij zei dan niets, luisterde en genoot volop mee. 
Zijn vrouw Carolina bleef aan de Langestreek wonen, totdat zij meer hulp nodig 
had. De benodigde kosten kon de familie niet opbrengen; in overleg met de 
gemeente, die zorgde voor huisvesting en verpleegkkosten. En zo ging het huis 
naar de gemeente.  
In 1955 is Carolina Bakker Jonker overleden in Castricum en daar begraven. 
Hun dochter Aaltje kwam in 1955 weer terug naar het eiland.  
Het huis aan de Langestreek 130 word nu bewoond door dr. Bert Steendam, 
toevallig een neef van de schrijver. 
 



Langestreek 130 met een 
rechte gevel, en met een 
wolfsdak. De rechte gevels 
uitmondend in de 
schoorsteen, waren 
namelijk door het 
jarenlange gebruik van 
kachels zwart uitgeslagen, 
gingen zienderogen 
achteruit en waren dan ook 
nodig aan restauratie toe, 
een nieuwe gevel was heel 
kostbaar. Een wolfsdak 
was aanzienlijk goedkoper, 
vandaar een wolfsdak. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 mei 1940: groep Frankenberg bezet Schiermonnikoog met 24 
soldaten. 
 
Bauke Henstra 
 
Op 16 mei 1940, rond 9 uur ’s morgens, krijgt de 24-jarige sergeant Hans Franken-
berg, gelegerd op het Duitse eiland Borkum, van de adjudant van de commandant 
op Borkum, Kessler, te horen dat hij zich met een groep Duitse soldaten gereed 
moet maken om met een R-boot eerst naar Rottum te gaan en vervolgens het eiland 
Schiermonnikoog te bezetten. Vlak voor de afvaart van Borkum krijgt Frankenberg 
nog een mededeling om de op het eiland Borkum aanwezige gevangene pastor De 
Weerd van Schiermonnikoog – die met nog 20 andere gevangenen op Borkum ver-
bleef - mee te nemen. De adjudant, aldus Frankenberg, voegde er nog aan toe: ‘dan 
kon hij zijn gelovigen weer toespreken’.(De Weerd was namelijk evangelist en 
woonde op Schiermonnikoog in het huis waar nu de familie J. Klontje woont. Het 
is dus wel zeker dat De Weerd door de eerste Duitse groep, die op 9 mei op 
Schiermonnikoog landde, gevangen genomen is en naar Borkum gebracht).  
Rond 10.30 uur die morgen van de 16e mei vertrok de groep Frankenberg, met 
daarbij enkele Marine-officieren en enkele matrozen plus De Weerd, van Borkum. 
Het was licht bewolkt, wind ONO 5, zicht 15 km, temp 14,8 graden. Men ging 
richting Rottum om de daar aanwezige Marine Kustwacht Groep van acht man ge-
vangen te nemen. De groep gaf zich zonder slag of stoot over en werd aan boord 



genomen. Vervolgens werd koers gezet naar Schiermonnikoog waar men om 14.10 
uur bij de steiger aankwam. Toen de groep voet aan wal zette, stond daar – aldus 
de eerste Inselkommandant Frankenberg – de burgemeester van Schiermonnikoog 
met, wat bleek, sergeant Veldkamp (commandant van de op het eiland verblijvende 
Marine Kustwacht Groep). Een marineofficier van de groep Frankenberg kwam 
naar de burgemeester (die zijn ambtsketen om had) en sergeant Veldkamp toe en 
“zoals gebruikelijk was brachten hij en ik” – aldus Veldkamp in een verklaring van 
juli 1985 -  “de militaire groet”. Verder is er geen woord gewisseld. Vervolgens 
ging de Duitse eenheid met Veldkamp en de burgemeester richting dorp. Drie 
Duitse soldaten bleven bij de toegang tot de steiger achter met order van Franken-
berg dat niemand meer op de steiger mocht worden toegelaten en ook vaartuigen 
mochten niet meer aanleggen.  

 
 
Frankenberger (rechts) met zijn groep op de Reeweg. Herkent iemand de twee jongetjes? 
 
Toen de groep in het dorp aankwam kon De Weerd zijn gang gaan. Ter hoogte van 
het gemeentehuis had Frankenberg een kort gesprek met de burgemeester met de 
volgende inhoud. Frankenberg zou de volgende dag met de burgemeester de ei-
landbevolking de ontstane situatie laten weten; dat iedereen rustig moest blijven en 
geen gekke dingen moest uithalen. Frankenberg had het van nu af te zeggen op het 
eiland; men kon bij hem terecht als er moeilijkheden waren. De burgemeester ging 
het gemeentehuis in en de groep Frankenberg ging richting vuurtoren waar zich de 
Marine Kustwacht eenheid (zo’n 30 man) bevond. Daar aangekomen moest de 
eenheid onder leiding van commandant G. Veldkamp op gezag van een Duitse Ma-
rine officier aantreden; de wapens van de Nederlanders werden vervolgens ingela-



den op een aanwezige wagen en afgevoerd naar de Duitse R-boot die aan de steiger 
lag. De Nederlandse eenheid kreeg de gelegenheid de bagage (kleding, toiletartike-
len e.d.)  in te pakken. Daarna kwam er opnieuw commando om aan te treden vlak 
bij de kaap van de vuurtoren. Toen iedereen was aangetreden werd op een fluitsig-
naal door een Duitse matroos met de Duitse oorlogsvlag de kaap beklommen. De 
vlag werd boven op de kaap bevestigd. Dit was rond half vier in de middag. De 
Duitse marineofficier nam vervolgens het woord en zei dat de burgemeester van 
Schiermonnikoog om ´Deitschen Schutz gebeten hat´. ´Ich habe ihn diesen gewah-
rt´. In een bijgehouden verslag van korporaal Eikelboom van de Marine Kustwacht 
wordt dit bevestigd. Het verslag van korporaal Eikelboom gaat over lotgevallen 
van de Marine Kustwacht eenheid gedurende de gevangenneming en de krijgsge-
vangenschap; per dag vastgelegd. (Dit verslag is in bezit van de schrijver van dit 
artikel).  
Ook blijkt het uit een geheim rapport: 
‘Kriegstagebuch des Kommandanten 
im Abschnitt Borkum Kommandant 
Fregattenkapitän Kesler, angefangen 
16 Mai 1940, beendet 31 Mai 1940’. 
(eveneens in het bezit van schrijver 
van dit artikel). In dit dagboek staat 
nl. het volgende: ‘16-5-1940 – Beim 
Anleger auf Schiermonnikoog wurde 
der Chef der 6. H.S.Fl. am Anleger 
vom Bürgemeister der seine Amtsket-
te angelegt hatte und von dem Führer 
der Truppe, eine Sergeanten, 
begrusst. Der Bürgemeister stellte 
seine  
 

Bij de Kaap, 16 mei 1940, ’s 
middags.    
  Vooraan 
links H. Frankenberg, 1ste Insel-
kommandant met twee officie-
ren van Borkum. De vlag is ge-
hesen. 

 
Gemeinde und die Insel unter Deutschem Schutz’. Dit telegram van 16 mei 1940 
waarin de burgemeester van Schiermonnikoog om Duitse bescherming vraagt kan 
voor een deel omstreden worden en is mogelijk helemaal niet door de burgemees-
ter opgesteld; om de volgende reden. Bekend is dat toen de eerste groep Duitsers, 
zo’n 15 man, op 9 mei 1940 op Schiermonnikoog landden (zie de vorige nummers 
van ’t Heer en Feer , blz. 11 en 57). 



Bleek een dag later (10 mei) dat Schiermonnikoog inclusief kustwacht van de bui-
tenwereld was afgesloten en totaal geen verbinding meer had met de vaste wal. In 
het vermelde Kriegstagebuch staat het volgende: '16 mei 1940. Schiermonnikoog 
war nach Aussage des Bürgemeisters seit dem 10. Mai von jeder unmittelbaren und 
drahtlichen Verbindung nach dem Festland abgeschnitten´. Ook het rapport Eikel-
boom vermeldt dat de telefonische verbinding met de vaste wal onklaar werd ge-
maakt zodat het eiland volkomen geïsoleerd was geraakt. Zo lijkt Schiermonnik-
oog totaal van de buitenwereld afgesloten en mogelijk was er daardoor enige pa-
niek ontstaan. Vanaf 10 mei had de burgemeester er niets meer te vertellen, blijkt 
uit stukken die in bezit van de schrijver van dit artikel zijn. Hierin deelt de burge-
meester mee dat het gezag berustte bij de commandant van de Marinekustwacht, 
sergeant Veldkamp. Nederland verkeerde in oorlogssituatie en dan is de hoogste in 

rang aanwezige militair de baas en dat was 
Veldkamp, die orders kon uitvaardigen. Dit 
wordt ondersteund door de zoon van de 
burgemeester; de heer Jan Eltjes van den 
Berg. Hij weet zich nog goed te herinneren 
dat zo rond 10 mei sergeant Veldkamp aan 
de deur kwam voor zijn vader met de me-
dedeling dat niet de burgemeester het meer 
voor het zeggen had, maar dat hij – Veld-
kamp – nu de baas was. In een verklaring 
van juli 1985 schrijft Veldkamp dat na de 
capitulatie ook voor de Nederlandse militai-
ren op Schiermonnikoog gold om ter plaat-
se te blijven en de orde en rust te handha-
ven tot de komst van de geregelde Duitse 
troepen (zie telexbericht OLZ, AHK no. 36.  
Sergeant Veldkamp 

 
Gramschap was het wachtwoord voor 14 mei).  
Terugkomend op het bericht aan de Duitsers om Schiermonnikoog onder Duitse 
bescherming te plaatsen: daar is niets mis mee. De vraag is door wie het is opge-
steld. En dan is het volgende het meest voor de hand liggend. Daar de burgemees-
ter vleugellam was en niets meer te regelen had, zal Veldkamp het briefje hebben 
opgesteld en de burgemeester het hebben laten ondertekenen en versturen om er 
zeker van te zijn dat een groep Duitsers van het eiland Borkum – die van een ei-
landsituatie op de hoogte was – naar Schiermonnikoog zou komen en niet zo'n 
groep fanatieke Duitsers als op 9 mei was geweest. In het rapport Eikelboom staat 
o.a. dat toen de Duitse vlag op de Kaap was gehesen de Duitse Marineofficier had 
gezegd dat zij in de veronderstelling verkeerden dat op Schiermonnikoog zwaar 
geschut aanwezig was; anders had men het eiland eerder bezet. Was dat gebeurd 
dan had het briefje dat om bescherming vroeg nooit geschreven en verstuurd hoe-
ven te worden. Dat het briefje wel is geschreven zou dus te maken kunnen hebben 



met de eerste groep fanatieke Duitse soldaten die op 9 mei kort het eiland heeft be-
zet. En om een tweede inval te voorkomen hebben Veldkamp en de burgemeester 
mogelijk het briefje geschreven; en daar is niets mis mee: men had het goede met 
het eiland voor. 
 
Met dank aan Hans Frankenberg, overleden 28 mei 1993 op Borkum. 
 
 
 
Drie maanden op Schiermonnikoog 
 
Wilco Gieling 
 
Drie weken duurde Eddy Geurtsen zijn vakantie in 2008. 
In 1964 verbleef diezelfde Eddy drie maanden op Schiermonnikoog. 
Hij vertrok voor de gebruikelijke 6 weken naar het katholieke kinderkoloniehuis 
Sint-Egbert, om uiteindelijk na nog eens 6 weken terug te keren naar Hengelo. 
De in 1956 in Hengelo geboren Eddy Geurtsen was vaak ziek en mager. Hij kwam 
uit een gezin van drie broers en één zus en was de jongste van het gezin. Zijn vader 
had samen met een compagnon een zaak in rijwielen. 
De toen zevenjarige Eddy kreeg eind 1963 te horen, dat hij naar Schiermonnikoog 
moest. Hij zat op dat moment in de tweede klas van de lagere school. 
Begin 1964 was het zover.  
Eddy: 
‘Op een zaterdag, het kan goed 11 januari 1964 zijn geweest, werd de auto volge-
pakt en ging het naar het station, ik denk dat het in Zutphen was’.  
De daaropvolgende reis verzamelde zich steeds meer groepjes, zodat het op het 
laatst een hele grote groep was, die in het donker aankwam in Oostmahorn. Van-
daar uit vertrok men met de boot naar het eiland: 
‘Vaag herinner ik me dat we op Schiermonnikoog in een bus bij vakantiekolonie St. 
Egbert werden afgeleverd’. 
De daarop volgende dagen maakte Eddy kennis met de vakantiekolonie St. Egbert 
op Schiermonnikoog: 
‘We sliepen met een groep van naar schatting 15 kinderen op een slaapzaal. Vanaf 
een gang kwam je op die zaal, waar links de toiletten waren. De bedden stonden 
aan weerszijden met de hoofdeinden tegen de lange wanden opgesteld. De slaapza-
len grensden naast elkaar, gescheiden door een verbindingsdeur’. 
In januari 1964 was men in Sint-Egbert begonnen met de verbouwing van zaal 4. 
End mei werd deze zaal pas weer in gebruik genomen. Ook in de eetzaal kwam een 
vernieuwing; de oude lange banken werden verwijderd en kwamen er stoelen voor 
in de plaats. Ook de verwarming van St. Egbert werd grondig aangepakt en gemo-
derniseerd. 
De dagvulling op St.Egbert bestond voor een groot gedeelte uit buitenactiviteiten. 
Eddy: ‘Praktisch iedere dag trok de groep er op uit. Meestal liepen we vanaf de 



kolonie naar het strand, en vervolgens een paar uur langs de vloedlijn, op zoek 
naar aangespoeld materiaal. Een geliefd spel in de duinen was van een afgekalfd 
duin afspringen, een paar meter naar beneden in het losse zand, ‘parachutesprin-
gen’ noemden we dat. Maar we maakten ook wel tochten die door het plaatsje 
Schiermonnikoog leidden’. 
Op die tochten kwam men ook langs ‘Elim’, het protestants koloniehuis dat zijn 
deuren opende in 1922. Tussen het katholieke Egbert en het protestantse Elim be-
stond vaak een gezonde ‘strijd’: 
‘We moesten dan altijd het St.Egbertlied zingen;  dat ging van: En er is geen kolo-
niehuis in Nederland, dat St. Egbert kan verslaan’. 
Van heimwee hadden veel kinderen last die voor enige tijd naar koloniehuis St. 
Egbert werden gestuurd en jaren daarna ook met niet al te prettige gevoelens op die 
periode terugkeken. Eddy: 
‘Er zat een meisje in een van de andere groepen, die ook uit Hengelo kwam en in 
Hengelo bij me in de klas zat, ze heette Isabelle. Zij vertelde me jaren later dat ze 
het een vreselijke tijd had gevonden, ze had veel last van heimwee gehad. Een jon-
gen die veel last van heimwee had, kwam uit de Kranenburg onder Vorden. De 
jongen huilde de eerste dagen aan een stuk door. Hij wilde nog wel eens iets kal-
meren als ik met hem in dialect sprak; maar veel hielp het niet’. 
Ook op Eddy Geurtsen had de periode St. Egbert invloed: 
‘Toen ik na 3 maanden terug kwam op school had ik vooral met rekenen de meest 
elementaire zaken gemist. Dit moest door bijlessen weer worden ingehaald, waar-
door ik gelukkig (voorwaardelijk) kon overgaan naar de derde klas. Rekenen is 
echter nooit mijn sterkste kant geworden, ik denk dat dit door “Schier” komt. Als 
je dit in gedachten houdt, dan zou je kunnen zeggen dat die periode mijn leven toch 
wel richting heeft gegeven. Mijn schoolkameraadjes gingen naar de Mavo, ik ging 
naar de LTS, dat had toch wel met dat rekenen te maken. Voor de vriendschappen 
heeft dat trouwens niets uitgemaakt, mijn kameraadjes van toen zijn dat nu ook 
nog’. 
Een keer per week werd er naar huis geschreven. De hiernavolgende brief, was de 
eerste, geschreven door Eddy op zondag 12 januari 1964: 
‘Lieve papa en mama, hoe gaat het met u. Met mij is alles goed. Ik heb vanmiddag 
een keer overgegeven, mijn geur zit nog in mijn broek; dat vind ik niet fijn. Hoe 
gaat het met witje en woeba. Schrijf dat terug of ze goed zijn. 
Is het in de achterhoek mooi weer. Hier is het zo waaierig. Als de brief leest moet u 
het papier in uw hand laten hangen. Wij zijn naar de vuurtoren geweest, daar was 
niets aan, bah. Daar was niets, niets aan. Ik ga een tekening maken. 
Daag lieve papa en mama Frans en alphons en trudy dieren witje en woeba’.  
De zuster schreef onder aan het briefje: 
‘Eddy heeft een keer overgegeven, maar ik veronderstel dat hij nog wat moest 
wennen, hij heeft het ook niet mee gedaan’. 
Omstreeks 25 januari 1964 schrijft Eddy het volgende briefje naar huis:_ 
‘Lieve Papa en mama. Ik vind het hier wel fijn. De kaarten waren mooi. Wij moe-
ten smiddags rusten. Dan lezen wij altijd. Hier is het ook koud. Wij zijn al bij de 



Waddenzee geweest. Koud was het daar. Je kund zien dat de vuurtoren aan is als 
het vijf uur is’. 
Op 7 februari vierde Eddy zijn achtste verjaardag op Schiermonnikoog. Van zijn 
ouders kreeg hij per post een cowboypak opgestuurd. 
Hoe zijn verjaardag verliep op Sint-Egbert lezen we in een briefje van zuster Leo-
nie:  
‘Geachte ouders, 
Namens Eddie wil ik u bedanken voor ‘t pak dat hij op z’n verjaardag heeft gekre-
gen. Hij heeft de hele dag z’n indianenpak aangekregen. ‘s morgens werd hij door 
de jongens met bed en al de lucht in getild. Er was 'n leuk ontbijt voor hem klaar-
gemaakt. ‘s Avonds na het eten hebben we feest gevierd, met koek; limonade, ‘n 
spel en extra voorlezen. Ik eindig nu met de vriendelijke groeten’.  
Op 15 februari 1964 stuurde Eddy een briefkaartje met daarop de volgende tekst: 
‘Lieve papa en mama. Ik ga nou gauw naar huis. Ik weet niks te srijven. We zijn 
naar vuurtoren en naar de hoge bunker geweest. Allebei waren hoog’. 
De zes weken waren bijna voorbij en Eddy was in de veronderstelling dat hij naar 
huis zou kunnen. De werkelijkheid was anders. Uit een brief van zijn ouders blijkt 
dat hij nog eens 6 weken deel zou uitmaken van koloniehuis Sint-Egbert: 
‘Lieve Eddie, 
We hebben je kaartje gekregen en je schrijft dat je gauw naar huis gaat, maar dat 
is niet helemaal waar. De zuster van Keijenburg is hier geweest, om aan ons te 
vragen of je nog een poosje op Schiermonnikoog mocht blijven want het was daar 
toch zo goed voor jou. Wij hebben gezegd dat het goed was en we denken dat jij het 
ook wel goed vindt …’. 
In de tijd dat Eddy aan zijn tweede verblijf begon van zes weken, begonnen de ko-
loniehuizen en hun aanpak overbodig te worden, ook Sint-Egbert. Uit stukken van 
het bisdom Groningen is op te maken dat in verband met het verwerven van de ka-
pel door het bisdom Groningen bij besluit van 20 december 1966, notarieel vastge-
legd op 17 februari 1967, het bestuur van de stichting Egbertsduin, voorheen Stich-
ting Kinderkoloniehuis St. Egbert, heeft besloten tot liquidatie van het kinderkolo-
niehuis. 
Het ontvangen van post was voor de koloniekinderen altijd een hele belevenis. Ook 
voor Eddy: 
‘Vol verwachting stond je reikhalzend te luisteren of er misschien ook wat voor 
jouw bij was. Daarentegen was het schrijven naar huis een grote straf. Je vocabu-
laire was toch al te klein om veel te kunnen vertellen, maar doordat je al enkele 
maanden geen onderwijs had genoten, nam je pril verworven schrijjkunst ook ver-
der af. Vaak kwam je niet verder dan een paar zinnetjes, en maakte je ter vulling 
maar een tekening erbij. De zuster deed er af en toe nog een aanvullend briefje bij, 
en dat was het dan. We moesten met een potlood schrijven op de ruwe houten tafel 
in de slaapzaal. Daardoor werd mijn slechte handschrift totaal verpest’. 
Op 22 februari 1964 werd de volgende brief geschreven:  
‘Geachte ouders, 



Hier een briefje vanuit het besneeuwde Schiermonnikoog. Eddy zal de komende 
weken bij mij in de groep komen. Mijn naam is Zr. Mientje. Eddy kan goed met de 
nieuwe jongens opschieten. Hij heeft vanmorgen leuk meegespeeld in de duinen’. 
Eindelijk brak de tijd aan dat Eddy bezoek mocht ontvangen van zijn ouders. 
Waarschijnlijk op zaterdag 29 februari bezochten ze hun zoon. De tijd werd door-
gebracht met wandelen en eten in een restaurant. Uiteindelijk werd het weer tijd 
om afscheid te nemen. In de haast vergaten Eddy’s ouders hun fototoestel en lieten 
het aan de kapstok hangen. 
Per brief schreef zijn moeder: 
‘Eddy wil jij nu aan de zuster vragen of ze het in jou koffer wil stoppen dan kun jij 
het zo mee brengen als je thuis komt’. 
Om er nog aan toe te voegen: ‘Niet aan draaien hoor’. Uiteindelijk kwam het toe-
stel gelukkig weer terug in Hengelo. 
In een briefje van zuster Helene, geschreven op 6 maart werd ook nog gesproken 
over het bezoek dat zijn ouders aan Eddy brachten: 
‘Hier is dan weer een klein berichtje vanuit Schiermonnikoog. U zult misschien wel 
denken: wat een vreemd handschrift maar zuster Meintje is een paar dagen naar 
huis en nu heb ik dus zolang haar groep. Eddy vond het heerlijk dat u hem op bent 
komen zoeken. Hij zelf maakt het nog opperbest’. 
Zo gingen er weer zes weken voorbij. Het was een strenge winter met veel sneeuw 
op het eiland. Maar uiteindelijk werd het weer voorjaar, de Pasen naderde. 
De laatste brief van Eddy's leidster Zr. Mientje naar Hengelo werd geschreven op 
22 maart 1964: 
‘Geachte ouders,  
Hier een berichtje van door u bekende eiland Schiermonnikoog. Met Eddy gaat het 
heel goed. Van de week hebben we de hoge bunker veroverd. Eddy was toen een 
van de gevangenenbewakers. Ook hebben we bij een strandwandeling 2 vogels be-
graven. Vanmorgen hebben we het druk gehad met het maken van een palmpasen. 
Deze stok gaan we morgen naar een van de zieke eilandse mensen brengen. 
Ook zijn we al druk bezig met de paasdagen om deze zo gezellig mogelijk te maken. 
Hierbij eindig ik met de vriendelijke groeten en veel liefs van Eddy. 
Prettige Paasdagen, in het bijzonder ook van Eddy. Zr. Mientje’. 
Eindelijk brak de tijd dan aan dat Eddy definitief naar huis mocht. Begin april 1964 
was hij terug in zijn geboorteplaats Hengelo na drie maanden Schiermonnikoog. 
Toen Eddy na drie maanden weer terug kwam op school had hij vooral met reke-
nen veel moeite. Door de bijlessen die hij hiervoor kreeg, kon hij gelukkig voor-
waardelijk overgaan na de derde klas. Na de LTS en MTS doorlopen te hebben, 
ging hij uiteindelijk werken bij een architect als tekenaar. Tegenwoordig werkt hij 
als projectleider bij een waterbedrijf in Arnhem. Hij is getrouwd en heeft twee 
zoons en een dochter. 
Aan de tijd op Schiermonnikoog heeft Eddy Geurtsen geen vervelende herinnerin-
gen overgehouden, wel staan sommige beelden uit die tijd nog steeds op zijn net-
vlies gegrift. 
 



 
De schoolmeesters van Schiermonnikoog in de loop der tijden 
 
Hartman Sannes 
 
Hartman Sannes werd geboren in St. Annaparochie op 24 juni 1890.  
Hij studeerde in Groningen aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en was 
van 1909 tot 1934 werkzaam in het onderwijs. Na 1934, toen hij om gezondheids-
redenen hiermee op moest houden, richtte hij zich op het verzamelen van histori-
sche gegevens. 
Hij is vooral bekend geworden door zijn Geschiedenis van het Bildt, in drie delen 
verschenen tussen 1951 en 1956. Op 5 januari 1956 is Sannes in Leeuwarden ge-
storven. 
Het doel dat Sannes voor ogen stond was om te komen tot een ‘Naamlijst van 
schoolmeesters in Friesland’. Hij geeft informatie over de schoolmeesters (vooral 
hoofden van scholen) van ongeveer 1600 tot 1955. Zijn belangrijkste bronnen zijn 
de DTB-Boeken (doop-, trouw-, overlijdens-, begraaf- en lidmatenboeken) tot 
1811/1812 en de kerkvoogdijrekeningen. 
Na de dood van Sannes is het materiaal bij de Fryske Akademy terecht gekomen: 
in totaal meer dan 750 bladzijden. Het materiaal van 26 gemeenten (waaronder 
Schiermonnikoog) is nog niet eerder gepubliceerd. De Fryske Akademy heeft het 
werk van Sannes op de website gepubliceerd; dank zij de heer Peter van der Meer 
van de Fryske Akademy is het mogelijk om het gedeelte over Schiermonnikoog hier 
te publiceren, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
In april 1596 was Johannes Adriani schoolmeester op Schiermonnikoog; in sept. 
1597 was hij hier nog. In sept. 1600 was Jochem Laurens hier als schoolmeester en 
in mei 1607 werd Guihelmus Auchisiades genoemd als schooldienaar32. In mei 
1608 vervulde Jan Jacobs deze functie. In nov. 1638 was hij hier nog als school-
meester; nadien komen in de Ordonanntieboeken geen schoolmeesters meer voor. 
Deze meesters kregen hun traktement van 60 goudgulden per jaar, door de Staten 
van Friesland uitbetaald. Schiermonnikoog werd in 1638 door de Staten van Fries-
land verkocht, waarbij deze verplichting overging op de nieuwe eigenaar. 
In de Deductie (1737), waarin het recht van Justitie van het Hof van Friesland over 
het eiland Schiermonnikoog werd aangetoond, komen de namen van een aantal 
kosters voor: op 27 sept. 1636 Jan van Wiringen; op 15 juli 1637 Cornelis Sijverd-
sen en op 24 sept. 1637 Jan Cornelissen van Wiringen, alias Coster Jan. Het is 
evenwel niet zeker in hoeverre de koster toentertijd ook de functie van schoolmees-
ter vervulde. 
In 1709 was Lubbert Arents schoolmeester op Schiermonnikoog; hij was toen 49 
jaar oud33. In dec. 1710 was hij hier nog. Op 1 nov. 1726 was mr. Lambert Hen-
                                                
32 Ordonnantieboek. 
33 Processt. Civ., port. 196 no. 5. 



driks van Helm hier als schoolmeester. Het huwelijk van hem en Itje Paulus was 
hier op 21 okt. 1724 geproclameerd. Blijkbaar is hij hier toen schoolmeester ge-
worden. Hij hertrouwde op 24 sept. 1738 met Aafke Jacobs van Paesens, die korte 
tijd later overleed. Op 26 dec. 1740 trouwde hij met Dieuwke Jans, weduwe van de 
predikant Johannes van Minnen uit Gerkesklooster. Hij was toen nog “schoolmees-
ter op deeze heerlijkheid”. Aan de schrijfhand in de doop- en trouwboeken te oor-
delen, stond hij hier tot in nov. 1746. Lammert Hendriks van Helm was op 23 juli 
1757, als dorprechter van Schiermonnikoog, getuige bij een testament van één der 
Stachouwers34. Hij is vóór 1785 overleden. 
Op 9 jan. 1752 trouwden Arien Freriks, koster van deze heerlijkheid Schiermon-
nikoog, en Teuneke Jans uit Koudum. Het is niet zeker, of hij ook schoolmeester 
was. In mei 1762 was Pieter Hendriks Crook hier als schoolmeester. Vermoedelijk 
was hij hier al sedert 1757 in functie, getuige het handschrift in de doop- en trouw-
boeken. Zijn vrouw heette Anniggijn Hendriks. Op 17 nov. 1778 was P.H. Crook, 
secretaris bij het “Ed. Gerechte deezer heerlijkheid” en schoolmeester, getuige bij 
het testament van wijlen Johan Willem Stachouwer cum uxore35. In juni 1785 was 
hij 55 jaar. (Vanaf 1797 tot 1806 zijn de aantekeningen in de D.T.B. boeken ook 
weer van eenzelfde hand.) 
Hij stond hier tot in 1806, toen in de Leeuwarder Courant een schoolmeester te 
Schiermonnikoog werd gevraagd vóór 26 maart 1806, wegens ouderdom van P.H. 
Crook, tevens voorzanger. Vereist werd bekwaamheid, niet alleen in lezen en 
schrijven en “cijfferen”, maar ook in de “Navigatie of Kunst der Stuurlieden”. Op 
25 maart 1806 zou er te Oostmahorn een schip klaarliggen om de gegadigden voor 
de functie over te varen. 
In 1806 dan werd Roelof Kaspers de Jong als schoolmeester benoemd. Hij trouwde 
hier op 6 nov. 1808 met Fennigje Jacobs Meier. Hij behaalde op 15 okt. 1806 - 
toen was hij hier al als schoolmeester - de 3e rang en op 18 april 1809 de 2e rang; 
hij was toen 22 jaar. 
Op 7 mei 1808 schreef het gemeentebestuur van Schiermonnikoog aan de Land-
drost, dat de kerkelijke bediende (de koster en voorzanger) krachtens zijn beroe-
pinge, zolang de hoogbejaarde kerk- en schooldienaar P.H. Crook in leven was, 
niets te eisen had. (Het stuk was getekend door diens zoon H.P. Crook, secretaris 
van het eiland.) Mr. Roelof de Jong was tevens koster en voorzanger, maar hij 
kreeg hiervoor in 1808 dus nog geen vergoeding. Pas na het overlijden van P.H. 
Crook ontving hij hiervoor ƒ 100 per jaar. In 1808 waren er 50 leerlingen op de 
dagschool en 14 op de avondschool. De school was een donker gebouw met 
een stenen vloer. De meester ontving geen traktement; hij kreeg de schoolpennin-
gen: 1 st. op de dagschool en 2 à 3 st. van de leerlingen op de avondschool. In 1813 
vertrok hij naar Stiens. In juni 1815 werd hij opgevolgd door Hendrik Clewits, 2e 
rang, uit Pieterburen (Gr.). Het inkomen bestond in 1815 uit ƒ 100, de schoolpen-
ningen van ca. 100 leerlingen à 1 st. per week, en voor het beluiden van de overle-
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denen telkens 12 st. per keer. Er was geen vrije woning. Mr. Clewits vertrok eind 
1816 naar Coevorden, waar hij op 31 okt. 1847 op 58-jarige leeftijd overleed. 
In 1817 werd Egbert Jochums Schaap provisioneel aangesteld. Op 2 juni 1817 
werd Pieter Brons, 2e rang en ondermeester te Hoogezand, benoemd. In 1820 ver-
trok hij naar Gorredijk. In de winter van 1820-1821 werd J. Meijer, ondermeester 
te Zoutkamp provisioneel aangesteld. Op 5 sept. 1821 werd Hendrik Roelofs 
Huisman, 2e rang, benoemd. Het inkomen bedroeg toen: ƒ 125, de schoolpennin-
gen, een woning en 1½ part van elke algemene stranding. Op 2 nov. 1821 werd te 
Schiermonnikoog een nieuwe school ingewijd. Huisman vertrok op 2 dec. 1833 
naar Hallum. 
In de zomer van 1834 kwam zijn opvolger: Melle Jans Tunteler, 2e ranger en on-
dermeester te Harlingen. Hij was tevens koster en voorzanger. Het traktement be-
droeg toen ƒ 175 per jaar van het rijk en ƒ 25 van de gemeente, voorts 1½ berger-
spart van de algemene berging van gestrande goederen, een vrije woning met tuin 
en de schoolpenningen. Het schoolgeld bedroeg in die jaren: voor de dagschool 5 
ct. en voor de avondschool 10 ct. per week. Het aantal leerlingen in 1834 was op 
de dagschool ca. 90 en op de avondschool ongeveer 25 leerlingen. Voor onderwijs 
in de stuurmanskunst ontving mr. Tunteler wekelijks 40 ct. van iedere leerling. Op 
27 juli 1852 werd weer een nieuwe school door de schoolopziener ingewijd. De 
school was tot stand gekomen met subsidie van het rijk en de provincie. Mr. Melle 
Tunteler ging in 1871 met pensioen. 
In 1873 was de school nog vacant, maar in 1874 werd G. Boland benoemd als 
hoofd van deze school. In 1877 werd hij opgevolgd door E. Havinga. In 1881 
kwam A. Zwanenburg, die in 1883 werd opgevolgd door Frederik Hendrik Gasau. 
Hij ging in 1922 met pensioen en is op 76-jarige leeftijd te Leeuwarden overleden 
op 3 juli 1932. 
In 1922 kwam G. Goïnga, onderwijzer te Stiens. Hij vertrok op 1 okt. 1930 naar 
Oudebildtzijl. Op 1 febr. 1931 kwam zijn opvolger H.B. Kieviet uit Kollumepomp. 
Hij vertrok in 1943 naar Winsum (Gr.). In 1943 werd H. Alting tijdelijk benoemd. 
Korte tijd later kreeg hij een vaste aanstelling. In 1946 werd hij te Winschoten be-
noemd tot onderwijzer; hij vertrok in 1947. Op 1 febr. 1947 werd mej. M. Karst 
tijdelijk benoemd als hoofd. Begin 1948 werd C.J. Overbeek, onderwijzer te Ter-
neuzen, aangesteld. In 1951 werd de school geheel vernieuwd. 
Op 1 mei 1953 vertrok de heer Overbeek naar Krabbendijke en werd toen opge-
volgd door H.J. Leopold, onderwijzer te Lippenhuizen. In 1955 was hij nog steeds 
hoofd van de school op Schiermonnikoog. 
 
Bijzonder onderwijs 
Op Schiermonnikoog bestond reeds sedert lange tijd de gelegenheid voor het ont-
vangen van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde. Op 1 nov. 1861 werd Jelle Ger-
rits Riederis uit Moddergat benoemd tot hulponderwijzer en tevens onderwijzer in 
de wis- en zeevaartkunde. 
Hij bewoonde een in 1863 gestichte burgerwoning aan de Nieuwestreek, waaraan 
een ruim schoolgebouw met erf verbonden was. Dit complex was zijn eigendom en 



werd in dec. 1865 openbaar verkocht. Hem werd echter bij Resolutie van Gedepu-
teerde Staten van 24 febr. 1868 wegens dronkenschap en ergerlijk levensgedrag de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs ontnomen. Het  zeevaartkundig onderwijs 
werd vervolgens gegeven door W. Hamakers; hij had toen 10 leerlingen. Het on-
derwijs werd bekostigd door de provincie en door de  eigenaar van het eiland, mr. 
J.E. Banck. 
J. de Groot was later directeur van de Zeevaartschool; hij vertrok op 1 okt. 1931 en 
werd tijdelijk opgevolgd door A. van Geuns. In okt. 1932 werd W.J. de Haan uit 
Amsterdam benoemd tot directeur van deze school. In 1934 werd de zeevaarschool 
opgeheven. 
 
In 1915 werd aan de Badweg op Schiermonnikoog een school geopend voor chris-
telijk nationaal onderwijs. Als eerste hoofd werd toen G. van Kalken benoemd. In 
1920 werd hij opgevolgd door C.J. Brakel, die op 1 dec. 1935 naar Brielle vertrok. 
Diezelfde dag trad zijn opvolger aan: P. van den Berg, onderwijzer te Zwolle. Op 1 
dec. 1938 werd hij hoofd van de christelijke landbouwschool te Kollum. In 1938 
werd L. Veerman, onderwijzer te Gorredijk, benoemd als hoofd van deze school. 
Hij werd in 1955 hoofd van de bijzondere school te Ureterp. Zijn opvolger op 
Schiermonnikoog werd toen J. Hulzebos, onderwijzer te Klazinaveen. 
 
Omstreeks 15 jan. 1948 werd op Schiermonnikoog een bijzondere ULO-school ge-
opend, door samenwerking van links en rechts. Als hoofd werd toen H. Zwaag, 
onderwijzer te Vianen, benoemd. Op 1 maart 1952 werd hij ULO-onderwijzer te 
Lemmer. In 1952 kwam als hoofd T. Stehouwer, ULO-onderwijzer te Zwijndrecht. 
 
Uit de archieven 
 
Zeeprotest V 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
De Schiermonnikoger kapitein Tjipke Aaltjes Steffens36, voerde in 1847 het kof-
schip Alida Maria, met als thuishaven Amsterdam. Geladen met erwten en tarwe in 
Danzig is men onderweg naar Amsterdam. Met veel moeite loopt men op 20 de-
cember 1847 tegen de avond de haven van Terschelling binnen. Het ijs belemmert 
de doorvaart naar ’s lands hoofdstad. Het weer heeft al langer tegen gezeten : heb-
bende op de reis langdurig en zwaar stormweder en veel overslag van de zee op 
het schip gehad,waardoor eenig lek is veroorzaakt, echter niet van groot belang en 
tot heden toe geenen broei ontdekt bij de lading: zijnde voornemens, om bij de eer-
ste geschikte gelegenheid van weder en wind van hier naar deszelfs opgenoemde 
distinatie (bestemming) te zeilen. 
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Het valt allemaal nog mee dus.  
Toch laat Steffens bij notaris Reedeker op Terschelling een zeeprotest opmaken37. 
 
Waar of niet waar? 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
In het archief van het Vredegerecht vond ik een proces-verbaal van het politiege-
recht te Schiermonnikoog.Een pracht verhaal om niks. 
 
In mei j.l was het 190 jaar geleden dat er op het eiland problemen ontstonden over 
tuinboontjes. Het meningsverschil liep zo hoog op, dat secretaris Ruurd Melles Fe-
ninga een verzoek doet aan de Vrederechter. Feninga doet dit niet ambtshalve maar 
privé, op verzoek van één der partijen met de vraag of er iets aan te doen is. 
Wat was er aan de hand? 
Cornelis Engberts Schaap, koopman, wonende te Schiermonnikoog38, is op het ei-
land aan huis bij de weduwe Tymen Derks39 geweest om wat tuinboontjes te kopen 
en hij heeft aan haar betaald. Maar zij kon niet wisselen en is daarom naar  haar bu-
ren gegaan om het geld te laten omsetten. Als zij terugkomt meent zij te constate-
ren dat Schaap van haar boontjes heeft weggenomen. Zij vertelt dit rond maar gaat 
niet naar het politiegerecht om daar over te klagen. Als Schaap hoort wat er wordt 
verteld gaat hij wèl en vraagt om in zijn eer te worden hersteld. De weduwe Tijmen 
Derks wordt verzocht om voor het plaatselijke gerecht te verschijnen. Zij verklaart 
desgevraagd dat het de stellige waarheid is. Weliswaar zijn er geen getuigen, maar 
ze zou het nimmer voor eenige rechterlijke macht ontkennen. 
Het politiegerecht (dat is grietman Stachouwer) weet het nu ook niet meer. 
Hij geeft te kennen niet in deze zaak te kunnen beslissen. Als Schaap verder recht 
wil zoeken zal hij zich bij een hogere rechtbank moeten vervoegen. Aldus wordt 
beslist op 16 september 1818. Het proces-verbaal van deze zitting wordt door Sta-
chouwer en Feninga getekend. 
Op verzoek van Schaap stuurt Feninga dit verbaal drie dagen later naar de Vrede-
rechter40. 
Tegelijk maakt Feninga  gebruik van zijn brief om de groeten voor zijn zoon over 
te brengen : Wees zoo Goed als UWEdele bij mijn zoon kompt en groet hem van 
ons; Wij zijn alle nog welvarende. Groet mede van ons zijn vriend Peima van mij, 
daar hij veel van spreekt. Blijvende intusschen UWEdeles Dienaar en Vriend, 
                                                 get. R.M. Feninga. 
 
Uit het archief blijkt niet dat er verder iets met deze zaak is gedaan. 
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Voor ons zal het altijd een raadsel blijven hoe dat zat met die boontjes. 
 

Kort nieuws en Oproepen. 
 
Uit de: Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947 
 
De katholieke politicus Aalberse, kamerlid sinds 1903, was de eerste minister 
van Sociale Zaken (1918-1925). Hij bracht een aantal belangrijke sociale wetten tot 
stand. Na 1925 was hij onder meer fractievoorzitter van de RK Staatspartij (1930-
1936), kamervoorzitter en lid van de Raad van State. 
Aalberses dagboeken bieden een belangwekkende blik achter de politieke scher-
men. 
 
Op maandag 11 november1918 schrijft hij o.a. het volgende: 
 
Zondagochtend was Ruijs opgeschrikt door een telegram uit Maastricht dat de 
Duitsche keizer in een automobiel over de grens was gekomen en hier veiligheid 
zocht. Wat te doen? ’n Paleis aanbieden? Kon niet. Kon ook niet in ’t zuiden blij-
ven wegens de vijandige houding van de bevolking onder wie vele Belgen. Hij 
moest beschouwd  worden als vluchteling, wijl hij, mondeling, afstand van den 
troon had gedaan. Wij zullen hem op ’t huis Amerongen herbergen onder de hoede 
van den commissaris der koningin, Van Lynden van Sandenburg. Misschien later 
naar Schiermonnikoog. Liefst zouden we hem naar Zweden zien afreizen, omdat 
wij anders allerlei verwikkelingen met de geallieerden zouden kunnen verwachten. 
 
Liedje 
 
Met interesse las ik het artikel van Eddy Bakker over Zeilinga’s Bazar in ’t Heer en 
Feer, jaargang 10 nr 1. 
Zeilinga’s Bazar werd tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt door een kleinzoon 
van de stichter Remt Zeilinga, met name Remt Teenstra. In 1947 of 1948 is de 
winkel opgeheven en veranderde de bestemming. Het pand kreeg toen de naam ‘de 
Stargemat’ en werd geëxploiteerd door de familie Wieger van der Geest. Ik meen 
me te herinneren dat beite Jakob van der Geest helmmatten vlocht, die de wanden 
van de Stargemat hebben gesierd. 
Velen zullen zich nog de daarop volgende eigenaren herinneren, de familie van 
Oostrum-Nobel, die onder de naam “Zonneweelde” pension hielden.. 
Maar nu wat betreft de oproep. De jongste dochter van Remt Zeilinga, Maria Enge-
lina  (tante Marie voor ons) heeft  ruim zestig jaar geleden mij verteld dat haar va-
der een houten been had. Er was een versje op gemaakt, dat zij toen voordroeg. He-
laas heb ik maar twee regels onthouden:  

                                       “ Remt de kruk 
                                          zijn been is stuk. “ 

Wie  kent het versje nog ? 



Het zou aardig zijn dat het volledige liedje wordt vastgelegd. 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Een kruitmagazijn 
  
In antwoord op een vraag van de Landdrost van Vriesland schrijft Johan Stachou-
wer op 4 mei 1809 1) dat alhier, hoegenaamd geen Rijksgoederen van Oorlog 
aanwezig zijn, als een Klein Stenen Huisje, hebbende gediend tot kruitmagazijn. 
Op de eerste kadastrale kaart van Schiermonnikoog heb ik dit kruitmagazijn niet 
teruggevonden. Nu kent menigeen het voormalig kruitmagazijn dat in Oostmahorn 
in de dijk is gebouwd, maar het is de vraag of ook op het eiland voor een soortge-
lijke oplossing is gekozen. 
Mijn vraag aan de lezers is dus: wie weet meer over het kruitmagazijn, dat in 1809 
nog op Schiermonnikoog was. 

  
Pieter Fokkes Visser 
  
1) archief Schiermonnikoog, nr. 22,  Missieve boek  1808-1820 
 
Verenigingsnieuws 
 
Als nieuw lid is tot het bestuur toegetreden Remkje Bouman-Visser (Remkje van 
Gerrit de kapper). 
 
In het bezoekerscentrum is op 19 december de foto-expositie “Van Badhôtel tot 
Strandhotel” geopend. 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 



* ‘Ik mis hier een Chinees restaurant’, in de rubriek ‘Wonen op 2/3’ in de Nieuwe 
Dockumer Courant, 27 augustus 2008: interview met David de Boer van de Badweg 
3. 
 
* ‘India in de Waddenzee’; in de rubriek ‘Winkelstraat’ in de Leeuwarder Courant – 
Uit, 29 augustus t/m 4 september 2008, blz. 7. 
 
* ‘We missen hier een verzorgingstehuis’. In: Nieuwe Dockumer Courant, 29 okto-
ber 2008. 
 
In de rubriek ‘Wonen op nummer 2/3’ Bote en Lies de Jong van de Gratia Susan-
nastraat 3. 
 
* ‘Ik ben lid van de Waddenvereniging’. In: Waddenmagazine, nr. 3, 2008, blz. 27. 
 
Interview met Thijs de Boer. 
 
* ‘Foto’s Muziekvereniging I.N. Schiermonnikoog’. DVD t.g.v. 50 jaar I.N.  
 
De raadplaat 
 
Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. 
 
De oplossing van de vorige keer: de betonnen paaltjes staan bij het schelpenpad tussen 
het Langhuispad en het Karrepad. De prijs gaat naar W.J. Bouwman, Middenstreek. 

 
 
De nieuwe opgave. Oplossing naar de redactie, Reeweg 10; vóór  1 maart. (Deze da-
tum geldt trouwens ook voor het inleveren van kopij!)  
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't Heer en Feer 
 
Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ‘’t Heer en Feer’ 
Schiermonnikoog.  
 
Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
Hilbrand Abma, Eddie Bakker, Erik Jansen en Hilbert G. de Vries. 
 
Eindredactie:  
Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9166 PX Schiermonnikoog 
tel 0519 - 531 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl 
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tel 0519-531440, emailadres nettie.tammes@planet.nl 
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Postabonnees:     € 19,00 per jaar 
Losse “gewone”nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion Grafisch Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
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Van de redactie 
 
Het eerste nummer van de elfde jaargang; we kunnen zeggen dat het tijdschrift de 
kinderjaren ontgroeid is en nu een tiener is geworden.  
 
Pieter Fokkes Visser is weer flink in de archieven gedoken en kwam op zijn tocht 
weer een aantal Schiermonnikogers tegen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verschillende artikelen berust bij 
de schrijvers van die artikelen. 
 
Inhoud 
 
1 Van de redactie 
 De reddingboot sloeg om 

Bauke Henstra - Van Vredenhof naar Frankrijk 
 Reisje naar het eiland Schiermonnikoog; begin 19e eeuw 

Pieter Fokkes Visser - De stremming der scheepvaart  
Hidde Feenstra - Een visserijconflict in de 18e eeuw 
Kort nieuws 

  Hoe kom je in 1821 aan een goede onderwijzer? 
 Oud Engels bierflesje 

 Uit de archieven 
  De jonge Abraham 
  Smokkel? 
  Zeeprotest IV 
  Toestand scheepvaart 1820 
  Over boord gevallen 
  Opnieuw het kofschip de Vrouwe Jellina 
 Reacties, correcties en aanvullingen 
 Verenigingsnieuws 
  Van de bestuurstafel 
  Bibliografie 
  Aanwinsten 
 
 
 
De reddingboot sloeg om 
 
Onder deze titel stond in het tweede nummer van de vorige jaargang van dit 
tijdschrift een verhaal over de ramp met de reddingboot in 1921. Hilbrand Abma  
ontdekte op internet: Fragmenten uit het dagboek van mijn grootvader Hendrik 
de Booy die betrekking hebben op zijn functie als secretaris, penningmeester en 



bestuurslid van de Noord- en  Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij van 
1906-1946 (een website gemaakt door de kleinzoon van De Booy), waaruit hier het 
gedeelte volgt over deze ramp. 
 
1921 
 
9 april Avonds telefoon: boot Schiermonnikoog omgeslagen. Misschien wel hele 
bemanning vermist. Later blijkt dat 10 man gered zijn en 2 vermist. 
 
11 april. Te Schiermonnnikoog vergaderd met commissie en met kapitein Matroos. 
[verhaal over het zeilen naar een Duitse schoener, die in moeilijkheden verkeerde, 
maar waarvan de bemanning nog niet van boord wilde]. "We zeilden terug. 
Intussen was de eb ingetreden. We zeilden nu bij de wind over stuurboord. Toen 
zei ik tegen den schipper "Zou het niet beter zijn het Friese gat in te gaan, 't is ook 
niet gewenst in de branding te zeilen". "Laten we maar eens proberen", zei 
Dubblenga. Toen [...] hielden we af en hadden de wind toen ruim en alle zeilen bij. 
De eerste zee liet ons met vaart in de wind oplopen. Toen kwam er een 2de. Ik zei: 
nu gaan we. "Ja, nu gaan we" zei Dubblenga. En we gingen ook om. Eerst lagen 
we een tijd met de zeilen op het water, toen helemaal om en de masten braken. 11 
man lukte het op de kiel te klauteren. Douwe Visser is niet op de boot gekomen, hij 
was zowat 10 meter te loevert van de boot. Aangezien ik het jackstay niet kon 
bereiken heeft Dubblenga mij geholpen. Hij zat op de grote kiel. Een volgende 
brandingzee heeft hem er toen afgespoeld. We zagen hem en Douwe Visser 
drijven, konden echter niets doen en de boot dreef harder weg dan zij zwemmen 
konden. Zo waren we dus met ons tienen op de omgeslagen boot. We stonden op 
de lijnaar [lijwaarts?] en hielden ons vast aan 't jackstay. Zo stonden we 
betrekkelijk goed. Als 't jackstay er niet was geweest was er niets van terecht 
gekomen. Maar de branding liep herhaaldelijk over ons heen en 't was dus zaak 
goed vast te houden. Een was ver weg en lag op de kiel tussen ons in. Dubblenga 
en Visser raakten uit zicht. Douwe heeft verschrikkelijk geschreeuwd. Dubblenga 
niet, hij heeft niets gezegd. Zo dreven we met de eb om de West over de 
buitengronden door de zware branding. Een tijdje was het wat beter, toen waren we 
in het Oude Noordoostgat, maar toen kwamen we er weer in. Op de 
onderzeeërsbult konden we niet komen. Daarvoor had het ongeluk te ver uit de wal 
plaats gehad. Hadden we op de onderzeeërsbult kunnen komen dan zouden we 
hebben kunnen staan en de boot rechten. Nu dreven we door het Oude N.O.gat 
weer in de branding en verscheiden voelden dat ze het niet heel lang meer zouden 
kunnen volhouden en zeiden: als we weer in de branding komen gaan we er 
allemaal aan. Een troost, zei ik, dat we nou misschien het Friese gat halen. En zo 
kwamen we in het Friese zeegat. De mensen hadden in het Friese zeegat niet veel 
meer te koop. In het Friese zeegat zette de ebstroom natuurlijk weer naar buiten en 
daarom vroeg ik aan Thomas de Groot, de voorman, of hij misschien kans zag de 
dreg los te maken, dan waren wij weer droog gekomen en hadden gewacht tot de 
vloed weer doorkwam. Maar Thomas de Groot kon er niet bijkomen. Zo dreven we 



naar buiten en we waren tussen de uiterton en andere tonnen in en zagen dat we 
weer dreven naar de branding, de branding op de drempel van het Friese gat. 
Kwamen wij daarin dan zou niemand meer op kunnen blijven. Toen hebben we een 
riem die ik opgepikt had in een van de loosbuizen gezet en een jas hebben we er 
aan vastgemaakt. We zagen schepen. Een was die oude schoener of sleper en een 
tanker en de ander was een trawler. Eerst hield hij aan op de tonnen, maar eindelijk 
op ons. We begonnen toen al weer in de branding te komen. We riepen:"Je moet 
goed lij maken en eindelijk lag hij Zuid Oost om met de reddingboot op zij in 12 
vt, hij had 't loodje steeds grond gehouden. Hijzelf ging 11 vt diep dus 't is een 
flinke daad geweest. Nu heb ik nog vergeten te zeggen dat Jan Visser er eenmaal af 
is geweest, maar we hebben hem een voet toegestoken en hebben we hem er weer 
opgekregen."  
 
13 april. Vandaag het lijk van Dubblenga gevonden en naar Schiermonnikoog 
gebracht door de Brandaris. 
 
14 april. Naar Zoutkamp, waar de reddingboot en de sluismeester Kant en de 
Burgemeester van Ulrum, die niet knap is, maar z'n vrouw die geregeld de 
hengstenkeuringen bezoekt, wel, en de heer Brand, die leeft van het schilderen en 
uitvoeren van zeemos. Ik ging per fiets van Oostmahorn, een eigenaardig 
landschap, via Ezumazijlen, Dokkumernieuwezijlen enz. naar Zoutkamp. 
 
15 april. Harde stormachtige ZW wind, zodat ik met een motorschip terug naar 
Dokkumernieuwezijl. Schipper Van Dalen, die de Ortten goed kent en hun jacht 
"De Schobbe". Hij zegt dat Willem Ortt zo zenuwachtig was en dat Steffan Ortt er 
wel een beetje van kan, van zeilen namelijk. Dat zij de Schobbe verhuurden voor f 
200.- de week, als bijverdienste, en dat hij er schipper van was. Van Dalen heeft 
z'n jonge vrouw aan boord die voor koffie zorgt. Overigens zet hij het schip dat 35 
meter lang is en slechts een motor van 28 Paard heeft enige malen aan de grond en 
ik kom 2.10 te Dokkumernieuwezijl en ik mis de postboot, zodat ik de begrafenis 
van Dubblenga niet bijwoon. Terug naar huis. 's Avonds thuis. Ondertussen 
gehoord dat het lijk van Visser gevonden is.  
 
16 april. Weder naar Schiermonnikoog waar ik ongeveer 4 uur aankom en de 
begrafenis van Visser bijwoon. Eerst in het sterfhuis waar de kist - open - in de 
gang. In de huiskamer veel vrouwen en mannen. De moeder van Visser, zijn zuster 
en halfzusters, en dan wordt het lijk naar het kerkhof gedragen, eerst om de kerk 
heen. Als het neergelaten is spreek ik een kort woord en dan wordt de kuil 
volgeschept door een heel erg ouden man, die hoe langer hij schept te harder begint 
te zuchten en te kreunen. Eindelijk vindt hij dat er genoeg zand in is en neemt hij 
de hoed af met een mooie houding en zie ik zijn afgeleefde verweerde oude 
gezicht.  
 



17 april. Naar het strand gewandeld en na een bezoek bij weduwe Dubblenga terug 
naar Amsterdam in gezelschap van den heer Onnes, een houthandelaar en reder 
van Groningen, reder van vele schoeners en motorschoeners, en een gezellige 
kerel. De weduwe van Ambrosius Dubblenga vertelt mij het volgende: 
”Ach die oostenwind, die oostenwind, want weet je, als de wind oost is, je hoort de 
mannen wel eens spreken over een tocht, dan zie je de branding niet zo goed. Is 't 
niet heel erg, is 't niet héél erg, we waren 36 jaar getrouwd, als een jongen van 19 
zat-ie al in de reddingboot, al 40 jaar nu, en nu zou hij 60 worden en wat hebben 
we altijd moeten werken en zwoegen voor een stukje brood, ja ik weet 't wel, 
anderen doen 't ook, en nou zou Bruys 60 worden en dan zou hij een pensioentje 
krijgen van de post en dan zouden we nog een heerlijk tijdje hebben. 't Is toch niet 
gek dat ik 't zeg? Ik ben nooit gaan kijken als de boot in zee was, ik heb dikwijls 
gezegd:”Hest de nog geen hekel der an?" 't Is zo erg, zo heel erg. Ik hoorde de 
burgemeester zeggen: Er is een schip in de gronden, en dat Bruys zei:"Dan ga ik 
me klaar maken". Ik ben niet gaan kijken. En toen zei hij: "Laat wat hard brood 
halen". Ik met de trommel naar Dobbinga (lid van de Reddingcommissie) en ik zei: 
“Als je er nu hard brood in doet, doe er dan ook een paar pakjes tabak in, dan 
hebben ze nog wat onder weg”. En toen had ik Bruys voor 't laatst gezien. En toen 
ben ik voor 't eerst gaan kijken toen ze 't kwamen zeggen. Met m'n klompen ben ik 
naar 't kerkhof gegaan. O ik weet wel, ik zal mijn troost wel krijgen, waar al die 
anderen troost van gekregen hebben”.  
 
Van Vredenhof naar Frankrijk; aug. 1949 
 
Bauke Henstra 
 
Begin mei 1940 raakten zo’n 1 miljoen soldaten (Franse, Britse en Engelse) in de 
val bij Duinkerken doordat Duitse troepen een snelle opmars maakten. De 
ingesloten troepen zagen geen andere mogelijkheid dan om per schip over het 
Kanaal naar Engeland te vluchten. Dit zou met name voor de Franse soldaten een 
groot drama worden. Op de vlucht werden de schepen bestookt door Duitse jagers 
en bommenwerpers en er vielen enorm veel slachtoffers, met name onder de 
Fransen. Door de stroom in het Kanaal, van zuid naar noord, spoelden aan de 
Nederlandse kust veel lijken aan – ook op de Waddeneilanden. Op 29 juli 1940, 
bijna twee maanden na het drama bij Duinkerken, spoelden op Schiermonnikoog 
de eerste dode Franse soldaten aan. In de dagen en weken daarna ging dit door. Ye 
Teerdstra vertelde dat veel lijken op Engelsmanplaat aanspoelden: “Ik moest er, in 
opdracht van de Duitsers, met mijn bootje heen om ze op te halen. Ook bij de Bant 
zijn er enkele begraven. Op een zondag dreven er heel veel in zee vlak voor het 
Strandhotel – totaal verminkt.” Nico Faber vertelde dat hij samen met Leo van der 
Veen op één dag 13 lijken heeft gekist en begraven op Vredenhof – Leo was dagen 
achtereen bezig om doodskisten te maken; in enkele dagen tijds 17 stuks. De 
aangespoelde lijken werden op Vredenhof met militaire eer begraven; daarbij was 



praktisch altijd een dominee aanwezig: de eilander dominee Van Wieren of een 
Duitse pastor; alsmede de Inselkommandant.  
Na de oorlog is een aantal van de Franse soldaten overgebracht naar hun vaderland 
en wel in 1949. Op 2 augustus van dat jaar – een trieste regenachtig dag – werden 
met twee boerenwagens negen kisten met stoffelijke overschotten van Vredenhof 
gehaald.  
 
kisten worden opgeladen bij Vredenhof 

De kisten bleken nog in goede conditie te zijn; elke kist was voorzien van een 
plaatje waarop naam, geboorte- en woonplaats en bedekt met de Franse en 
Nederlandse vlag. Aanwezig waren o.a. een Franse generaal en twee man Militaire 
Politie. Vanaf Vredenhof ging men naar het Dorpshuis – in die tijd in de Burcht 
Rijsbergen. Hier werd de stoet opgesteld, bestaande uit o.a. gemeentebestuur en 
raadsleden, de predikanten en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen 
en instellingen. Daarna ging het stapvoets en onder klokgelui naar het 
gemeentehuis. Hier werden kransen gelegd door burgemeester Anker, Sake van der 
Werff en Annie van Bon, leerling van de ULO. Nadat een minuut stilte in acht was 
genomen zette de stoet, bestaande uit honderden belangstellenden, zich in 
beweging richting aanlegsteiger (de huidige jachthaven).  
 
de stoet op de Reeweg; op weg naar de steiger 

Voordat de kisten op de steiger van de wagens werden afgeladen sprak 
burgemeester Anker een rede uit in het Frans, die hij daarna in het Nederlands 
herhaalde. Hij zei dat het gemeentebestuur gaarne gehoor had gegeven aan het 
verzoek van de Franse regering om deze stoffelijke overschotten terug te brengen 
naar hun vaderland en families. De Franse generaal, die de Franse regering 
vertegenwoordigde, bracht hartelijke dank voor de medewerking verleend door 
burgemeester en gemeentebestuur. Ook dankte hij Sake van der Werff voor het 
onderhoud van de graven op Vredenhof en zijn medewerking bij het overbrengen. 
Nadat ds. Reinier het Onze Vader in het Frans had gebeden en het Wilhelmus en de 
Marseillaise waren gespeeld, werden de kisten onder tromgeroffel van de wagens 
getild en aan boord van de motorboot Agger gebracht. Via Zoutkamp zouden ze 
naar Parijs worden gebracht. 
 
kisten worden aan boord gebracht. 2e van links: Franse generaal; 4e: burgemeester J. Anker 

 
Met dank aan: Leo van der Veen†, Nico Faber† en Ye Teerdstra† 
Foto’s: archief Bauke Henstra 
 
 



Reisje naar het eiland Schiermonnikoog; begin 19e eeuw 
 
Als je bij het sneupen in de catalogus van Tresoar in Leeuwarden onder de ingang 
'Schiermonnikoog' een vermelding vindt van een reisverhaal naar het eiland van 
ene H. Potter (in deze tijd ligt de grap dan wel voor de hand ...!) dan wordt je 
nieuwsgierigheid wel gewekt. Wie is, of liever, was deze H. Potter? (want het 
reisverhaal is verschenen in 1809). HEBELIUS  POTTER, de eigenlijke doopnaam 
was HAEBLE, is geboren te Dokkum, op 22 april 1769. In 1794 werd hij predikant 
in Zweins/Peins (bij Franeker). Hier trouwde hij op 22 november 1795 met Anna 
Visscher uit Dokkum; ze kregen vier kinderen. In 1804 werd hij beroepen in 
Kaapstad, hij vertrok met een boot vanuit Emden in april 1805, maar het schip 
werd onderweg gekaapt door een Engels oorlogsschip en opgebracht naar Londen.  
Later werd Potter predikant in Londen, keerde terug naar Nederland in 1806. 
Later in 1806 werd hij predikant in Hanau(Duitsland) - tot 1817-  en in 1819  in 
Soerabaja, waar hij in 1824 overleed.  
Hij was een enthousiast wandelaar en heeft een aantal van de verslagen van die 
wandelingen in boekvorm uitgegeven. Op 5 februari 1809 verscheen’ Wandelingen 
en kleine reizen door sommige gedeelten van het Vaderland, deel1, zijnde 
wandelingen door Frieslands Noordhoek’. Hierin komt ook een reisje naar 
Schiermonnikoog voor. We beginnen op het moment dat Potter in Oostmahorn 
aankomt.   
 
Ik trof het zoo gelukkig met juist hier op een oogenblik te komen, dat zoo 
aanstonds een schip naar het eiland zou vertrekken. Ik kon dus in de herberg niet 
vertoeven, maar moestmij haasten om over den dijk en aan boord te komen, 
waarop wij zoo oogenblikkelijk van het strand afstaken. Tot mijne blijdschap vond 
ik ook aangenaam gezelschap, en wel eenen stadgenoot, en nog eenen bejaarden 
proponent van Groningen, met oogmerk om den volgenden zondag op het eiland, 
thans zonder leeraar, zijne gaven aan de gemeente te laten hooren. 
De wind was gunstig, en onze reis aangenaam en voorspoedig. Ik vond er een 
zeker genoegen in, mij eens wederom op zee te bevinden, en vooral ook in het 
denkbeeld dat ik naar een eiland voer. Het is toch zoo, sints mijn verblijf op het 
schoone onvergetelijke Sint Helena, heeft de naam van eiland voor mij iets 
streelends en bekoorends; hoewel ik ook bij een weinig nadenken gemakkelijk 
overtuigd kan worden dat alle eilanden geene Sint Helena’s zijn of kunnen zijn. 
Intusschen gaf het schommelen van het vaartuig mij eene aangename beweging, en 
het geklots der golven was eene streelende muziek voor mijn gehoor. Denkbeelden 
en herinneringen aan voorledene gebeurtenissen en lotgevallen kwamen in mij op, 
en veraangenaamden zeer dit overtogtje. Het kleine vaartuig maakte echter op deze 
ondiepe wateren eene geweldige beweging, het welk die gevolgen had, dat het 
krachtig op onzen goeden proponent werkte, zoo dat hij heel schielijk geweldig 
zeeziek werdn en uitzag als een doode. Van angst en benaauwdheid rezen hem 
zijne stekelige en reedsb halfgrijze hairen te berge, en zie, mijn Vriend, ik kan het 
niet helpen, maar ik kon mij, en kan mij nog naauwelijks van lagchen onthouden, 



als ik mij verbeeld den goeden man te zien zitten met de scheepsputs tusschen zijne 
beenen, zweetende en in de geweldigste in- en uitwendige ontroeringen: het was 
maar niet anders, dan of hij zoo uit het leven zoude scheiden, en, zoo het mij 
voorkwam, was hij zelfs daaromtrent niet geheel zonder bekommering. Ik troostte 
hem echter, zoo goed ik konde, met een vertroostend en bemoedigend woord, waar 
in mijn vriendelijke stad- en reisgenoot mij zoo veel mogelijk ondersteunde. 
Trouwens dit was niet te verwonderen; nog nooit had de goede man dien 
geduchten plas bevaren, en het was de eestemaal in zijn reeds merkelijk gevorderd  
leven, dat hij zich op de ontrouwe woeste baren waagde. 
Het eiland tot op eenen kleinen afstand genaderd zijnde, heeft een zeer bevallig 
voorkomem; de nette eenvoudige huizen, het frissche groen der boomen en de 
achter dezelve hoog als bergen oprijzende witte duinen leveren aan het oog een zoo 
treffend als grootsch en schilderachtig gezigt op. Binnen een uur hadden wij de 
geheele overvaart volbragt, en bevonden ons op de plaats van onze ontscheping. 
Dewijl het strand zoo vlak en ondiep is, dat geen schip aan de wal kan komen, 
moetende alle schepen op eenen verren afstand van het eiland blijven liggen, 
bedient men zich, om personen en goederen aan land te brengen, van eenen wagen; 
deze was dus ook voor onshet eenigste middel om te komen waar wij wezen 
wilden, hoe weinig zin ik anders ook had aan zulk een toertje door de baren. Wij 
plaatsten ons dus in of liever op zulk eene niet zeer fraai bewerkte, losse en 
ongemakkelijke reismachine, en reden op eenen vollen draf door de schuimende 
golven. Dewijl het op dit tijdstip hoog water was, bevonden wij ons voor eenige 
oogenblikken op zulk eene diepte, dat de paarden zwemmen moesten. De golven 
sloegen tegen onze voeten, en wij waren genoodzaakt de ongemakkelijkste en 
gevaarlijkste houding aan te nemen, wilden wij niet doornat worden. Om de 
waarheid te zeggen, ik had het niet breed op deze pret, en zag niet hoog bij onzen 
toestand op. Ik was nu met mijne reisgenooten in het zelfde geval, en had zoo wel 
als onze proponent, die er bijkans zijnen eerwaardigen veel wind vattenden 
punthoed bij zou verloren hebben, noodig, door den snaakschen voerman 
bemoedigd te worden, die ook van zijnen kant niet nalatig was ons eenen riem 
onder het hart te binden, door ons te verzekeren,dat hij wel duizendmalen zulk 
enen togt gedaan had. “Wij kwamen ook al zijn dagen gelukkig aan land”. Ik kan 
intusschen niet begrijpen, waarom men zich tot zulk een oogmerk niet liever van 
eene kleine sloep of zoo iets bedient, dat bijkans onmogelijk aan gevaar kan 
onderhevig zijn, waar mede personen en goederen droog aan land gebragt zouden 
kunnen worden, vooral daar toch de ondervinding maar al te zeer en meer dan eens 
geleerd heeft het gevaarlijke van de tegenwoordige gewoonte; doch met dat al, 
men blijft bij het oude. 
Na in de herberg een morgenteugje op onze welkomst hier gedronken te hebben, 
verdeelde zich ons gezelschap. Mijn stadgenoot ging ter verrigting zijner zaken; de 
proponent stapte naar het hem aangewezene verblijf, en ik begon te denken en te 
overleggen hoe ik demn dag best en aangenaamst zou kunnen doorbrengen. 
Na een middagmaal besteld te hebben, stapte ik er op af, mijne koers oostwaarts 
rigtende. Het eerste dat ik ontmoette was de pastorij; het is eene regt lieve en nette 



wooning, bevallig verscholen onder rijzend geboomte en omringd van eenen ruim 
aangelegden tuin: de voorgevel van het huis ligt zuidwaarts, en geeft aan de 
vertrekken een heerlijk uitzigt over de Wadden op de Friesche kust; voor het 
overige was deze wooning van binnen zeer gemeen en niet gemakkelijk, eenige 
stukken goed weiland behooren bij dezelve, waarvan de predikant de voordeelen 
trekt. Ik vond den leeraar niet thuis, en zijne vrouw druk bezig met pakken, zijnde 
deze lieden voornemens deze standplaats eerstdaags met eene andere te 
verwisselen. Hier dus een weinig gepraat en het merkwaardige bezigtigd hebbende, 
ging ik verder, langs eenen zwaren zandigen weg, regt aan op het slot van den 
jonker Starkenborgh, heer van Wehe en gedeeltelijk van dit eiland. Ik ging 
intusschen voorbij het huis van jonker Stachhouwer, mede eigenaar van dit land, 
welk huis echter niets fraais of belangrijks aan het oog vertoonde. Eenige weinige 
schreden van hier ligt het gemelde slot van den heere van Wehe. Daar ik wist dat 
mijn reisgenoot de proponent in hetzelve gebilleteerd was, maakte ik aldaar eene 
boodschap, en, schoon hem niet thuis vindende, gaf mij dit toch gelegenheid 
hetzelve van binnen en buiten te bezigtigen. Ik zal hetzelve echter niet geheel voor 
u ontleden, of u alle deszelfs bijzondere groote en kleine gedeelten vertoonen. 
Genoeg zal het zijn, u hieromtrent te melden, dat een deftig ruim gebouw is , uit 
een groot aantal vertrekken bestaande, en te goed om niet bewoond te worden; 
want, daar de eigenaar van hetzelve meest zijn verblijf houdt te Groningen, of op 
zijn landhuis te Wehe, en slechts bij gelegenheid eenen enkelen dag op het eiland 
komt, wordt naar dit huis niet veel omgezien. Het is grootendeels ongemeubeld, en 
wordt bewoond door een paar bejaarde lieden om het optepassen. Met geringe 
moeite en kosten zou het voor eenen vriend van eenzaamheid en stilte een 
bekoorelijk verblijf kunnen worden; ruime doch thans slecht bewerkte tuinen en 
een zeer uitgestrekt bosch omringen hetzelve. 
Vervolgens al verder oostwaarts gaande, kwam ik in het onbewoond gedeelte van 
het eiland, alwaar de weilande liggen, en al het vee der inwooners te zamen loopt; 
en in der daad had het gezigt van deze groene velden, van het grazend vee, van een 
paar eenvoudig herders, van enkele groepjes boomen, van de zee aan de eene en de 
hooge witte duinen aande andere zijde, iets bekoorends en schilderachtigs. Eene 
enkele hut onder een paar vriendelijke boomen, die er aan ontbrak, zou het gezigt 
volmaakt, en het hart van den wijsgeerigen beminnaar der Natuur den wensch 
ingestort hebben, hier op dit afgezonderd plekje stille, geruste dagen 
doortebrengen. De weilanden en de nieuw aanslijkende gronden strekken zich uit 
tot op eenen verbazenden afstand, en verliezen zich eindelijk in zee. Gelijk het 
eiland aan de westzijde afneemt, zoo neemt het wederom aan de oostzijde 
aanhoudend toe. Ik had nu alles gezien, wat in dit, en wel het grootste gedeelte van 
het land te zien was, ik keerde dus te rug langs denzelfden weg, daar ik geenen 
anderen ontdekte, naar den herberg. 
Na een eenvoudig doch smakelijk middagmaal genoten te hebben, begaf ik ij 
wederom op weg, om het overige gedeelte van het eiland te bezigtigen. De kerk, 
opgebouwd na dat de vorige met een gedeelte van het land was weggespoeld, is 
een nog nieuw, doch zeer gemeen gebouw, niets fraais of opmerkelijks bevattende; 



zoo zijn ook de drie of vier gelijkvormige rijen huizen, laag, donker en meest alle 
gelijk aan elkanderen, wordende in de meeste het voorste en achterste gedeelte 
door bijzondere huisgezinnen bewoond; er zijn geene straten, en men moet zich 
overal door het zware zand henen worstelen. 
Van hier begaf ik mij naar de duinen, die bolwerken, welke dit eilandje voor eene 
geheele vernieling bewaren, en beklom het hoogste, dat ik vinden kon. Welk een 
treffend, welk een verbazend gezigt trof hier mijn oog. Treffend en grootsch was 
de vertooning van eene geheele keten van ongelijk naast elkanderen oprijzende 
duinen, door den Schepper der Natuur opgeworpen tot eene verschansing tegen de 
woedende zee, en tot grenspalen van haar gebied. Voor mij zag ik niets dan eene 
oneindigheid van water, lucht en wolken. De woeste Noordzee met hare rustelooze 
schuimende golven, aan beide zijden de trotsche zich in ongelijke gedaanten 
verheffende witte duinen, beneden mij overzag ik het geheele eiland, de kleine 
gelijkvormige huizen, hier en daar een groepje boomen, de sombere kerk, en het 
boven alle gebouwen uitmuntend adelijk slot, zich met eene stille majesteit boven 
het donkere bosch verheffende. Mij omkeerende, kon ik mijn oog laten weiden 
over de zich als eene zee vertoonende Wadden en de kusten van Friesland en de 
Ommelanden.  
Met een streelend vermaak staarde ik op de rustelooze golven, die zich op deze 
onmetelijke oppervlakte met eene zekere trotsche gelijkheid verhieven. Gaf mij dit 
uitgestrekt zeegezigt een wezenlijk stil vermaak, had het iets bekoorelijks voor mij, 
niet minder rezen er op dit waarlijk grootsch gezigt aandoeningen van 
verbaasdheid en eerbied in mijn hart op; ook nu voelde ik iets van het gene ik 
weleer gevoeld had, toen ik dezen geduchten plas bevoer, om in een ander 
werelddeel, in het gezegend Afrika, dat geluk voor mij en de lievelingen van mijn 
voor hun geluk zoo bezorgd en gevoelig kloppend hart te zoeken en te vinden, dat 
mij in mijn vaderland ontvlood. Diep gevoelde ik nu ook, hier op deze eenzame 
woeste duinen, de kracht dier waarheid, dat de mensch wel zijnen weg bedenkt, 
maar de uitkomst op verre na niet altijd beantwoordt aan zijne verwachting. Ook 
nu was het grootsch gezigt van dezezee voor mij een tooneel van de 
ontzagwekkende grootheid en majesteit des Scheppers, terwijl de tegen de duinen 
rollend en brekende golven mij onder een statig geruisch schenen toe te roepen 
God is groot! 
Ik wendde nu mijn gezigt naar de westkust van het eiland. Het vlakke 
afgebrokkelde strand aan dien kant en van langs de Wadden tot aan de oostelijke 
uithoek, bepaalde mijne gedachten natuurlijk bij de groote veranderingen, welke 
dit eiland van tijd tot tijd ondergaan moet hebben; van de eene zijde af- en aan de 
andere zijde aanspoelende, wordt het van tijd tot tijd van plaats veranderd, en zal 
zich waarschijnlijk eindelijk met het vasteland van Groningen vereenigen, gelijk 
het weleer voor eene reeks van honderden jaren met Friesland was vereenigd. 
Mijne gedachten, die in de lang verlopene eeuwen begonden te zweeven, werden 
gestuit in haren loop, daar de geschiedenis van dit eiland voor de tijden, in welke 
de Romeinen in deze gewesten zich bevonden, in ondoordringbare duisternis ligt 
opgewonden. 



Nu, alles gezien hebbende, wat op het geheele eiland te zien is, keerde ik weder te 
rug naar mijne herberg, dronk daar een lekker kopje thee, en sleet voor het overige 
den avond zeer aangenaam aan het huis van den vriendelijke drost W., in 
gezelschap van mijnen stadgenoot, eenen officier van de bezetting, en den 
proponent. 
Wat nu voor het overige dit eilandje betreft, ik weet er weinig of niets meer van te 
zeggen; het luchtsgestel is daar, zoo als lieden, die jaren op hetzelve gewoond 
hebben, mij verzekeren, kouder dan aan den vasten wal, doch doorgaans zeer 
gezond; de veld- en tuingewassen komen later tot rijpheid, aardappelen tieren hier 
zeer wel, en zijn aangenaam van smaak; alle soorten van groenten willen hier wel 
voort, doch zijn schaars. Weinige lieden bemoeijen zich met den tuinbouw, waar 
van misschien de oorzaak daar in gelegen is, dat het grootst getal der mannen, 
schipper zijnde, meest al afwezig is, en de weinigen, die zich in den zomerop het 
eiland bevinden, te zeer met ander bezigheden bezet zijn, of ten minsten niet meer 
dan voor eigen voorraad bouwen. Van hier schaarsheid en duurte, dewijl meest 
alles van het vaste land gehaald moet worden. Zoo is het ook met de vruchten; 
boomgaarden zijn er weinige, doch zij, die deze aangelegd hebben, en behoorlijk 
voor dezelve zorgen, vinden hunne moeite rijkelijk vergolden. De slottuin leverde 
voor jaren eenen verbazenden voorraad fruit en fijne vruchten, doch tegenwoordig 
niets; de boomen zijn verwaarloosd en meestendeels gestorven. Wat de bewooners 
van dit eiland betreft, ik kan u niets van belang van hun zeggen, dewijl ik niet in de 
gelegenheid ben geweestmet hen omtegaan; hun karakter wordt algemeen geprezen 
als opregt en gul. De taal is eene aan dit eiland bijzonder eigene, en voor den 
vreemdeling onverstaanbaar. De kleeding, vooral die der vrouwen, is stijf en 
onbehagelijk, ook zijn deze laatste zeer schuw, loopen weg en verschuilen zich 
achter eene deur of ergens anders, zoo dra zij eenen vreemden bemerken; en loeren 
dien dan uit een verborgen hoekje na, zoolang zij kunnen. De verkeering is er stijf 
en onaangenaam, en, zoo als men mij verzekerde, voor den vreemdeling, buiten 
twee of drie fatsoenlijke huizen, volstrekt niets waardig. 
De gewoone dagelijksche kost bestaat uit aardappelen, pannekoeken en visch. 
Zie daar nu, Vriend, dit is alles wat ik u van dit eiland zeggen kan, en dat 
misschien daar van gezegd kan worden. Ik zou er nog eene opgaaf kunnen 
bijvoegen van eene lange rij van leeraren, die sedert de tijden der kerkhervorming 
de kerk alhier bediend; van edele geslachten, die dit eiland bezeten en beheerscht, 
en van de invloeden, die de burgerlijke omwentelingen in de laatste jaren, ook op 
dit kleine plekje gronds, in het kerkelijke en burgerlijke gehad hebben; doch met 
een verhaal hier van wil ik noch uwe aandacht vermoeijen, noch mijnen kostelijke 
tijd verkwisten. 
Ik bepaalde met mijnen stadgenoot, dat wij den volgenden morgen vroegtijdig van 
het eiland zouden vertrekken. Wij bestelden dus ten dien einde het gewoone 
vaartuig, doch een in den nacht opkomende storm verhinderde ons in de uitvoering 
van dit ons voornemen. Tegen tien uren bedaarde dezelve echter; de wind liep in 
ons voordeel, en binnen een uur bevonden wij ons weder op den Frieschen wal. 
 



Potter blijft nog twee uren in Oostmahorn en wandelt dan naar huis, waar hij 
tegen de avond aankomt.  
 
(Wanneer Potter dit reisje naar Schiermonnikoog precies heeft gemaakt vermeld hij 
niet. Het zou in 1806 geweest kunnen zijn: hij was toen weer voor een tijdje in 
Nederland (woonde toen in Dokkum?) en in 1806 vertrok de predikant Petrus van 
Assen van Schiermonnikoog). 
 
Oude foto’s 
 
De oproep in het vorige nummer (Er zijn vast wel lezers die mooie oude foto’s 
hebben, waarop eilanders zijn afgebeeld. Bent u iemand die zulke foto’s heeft en ze 
wel zou willen afstaan voor de rubriek ‘oude foto’s’ (en daarmee voor het 
fotoarchief van onze vereniging), dan zou de redactie graag een berichtje van u 
ontvangen. Natuurlijk hoeft u de foto’s niet permanent af te staan: de foto’s 
worden op de computer gescand en u zult ze zo spoedig mogelijk weer 
terugkrijgen! Graag uw reacties naar het adres Reeweg 10 – per telefoon, brief of 
e-mail. (Als u denkt: ik kan de foto’s zelf wel scannen en stuur ze zo op: prima, dat 
kan natuurlijk ook, maar dan wel graag scannen op minimaal 300 dpi). Bij 
voorbaat dank!) heeft gelukkig al enkele reacties opgeleverd, maar – daar wij geen 
kinderen meer zijn – kunnen we niet zeggen: een kinderhand is gauw gevuld! Dus: 
schroom niet en laat iets van u horen! 
 
 
Een foto van Jeppe Mellema uit Roden. Een prachtige opname van een 
zeilwedstrijd ten noorden van de vuurtoren. Pas bij een tweede keer kijken zie je 
dat het hier gaat om modelscheepjes! 
 
 
Ook van Jeppe Mellema komt deze foto. We zien hier vlnr: Remt Lourens 
Mellema (1899-1987), Teunke Hauer-Mellema (1906-1979), Theunis Lourens 
Mellema (1870-1948), Fenna Mellema-Orré (1871-1951), Louise Nolthenius-
Mellema (1901-1990) 
 
 
Nog een foto van Jeppe Mellema. Wie er op staat weet hij niet. Wie kan helpen; en 
waar is deze foto gemaakt? 
 
 
Een hele oude foto van Wim Zeilinga uit Lexmond. De man die we hier afgebeeld 
zien is Hayke Abrahams Zeilinga (16 april 1790 – 25 maart 1861). Hayke was o.a. 
de eerste burgemeester van het eiland, van 1850-1861; daarvoor was hij ook al een 
jaar grietman. Zijn graf is nog op het kerkhof aanwezig!  
 



 
Een foto uit 1892; van Eddie Bakker. Voorstreek westzijde. 
Huis links: familie Ruurd Teensma. Daarnaast, achter de bomen en witte hek, is 
omstreeks 1906 nog eigendom van gezagvoerder Gerrit Karst. het pand is na 1906 
verbouwd tot pastorie van de Gereformeerde kerk. Het derde huis, iets naar 
achteren, werd bewoond door de familie Jan Visser, de kinderen van het gezin 
Visser zien we op de foto: Jeanette en Foppe. Jan Visser was lichtwachter op de 
Fierst Tuer.  
 
 
Door de  stremming der scheepvaart ongelukkig geworden. 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Deze stukken kwam ik bij toeval tegen in het Familiearchief van Harinxma thoe 
Slooten. Deze familie leverde een aantal grietmannen voor Westdongeradeel en 
woonde op het buiten Tjessens bij Waaxens, ten zuiden van Holwerd. Alleen de 
poort staat er nog. 
Misschien wel door hun bemoeienissen als Vrederechter enz. zijn deze stukken 
mogelijk in hun archief terecht gekomen. 
 
Het was geen vetpot op Schiermonnikoog in het eerste decennium van de 19e 
eeuw. De activiteiten van Napoleon waren nadelig voor de zeevaart. Het zgn. 
Continentale Stelsel verbood  alle handel met Engeland. Dit land reageerde met 
een tegen  blokkade, waarvan  vooral neutrale landen de dupe werden. De 
smokkelhandel tierde welig. Echter, de formele scheepvaart lag plat. De 
zeevarenden waren zonder inkomen. Dit had gevolgen voor de diaconie op het 
eiland. De “Landrost in Vriesland” werd hiermee geconfronteerd en stelde voor de 
gedupeerden op Schiermonnikoog in 1808 een totaal bedrag van fl. 400,= 
beschikbaar. 
Al eerder werd een belastingmaatregel genomen, die de Schiermonnikogers ten 
goede moest komen.1) Ingaande 1 januari 1806 wordt aan de ingezetenen van dit 
eiland een korting verleend van twee derde gedeelte van de belasting op de paarden 
en runderen, voor de duur van drie jaar. 

  
Op 22 augustus 1808 werd aan de meest behoeftigen op het Eiland 
Schiermonnikoog het bedrag van fl. 400 uitgedeeld. Weliswaar was er een lijst 
aangehouden van mensen die geld hadden ontvangen, maar omdat niet iedereen 
kon schrijven, waren er geen kwitanties bijgevoegd. 
In een brief van 6 maart 1809 komt de landrost daar op terug. Er wordt een nieuwe 
lijst gemaakt.2) 
Deze lijst is bewaard gebleven. Boven de lijst staat: 
 Wij ondergetekende alle Ingezeten van het Eiland Schiermonnikoog, door de 
Stremming der Scheepvaart ongelukkig Geworden, bekennen ontvangen tehebben 



uit handen van Baljuw en Gemeentebestuur van Voornoemd Eiland, de navolgende 
Som. 
Het lijkt  mij geen bezwaar om na 200 jaar deze lijst te publiceren. Het blijkt, dat 
door de genoemde maatregelen van Napoleon op Schiermonnikoog relatief veel 
mensen zijn getroffen. De lijst luidt als volgt: 

 
Ambrosius Dublinga, schippersknecht met een huisgezin van 5 kinderen:  
fl. 8 en 10 st.  
A.T. Nogt, schippersknecht bezwaard met een huisgezin van 4 kinderen: 
fl. 8 en 10 st. 
Bouwe Drieuws, schippersknecht, 3 kinderen fl. 8 en 10 st.  
Coert Teunis, gewezen schipper, bezwaard met 3 kinderen, ten uitersten arm: fl. 
9,=  
Carel Jans, de oude schipperknecht, een huisgezin met 3 kinder: fl. 8,=  
Bauke Cornelis, schippersknecht, bezwaard met het onderhoud van zijn moeder: fl. 
7,=  
Douwe Keiser, schippersknecht, bezwaard met een huisgezin en 2 kinderen, is 
buiten ’s Lands, verdient niets als de kost  fl. 4  
Douwe Boukes , schipperskecht, een vrouw met 4 kinder fl. 8 en 10 st.  
Dirk Klasen Hendriks , schippersknecht  een vrouw en 2 kinders verdient niets als 
de kost fl. 5    
Eize Faber, schippersknecht  een vrouw en een kind is ziekelijk,  fl. 6   
Foppe J. Carst, schippersknecht , vrouw met 3 kinder  fl. 7    
Freerk Lammerts, schippersknecht , vrouw met 2 kinderen fl. 8 en 10 st   
Feye Ysebrands, schippersknecht  vrouw met 2 kinderen   fl. 7    
Gerrit Dirks, schippersknecht  een oud man fl. 4    
Lammert Heines, schippersknecht onderhoud zijn moeder  fl. 7    
Jan B. Bakker, schipper, beswaard met het onderhoud van vrouw en kind en een 
stokoude schoonmoeder  fl. 8 en 10 st   
Jacob C. Faber schippersknecht  een zoon en vrouw tans alle ziek fl. 7   
 J.J. Orre, schippersknecht  3 kinderen en vrouw fl. 7    
Jeppe J. Teensma, oud schipper, vrouw zoon en dogter   fl. 5     
Jacob P. Engelsman, schipperknecht  Vrouw met 5 kinder  fl. 10     
Jacob Wybes, schippersknecht  Vrouw met 4 kinder   fl. 9      
Jan P Sanne, schippersknecht Vrouw met 2 kinder  fl. 8   
Jan Ysebrands, schipperknecht      fl. 7   
Fokke J Matroos, schippersknecht beswaard met het onderhoud van zijn moeder fl. 
7    
Jan Jacobus, schippersknecht Vrouw en een kind  fl. 6   
Luitje Freerks, schippersknecht  Vrouw met 2 kinders fl. 8 en 10 stv.   
Lieuwjes Teunis, schippersknecht Vrouw met 3 kinders  fl. 9   
Luitje Ytjes, schippersknecht Vrouw met 2 kinders  fl. 5    
Marten Wiggerts, schippersknecht Vrouw met 5 kinders fl. 9   
Meerten Jans, schippersknecht Vrouw met 3 Kinders     fl. 7    



Pieter Raanges, schippersknecht, Vrouw met een kind doodarm fl. 7   
R.H. Kieviet, schippersknecht Vrouw met 4 kinders  fl. 8 en 10 stv.   
R.J. Eiberts, schippersknecht Vrouw met 2 kinders  fl. 7 en 10 st.   
Pieter Germans, schippersknecht Vrouw met 3 kinders  fl. 7   
Roelof Gerrids, schippersknecht Vrouw met 2 kinder  fl. 7   
T. Nogt,  schippersknecht, Vrouw met 2 kinders    fl. 8 en 10 stv.  
Tamme Baukes, schippersknecht, weduwnaar 2 kinder  fl. 8 en 10 stv.   
Teen J. Orre, schippersknecht, Vrouw met 3 kinder  fl. 7    
Weduwe Teen Reinders, scheepsrheeder, 3 kinder, moet bestaan van ’t 
scheepsportie  fl. 8 en 10 stv    
Dirk Tymons, schippersknecht, beswaard met het onderhoud van zijn moeder en 2  
kinder  fl. 7   
Willem Teens, schippersknecht Vrouw en 2 kinders  fl. 7 en 10 stv.   
Eldert Pieters, schippersknecht Vrouw en 1 kind  fl. 6   
L.H. Docter een vrouw en zoon  fl. 6    
Marten Klaasen, schippersknecht, een vrouw  fl. 5   
Foppe Harmannes, schippersknecht   fl. 5   
C.J. Colle, schippersknecht Vrouw met een kind  fl. 5   
Jan Jeppes Teensma schipper leggende zijn schip 1 ½ jaar in Hamburg een vrouw 
en 2 kinder  fl. 8 en 10 stv.   
Hendrik Dirks, schipper doch heeft zijn schip verloren beswaard met een huisgezin 
fl. 6    
Marten Willems, schippersknecht als boven   fl. 6     
Ytje R. Rus,  fl. 5   
Jan Kast de Jonge  fl. 6    
P.J. Teensma,   fl. 7    
P.J. Krook    fl. 6   
H.N. Postmus  fl. 5   
Jan Schaap de oude  fl. 5    
Feye Teunis  fl. 5   
Jacob J.         fl. 5    
Jan G. Teensma  fl. 5    
 
Weshalven deeze passeren voor quitantie. In Kenisse onze Gewone Vertekening 
Schiermonnikoog den 19e Septb. 1808. 
Wijl er Veele en Wel de Meeste van voren en Bovenstaande Personen niet Konde 
Schrijven, Passeerd de ondergetekende deze in qt. Voor dezelve. Schiermkoog dato 
als boven. 

 
get. onleesbaar 

 
1) Zie het “EXTRACT uit het verbaal van het verhandelde bij den Land-
Drost in het Departement Vriesland”, betreffende het besluit van koning Lodewijk 



Napoleon van 29 september 1807, nr.24, in het Familie archief van Harinxma thoe 
Slooten, Tresoar, toegang 325, nr. 394 
2) Tresoar, toegang 325, nr. 394 
 
(Het is een lange lijst van armlastigen. In noten heeft de schrijver getracht alle te 
identificeren. Veel waren terug te vinden in Teensma, anderen komen daar niet in 
voor en heeft hij uit de doop/trouw- en begraafboeken gehaald. Een hele puzzel! 
Voor geïnteresseerden is de lijst met de noten op te vragen bij de redactie). 
 
 
Een visserijconflict in de 18e eeuw 
 
Hidde Feenstra 
 
Ook vroeger kampte men reeds met overbevissingsproblemen. De oesterbanken 
tussen Rottumeroog en Borkum waren in de jaren 1766-1767 inzet van een conflict 
tussen het Koninklijk-Pruisische gouvernement in Aurich en de heer van 
Schiermonnikoog. Oorzaak van de onenigheid waren de Schiermonnikogers die, 
waarschijnlijk met assistentie uit Zoutkamp, voor de ogen van de Borkumers - 
Oostfriese en sedert 1744 Pruisische onderdanen - het rijke oesterbestand 
wegvisten. Het werd een miniconflict op internationaal niveau, waarmee zich de 
Nederlandse gezant in Berlijn zou bemoeien en waaraan zelfs soldaten te pas 
kwamen. 
 
De Schiermonnikogers waren een ondernemend volkje, geen zee was hun te hoog 
en geen afstand te ver. Vooral in het vissen van oesters, een dure delicatesse, waren 
zij zeer bedreven. Zij hadden echter de kwalijke gewoonte vooral op andermans 
terrein hun slag te slaan, zonder toestemming van de pachters der oesterbanken. In 
1766 werd bij Borkum een nieuwe bank ontdekt, die rijk voorzien bleek. Deze 
werd in een ommezien door de Schiermonnikogers geplunderd, die zich met 20, ja 
met 30 tot 40 snikken, als vliegen op hun buit stortten. Boze tongen beweerden dat 
zij tevoren ook de oesterbanken bij Texel en Schiermonnikoog zelf hadden 
geruïneerd. Toen de pachters van de Borkumer oesterbanken zich bij de regering in 
Aurich beklaagden, dat de rovers zowel bij dag als bij nacht de oesters wegvisten, 
pakte men een handlanger, de Zoutkamper Egbert Evers, en liet deze na een lichte 
straf weer lopen. De Schiermonnikoger vissers trokken zich hier niets van aan. 
Integendeel, zij uitten zelfs 'die unanständigsten Drohungen' (de onpassendste 
dreigementen) aan het adres van de Oostfriese autoriteiten. De voogd - 
vertegenwoordiger der regering - op Borkum was tegen hen 'met kruit en lood' 
opgetreden, maar de Schiermonnikogers waren in de meerderheid en zagen deson-
danks nog kans enkele honderdduizenden oesters mee te nemen. Een klacht van de 
regering in Aurich bij de heer van Schiermonnikoog haalde weinig uit: de eilander 
schippers, die op het matje werden geroepen, beweerden dat de bewuste bank ten 



noorden van Rottumeroog en ten noordwesten van Borkum lag en dus buiten het 
territoir van Zijne Pruisische Majesteit. De heer van Schiermonnikoog, Johan 
Willem Stachouwer, die anders niet zo omzichtig met zijn onderdanen placht om te 
gaan, kwam blijkbaar op het idee dat men in deze zaak beter met overleg te werk 
kon gaan en zo richtten de vissers zich tot de Staten van Friesland, waaronder het 
eiland hoorde. Maar ook in Leeuwarden rook men onraad en zo werd de zaak 
haastig naar Den Haag doorgeschoven, waar de Staten-Generaal de Nederlandse 
gezant in Berlijn opdroegen het Schiermonnikoger standpunt bij koning Frederik Il 
(de Grote) toe te lichten. Zoals te verwachten was wees het Departement van 
Buitenlandse Zaken in Berlijn deze visie af. Het stelde strenge straffen in het 
vooruitzicht wanneer de Schiermonnikoger vissers zich nog eens op de 
oesterbanken bij Borkum zouden vertonen. In de herfst van 1767 werd een com-
mando van een officier met zes man van Emden naar Borkum gezonden, waarop 
de Schiermonnikogers haastig de aftocht bliezen. 
Na drie weken kon het commando weer afreizen, niet dan nadat men bij de voogd 
van Borkum twaalf (!) kogels met de bijbehorende kruitlading had achtergelaten, 
want er stond een kanon op het eiland. Kennelijk werden deze genoeg geacht om 
een heel leger Schiermonnikogers op de vlucht te jagen!  
De Staten van Friesland deelden in december 1767 aan de heer van 
Schiermonnikoog mee dat hij, gezien het standpunt dat het Pruisische ministerie in 
deze zaak innam en het dreigement van krachtdadig optreden, de eilanders ten 
strengste het vissen op de oesterbanken bij Borkum zou verbieden. Een verbod van 
die strekking werd op 19 december afgekondigd en een dag later door dominee 
Gillot vanaf de kansel aan het kerkvolk voorgelezen. 
Daarmee leek de rust weergekeerd, ware het niet dat reeds het volgende jaar (1768) 
de Schiermonnikoger schipper Dirk Eppes werd aangeklaagd wegens overtreding 
van het vangstverbod. Deze was echter te goeder trouw - hij en zijn broer Arend 
hadden zelfs in 1766 bij de rentmeester in Greetsiel de ontdekking van de nieuwe 
oesterbank gemeld! Dirk Eppes had een machtiging tot vissen van de Borkumer 
voogd Akkerman, die de pacht in 1768 had overgenomen. Vermoedelijk had deze, 
in de overweging dat men het beste dieven met dieven vangt, de visserij aan een 
Schiermonnikoger schipper uitbesteed. Ook was gebleken dat de bank nogal diep, 
op 8 à 10 vadem (ruim 15 m) onder water op het Borkumer Rif lag. Tot 1770 
mochten de pachters jaarlijks 60.000 stuks vangen, maar daaraan kwamen zij niet 
toe. De overlast van de andere Schiermonnikogers bleef bestaan. Toen 
dreigementen van de regering in Aurich niets uithaalden besloot men blijkbaar in 
arren moede de pacht voor de jaren 1772-1778 aan vier Schiermonnikogers uit te 
besteden voor 257 ½  rijksdaalder. Zij mochten jaarlijks slechts 80.000 stuks 
vangen, gerekend over alle oesterbanken in het Oostfriese waddengebied. De an-
dere banken lagen bij Juist en Langeoog. Men zou erop letten dat geen bank 
overbevist zou worden. Bij Borkum mocht met twee snikken worden gevist, op de 
andere oesterbanken met één. 
 
 



Voorts zouden de vissers met één snik de oesters naar Hamburg of elders 
transporteren om ze te verkopen. Interessant is de bepaling dat oesters, kleiner dan 
drie duim (ca 7,5 cm) in doorsnee, weer op de banken terug moesten worden 
gegooid en dat kleine oesters van de Borkumer bank zo mogelijk op andere zouden 
worden uitgezet. De voogd op het dichtstbijzijnde eiland zou de vangst tellen en bij 
overschrijding van het vangstquotum moesten voor iedere 1000 stuks drie stuivers 
aan de koninklijke rentmeester in Greetsiel worden betaald. Wij lezen verder dat de 
pachters ook een oesterkweekbassin, op het wad bij Bensersiel gelegen, zouden 
overnemen tegen 12 ducaten per jaar. 
De Schiermonnikogers hielden zich ook nu weer niet aan het vangstquotum van 
80.000 oesters per jaar. Zo werden tussen 1772 en 1778 jaarlijks gemiddeld 
211.383 stuks gevangen! Deze grove schending van de overeenkomst werd door de 
regering in Aurich bestraft met een verhoging van de boete op overbevissing tot 6 
gl. en 3 st. per duizend oesters. Desondanks verpachtte zij van 1778 tot 1784 de 
banken opnieuw aan de Schiermonnikogers. De opbrengst liep nu snel terug van 
212.700 in 1778-'79 tot 54.000 in 1783-'84. Toen hadden de vissers geen 
aardigheid meer aan de pacht; bovendien waren zij al jaren de betaling van de 
pachtgelden schuldig gebleven. De heer van Schiermonnikoog, die hierop in 1782 
werd aangesproken door de rentmeester in Greetsiel, kon niets uitrichten, zo liet hij 
weten. 
De vissers waren arm en al enige jaren ongelukkig in het vissen geweest. Dat klopt, 
maar dan door eigen onkunde en gewinzucht. Het zal voor Stachouwer overigens 
een lastig parket zijn geweest. Drie van de vier oesterpachters waren namelijk 
verre verwanten van hem en al behoorden zij dan tot een verarmde tak van de 
familie, naar buiten toe moest de familie-eer hoog worden gehouden. 
Stachouwer zag niet veel in gerechtelijke procedures, zo deelde hij de rentmeester 
mee, want te halen viel er bij deze arme lieden toch niets. Bovendien voorzag hij 
vermoedelijk nieuwe complicaties. En, zo voegde hij er vergoelijkend en niet 
geheel onterecht aan toe, hij wilde nog opmerken "dat het mijns bedunkens wat on-
voorsichtig is, soo lange te crediteeren aan menschen, die niets anders hebben, als 
dat zij dagelijks met swaren arbeid verdienen". 
 
Het zou nooit meer goed komen met de Borkumer oesters. In 1796 probeerde de 
regering nog Texelse oesters uit te zetten ten zuiden van Norderney en tussen 
Langeoog en Spiekeroog, ter grootte van een rijksdaalder en voor veel geld 
gekocht. De opbrengsten bleven echter laag. Door een slecht beheer der banken 
waren de Borkumer oesters, die in kwaliteit en grootte de Nederlandse overtroffen 
en die dicht bij de Engelse kwamen, uitgeput. 
In 1808 werd de verpachting der banken gestaakt, nadat men sedert 1796 toch weer 
Schiermonnikogers pachters uit dezelfde familie had aangetrokken. Het probleem 
der vangstquota is dus al oud. Wat is er aan nieuws onder de zon? 
 
(Dit artikel heeft 11 september 1991 in ‘De Hogelandster’ gestaan) 
 



Kort nieuws 
 
Hoe kom je in 1821 aan een goede onderwijzer ? 1) 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Deze keer uit het archief van de Leeuwarder courant. Je wilt het niet geloven, 
maar destijds ontving de onderwijzeer dus ook een klein gedeelte van de opbrengst 
van strandingen. En dan te bedenken dat hij ook onderwijs moest geven in 
navigatie. 
Tegenwoordig zou men de wenkbrauwen optrekken en zich afvragen of iemand die 
zijn inkomsten (gedeeltelijk) uit strandingen ontvangt, wel navigatieles mag geven. 
 
Dat moet een probleem zijn geweest voor grietman en assessoren, zeg maar b. en 
w. van Schiermonnikoog. Nadat een eerdere poging in april 1821 is mislukt – er 
kwam maar één sollicitant voor een vergelijkend onderzoek – wordt er in mei van 
dat jaar in de Leeuwarder Courant een nieuwe oproep geplaatst. 
Deze advertentie geeft een duidelijk inzicht in de situatie van dat moment. 
De school heeft 100 leerlingen. Het schoolgeld is in de Dagschool wekelijks van 
ieder 5 cent voor spellen, lezen en schrijven. In de Avondschool (20 leerlingen) 
moet men voor deze vakken 10 cent betalen. Voor onderwijs in navigatie betaalt 
iedere leerling 40 cent en voor het rekenen 15 cent. 
Het jaarlijks traktement voor de onderwijzer bedraagt fl. 125,=. Verder wordt er 
een vrije woning aangeboden en heeft hij vrijstelling van plaatselijke belastingen. 
Tenslotte – en dat is  toch wel opmerkelijk – ontvangt hij 1½ part van elke 
algemene stranding. Wel is ook het kosters- en voorzangersambt aan de functie 
verbonden. 
Gegadigden moeten zich op dinsdag 29 mei melden in de “Regtkamer” (bij van der 
Werff  zouden we nu zeggen) op het eiland. “Op den 28 Mei zal er een vaartuig ter 
overvaart op Oostmahorn gereed liggen”. 
Gevraagd worden adspiranten van de 1e of 2e rang, voorzien van wettige 
documenten. Uiterlijk 23 mei 1821 moeten getuigschriften en acten worden 
ingediend bij de schoolopziener van het 3e district te Holwerd. De stukken kunnen 
portvrij worden verzonden. 
Op de 29e zal dan in de Regtkamer op het eiland een vergelijkend examen 
plaatshebben. 

 
1)archief Leeuwarder Courant 
 
Oud Engels bierflesje 
 
Thijs de Boer 
 



Op vrijdag 10 april vond ik op de Balg ter hoogte van paal 16 een oud, groen 
gekleurd bierflesje. Het is afgesloten met een draaidop van bakkeliet-achtig 
materiaal. De schroefdraad is grof. Op het flesje staat, met op het glas liggende 
letters: SCRASES’S BREWERY LTd SOUTHAMPTON en op de dop staat de 
naam ook. Het flesje is 20 cm hoog. 
 
 
Op internet was als enige informatie te vinden dat deze brouwerij in 1829 is 
opgericht en onder deze naam tot 1927 heeft gewerkt. Toen is de brouwerij 
overgenomen door Strongs en heeft geproduceerd tot de sluiting in 1947. 
Er zat nog een restje bier in. Toen ik de dop er af draaide kwam er een flinke stank 
uit, maar toch was er nog een soort bierlucht doorheen te ruiken. 
 
Uit de archieven 
 
De Jonge Abraham. 

 
Het is nog in de Napoleontische tijd als  Hendrik Douwes Donema, 1) schipper te 
Schiermonnikoog in Harlingen een boot koopt.  Het is een zgn. Noordzeesche 
vischschuit, groot 19 ton 39/92. 
Gelet op de omschrijving van de boot, zal hij bedoeld zijn voor de visserij op de 
Noordzee. De koopprijs bedraagt fl. 600,= of  1260 Francs, in klinkende munt. 
Voor dit bedrag  koopt hij ook deszelfs Zeyl en Treyl, Ankers en Touwen, 
Vischersgoed en verdere toebehoortens. 
Het schip draagt de naam “De Jonge Abraham” en was eigendom van Lambert de 
Vries, schipper, wonende te Elburg.  
Op 28 mei 1812 wordt de koopakte opgemaakt door notaris Wytze Vettevogel te 
Harlingen 2). Donema heeft bij het passeren van de akte de koopsom voldaan en 
betaaald, zo wordt vermeld en daarom is de verkoper gehouden Donema op alle 
havens, zeeën, rivieren en stromen te vrijwaren van aanspraken door derden. Het 
zal in die tijd de gebruikelijke terminologie zijn geweest. De aankoop van een 
vissersboot op zich, kan betekenen dat men in het begin van de 19e eeuw op 
Schiermonnikoog nog brood zag in de visserij. 

 
 
 
1) ged. Schiermonnikoog 15 aug 1751, ovl. ald. 13 jan 1822, zie H.D. 
Teensma, pag. 175, zie ook Jaarboek Centr.Bureau voor Genealogie, pag. 223. 
N.B. in Teensma, zowel als het Jaarboek wordt als datum van overlijden 15 januari 
aangehouden. Dit  is echter de datum van aangifte. 
2)   Tresoar, toegang  26, inventaris nr. 50004, akte nr. 34 
 
Smokkel? 



 
Menigeen heeft een hekel aan alle voorschriften die men in acht moet nemen en 
aan de nodige vergunningen en andere bewijzen en verklaringen die tegenwoordig 
nodig zijn om in onze maatschappij iets te ondernemen. Ook in vroeger tijd 
waardeerde men niet steeds de voorschriften. Zo zal het de Schiermonnikoger 
schippers Cornelis Claazen, Foppe Harmens Kieviet en Ede Jeppes Karst ook zijn 
vergaan. 

 
In de tijd van de Bataafse Repubiek (1795 – 1806)  bleken er  tal van 
administratieve voorschriften te bestaan voor het vervoer van goederen. Er werd 
ook op gecontroleerd. 
Op 14 oktober 1795 wordt schipper Cornelis Claazen 1) van Schiermonnikoog met 
zijn schip op de Abt 2) aangehouden door de commissaris Nagel van het Marine-
departement Harlingen 3). 
Het blijkt dat hij verzuimd had van eenige Goederen, die hij in zijn schip gelaaden 
had, een Pasport te nemen. 
De heren, die over dit vergrijp moeten oordelen, zijn van mening dat de zaak op de 
gemakkelijkste wijze moet worden afgedaan. Men besluit tot een boete van 12 
guldens terwijl de in beslag genomen goederen, breeder in het inventarisatieboek 
gespecificeerd, 4) zullen worden teruggegeven, onder voorwaarde dat de kosten 
worden betaald.  

 
De schippers Foppe Harmens Kievit 5) en Ede Jeppes Karst 6) beide van 
Schiermonnikoog, hebben in december 1795 ieder der zelver eene lading Graanen 
uit hunne schepen te Leeuwarden gelost, zonder dat dit is aangegeven.  Ze zijn 
betrapt. Besloten wordt tot het opleggen van een boete van  200 gulden, alle kosten 
daaronder begrepen, waarvan 30 gulden wordt gedaan in de bussen van de oude 
Arme Zeelieden. 7) 

 
In het onder 3) bedoelde sententie en compositieboek komen tal van zaken aan de 
orde, waarbij koffie, thee en andere goederen aan de grenzen van de republiek in 
beslag zijn genomen. Bij de Langerakkerschans (Nieuweschans) wordt vaak 
iemand gepakt. 
Ook worden regelmatig schippers aan gehouden, van wie de papieren niet helemaal 
de lading dekken. Men is geneigd te denken aan smokkel. Maar het woord wordt in 
de officiële stukken niet genoemd. Anders dan de bovenvermelde drie schippers, 
komen er in dit boek voor zoveel ik heb gezien, geen Schiermonnikogers voor. 

 
Pieter Fokkes Visser 
1)verm. is dit Cornelis Klasen van Schiermonnikoog, die op 12 juni 1782 aldaar tr. 
met Geertje Alberts, ook van het eiland. Zij overleed op 2 nov 1828, oud 81 jaar,  
te Schiermonnikoog en was toen weduwe. Het overlijden van Cornelis is niet 
gevonden. Ook werd van beide personen geen doop gevonden. 



2)   dit is een zandplaat gelegen Z.O. van Terschelling aan de Westkant van het   
Amelandergat. Hier werd door de Commissaris van Recherche, die op de zandplaat 
was gestationeerd, het bakengeld geïnd voor de betonning van het Amelandergat. 
3) Tresoar, toeg. 15-02 Marinedepartement Harlingen, Sententie en 
compositieboek 1795-1801, pagina 6, d.d. 8 nov 1795 
4)  helaas is dit boek niet bewaard gebleven. 
5)  ged. 24 dec 1747 Schiermonnikoog, tr. ald.  23 jan 1780 met Teunke Jans de 
Groot, ged. 21 dec 1755 ald. en overl. 28 okt 1832 te Schiermonnikoog, zie H.D. 
Teensma, pag. 173 en 148. 
6)  ged. Schiermonnikoog 9 aug 1781, tr. Meins Frericks Schultze,  ged. ald. 27 
maart 1774, ovl. 23 febr. 1831 te Schiermonnikoog, zie Teensma, pag. 50 en 248. 
7)  idem als onder 3, pagina 22, d.d. 1 juni 1796 
 
Zeeprotest VI 

 
In deze tijd van klimaatverandering, waarbij  een strenge winter verder van ons af 
komen te staan, is het bijna niet voor te stellen. Toch gebeurde het dat men  in de 
maand maart op zee nog hinder ondervindt van  ijs. 
Het overkomt kapitein Cornelis Sieverts de Jong 1)  in 1823. Hij zoekt de haven 
van Terschelling op en laat daar een zeeprotest opmaken. 
Op 1 maart 1823 noteert de notaris op Terschelling zijn bevindingen. 2) 
Kapitein de Jong, die het kofschip  “Johanna Hermina” voert, 3) is van 
Koningsbergen gekomen, geladen met stukgoed. De bestemming is Amsterdam. 
De hinder van drijfijs in de richting van de Zuiderzee is kennelijk zo groot 
geweest, dat hij het niet ziet zitten Amsterdam te bereiken.  
Met behulp van  loodsen heeft hij Terschelling bereikt. De Jong protesteert tegen 
“het menigvuldige Drijvijs .. mitsgaders tegen de woede van de Zee, Gods weer en 
wind” enz. 

 
1) Cornelis Sieverts de Jong ged. Schiermonnikoog 11 mei 1760, overl. ald. 25 jan 
1841, gehuwd met Geertje Jacobs Smid. Zie H.D. Teensma pag. 164. Volgens de 
namenthesaurus is de hoofdvorm van de voornaam Sievert, Sjoerd. In deze 
genealogie de Jong, worden de voornamen  Siewert en Sjoerd  afwisselend 
gebruikt. In dit zeeprotest is het  patroniem Sieverts genoteerd. 
2)Tresoar, toegang 26, inv. 130007, akte 36  
3)De plaats van herkomst van de gezagvoerder wordt in dit stuk niet vermeld. 
Echter, gelet op de namen en de overeenkomst  met de gegevens in  “Teensma “, 
kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden gezegd dat de Jong 
een Schiermonnikoger kapitein was. 
 
Toestand scheepvaart 1820 

 



Heb ik de eer Hun. Ed. Mogende Gedep. Staten te berichten dat in deze Gemeente 
niet anders bestaat dan met de daar verknogte buiten en binnenlandsche vaard. 
Deselve bevind sich in een Kwijnende Staat, schrijft grietman Stachouwer aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Friesland. 1) 
Dit college had aan alle stads- en grietenijbesturen gevraagd om een overzicht van 
de situatie van handel en scheepvaart, scheepsbouw, fabrieken en trafiken. 2). 
Voor vijfentwintig Jaren was de buitenlandsche zeevaart met de daar aan 
verknogte scheepsrederij in deze Gemeente Bloeiende, dan zedert den Jare 1813 is 
de Scheepsvaart of rederij merkelijk verfallen.  Verder zijn er geen economische 
activiteiten van het eiland te melden, blijkt uit deze brief. 

 
1)uitgaande brief d.d. 8 april 1820. Archief Schiermonnikoog nr. 25. 
2)handel. 
 
Over boord gevallen. 

 
In enkele regels 1) geeft  Gesina Remts, huisvrouw van Teunis Jan Orre 2) een 
gebeurtenis weer, die zij als moeder nooit zal hebben vergeten. Zij verklaart dat 
onse zoon Orre, Jan Teunis geb. alhier in 1797 den 29 juni 1818, ’s nachts 01,- uur 
in de Oostzee is buiten boord gevallen en verdronken, waar ik dier tijt bij mijn man 
aan boord was. Zij heeft het dus zelf meegemaakt.  In 1824 verdrinken haar man 
en een schoonzoon Klaas Feyes Jackeles Donama bij de Engelse kust .3)  Drie 
jaren later overlijdt Gesina Remts Feyes, toen weduwe , op de leeftijd van 64 jaar. 
Ze had moeilijke jaren achter de rug. 

 
1)verklaring d.d. 9 juni 1820, archief Schiermonnikoog nr. 25 
2)zie H.D. Teensma, pag. 233 
3)zie ’t Heer en Feer, jaargang 10, nr. 2, pag. 54 
 
Opnieuw het kofschip de Vrouwe Jellina 

 
In het archief van de gemeente Schiermonnikoog 1) wordt een verklaring bewaard, 
die kennelijk moest dienen voor het verkrijgen van een bewijs van overlijden. 
Het stuk is gedagtekend 9 juni 1820, maar is door niemand ondertekend. 
Het zal hier om het archiefexemplaar gaan.  Het stuk gaat over Teen Pieters 
Teensma, zoon van Pieter Teens Teensma en Maaike Bouwes. 2) 
Teen Pieters Teensma, in leven woonachtig Alhier en Geboren in 1798 3) zijnde 
van beroep zeeman op de grote zeekust. Welke laatst was varende bij Dirk E. 
Schaap voerende het kofschip de Vrouwe Jellina, waarvan boekhouder was de 
Heer Posthuma Notaris te Dockum en in 1819 den 15 maart alhier van de rede met 
gemelde schipper vertrokken met voornemens naar de Oostzee, dog op den tweden 
en derden dag naar hun vertrek van hier heeft er een harde storm en holle zee 
ontstaan zoo dat zij zeer zeker dier tijt in de Noordzee totaal met schip en 



manschappen zijn vergaan en tot nogtoe geen eenig bericht daarvan zijn 
ingekomen. 4) 

 
Opmerkelijk is dat grietman Stachouwer onder aan het stuk  vermeldt dat hij op 9 
juni 1820 de handtekeningen van E.A. Zeilinga en J Masdorp, beide woonachtig 
alhier,  legaliseert. Deze heren zullen de ondertekenaars van  het originele stuk zijn 
geweest. 

 
1)archief Schiermonnikoog nr. 25 
2)zie H.D. Teensma, pag. 263 
3)H.D. Teensma vermeldt een Teen * 20 mei 1799. Dit correspondeert met het 
doopboek van Schiermonnikoog, waarin naast de geboortedatum is vermeld dat 
Teen op 9 juni 1799 is gedoopt. Aangenomen mag worden dat de opstellers van de 
verklaring niet juist waren geïnformeerd over het geboortejaar. 
4)over dit schip werd eerder gepubliceerd in ’t Heer en Feer, jaargang 10-nr. 2, 
pag.55. Bovenstaand verklaring noemt een andere Schiermonnikoger opvarende en 
geeft informatie over de boekhouder van het schip. 
 
Reacties, correcties en aanvullingen 
 
* In het vorige nummer is ten onrechte niet vermeld dat de foto’s bij het artikel 
over de gebeurtenissen op 16 mei 1940, afkomstig zijn uit de collectie van de 
schrijver, Bauke Henstra. 
De foto’s bij het artikel van Eddie Bakker ‘Langestreek 130’, zijn afkomstig uit de 
collectie van de schrijver. 
 
* Van Pieter Jan Borsch, beheerder van het Museum Sorgdrager op Ameland 
kwam een reactie op het tweede nummer van de vorige jaargang (de email was al 
in september op Schiermonnikoog aangekomen, maar in een mailbox ‘die geen 
doorstuurfunctie had’.)  
Borsch schrijft:  
“Opmerkingen:  
De reddingbootsloeg om. Eddy Bakker (blz 36) 
Er staat dat de bemanning 3 uur op de omgeslagen boot heeft gedreven. En 
onderaan het verhaal staat dat bemanning 9 uur op de omgeslagen boot heeft 
gedreven. 
Één van beiden is juist. Maar welke? (Antwoord red. tHeF: drie uur is juist) 
 
Opmerking / aanvulling: 
Uit de archieven. Pieter Fokkes Visser (blz 53) - Het einde van het smakschip 
Maria Geertruida. 
Heere Heere Schotz moet zijn Heere Heere Schols. 
De achternaam Schots kwam op Ameland ook voor. 
 



In "Scheepsstrandingen op Ameland" Deel II 1834-1888, geschreven door P. 
Heslinga in 1982; wordt de Maria Geertruida niet genoemd. 
 
"Het Reddingswezen op Ameland" 1824-2005, geschreven door J.A. Blaak in 
2005. 
Op pagina 27 staat in het verslag van de plaatselijke commisie van de 
Reddingmaatschappij: 
 
Een drukke dag. Gedurende een hevige storm strandde op 8 oktober 1949 ter 
hoogte van Nes de galjas 'De Perle'. 
Door de roeireddingboot van Nes is de bemanning gered. De kapitein was 
verdronken. 
De reddingboot werd op de wagen geplaatst, waarna deze naar het dorp terugreed. 
Onderweg kreeg men echter bericht dat er wederom een schip was gestrand, de 
'Maria Geertruida'. Met kapitein J.L. Dokter, op weg naar Amsterdam. 
 
"De equipage liet dadelijk na de stranding een ton aan eenen loodlijn naar het 
strand drijven, welke door de aan strand aanwezigen, hand in hand in zee loopende, 
gegrepen werd, door middel van welke lijn de schepelingen, ten getale van vier, 
benevens eene vrouw, voor dat de reddingboot weder aanwezig konde zijn, 
gelukkiglijk een voor een, doch met groot gevaar, doordien dezelven door eene 
hooge branding naar wal getrokken moesten worden, gered werden."       
 
Vrij kort hierna strandde op de buitenbanken de Engelse brik 'John Mare'. 
De reddingboot die nog op het strand aanwezig was heeft na 2 mislukte pogingen  
tijdens de 3e poging 5 zeelieden gered. Twee zeelieden waren verdronken. 
 
Tot zover het verslag van 8 oktober 1849. 
Het verhaal van 'De Perle'  en de 'John Mare' heb ik ingekort”. 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Op de jaarvergadering van “t Heer en Feer” zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen. 
Het bestuur bestaat nu uit 9 leden en is daarmee op volle sterke ! 
In onze eerste bestuurvergadering  hebben we de taken verdeeld . 
Wij willen ons nu aan u voorstellen: 
Voorzitter :  Gerard de Gier 
Vice-voorzitter : Bart Sikkema 
Secretaris: Letta Visser 
Penningmeester : Nettie Tammes 



Jan Holwerda: Lid  
Eddy Bakker : Lid 
Roland Sikkema : Lid. 
Remkje Bouman : Lid  
Jan Piet Dijkstra : Lid  
We zijn met de nieuwe ploeg begonnen en ons eerste speerpunt is het opstellen van 
een draaiboek waarin duidelijk gemaakt wordt welke zaken er gedurende de loop 
van het jaar gedaan moeten worden. Voor iedereen is het dan duidelijk waar hij of 
zij verantwoordelijk voor is.  
Het tijdschrift “t Heer en Feer” gebruiken wij om u op de hoogte te houden van 
onze activiteiten. 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Reisdoel: Amsterdam in de oceaan’, Nieuwe Dockumer Courant, 16 maart 
2009: in de serie ‘Must hoare wie ’t seit’ een interview met Hilbert de Vries. 
 
* ‘Met de wind mee of er tegenin?’, Leeuwarder Courant, 21 maart 2009: Julia 
Arnscheidt over haar coachingbureau. 
 
Aanwinsten 
 
Obj. 463 : plakboek krantenartikelen 1973 – 1979. 
  ,,    464 : boek : “Reddingswerk” Jo Spier, (n.n.) 
  ,,    465 : boek : “Wadvaarders en hun Zee” – 1991; H. Koning. 
  ,,    466 : kinderpo ( geëmailleerd: mevr. Weldring). 
  ,,    467 : Box: teksten, affiches,, verpakkingen (Reitsma./ v.d.Geest) 
  ,,    468 : idem : hotels, bedrijven, voorstellingen ( idem) 
  ,,    469 : idem : VVV-gidsen, badgidsen, recreatie (idem). 
  ,,    470 : boek “Ús Wurk” (eil. taal) Sybren Dyk; via H. Koning. 
  ,,    471 : schilderij “Insulinde” K.Onnes:  van OBS; bij H. Koning. 
  ,,    472 : foto in lijst Bram Spier: 1931 Van mevr. Spier. 
  ,,    473 : schilderij interieur N.H. Kerk: N. Grilk; van A.Maris. 



  ,,    474 : knipselboek van fam. Anker: 1946-1956; via B.Henstra. 
  ,,    475 : idem : A. Berends.: 1981-2006. 
  ,,    476 : “Wezzenbúek” Fokkema: eerste uitgave van mevr. Beukema. 
  ,,    477 : 2 etensborden (groot en klein), ca. 1920: mevr. Weldring. 
  ,,    478 :  alarmbel draaimolen (v.d. Staay) via H. Huizinga. 
  ,,    479 : archief secretariaat H. & F. 2002-2007 ( 2 delen) 
  ,,    480 : diaserie (208 stuks) Souer Heerenveen via B. Henstra. (F. 23) 
  ,,    481 : emmertje ( geëmailleerd) mevr. Weldring. 
  ,,    482 : glasplaatnegatieven  (69 stuks) Souer Heerenveen, via B. Henstra. 
  ,,    483 : inventarislijst gem. archief Schiermonnikoog: 1811-1930.I.Groendijk. 
  ,,    484 : doos knipsels R. Bouman-Visser: 1960-2007. 
  ,,    485 : fotoalbum schaatscarrière  L. Bazuin via An Bazuin (F 24) 
  ,,    486 : 8 kaarten van Scheepvaartmuseum Sneek, via A. Maris. 1854-1946:   
zeekaarten, sluizen, waterschappen, strandpalen, stuifdijken. 
  ,,    487 : c.d. Eilander Taal. Uitgave Bonnefooi. 
  ,,    488 : geluidsband in eil. taal. 
  ,,    489 : mastring (?) n.n. 
  ,,    490 : Ausweis Freerk Visser (tijd.onderwijzer) van D. Visser. 
  ,,    491 : boek : “Zeevaartkundige Opgaven”: P. Bosser : 1918. 
  ,,    492 : Verslag dijkdoorbraak 1962: R.W.S. stormvloed 16-02-‘62 
  ,,    493 : kasboek : Jongeren Vereniging Samuel”: 1937-1962 W.v.d.Geest. 
  ,,    494 : box: knipselarchief W.K.v.d.Geest, nr. 1 t/m 18. 
  ,,    495 : notulen zuivelfabriek 1936 – 1979, via fam. Ruddijs. 
  ,,    496 : Ringband: W.v.d. Geest: nota’s, vertrek W. Horsman. 
  ,,    497 : idem : Pinksterarchief, dijkdoorbraak 1962. 
 
Uit de nalatenschap van Willem van der Geest is door de erfgenamen de 
verzameling documenten afgestaan, voornamelijk bestaande uit mappen met 
knipsels. 
Door bemiddeling van de heer Wortelboer is er een ruimte in Vita Maris 
beschikbaar om voorlopig een achttal dozen op te slaan. T.z.t. wordt de inhoud in 
een centraal archief ondergebracht. 
Daarnaast kwamen er nog een zestal dozen met knipsels tevoorschijn, die nog 
gearchiveerd moeten worden. Het ordenen hiervan vraagt veel tijd, maar kan later 
ook in mappen worden opgeslagen. (Opm. Op vrijdag 6 mrt. j.l. met B. Henstra de 
dozen met materiaal, geïnventariseerd (globaal). Aanwezig: 160 ringbanden, 20 
mappen div. materiaal, 10 mappen knipsels). 
 
 
De raadplaat 
 
 



Om u in ieder geval een beetje aan het werk te zetten, drukken we elke keer een foto 
af en vragen u om aan ons te vertellen waar deze foto genomen is. 
 
De oplossing van de vorige keer:. De prijs gaat naar. 
 
 
 
De nieuwe opgave. Oplossing naar de redactie, Reeweg 10; vóór  . 
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't Heer en Feer 
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Verschijnt drie maal per jaar (+ 1 themanummer)  
 
Redactie:  
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Losse “gewone”nummers:   € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34.61.83.413 
 
Druk: Trion Grafisch Kollum 
 
De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1737, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen.  
NB. Het zuiden is boven!  
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van een op het 
strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, een Engels schip dat op 
3 november 1726 gestrand is.  
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma). 
 
 
 
 
 
 

mailto:hgdv@hetnet.nl
mailto:theerenfeer@kpnmail.nl
mailto:holwerdajan@knid.nl


Inhoud 
 
33 Douwe M. Homan - De storm van 1883 
 Hilbert G. de Vries - Verdronken op het Noorderstrand 
 Brieven uit het Badhotel 
 Bauke Henstra - De laatste tocht van de roeireddingboot 
 Bauke Henstra - De bokkingen die niet aankwamen 
 Oude foto’s 
 J.J. Visser - 70 jaar historie van Schiermonnikoog 
 Kort nieuws 

Kinderliedje 
Bauke Henstra -  Orebijt en Zeeborg 

 Uit de archieven 
  Pieter Fokkes Visser - Verkoping van een scheepswrak  
  Pieter Fokkes Visser - Zeeprotest VII, VIII, IX 
 Verenigingsnieuws 

Remkje Bouman-Visser - Sabel van Douwe Minnema  
  Van de bestuurstafel 
  ‘t Heer en Feer aangewezen als ANBI 
  Van de penningmeester 
  Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
Correctie en mededeling 
 
Op het vorige nummer staat als jaartal 2008; dit moet natuurlijk zijn 2009! 
 
Kopij voor het volgende nummer graag voor 1 november insturen. 
 
De storm van 1883 
 
Douwe M. Homan 
 
In de nacht van 5 op 6 maart 1883 steekt op de Noordzee een onverwachte zware 
storm op, die rampzalige gevolgen zal krijgen voor diverse vissersvloten in 
Nederland en daarbuiten. Het gaat vooral om de vissersvloten van 
Paesens/Moddergat, Zoutkamp, Urk en Den Helder, waarbij meer dan 120 
slachtoffers te betreuren zijn.  
Van de vloot van Paesens/Moddergat gaat het grootste deel ten onder. Een 
gebeurtenis, die grote verslagenheid in Nederland teweeg brengt. Veel is er in de 
loop der jaren over dit onderwerp geschreven en gepubliceerd, in dit artikel wordt 
vooral ook het aandeel van Schiermonnikoog in de gevolgen van deze ramp 
belicht. 



De schepen uit Paesens/Moddergat liggen tijdens de winter 1882-1883 beschut in 
Ezumazijl, waar ze tevens opgeknapt worden voor het eerstvolgende visseizoen. 
Na een lange winterperiode, waarin de visvangst stil ligt, wordt naar aanleiding van 
gunstige weerberichten besloten de vissersvloot uit te laten varen naar het 
zogenaamde Scholveld ten noordoosten van Borkum. De tijd dringt, want 
gedurende deze gedwongen winterstop zijn er geen inkomsten. Op zondag 4 maart 
(het is dan goed weer) worden de schepen overgebracht naar Paesumer rede. 
Van hieruit varen in de nacht van 4 op 5 maart om ca. 0.30 uur, 22 schepen (aken 
en blazers) met elk vijf man aan boord richting Noordzee. De leeftijd van de 
bemanningsleden varieert van 13 tot 71 jaar. Maandag tegen zes uur 
`s ochtends worden de visgronden bereikt. 
Tegen het middaguur verslechtert het weer echter en de toenemende wind krimpt 
van west naar zuidwest en gaat later naar noordnoordoost om dan weer naar 
westnoordwest te gaan. Een storm met hagel- en sneeuwbuien steekt op, die `s 
nachts in volle hevigheid losbarst (windkracht 9 à 10). De zee wordt onstuimig en 
grote golven en een zware branding zijn het gevolg. 
Men tracht te vluchten en thuis te komen, maar de in feite onzeewaardige aken en 
blazers zijn niet tegen dit onverwachte geweld opgewassen. De een na de andere 
boot komt in grote problemen en slaat om; de bemanning geen enkele kans gevend. 
Achter elkaar gaan 17 schepen uit Paesens/Moddergat in een gebied van 
Rottumeroog tot Terschelling ten onder.  
Op dinsdag 6 maart tegen acht uur `s ochtends vergaat als eerste de WL 7 ‘De 
Twee Gebroeders’ voor de kust van Simonszand en `s middags omstreeks half drie 
als laatste de WL 2 ‘De Nooitgedacht’ voor de kust van Schiermonnikoog. Verder 
vergaan er drie schepen uit Zoutkamp met 9; acht schepen uit Urk met 26 en één 
schip uit Den Helder met 3 slachtoffers. 
Verbijsterd dringt de volgende ochtend het ontstellende nieuws door in de huizen 
van de betrokken families, die de omvang van de ramp nauwelijks kunnen 
bevatten. 
Ondanks alles is het toch vijf schepen gelukt min of meer heelhuids binnen te 
komen ( waarvan drie in Oostmahorn) en deze bemanningen kunnen verslag doen 
van de helse omstandigheden waarin de vloot is terecht gekomen. 
De ramp zorgt voor grote verslagenheid, vooral in het noorden van het land en 
spontane hulpacties komen op gang. Het voor die tijd grote bedrag van 
f 135.513,50 wordt bijeengebracht om de ergste nood te lenigen. Een eerste 
collecte op Schiermonnikoog brengt f 269,77 op.  
Alleen al in Moddergat blijven 212 weduwen en wezen achter. 
Op en nabij Schiermonnikoog spoelen vier wrakken aan: de WL 2 ‘De 
Nooitgedacht’ (schipper Gooitsen Jan Basteleur) ongeveer bij paal 5; de WL 6 
‘Nooitgedacht’ (schipper Folkert Visser) ongeveer bij paal 10; de WL 1 ‘De 
Vrouw Trijntje’ (schipper Tiete Wiltjes Post) op de Kuipersbult en de WL 21 ‘De 
Jonge Marten’ (schipper Frederik Lei) ten zuidwesten van het eiland op de Oude 
Wal. 
Op één na komen alle bemanningsleden om het leven. 



De ondergang van de WL 2 ‘De Nooitgedacht’ bij Schiermonnikoog en de 
spectaculaire redding van één van de opvarenden door een aantal eilanders, zal 
groot nieuws worden in Nederland. 
Na de een na de andere boot in de diepte te zien verdwijnen, vraagt de bemanning 
van de WL 2 zich af wanneer zij aan de beurt zijn. Aan boord bevinden zich: 
schipper Gooitsen Jan Basteleur, 66 jaar; en zijn zoons Jan Gooitsens Basteleur, 33 
jaar, en Gerben Gooitsens Basteleur, 31 jaar; verder een zwager van de schipper: 
Kornelis Sipkes Visser, 63 jaar, en zijn aangenomen zoon Sybren Doedes de Vries, 
25 jaar. 
Drie man, waaronder de schipper, zijn al overboord geslagen. Kornelis Visser slaat 
door een enorme golf ook overboord, maar wordt als door een wonder door een 
volgende golf weer teruggezet aan dek. 
Hij gaat in het vooronder om weer op verhaal te komen. Terwijl het vijfde 
bemanningslid, Gerben Basteleur, bij hem gaat kijken, slaat het schip om. Gerben 
verliest het bewustzijn en na weer bijgekomen te zijn staat hij tot zijn middel in het 
water van de omgeslagen boot. Ook z'n oom Kornelis Visser leeft nog. Beide 
mannen bevinden zich in een uiterst netelige positie in het donkere op z'n kop 
drijvende vooronder, half onder water. 
“Bin jo der Omke”, roept Gerben. “Ja Gerben, ik tink dat we kantele binne”. “Ik 
tink it ek”. Daarna loopt het schip omgekeerd aan de grond op Schiermonnikoog. 
Beide mannen kunnen net het hoofd boven water houden door over een dwarsbalk 
te leunen in een luchtbel van het schip. Kornelís Visser is echter zo uitgeput, dat hij 
het niet meer vol kan houden en komt te overlijden. De hele nacht verkeert Gerben 
in deze benarde positie, verliest af en toe het bewustzijn en kan amper z'n hoofd 
boven water houden. 
De volgende dag, woensdagochtend 7 maart, hoort hij stemmen en begint luid te 
roepen en te kloppen. Vier eilanders hebben het wrak bereikt en leven in het schip 
ontdekt. Ze beginnen gelijk een gat in de bodem te hakken en halen uiteindelijk 
Gerben Basteleur levend uit het wrak. (Ook andere aanwezigen op het strand 
zullen zeker geassisteerd hebben). Ongeveer 20 uur lang heeft hij in deze 
onmogelijke situatie verkeerd en omstreeks twaalf uur wordt Gerben naar Hotel de 
Boer in het dorp gebracht. In dit hotel wordt hij van droge kleren voorzien en zal 
hij ongetwijfeld door Folkert de Boer en zijn vrouw Sietske Dobbinga met alle 
zorgen omringd zijn. Gerben moet een sterke kerel geweest zijn, na 2 dagen is hij 
weer zover op verhaal gekomen, dat hij weer terug kan keren naar Moddergat. 



 
De redding van Gerben Basteleur, zoals tekenaar Cornelis Jetses (1873-1955) dat zag. 
 
Op Schiermonnikoog is men ook ongetwijfeld gealarmeerd door de zware storm en 
dat brengt vele mensen, waaronder burgemeester Nicolaas van den Worm, naar het 
strand. Het water staat tegen de duinen, die recht afgeslagen worden. Ook zal men 
op de hoogte geweest zijn van de in moeilijkheden verkerende vissersvloot. Onder 
de strandjutters bevinden zich Jan Teens Teensma (1824-1909), die met drie jonge 
jongens, Heine Kruizinga (1866-1949), Jan de Jong (1867-1959) en Theunis 
Riekert Visser (1868-1949) de ochtend na de storm op woensdag 7 maart naar het 
strand trekt. Het weer is dan sterk verbeterd en zij zien mogelijk als eerste het wrak 
van de WL 2 ‘De Nooitgedacht’. 
 
De oudste dochter van Jan de Jong ( later gezagvoerder bij Níevelt Goudriaan & 
Co. te Rotterdam) heeft het volgende geschreven: 
‘Tezamen met twee van zijn vrienden ging hij naar het strand, waar verscheidene 
wrakken door de zee omspoeld lagen. Het was vallend water, de zee die 
oorspronkelijk over deze wrakken heensloeg, spoelde er nu nog omheen. Zoals dit 
bij jongens het geval is, probeerden zij op een dezer wrakken te klimmen, hetgeen 
mijn vader als eerste bij een aflopende zeetje gelukte. 
Ook zijn beide vrienden konden na een poosje het wrak bereiken. Nauwelijks 
stonden zij op de bodem van het schip, of zij hoorden kloppen en roepen door de 
gaten die in de bodem van het wrak waren. (Deze gaten kwamen uit de bun van de 
boot). Zij begrepen dat er zich nog een levende in de boot moest bevinden en door 
luid te schreeuwen trokken zij de aandacht van de mensen die zich aan het strand 
bevonden, maar die door het water nog niet bij de wrakken durfden te komen. Toen 



deze echter begrepen, dat de jongens dringend 
hulp nodig hadden, liepen zij direct door het 
water naar de blazer. Met behulp van bijlen 
werd een gat gehakt in de bodem, maar toen  
 
De drenkeling wordt naar het strand van 
Schiermonnikoog gedragen. 
 
bleek dat men door dat gat de man niet kon 
bereiken, kapten zij voorzichtig een tweede 
gat boven zijn hoofd. De man, Gerben 
Basteleur, hing met zijn armen over een 
spantbalk heen en had al die tijd zijn hoofd 
boven water kunnen houden. Gedurende 
lange tijd had hij zijn oom in zijn armen 
vastgehouden, maar tenslotte moest hij 
loslaten. Mijn vader heeft de geredde horen 
vertellen, dat zijn oom tegen hem gezegd had: 
“Laat mij maar los, ik moet toch sterven”. 

Nadat de man door het gat naar buiten getrokken was, heeft men hem zijn zware 
zeelaarzen uitgetrokken, waarna hij tussen twee 
mannen in moest lopen om de bloedsomloop weer 
op gang te krijgen. Hij is toen bij Hotel de Boer 
binnengebracht, van droge kleren voorzien en 
naar bed gebracht. Hij herstelde zeer spoedig van 
de ontberingen en reeds na twee dagen is hij met 
de postboot naar Oostmahorn gebracht’. 
Gerben Basteleur gaat spoedig weer naar zee en 
krijgt 10 à 11 weken na de ramp het stoffelijk 
overschot van zijn broer Jan in de netten. Twee 
maanden later spoelt zijn vader Gooitsen 
Basteleur aan op Borkum; hij wordt door Gerben 
opgehaald en beiden (Gooitsen en Jan) worden in 
Moddergat begraven. 
Gerben Basteleur volgens Jetses 

 
Gerben wordt later zelf schipper op diezelfde WL 2; hij overlijdt, na twee jaar ziek 
geweest te zijn, in 1904 op 53-jarige leeftijd. 
De WL 2 ‘Nooitgedacht’ is in 1882 voor f 7000,- door W. Zwolsman gebouwd te 
Makkum en meet 37 ton. 
Eigenaren zijn: Gerben Gooitsens Basteleur 2/3 (na de ramp) en Kornelis Sipkes 
Visser 1/3. Het schip (waarin zich nog het lijk bevindt van Kornelís Visser) wordt 
in augustus met veel moeite vanaf het strand van Schiermonnikoog geborgen (het 



is dan al voor een groot gedeelte onder het zand bedolven) en naar Dokkum 
gebracht. Op de scheepswerf van W. Dijk aldaar wordt het schip voor 
f 4.547,995 hersteld en in 1884 verschijnt het weer op de Waddenzee. In 1908 
wordt het schip aangekocht door W. Redert te Goedereede en het heeft tot 1925 als 
zeilschip de zeevisserij vanuit Goedereede uitgeoefend. Daarna is er een motor 
ingezet en in 1933 doorverkocht aan schipper A. Groenendijk ook uit Goedereede. 
In 1939 is de blazer door een Duitse vrachtboot op 8 mijl WNW van Scheveningen 
overvaren en gezonken, waarbij twee zoons van schipper Groenendijk jammerlijk 
verdrinken. Dit betekent het einde van de blazer van Gerben Basteleur. 
 
In 1958 wordt een monument onthuld op de zeedijk van Paesens/Moddergat, in 
1965 volgt de oprichting van het museum ‘’t Fiskershuske’; in 1978 uitbreiding 
van het monument met de namen van de slachtoffers; in 2008 de bouw van een 
replica van de WL 19 en in datzelfde jaar de onthulling van een standbeeld van een 
vissersvrouw onder aan de dijk. 
Bovendien hebben diverse herdenkingen plaats gevonden, waaronder de 125jarige 
herdenking in 2008. 
 
Bronnen: ‘De ramp van Moddergat’ door R. IJbema/H. de Haan; ‘Honderd jaar 
geleden: ramp van Peazens-Moddergat’, door S.J.van der Molen; Museum ’t 
Fiskershuske; en de heren A. Dijkstra, P. Teensma en mevrouw T.de Groot-de 
Lange te Schiermonnikoog. 
 
Verdronken op het Noorderstrand 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Op bladzijde 23 van het themanummer van ‘’t Heer en Feer’ jrg. 10: ‘Van 
Badhôtel tot Strandhotel’ wordt in een krantenartikel van 11 mei 1903 gezegd over 
het strand: “het eischte voor een paar jaar reeds een offer”. Bij zo’n opmerking 
mag men er van uitgaan dat er een paar jaar daarvoor – dus zeg in 1900 – iemand 
verdronken zou kunnen zijn.   
Toen ik dan ook een aantal weken geleden hoorde dat de ‘jongens van de 
gemeente’ bij het graven van een graf een kleine intacte grafsteen hadden 
gevonden uit 1900, was mijn belangstelling gewekt. De steen lag nu in het 
lijkenhuisje aan de oostkant van de Got Tjark en bleek van een zeventienjarig 
meisje te zijn, overleden op 8 augustus 1900. Zij was begraven (althans daar was 
de steen gevonden) in de noordwesthoek van het kerkhof. 



Dit meisje, Freja Honigh, was 
een dochter van Willem 
Cornelis Honigh en 
Wilhelmina Frederika Louisa 
van Reuth. De aangiftedatum 
was 14 augustus 1900. 1). 
 
En in de akte lezen we: 
In het jaar negentien 
honderd, den veertiende der 
maand Augustus zijn voor 
ons, Ambtenaar van den 
burgerlijken stand der 

gemeente Schiermonnikoog, Arrondissement Leeuwarden, provincie Friesland 
verschenen: Dirk Verwer, oud zevenenzestig jaren, gemeente veldwachter en 
Leonard Dignus Vliegenthart, oud zevenentwintig jaren, gemeente secretaris, die 
verklaarden, dat op den veertienden dezer maand des voormiddags ten elf ure, te 
Schiermonnikoog op het Noorderstrand bij paal vier is overleden gevonden Freja 
Honigh, oud zeventien jaren, zonder beroep, geboren te Wormerveer, wonende te 
Groningen, ongehuwd, dochter van Willem Cornelis Honigh, boekhandelaar en 
van Wilhelmina Frederika Louisa van Reuth, zonder beroep, beiden wonende te 
Groningen.  
De ondertekenaars waren: Verwer, Vliegenthart en – als ambtenaar van de 
burgerlijke stand, de burgemeester – A. Bruins Slot. 2) 
 
Willem Cornelis Honigh was ook uitgever van ansichtkaarten.  
De familie Honigh was (en is) een oud geslacht uit de Zaanstreek 
 
Het lichaam van het meisje is dus op 14 augustus gevonden; terwijl op de steen 
staat dat ze op 8 augustus is overleden. Waarschijnlijk is dus door een arts 
vastgesteld dat ze al zes dagen in het water had gelegen. En dat zal ook de reden 
zijn geweest dat ze op Schiermonnikoog is begraven en niet vervoerd is naar haar 
woonplaats Groningen. 
 
(Opvallend is nog wel dat in het overlijdensregister Groningen 1900, aktenr. 860, 
aangiftedatum 20 augustus, als overlijdensdatum 14 augustus vermeld wordt).3) 
 
1) Tresoar Overlijdensakte Schiermonnikoog, 1900; Aangiftedatum 14 augustus 1900, 
akte nr. 11 
 

2) www.allefriezen.nl 
3) www.allegroningers.nl 

 
 

http://www.allefriezen.nl/
http://www.allegroningers.nl/


 
Brieven uit het Badhotel 
 
Van mevr. Ruddijs-Protzman ontving de redactie de volgende brieven, die ook 
afgedrukt zijn in de Dorpsbode in 1993. Ze schreef er toen bij dat ze deze brieven 
had gevonden in het I.I.A.V. (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor 
deVrouwenbeweging) in Amsterdam bij het zoeken naar egodocumenten uit de 19e 
eeuw.  
Theodora van Eck, 28 jaar oud, schreef deze brief (eigenlijk zijn het er drie) in 
1893 aan haar moeder, mevrouw Van Eck-Koster in Leiden. Ze verbleef in het 
Badhotel.  
“Bij het ontcijferen van de brieven heb ik (=mevr. Ruddijs) haar doorhalingen en 
eventuele fouten laten staan”. 
Deze brieven geven een goed beeld van het doen en laten van de badgasten nu zo'n 
115 jaar geleden! 
Omdat de tentoonstelling in het Bezoekerscentrum en het themanr. van ons 
tijdschrift o.a. over het Badhotel gaan, leek het leuk om deze brieven (nogmaals) af 
te drukken. 
 
Schiermonnikoog, 15 juli 93. 
 
Beste moeder, 
 
U zult wel erg verlangend zijn iets van mij te hooren en daarom wil ik het niet 
langer uitstellen U moest mij eens kunnen zien twee rood koolen zijn nog niets bij 
mijn wangen en mijn hals lijkt wel met boenwas ingesmeerd! Wij zijn hier nog wat 
nog wat vreemd doch de omgeving is prachtig! Laat ik U echter van begin af aan 
geregeld vertellen! 
Op reis naar Utrecht zette ik mij rustig neer. Maar dat was mis in Woerden er al 
weer uit. Soezerig en wel! In Utrecht kon ik echter blijven zitten tot Groningen toe 
dat trof dus! Ik was er voor dat ik er aan dacht bovendien regende het wat zoodat 
decentraal ook niet hinderde! 
In Groningen vond ik Ida en de oude Heer Kingma onze geleide, een gemoedelijk, 
oude Heer! Ida is niet ziek maar zooals vroeger niet sterk! 
 
Ik was niets vereisd en dat was maar goed ook want we gingen er dadelijk op uit en 
wel naar Paterswolde waar wij aten. Een heerlijke rijtoer in een open wagentje! 
Paterswolde is prachtig. Wij hebben er gewandeld in heerlijke donkere bosschen en 
ons verlustigd in de aanblik van een heerlijk ruim meer! 
 
Na er lekker gegeten te hebben reden we weer weg naar ons logement om na 
verkwikt te zijn door de slaap om half vijf ten bedde uit te stijgen en de lang 
verwachtte reis te ondernemen! 



De omnibus bracht ons en onzen aanhang naar 't bootie, dat klaar lag om af te 
stoomen een klein schroenertje. De Nijan.boot is er een reehpesteel bij! Na een 
hevig gestoom verlieten wij Groningen om onder een hevig gestamp het Reitdiep 
op te varen! 
Een eentonige varen, kale oevers en dijken afgewisseld door voeren en gegarneerd 
met riet! Wij zaten echter bij elkaar en praten veel. 't Weer werd prachtig en 't 
wimpeltje hing slap! Niet veel passagiers twee R. geestelijken; die zich vermaakten 
met onzettend veel te eten ontzettend2 te drinken waren de eenige afwisseling! 
Eenige uren ging het zoo voort tot Zoutkamp werd bereikt. De grens van 
Groningen, nu gingen de sluisdeuren krakend open en we werden geschut d.w.z. de 
boot steeg omhoog. 
Toen we de hoogte bereikt hadden gingen de zeedeuren open en we waren in 't 
ruime veld der Lauwerzee! 
 
Ondertusschen omfloerde de hemel en een verre donderbui kwam in 't zicht! We 
voeren tusschen Groningen en Friesland onze weg afgezet door bezemstelen! 
Oostmahorn werd bereikt de laatste pleisterplaats. Nu de volle zee in! De ruime 
N.Z. voor ons en de donderbui werd dreigender en de baren grooter! Voor ons het 
eiland maar het blijft steeds even ver en het begint te regenen. We hurken bij elkaar 
onder 't zeil,ons stootend. Schroevertje begint aardig te wiegelen. Zoo een uurtje 
voort, eindelijk bons we zitten aan de grond! Nee we stoomen weer voort, om na 
enkele minuten weer vast te liggen op de zandbanken die 't eiland omringen als een 
voorgebergte! 
Nu is de tijd gekomen overgeheschen te worden op een stoomkarkas! 
Ondertusschen giet het water we stappen toch maar over en wiegelen in het roefje 
in het roefje van de barkas. tien minuten wellicht als haringen in het kleine roefje 
en dan die dikke pastoors! Bons zegt de barcas. We liggen vast en de regen klettert 
maar door. Zijn we er al. neen niet nog een kwartier er van af maar voor ons, 't 
schijnt midden op de zee. Maar 't is op een plaat daar staan de brikken en 
hooiwagens, de paarden tot aan de kniëen in het water! Dames voor! Daar gaan we 
een groote stap in de brik! Plats plats door het water van boven en van onder het 
rijtuig n.b. twee handkoffers op schoot. Kraak kraak zegt de wagen. Er is een touw 
los van de paarden en ik durf niet hard te rijden. Want de wagen is niet sterk! Een 
dame gilde er van voor op een reparter van Veen dan met een grijze jas en grijze 
haren rakelde ratelde als een klok die kapo is, zouteloos en aanmatigend! 
De heeren verder in een hotsende hooiwagen en dan weer eens de paarden te water 
dan weer eens op 't zand, een kwartier lang! Toen wij 't dorp bereikten was 't droog 
doch daar hielden we ons niet op. Voort den breeden steenweg op naar 't hotêl. 't Is 
hier best maar de heer Kingma is nu niet de persoon om ons en de kennissen te 
brengen. Een beste man maar met kleine kinder slechte manieren. Het hotêl is 
keurig en al1es is uitstekend een heerlijk ruim gezicht over de zee! Op onze kamer 
zien we de zee aan drie zijden van 't eiland en de twee vuurtorens schijnen als 
bakens en vriendelijke lichten in den nacht! Alles is rust. We zagen al een groot 
gedeelte van het eiland. De breedte is nog geen uur. 't dorp is keurig netjes huisje 



aan huisje in de lengte dan een tuintje en een klinkerpaadje om er karnemelk van te 
eten! De bevolking is buitengewoon vriendelijk en spraakzaam ze zijn ook wel te 
verstaan! We ontdekten een oude huis met een antieke kast en schoorsteen. 
Een der vuurtoren hebben we ook bezichtigd zoo interessant! Wat een heerlijk 
gezicht daar boven en wat een licht zo groot! Vier wachters zijn er altijd om te zien 
of er gevaar dreigt voor een schip en om de oorlogschepen te controleeren die de 
visschers beschermen, een zware post daarboven bij storm en noodweer, als de 
sneeuw door alles heen kruischt. Eën van de wachters kan er slapen, maar Eën 
moet altijd waken! 
Verder wandelen wij en doorkruisen het eiland. Door groote zandvlakten en dalen, 
"de lengte is echter wel 4 uur" i.o. breedte eën toch kan men het eiland aan drie 
zijden in de zee zien!. Het klimaat is heerlijk zacht. 't Weer is redelijk tusschen de 
buien door is 't best maar 't verandert driemaal soms per dag! 
Het dorp ligt om een beelderig plantsoen allerliefste laantjes en om dat alles heen 
de: rustelooze watervlakte, die stuitend op een groote zandbank steeds twee 
brandingen vormt! 's Morgens en na de koffie gaan we er opuit met onze 
ochtendjas terwijl we 's middags voor het eten wat toilet maken en dat is nog niet 
veel. Want 't is hier doodeenvoudig! We leven hier als vogeltjes zoo vrij! Er zijn 
hier meest jonge Mevr. met kinderen dat is een heele aardigheid! 
En n u moet U ook eens gauw schrijven want ik verlang erg. Hoe gaat alles? Hebt 
U al bericht uit Amstelv. en is Uzelf wel? Is N al weg en hoe staat het met al haar 
plannen? 't Is een waar genot hier de vrijheid en de rust! Is Daan al weg? U moet 
de kennissen hier maar eens van vertellen. Want ik ben suf van 't schrijven. 
En zal de Moeder wat voor zich zelf zorgen? We zitten hier veilig bewaard 
tusschen de duinen en de dijk en de wachter in den toren zorgt voor ons allen! Nu 
dag Moeder na vele groeten aan allen ook aan Ida: 

Uwer liefh. 
 

Daatje. 
 
 
Schiermonnikoog, 19 juli '93 
Beste Moeder, 
Daar het van Morgen regent gaan we maar aan de schrijverij, dan wacht ik maar ` 
met kleren weg te sturen tot dat ik weer eens bericht krijg. 
Wat was ik blij zoo gauw van U wat te hooren en toch verlang ik al weer. Het 
viel mij nog al mee dat het tamelijk gauw ging. Want men sprak hier al van vier 
dagen. 't Is dan ook heelemaal afhankelijk van water en getij en 's winters gaan er 
soms 14 dagen voor dat er geen post kan gaan. 
Hoe akelig van Willy, ik ben er zoo mede begaan. Wat zal dat tante een kwaad 
doen, dat eenige kind er is niet over te denken! 't Is te hopen dat het Piet ook 
geen kwaad doet! Het is nu al de 19e ik denk er telkens aan! 
Wel Moedertje wat zult U het stil hebben nu Daatje woelwater ook vertrokken is! 't Is 
prettig voor Nella dat ze nog al laat examen heef t! 't Is te hopen dat ze thuis wat opknapt. 



Want ze zag er zoo afgetobd uit! 't Zou hier ook goed voor haar zjn, er zijn ook een paar 
overspannen onderwijzeressen! Het bevalt ons hier best, wij hebben het zoo recht 
gezellig! We hebben nog geen last gehad van het weer. We namen alle droge buiën maar 
waar, alleen van morgen moeten wij er nu om thuis blijven! Zoo gauw het droog is, is het 
ook overal weer begaanbaar! Het is een echt lui leventje dat is voor Ida ook het beste! 's 
Morgens gaan we meestal wandelen. 't Zij met ons beiden 't Zij met een paar andere 
dames! Zoo wat aan half negen tot de koffie! Daarna gaan we zitten in de duinen met een 
boek of omringd door een buitelende kinderschaar! Tegen vier aankleeden. 5 uur eten 's 
Avonds zoo eens wandelen langs het strand en theedrinken en om tien uur naar bed! Men 
is hier heerlijk vrij en sjouwt maar overal doorheen als men zich wat opknapt tegen 't eten 
is 't voldoende! Zieken is er maar één enkele maar wel een paar die wat frissche lucht 
moeten happen! Nu die is hier in overvloed en als het wat kouder zitten we in de helling 
van de duinen daar is het altijd lekker, het is hier dan ook zoo'n buitengewoon zacht 
klimaat. 
Toen de heer Kingma weg was zijn we dadelijk ook weer opgenomen onder de dames er 
zijn 't meest Moedertjes met kinderen waaronder snoeperige menschjes kinderen en 
moeder ook! 
't Is hier een oorverdoovend lawaai want ter ere van den regen marcheert alle in de 
waranda op en neer en er zijn een 20ta1 groot en klein. Er zijn wel 30 dames op 4 heeren. 
Het meeste zijn Groningsche families. Mevr. Niemeier en mevr. Corbach uit Groningen. 
Mevr. WiltenHaar secretarisvrouw van een Frieseh dorp vinden wij de liefste. We zijn 
bepaald alle bei doodelijk van Mevr. Niemeier en haar klein meisje. Mevr. Jansen schikt 
zich ook veel bij ons. Een fleurig vrouwke met een klein bijdehand meisje! 
De jonge meisjes zijn nog een juffr. Reijnders juffr. Vlaskamp en nog een onderwijzeres 
juffr. Hernaart uit Groningen Deventer! De tweede is een nicht van de Beekhuizens ze 
verwachtten hier echter te veel plezier van! Zondagavond hebben we gedanst maar onder 
elkaar hoor! de jonge lieden speelden de rolvan muurbloemen! Mevr. Chabot uit 
Rotterdam speelt heerlijk piano! We hadden wat pret! Maar Maandagavond kwam er 
onweer. We waren juist uitgekleed. 't Was echter zoo dicht bij en het badhuis is zoo hoog 
dat we gauw de japon over de nachtpon aantrokken en onze kostbaarheden in den zak en 
zoo naar beneden trokken! Hier was 't zeer potsierlijk achtereenvolgens kwamen daar de 
meesten. Sommigen met maar een regenmantel over de nachtjapon. En Vriezin met een 
slaapmuts waarover een zwart doekje! Een paar heeren gingen druk aan 't eten! We 
kregen heteindelijk zoo benauwd van 't lachten dat we naar boven gingen zittende op 
bedden en koffers en de angst veranderde in de grootste pret! 't Eindigde niet voor één uur 
want zoo'n bui blijft maar al over deze enzame vlakte hangen. 
Aan tafel hebben we ook een gezellige plaats. We zijn hier trouwens heel op ons gemak 't 
is zoo'n huiselijk hôtel! Gisteren was het storm, de zee was prachtig 'k heb het nooit zoo 
gezien, eën ziedende schuimende massa. Nu is het weer mooi geworden dus nu eindig ik 
dezen. 
 
Maandag 23 juli 
Gisteren bracht de post mij Uw zoo welkom epistel ik was blij te hooren dat hef U 
zoo goed is! Deze week hebt U de wasch weer maar daar zal juffr. Anconada zeker 



voor zorgen. Hoe náár van Willy dat ze zoo weinig vordert ik zal tante toch ook 
eens schrijven. Wat zullen zij een angst uitstaan! 't Is gelukkig dat het met Marie 
zoo goed geschikt is, die gaat dus van morgen er op af! Wat zal ze opgewonden 
zijn! Ze heeft me een heel aardig briefje geschreven! De questie is dus nu ook 
opgelost! 
Ziet U de jongens nog al eens? Wel Moeder wat hebt U het druk gehad met de 
snijboonen niet? Daniël zal wel in zijn schik zijn, als hij weer thuis is. De dagen 
vliegen hier om. Wij doen niets en we hebben toch nergens tijd voor! Nu is 't 
regenachtig en daarom hebben wij ons maar eens tot schrijven gezet! 't Is hier 
buitengewoon gezellig, net een dorpje in 't klein! 
's Avonds meestal muziek en dans. Maar onder elkaar hoor! Soms een paar 
cavaliers van 12 en 14 jaar. Verleden een van 80, wat daar tusschen is houdt zich 
schuil fin de siècle! 
 
Nu Zaterdag tot Maandag was er een buitengewone drukte. Verscheidene 
echtgenooten kwamen over en maakten hier veel lawaai. 't Was wel gezellig. We 
gingen gisteravond eens bijtijds naar bed, want de danserij vermoeide Ida wellicht 
wat te veel ! 
Ze is toch zwak en telkens moe! U krijgt dezen nu zeker Woensdagmorgen pas! 
Verbeeldt U Vrijdag kwam de post eerst 's avonds. Want de postschipper had n.b. de 
geheele post vergeten toen hij al dicht bij 't eiland was! 
Gisterenavond dansten de dorpelingen in 't paviljoen. 't ging heel bedaard en rustig, 
met een blinde speelman op de viool! 
Vrijdag hadden wij een onvergetelijken avond. 't Was prachtig weer en we zaten 
buiten. 't Werd niet koud terwijl de zee nauwelijks hare tegenwoordigheid verraadde. 
We gingen nog even zien aan 't strand. Maar de zee rimpelde zoo zachtkens haast 
onmerkbaar. Tegen tien uur ging de zee lichten, 't Was als een verzonken stad, die 
telkens opkwam. Vlakken licht en een groote rei in de verte! Later gingen we nog 
even naar 't strand en toen was alles vuur. elke voetstap in 't strand liet een stralen vol 
vuur achter. Mooier dan vuurwerk. Alles licht, evenzoo de zoom der golven. 'k heb 
nooit zoo iets gezien! 
Gisteren Zondag was 't weer ook best nu vandaag niet! Ida haalde mij over een paar 
dagen langer te blijven te blijven zoodat het minstens wel Zaterdag worden zal! 't 
Kan immers wel! 'k Zie er werkelijk tegenop van dit vrede oord te scheiden en van de 
menschen ook! Er is een juffr. Postuma, die zoo veel lijden moet aan hare heup en 
toch maar even opgewekt altijd is! Juffr. Vlaskamp bevalt ons niets, ze doet zoo 
vreemd, en naar ons schijnt zoo op 't effect! Vandaag gaan er weer heel wat 
menschen weg! Ik zal U wellicht van hier niet meer schrijven want eer ik weer 
antwoord heb duurt het te lang! U hebt dezen eerst oensdag denk ik! Dan moet u 
Donderdag schrijven wil ik nog antwoord. Als ik tenminste Zaterdag heenga! 
Hierbij eindig ik Want nu begint het gepraat weer! Hoe treurig dat vrouw Brokkaar 
zoo ziek is! Is Coba beter! 
Nu dag Moeder. 'k ga nu aan tante schrijven. Weet U niets van Middelburg? Ik nam 
Nella's verjaardagboekje mee in plaats van 't mijne. 

http://hadn.b.de/


Nu vele groeten aan allen 
Uwe liefhebb.  

Daat je.  
De laatste tocht van de roeireddingboot 
 
Bauke Henstra 
 
Op 16 september 1940 strandde de Duitse motorboot 'Tuly', met aan boord vier 
Duits soldaten, aan de noordkant van het eiland op de buitenste bank tussen paal 3 
en 4. Het reddingstation Schiermonnikoog had sedert lange jaren geen redding 
verricht – dit kwam mede door de concurrentie van de bekende reddingboot 
'Insulinde' van het reddingstation Oostmahorn. Maar deze keer was de 
roeireddingboot van Schiermonnikoog eerder ter plaatse dan de Insulinde. Het 
Duitse jacht lag zeer ongunstig en er stond een hoge branding. Het was regenachtig 
weer met een westnoordwesten wind. 
Het zou de laatste redding worden van de roeireddingboot van Schiermonnikoog. 
Op de morgen van die 16e september, om 7 uur, werd de plaatselijke commissie 
gealarmeerd en zo’n 20 minuten later vertrok de tractor met de reddingboot uit het 
dorp. Rond tien voor acht werd het strand bereikt en vijf minuten later zaten de 
eilanders onder schipper Jan Yes Teerdstra (hij was de opvolger van Wopke 
Fenenga) aan de riemen. Zo’n drie kwartier later was de reddingboot terug op het 
strand met de vier geredde Duitse militairen van het motorjacht Tuly. Voor de 
eilander jutters was er weinig te halen, want in opdracht van de Inselkommandant 
kreeg onder anderen Piet Hoekstra de opdracht te helpen met het slopen van de 
boot. De motor werd er uit gehaald en in opdracht van de Duitsers en in bijzijn van 
Duits soldaten naar de Battery gebracht. Wat er overbleef, aldus Piet Hoekstra, was 
weinig tot niets. 



 
 

 
Foto’s collectie Bauke Henstra 

Met dank aan wijlen Piet Hoekstra.  
 
 
De bokkingen die niet aankwamen 
 
Bauke Henstra 



 
Regelmatig bestelden de Duitsers op het eiland tijdens de oorlog vis van de vaste 
wal; met name op vrijdag – visdag voor de Rooms-Katholieke soldaten. Zo ook op 
12 november 1943: er zouden zes kistjes met bokking naar het eiland worden 
verzonden, maar deze zouden nooit aankomen. Wat was er aan de hand? 
Opperwachtmeester Pieter van Doorn van de post Oost-Dongeradeel deelt in een 
procesverbaal aan zijn commandant in Metslawier op 13 november 1943 het 
volgende mee.  
Op die dag vervoegde de heer Taeke Fokkema zich bij hem met de opmerking dat 
hij die dag in zijn vrachtautozes kistjes met bokking vervoerde bestemd voor de 
Duitse soldaten op Schiermonnikoog. Hij had ze naar zijn zeggen voor doorvoer 
gekregen van de ATO in Dokkum. Toen hij met zijn vrachtwagen rond 15.30 uur 
in Anjum was ontdekte Fokkema dat er enkele kistjes waren verdwenen; hij 
vermoedde dat ze uit zijn auto waren gevallen. “Ik ben”, aldus Fokkema, 
“onmiddellijk na de ontdekking op de fiets teruggereden langs de eerder door mij 
afgelegde route”. Bij een transformatorhuisje op de Heereweg onder Morra zag hij 
koppen en vellen van bokkingen liggen, alsmede onderdelen van kistjes. Zijn 
vermoeden dat hij kistjes was verloren bleek dus juist te zijn. Hij stelde een 
onderzoek in. Ook opperwachtmeester Van Doorn stelde ter plaatse een onderzoek 
in; hij vond ook nog in de berm van een sloot enkele gave bokkingen: ze waren 
volgens Van Doorn ongeschikt voor consumptie. Bij hun nadering liepen drie 
honden weg – deze hadden vermoedelijk van de bokkingen gegeten. Uit de 
overblijfselen ter plaatse was ook nog op te maken dat door passerende personen 
enige nog gave bokkingen waren opgegeten. Aan de delen van de kistje was op te 
maken dat deze bij het vallen uit de auto op het wegdek kapot waren geraakt. “De 
mogelijkheid bestaat”, aldus de politieman, “dat passerende auto’s over de 
stukgeraakte kistje waren heengereden”. Vele sporen waren echter door regenval 
uitgewist. Van enige opzet zou geen sprake zijn.  
Aldus opgemaakt procesverbaal door Van Doorn op 13 november 1943 te Anjum. 
Een afschrift is gestuurd naar ‘de heer burgemeester’ van Schiermonnikoog.  
Het lijkt dus dat vrijdag de dertiende een ongeluksdag was voor de op 
Schiermonnikoog gelegerde militairen. Vast staat wel dat ze op vrijdag 13 
november 1943 geen vis aten. 
 
Oude foto’s 
 
Twee foto’s uit het archief van D.R. Jonker, Hattem. 



 
Op de eerste foto zien we Roelof Jonker, Douwe Smids en Jeanette Jonker-Visser. 
Het Hooltemaduun is het hoogste duin aan de westkant van het eiland waarop men 
kon uitkijken over de Noordzee.  



 
Op de tweede foto zien we Schierstins, omstreeks 1910 (?). Over de onderdeur: 
mevrouw Sluis. Met pet: Drieuws Jonker (1-4-1885 – 21-4-1936). Overige 
personen zijn niet bekend. 



 
Een foto uit 1882 (archief Eddie Bakker) 
Een foto van drie huizen aan de Voorstreek. In het midden staat het huis van Feye 
Remts Coerkamp met links opzij het Lytje Hus. Het huis aan de westkant werd 
bewoond door het gezin van gezagvoerder Jacob Visser en het huis aan de oostkant 
door het gezin van schipper Feye Klazen Faber. 
 

 
 



Middenstreek westend 1897 (archief Eddie Bakker) 
Vanaf dit kruispunt hebben we een prachtig uitzicht op de huizen die aan het 
westend van de Middenstreek zijn gebouwd. Bij het eerste huis aan de linkerkant 
zien we Klaas Visser staan, geboren in 1891; later de bekende kapitein van de 
Willem Barendz. Naast Klaas staat zijn moeder Tietje Onnes, zij was getrouwd met 
de schaapherder Germen Visser. Het tweede huis aan de linkerkant is het huis 
Marten van 1721, met ten oosten daarvan een houten schuur en een open ruimte. 
Op deze plek zal in 1911 een huis van witte zandsteen worden gebouwd. Tenslotte 
zien we aan de rechterkant van de foto de stenen muur met de muurankers van de 
schuur van het huis van Pieter Theunis Teensma. Dit huis werd in 1912 afgebroken 
voor de bouw van de Gereformeerde pastorie. 
 

 
 
Deze en de volgende twee foto’s zijn afkomstig van Marius van Delden. Bij de  
eerste foto schrijft hij: het halve eiland staat hierop, ik weet niet meer wie het zijn. 
(achterste jongetje met witte kraag is Jacob Fenenga). Wie kan hem (en ons) 
helpen? 
 



 
 
Lytje Willem (mooi de kuur) met Coba en Marius Fenenga 
 

 
 
Het huis ‘Willemshof’. Dit huis was van de familie Van den Worm. Bij het 
bombardement van juli 1943 is ook dit huis verwoest. De Willemshof is naar dit 
huis genoemd. Wie kent de mensen die hier afgebeeld zijn? 
 



70 jaar historie van Schiermonnikoog 
 
J.J. Visser 
 
Ruim 40 jaar geleden nam Jaap Jilkes Visser afscheid van het bestuur van de VVV 
en schreef (“merendeels uit het hoofd”, zoals hij aan het eind van het verhaal zegt) 
een en ander op over de geschiedenis van de VVV, maar daarbij komen ook – vele 
– andere onderwerpen aan de orde. De tekst is indertijd in gestencilde vorm 
uitgegeven, maar nu alleen nog zelden antiquarisch te krijgen. Het leek goed om 
dit ‘egodocument’ in ’t Heer en Feer af te drukken. 
 
AAN HET BESTUUR VAN VVV SCHIERMONNIKOOG. 
 
Bij mijn afscheid als bestuurslid van VVV nog een en ander over de oprichting, 
haar oprichter enz. 
Zoals blijkt uit de notulen van de oprichtingsvergadering van 5 aug. 1899 word de 
vereniging opgericht op instigatie van de Heer J.H. Biegel woonachtig te Bussum. 
Powel en Biegel 2 kinderloze echtparen, Powel was met de zuster van Biegel en 
Biegel met de zuster van Powel getrouwd, hadden hier als zomerhuis een huis aan 
de Voorstreek. Zij hebben zeer geijverd voor de verfraaiing van ons dorp o.a. door 
het doen planten van bomen en heesters, hebben het plantsoen laten aanleggen ten 
oosten van het huis van Siebe de Vries. 
Handelend in de geest van de oprichter gaf men de vereniging de naam van: 
Vereniging tot verfraaiing van en tot bevordering van het vreemdelingen verkeer 
naar Schiermonnikoog. 
Door de vereniging zijn o.a. bomen geplant langs de Nieuwestreek en langs de weg 
van bakkerij Buikema tot jeugdherberg. 
Powel en Biegel deden na enige tijd hun zomerhuis over aan v.d. Werff en hebben 
daarna nog verscheidene jaren bij v.d.Werff gelogeerd en die reeds badgasten had, 
toen hij nog veldwachter was. Het huis is op 28 juli 1943 weggebombardeerd. 
Thans woont daar de Heer F. Schut. 
Powel en Biegel met hun vrouwen maakte wel tochten met de boot van v.d. Werff 
over het wad met schipper Ambrosius Dubblinga. Ze maakten ook veel nachtelijke 
tochten, wilden in ‘t langst van de dagen de zon boven zee zien ondergaan en weer 
opkomen. Ze lieten zich ‘s-avonds per boerenwagen aan boord brengen en de 
volgende morgen op een bepaald tijdstip terughalen. De laatste keer dat ze hier 
waren logeerden ze in het badhuis wat hun niet beviel. 
Aan de boot van v.d.Werff is ook een geschiedenis verbonden. In 1898 strandde op 
de gronden van Simonszand de “Magda”. De bemanning werd gered door die van 
de Schiermonnikoger reddingsboot die hiervoor 11 mijl heeft moeten roeien. 
Kapitein Hendrik Douwes Teensma die met zijn schip in de buurt van de “Magda” 
was toen deze strandde wilde ook hulp verlenen, een sloep werd gestreken en 
hierin namen plaats zijn stuurman Ambrosius Visser (achterneef van Ambrosius 
Dubblinga) en nog enige matrozen. De sloep sloeg om en de bemanning verdronk 



jammerlijk. De sloep spoelde aan op ons eiland en werd aangekocht door v.d. 
Werff die ze ging inrichten als zeilboot voor zijn gasten. Hij noemde ze Dolfijn, 
zeker om te suggereren, dat het dol-fijn was er tochten mee te maken. 
Zoals ook uit genoemde notulen blijkt was het eerste bestuur samengesteld uit de 
elite van het eiland, zoals de burgemeester, de gemeentesecretaris, een wethouder, 
de dokter, het hoofd van de lagere school. Voorts heeft de directeur van het 
badhuis en strandhotel, dat ik verder maar badhuis zal noemen, er zitting in gehad, 
dan leraren aan de Zeevaartschool o.a. de talenleraar en niet zijn zoon de dominee 
zoals ik ergens las. 
Zoals te begrijpen bemoeide VVV zich ook met de verbindingen met de vaste wal 
en daar was nogal wat op aan te merken. De verbinding met Oostmahorn werd 
onderhouden door een zeilschip, het postschip. Bij windstil weer kon dit schip 
urenlang onderweg zijn. Brakzand dat zich steeds verder westwaarts uitbreidde 
was een groot obstakel in de vaarroute. Herhaaldelijk is er op aangedrongen 
Brakzand door te baggeren. Dit is ook wel gebeurd maar de vaargeul verzandde 
weer. 
De eerste die een aanval deed op het postschip was kapitein Adams van Am-
sterdam met zijn motorboot “Libellule” wat waterjuffer betekent. Hij was met zijn 
“Libellule” niet gelukkig: trof slecht weer en herhaaldelijk stond de motor in brand 
Bij goed zeilweer zeilden de zeilschepen hem voorbij. In 1905 word er van 
rijkswege een motorpostboot in de vaart gebracht: de “Schiermonnikoog”, 
ondernemer van deze rijksveerdienst was de Heer Foppe de Jong van Ameland. De 
ene schipper van het zeilpostschip dat uit de vaart werd genomen word 
postbesteller in Leeuwarden, de andere kreeg een gratificatie. De open 
boerenwagen waarop ook veel critiek was, word vervangen door een koets op 
varen waarmee 12 personen vervoerd konden worden. Er bleef nu nog de open 
vlet, die door 2 man werd voortgeboomd, de passagiers van de postboot naar de 
koets of andersom vervoerde. Ook op deze vlet was critiek. Bij slecht weer kwam 
er wel buiswater over. De motor van de “Schiermonnikoog” had slechts een 
vermogen van 30 p.k. Bij harde wind werd aan de achterste mast en soms ook aan 
beide masten een torenzeil gehesen om de boot beter bestuurbaar te maken en 
rustiger op het water te doen liggen. Soms werd er ook nog een fok gehesen. 
De koets voor 12 personen bleek al spoedig te groot voor het aantal passagiers dat 
gemiddeld dagelijks vervoerd werd en zo kwam er nog een 2e, een kleinere koets 
waarmee 6 personen vervoerd konden worden. In de winter behoorde het tot de 
zeldzaamheden, dat de grote koets gebruikt moest worden. In het badseizoen 
meermalen. Soms werd met beide koetsen gereden. De post werd dan met de grote 
koets vervoerd. Achter in beide koetsen was een kast waarin de post vervoerd 
werd. Konden beide koetsen de passagiers nog niet vervoeren dan kwamen er ook 
nog boerenwagens aan te pas, maar het behoorde tot de grote zeldzaamheden als er 
in het hoogseizoen meer dan 40 passagiers via Oostmahorn naar hier kwamen. 
Anders was het met de passagiersdienst op Groningen, daar voer vanaf half juni tot 
half september de motorboot “Thealotte”, een boot van 150 ton die de reis in 5 uur 



volbracht. De boot was het eigendom van Graaf von Bernsdorff en genoemd naar 
zijn beide dochters Thea en Lotte. 
De boot meerde hier af aan een smalle houten steiger 500 meter lang en een 
strekdam westelijk van de oude veerdam die ook in ’t verlengde van een strekdam 
is gemaakt. De steiger werd ieder voorjaar opgebouwd en ieder najaar weer 
afgebroken. Het materiaal word aan de binnenkant van de dijk opgeslagen. Een 
deel ervan verhuisde naar de bermsloot waar de jeugd erop ging spelevaren. 
Deze smalle houten steiger was alleen voor voetgangers. Voor de gasten voor het 
badhuis stond onderaan de dijk een koets waarmee 12 personen vervoerd konden 
worden. Het vrachtgoed van de “Thealotte” werd overgeladen in de “Betsy”, een 
ondiep liggende boot die het naar de gereedstaande wagens vervoerde. Deze 
brachten hot naar de plaats van bestemming. 
In de nazomer van 1911 liet men de steiger wat langer intact omdat bezoek van 
Prins Hendrik werd verwacht die aan een oud schipper der reddingboot een 
eremedaille zou overhandigen. 
Teen Prins Hendrik eind september met de “Thealotte” naar ons eiland kwam stond 
het zeewater meer dan halverwege de dijk en lag de steiger om de oost tegen de 
dijk gespoeld. De “Thealotte” voer tot in de rijsschermen onder de dijk. De 
reddingsboot door de paarden tot even over de kruin van de dijk getrokken voer uit 
naar de “Thealotte” en zo bereikte Prins Hendrik vergezeld van Graaf von 
Bernsdorff met de reddingsboot ons eiland ‘s morgens ongeveer 11 uur, 
ooggetuigeverslag. Het was de laatste keer dat van de vlaggestok van de 
zuidervuurtoren de vlag wapperde. Kort daarna werd de vlaggestok weggehaald. In 
de zomer van 1914 heeft de “Thealotte” hier voor het laatst gevaren. Met de 
“Thealotte” verdween ook de houten steiger.  
Om terug te komen op de dienst van Oostmahorn. 
In 1913 word de “Schiermonnikoog” vervangen door een grotere 
“Schiermonnikoog” die 100 personen kon vervoeren en was uitgerust met 2 
motoren van 24 p.k. elk. De oude “Schiermonnikoog” kreeg de naam “Friesland” 
en werd reserve boot met ligplaats Ameland. De 2e ondernemer van de 
rijksveerdienst was de Vries van de Lemmer, de 3e weer Foppe de Jong van 
Ameland, terwijl per 1 januari 1920 Wagenborgs Passagiersdiensten ondernemer 
werd. 
In 1915 begon Wagenborg met de stoomraderboot “Vooruitgang 2” een passagiers-
dienst van Groningen op ons eiland, van en naar de “Vooruitgang” werden de 
passagiers vervoerd met voortgeboomde ondiepgaande boten. Een motorbarkas, 
die het werk moest doen lag veel te diep om de wagens te kunnen bereiken. 
Ongeveer het volgend jaar kwam er een motorbarkas met platte bodem die 60 
passagiers kon vervoeren en de wagens wel kon bereiken. Als de motor van de 
barkas het deed had men spoedig verscheidene passagiers overgevaren. De motor 
was niet erg bedrijfszeker en als er dan geboomd moest worden was men lang 
onderweg. Later kwam er nog een platte houten bak bij die 100 personen kon 
vervoeren en door de barkas getrokken moest worden. Ook toen weigerde de motor 
herhaaldelijk en dan kon het gebeuren dat de Heer G. Wagenborg zelf als motor 



ging fungeren, in badpak gestoken uit de bak in ‘t water sprong en de bak 
voortduwde terwijl een 2e persoon bomende zorgde dat men de juiste koers hield. 
Bij storm weer viel dit niet mee. Eenmaal dreef het hele geval zover af dat men 
tenslotte bij de sluis de dijk bereikte. De reddingsboot voer uit, om zonodig aan het 
afdrijvende geval assistentie te verlenen. 
In 1919 bracht Wagenborg de motorboot “Vooruitgang 3” in de vaart. Het eerste 
jaar moest deze boot echt de kinderziekten overwinnen. De motor was her-
haaldelijk defect en het is meermalen gebeurd dat de postboot extra diensten moest 
verrichten om gestrande passagiers te vervoeren. In 1922 met de ingebruik neming 
van de spoorlijn Winsum Zoutkamp werd de bootdienst Schiermonnikoog 
Groningen omgezet in een dienst Schiermonnikoog Zoutkamp. Fr werd 
op vaste tijden gevaren n.l. ‘s morgens p1m. 11 uur, ‘s middags plm. 5 uur wat 
inhield dat minstens 1 maal per dag van de punt van de hogewal gevaren moest 
worden wat minstens een half uur rijden was, met paard en wagen. 
Met mooi weer vonden de passagiers dit wel interessant, konden zich verlustigen 
als de voerlui, veelal jongkerels tussen de 16 en 20 jaar tegen elkaar aan ‘t 
hardrijden waren, wie zijn vracht het eerst op de plaats van bestemming had, heb 
hen wel horen zeggen: “Het lijkt hier Ben Hur wel”. 
Bij slecht weer of als er vaker gereden moest worden waren de klachten niet van de 
lucht. Meermalen moest er 3 maal achterelkaar naar de punt van de hogewal 
worden gereden. Velen het lange wachten moede trokken schoenen en kousen uit 
en gingen lopende de hoge wal op. Gewoonlijk reden 5 wagens. Iedere wagen kon 
12 passagiers vervoeren. Ook is een vrachtauto ingeschakeld geweest voor 
passagiersvervoer over de hogewal. Voor de auto daar kun stoppen moesten 
planken worden uitgelegd waar de auto opgereden werd anders zakte hij in het 
zand weg. Van de auto moesten de passagiers op de wagens overstappen die ze aan 
boord brachten. Voor de wagens golden de volgende tarieven: 1 rit van of naar de 
ree F 1,50. Naar of van de staart F 2,- de bocht van de hogewal F 2,50. De punt van 
de hogewal F 3,-, de punt van het rif F 4,-. Van beide laatste plaatsen kon bij de 
allerlaagste waterstand gevaren worden. 
In 1918 word een N.V. opgericht die met de stoomboot “Pionier” een passa-
giersdienst begon van Groningen naar hier. Als nieuwigheid had men een 
landingsboot op wielen de Amphibie. Van de lading battings van de hier bij paal 
14 op 2¢ febr. 1918 gestrande tjalk “Navigator” van 150 ton word een partij 
aangekocht. Hiervan werd op de ree een korte steiger gemaakt waar de Amphibie 
moest aanleggen voor opnemen en afzetten van passagiers. De smalle teakhouten 
statietrap met ijzeren leuning aan de binnenkant van de dijk werd vervangen door 
een brede trap van battings. 
Met de Amphibie was men niet gelukkig. Op reis naar hier bleef hij in de modder 
steken en braken de kamraden. Na reparatie heeft hij inderdaad enige keren 
passagiers van de steiger naar de “Pionier” gebracht, maar in een slakkegang. De 
36 p.k. motor was te zwak om de boot op wielen een behoorlijke snelheid te geven. 
De wielen werden er dan ook spoedig onder vandaan gehaald maar toen was men 
weer afhankelijk van paarden en wagens wat niet de bedoeling was. De N.V. heeft 



maar 1 jaar bestaan. De steiger werd door Wagenborg overgenomen. Bij hoog 
water konden daar de barkas en de bak aanleggen voor opnemen en afzetten van 
passagiers, bij laag water deden de wagens dit.  
Begin April 1924 is de aankomst van de vlet met passagiers en het overstappen er 
van in de postkoets, verfilmd. Deze zwart-wit film die hier enige ma1en vertoond 
is, is in het bezit van Hotel van der Werff. Met deze grote koets de kleine was al 
afgedaan is voor 't laatst gereden in Juni 1925. Komend met een vracht passagiers 
van de hogewal rolden van beide achterste wielen de hoepels af. Zonder verder 
ongemak kwam de koets, waarvan de wielen door de voerman terdege in de gaten 
werd gehouden bij de dijk aan. Daar liet hij de passagiers uitstappen en daar is de 
koets later gesloopt. 
Tot 1927 is toen nog gereden met een overdekte Duitse legerwagen zonder veren. 
In de winter wanneer het postschip later de postboot t.g.v. ijsgang niet kon varen, 
werd de verbinding met de vaste wal zo goed mogelijk onderhouden met een jol. 
Daarna met een ijsvlet en toen weer met een jol. Het waren moeilijke tochten die 
het uiterste vergden van het uithoudingsvermogen van hen die meevoeren. 
Eenmaal werd de jol met een lijn van het vuurpijltoestel aan land getrokken, toen 
de bemanning er zelf niet in slaagde, door de laatste ijsbarrïere voor de wal heen te 
breken. Een der opvarenden de Heer J. Bouma van Oostmahorn kroop over het ijs 
om de overgeschoten lijn binnen te halen. Tijdens de winter van 1922 dreef de jol 
komende van Oostmahorn met het ijs naar Engelsmanplaat, waar de bemanning in 
het reddingshuisje moest overnachten. Tijdens zo'n winter kon het eiland lange tijd 
geïsoleerd zijn. Eenmaal in Maart zijn lapjeskooplui hier 17 dagen ingevroren 
geweest. In 1917 duurde het isolement 14 dagen. In die winter dreef de postboot 
met het ijs het Friese Gat uit en de Noordzee op. Het kostte de bemanning gehol-
pen door vrijwilligers veel moeite en ontbering om met een roeiboot de postboot te 
achterhalen en op een veilige ligplaats terug te brengen. Wanneer vanwege het 
getij ‘s morgens vroeg met jol of ijsvlet gevaren moest worden, werd in de vroege 
wintermorgen, vlak voor ons huis op de misthoorn geblazen, om degenen die met 
de boot mee moesten bijeen te krijgen. Op Vrijdag 8 Febr. 1929 maakte de jol haar 
laatste tocht door het ijs, enkele reis Oostmahorn-Schiermonnikoog, leden van de 
pers maakten deze reis mee. Enige dagen later keerde de bemanning per vliegtuig 
naar de vaste wal terug. 
Heel vroeger was er een lied dat bij het uitvaren der jol gezongen werd, “Het 
jolelied”. Dit is helaas in de vergetelheid geraakt1. 
Het in gebruik nemen van de eerste veerdam 1 aug 1927 welke dam ook maar 
steiger werd genoemd omdat men dat zo gewoon was bracht een hele verandering 
en ook verbetering. Men was echter erg van ‘t getij afhankelijk. 
De postboot kon er alleen bij hoog water aanleggen en de “Vooruitgang” alleen bij 
heel hoge tijen. Zo bleven ook nog in de zomer van 1928 paarden en wagens 
gehandhaafd bij het gewone passagiers vervoer. In 1929 waarin de 
“Schiermonnikoog” werd vervangen door de “Brakzand” werd de dienstregeling 

                                                        
1 Jolelied: is er iemand die hier iets meer van weet? 



zo opgesteld dat alleen bij hoog water werd gevaren en de postboot aan de 
”steiger” kon landen. Door het uitdiepen van de vaargeul en gebruik te maken van 
platte landingsboten kon de volgende jaren al spoedig met minder hoog water 
worden gevaren. Op paarden en wagens werd alleen nog een beroep gedaan in 
noodgevallen o.a. bij abnormaal laag water, in de winter bij ijsgang en voor extra 
bootdiensten. Wat betreft de platte landingsboten bracht de “Bavaria” een 
uitkomst. Deze boot evenlang als de “Vooruitgang” lag maar 70 c.m, diep, was 
derhalve ook bereikbaar voor paarden en wagens en kon naar ik meen wel 400 
personen vervoeren. Andere, kleinere maar meer zeewaardige landingsboten 
volgden zoals de “Agger” de “Ameland” en de “Monnik” Met deze boten werden 
bij extra diensten of abnormaal laag water wel passagiers naar de vaste wal 
vervoerd. Enige tijd heeft Wopke Fenenga met zijn motorboot “de Monnik” een 
passagiersdienst op Oostmahorn onderhouden totdat hem het aanleggen op 
Oostmahorn verboden werd. 
In de droge zomer van 1959 zijn voor 't laatst met paard en wagens passagiers over 
de hogewal vervoerd. 
Met de ingebruikneming van de nieuwe veerdam, Mei 1962 met een aanlegplaats 
in de diepe Siege, vanwaar ook met pallaagwater gevaren kan worden zijn 
landingen aan de hogewal en vervoeren van passagiers met paarden en wagens 
overbodig geworden, maar hiermee is ook het laatste beetje romantiek in 't verkeer 
met de vaste wal verdwenen. 
Met de toename van het vreemdelingen bezoek steeg ook de behoefte aan meer 
woon en logeergelegenheid. Hotels en pensions werden vergroot, er werden 
nieuwe bijgebouwd. 
In 1911 waren de enigste huizen aan de badweg de slagerij van van Hessen  
aan 't begin en het badhuis aan het eind. Daarna tijd werd in betrekkelijk korte de 
westkant nagenoeg volgebouwd. Er herrees een nieuwe Noorderstreek. De 
vroegere ook wel 2.9.17 huizen2 geheten moest verdwijnen door het overstuiven 
der duinen. De hoge brede duinenrij west van het badhuis word met schop en 
kruiwagen geëgaliseerd. Er werd een boulevard over aangelegd van 't badhuis tot 
noord van de toren. 
Verder is men niet gekomen omdat toen al de afslag der duinen begon met de 
stormvloed van 13 januari 1916. 
Aan de boulevard werden een drietal huizen gebouwd. Er kwam een groot bord te 
staan met opschrift: “Bouwterrein te koop, het gekochte blijft eigendom van do 
koper”. De zee is er mee weggegaan en heeft het tot op heden niet teruggegeven. 
Villa “Opduin” moest 2 keer worden verplaatst. Het tegenwoordige “Anagber” in 
1917 aan de boulevard gebouwd moest reeds in 1919 worden afgebroken, is op 
zijn huidige plaats herbouwd. “Scopia”, de westelijkste villa herrees aan de 
badweg is later getransformeerd en vergroot tot bet huidige “Elim”. Noord van de 
toren was een lange brede vlakte met hoog struikgewas “Het hertenbos” Hier 
bevond zich de waterwinplaats voor het badhuis. Aan ‘t begin der vlakte stond de 

                                                        
2 2.9.17 huizen – kent iemand deze uitdrukking? 



electrische centrale van ‘t hotel (badhuis) die het hotel en ‘t paviljoen van 
electriciteit voorzag en van leidingwater dat in een grote tank op ‘t hotel werd 
gepompt. Ten noorden van die vlakte een hoge brede duinenrij waarop de 
boulevard-een tegelpad. als de huidige Langestreek- en de villa's. Vanaf de 
boulevard en ook vanuit de serre van 't hotel had men een uniek uitzicht over het 
bad en strand leven dat zich afspeelde op het strand vlak benoorden het hotel dat er 
met een straatweg en verder met een plankpad mee verbonden was. Op dit strand 
stonden de badkoetsjes, die in mijn jeugd al niet meer in het water werden gereden 
en de badstoelen en badtenten een situatie waarom wij nu zouden watertanden. 
Huize “Zeeborg” was het ijshok van het hotel. In winters met ijs werd hier ijs in 
opgeslagen dat in de zomer diende voor koeling van dranken in het hotel. 
Na het verdwijnen van de boulevard met villa’s, het badhuis waarvan een klein 
deel word gebruikt voor een nieuw veel kleiner hotel en teslotte na het verdwijnen 
in 1925 van het paviljoen zocht men veiliger plaatsen op voor huizenbouw. 
Karrepad, Louwvlakte en zwarte duinen werden volgebouwd. De aardappelgrond 
in de duinen moest er aan geloven en was in 1956 geheel verdwenen. Nieuw 
Dokkum verrees. Van meer recente datum zijn de beide bungalow parken. Door dit 
alles is de opname capaciteit van ons eiland belangrijk toegenomen. 
Er verrezen huizen aan de oostkant van de badweg, aan de reddingsweg, in het 
pastorieland aan de reeweg. Thans zijn Johannes Aaltjesland en Matje land aan de 
beurt om te worden volgebouwd. 
Dit laatste land kan genoemd zijn naar een vrouw die Matje heette, maar ook naar 
de vlaktemaat mad. In 't laatste geval zou 't Madjeland zijn.  
Met zoveel nieuwbouw activiteit rondom, kon VVV niet achterwege blijven. Zo is 
dan dit jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en heeft VVV haar 
eerste nieuwe kantoorgebouw gekregen, dat naar we zullen hopen, zal voldoen aan 
de eisen des tijds 
Mr. Banck dichtte in zijn tijd:  
Ging de zeevaart ook verloren  
Die hun lust was en bestaan  
nieuwe welvaart als tevoren  
brengt de zee haar kind’ren aan  
Gasten en bezoekers komen  
Overal van stad en land  
heelkracht zoeken in de stromen  
van oen levenwekkend strand. 
 
Met de wens, dat deze welvaart tot in lengte van dagen bestendigd mag worden wil 
ik dit artikel besluiten. 
 
Merendeels uit het hoofd opgeschreven.  
Pasen 1968 
J. J. Visser. 
 



 
Kort nieuws 
 
Kinderliedje 
 
Van mevrouw Gardy Faber-Visser ontving de redactie het volgende: 
“In “Uit Frieslands Volksleven” van Waling Dijkstra, uitgegeven in 1895, vond ik 
bijgaand gedichtje. 
Dit kinderliedje zong mijn beppe uit Peasens altijd voor me in het Fries. Tot nu toe 
heb ik het nooit in het eilanders gehoord. Is het iets voor ’t Heer en Feer?”. 
De redactie vond van wel en we laten het hieronder volgen, met de vraag of er 
eilanders zijn die het liedje kennen? (De spelling is overgenomen uit het genoemde 
boek; duidelijk is dat deze spelling nogal afwijkt van de tegenwoordige).  
 
Der siet in lytje fooint op de dyk,  
Di lape syn skuwn. 
Da koam or in woinfol folk oan riden,  
Da friegene him of hi aik in bole howwe wue. 
Hi sei fan nooi en miende fan ja;  
Hjo smietene him lykwol ion to.  
Dêr ried hi mooi feur Mosselsmans daer,  
Mosselman sei: hwa is dêr feur?  
Jeust mooi de kneupen, 
Di is syn wyf ontleupen.  
Harlingen yn de ni-je sted,  
Dêr de klok fjeuwer uwre let;  
Dêr is in bern feaun 
Yn riften en dokke bibeaun.  
Ho scil dat bern hjitte?  
Sonte Janne Pjitte. 
Hwa scil 't berntsje iten jaen?  
Heit mooi de silvren leppel,  
Hwa scil berntsje drinken jaen?  
Mem mooi de blanke borsten. 
En as it stort, hwêr scil 't dan lizze?  
Ofter op it tjorkhoof. 
Dêr leit in blaauwen steen, dêr moste net op trapje. 
Den trapest yn Marias skette.  
Hwat het Maria dan yn 'e skette?  
Dat bern. 
Hwat het dat bern yn 'e haan ?  
In lytje buek. 
Hwat stiet dêr yn to lôzzen? 
Fan heit en mem en soster en bruer. 



 
( Vertaling: 
Er zat een kleine jongen op de dijk, die lapte zijn schoenen. Toen kwam er een 
wagenvol mensen aangereden, die vroegen hem of hij ook een witbrood hebben 
wou. Hij zei van nee en meende van ja; ze wierpen hem evenwel een toe. Daar reed 
hij mee voor Mosselmans deur, Mosselman zei: wie is daar voor? Joost met de 
knopen, die is zijn vrouw ontlopen. Harlingen in de nieuwe stad, waar de klok vier 
uur slaat; daar is een kind gevonden in luiers en doeken gebonden. Hoe zal dat kind 
heten? Sint Jan en Pieter. Wie zal het kindje eten geven? Vader met de zilveren 
lepel. Wie zal het kindje drinken geven? Moeder met de blanke borsten. En als het 
sterft, waar zal ’t dan liggen? Achter op het kerkhof. Daar ligt een blauwe steen, 
daar moet je niet op trappen. Dan trap je in Maria’s schoot. Wat heeft Maria dan in 
de schoot? Dat kind. Wat heeft dat kind in de hand? Een klein boek. Wat staat daar 
in  te lezen? Van vader en moeder en zuster en broer.). 
 
Orebijt 
 
Bauke Henstra 
 
In 1937 werd door de eilander aannemer Jan Hooghart aan de Badweg (tegenover 
Egbertsduin) een bungalow (architect Venstra) gebouwd. De opdrachtgever was de 
heer P. Cannegieter. Het huis heeft van de familie de naam Orebijt gekregen.  

 
Over de betekenis van deze naam bestaan verschillende verklaringen.  



In het boek 'Stinsen in Friesland' wordt gesproken van een buitenplaats 'Orebyt' of 
'Orebijt'. 
Deze buitenplaats stond in Dronrijp. Het is niet precies bekend wanneer het buiten 
is gebouwd. Ook op de kaart van Schotanus (1718) staat deze buitenplaats vermeld 
en in “Uit Frieslands Volksleven” van Waling Dijkstra.  
Hoog boven aan de zuidzijde van het huis aan Tichelwurk nr. 11 zijn twee 
gedenkstenen ingemetseld.  
Wat het meest de aandacht trekt is de gedenksteen van de twee vechtende mannen 
in een boot. Het is een open boot met een zwaard en een duidelijk zichtbaar roer. 
Aan de kleren en aan de kleine hoeden op de vloer van de boot kan men zien dat 
het jonge mannen uit de hogere stand zijn. Daaronder staat de spreuk: 
Door de Nyt wordt Twist Geboren 
Door Gebyt Dit Oir Verloren 
Het verhaal gaat dat de twee zonen van de slotheer verliefd waren op hetzelfde 
meisje en in de minnetwist beet de een de ander een oor af. Een prachtig verhaal. 
Een onvervalste 17e/18e eeuwse verklaring van de naam van het huis. De waarheid 
is helaas veel meer met de voeten in de Dronrijper klei. “De Orebyt” betekent heel 
gewoon “de arbeid”. Er was hard gewerkt om deze boerderij zo groot te maken en 
het ruime huis te kunnen betalen. 
Enno Wiersma, de zoon van de eigenaar, mevr. T. Wiersma-Cannegieter, houdt het 
liever op de betekenis Orebijt = Arbiter (Vrederechter). 
 
 
Met dank aan de heer E. Wiersma, Amsterdam. 
 
Zeeborg 
 
Bauke Henstra 



 
Bijgaande foto van het huisje van Wagenborg –  Zeeborg (het vroeger ijshuisje van 
het Badhotel: zie Van Badhotel tot Strandhotel;  't Heer en Feer, jrg. 10 (2008) 
themanummer, blz. 29 en 30) zal misschien sommige mensen doen schrikken: het 
lijkt alsof er een hakenkruis op geschilderd is. Maar … het is geen hakenkruis, 
maar een swastika – het heilige symbool uit Hindoeïsme en Boeddhisme. Swastika: 
Een Sanskrietwoord met de betekenis van 'welzijn', 'voorspoedig' -- het eeuwige 
symbool van geluk dat van oudsher wordt aangetroffen in de oude beschavingen 
van India, China, Japan en de beide Amerika's, en in Griekenland en Rome (ook bij 
de eerste christenen). Het symbool komt ook voor in het zegel van het Theosofisch 
Genootschap.  
En daar gaat het hier om: de grootvader van B. Wagenborg was, met mevrouw 
Cannegieter-van Itterson, lid van de Theosofische Kring in Leeuwarden.  
De foto is gemaakt in de 20-er jaren van de vorige eeuw; in 1934 is de swastika op 
het huisje overgeschilderd.  
 
Uit de archieven 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Verkoping van een scheepswrak 
 
Het is ongetwijfeld een levendige boel geweest in de herberg van Johannes 
Cremer6) op Schiermonnikoog (het huidige Hotel van der Werff), op vrijdag 19 
april 1822. “s Morgens om 10 uur wordt daar het scheepswrak van het in 1821 



gestrande brikschip “Susan” van kapitein William Main uit Leland bij Penzance4) 
in Engeland, bij opbod verkocht1). 
De griffier van het Vredegerecht in Holwerd, waaronder Schiermonnikoog valt,  
Josephus Joannes Heep, is hiervoor naar het eiland gekomen. De eigenaar van het 
wrak William Main, heeft de Fa. Barend Visser en Zoon5), negotianten uit 
Harlingen, gemachtigd om namens hem op te treden. Deze heren zijn tegelijk 
agenten van Lloyds. Zij hebben wellicht de nacht al in de herberg doorgebracht. 
Men zal vooraf toch even hebben willen rondkijken, de verkoping regelen en  het 
wrak zien. 
De tuigagie en verder aanhoorigheden zijn door bevordering en tuschenkomst van 
het Ministerie des Strandvonders ter verkoop gepresenteerd.. 
Uit het verbaal van verkoop blijkt verder niet wat te koop wordt aangeboden. De 
aankondiging dat het wrak zou worden verkocht zal vermoedelijk zijn beperkt tot 
wat de strandvonder presenteerde. Het schip zelf was al in 1821 gestrand en zal al 
gedeeltelijk in het zand zijn weggezonken. 
De strandvonder zelf brengt het eerste bod uit. Het is Ruurd Melles Fenenga2),  
secretaris van de grietenij Schiermonnikoog. Hij biedt fl. 200,= 
De tweede bieder is Thomas Fenenga2), een broer van Ruurd. Hij is mr 
timmerman. 
Het bod van Ruurd wordt door hem met fl. 50,= verhoogd. Strandvonder Ruurd 
doet er nog  fl. 25,= bij. Mogelijk dat de vaart er toen even uit was en de gedachte 
post vatte, dat voor een hogere prijs geen gegadigden waren. Pieter Roodenhuis, 
koopman te Harlingen verhoogt het bod van de strandvonder met fl. 0,75. Maar dat 
is een misrekening. Ruurd biedt nu nog fl. 10,=  meer. Jacob Cornelis Jansen, 
zeekapitein te Stavoren, verhoogt het bedrag met nog fl. 4,=. Jan Scheltes Slagter3) 
vervolgens nog fl. 10,=. Thomas Fenenga doet er nog fl. 3,= bij, waarop Jacob 
Cornelis Jansen het geboden bedrag nog met fl. 18,25 verhoogt. Koper wordt de 
laatste bieder voor een totaal bedrag van fl. 321,=. 
Door de regeling, dat van het verhooggeld boven het eerst gedane bod aan de 
bieder 20 cent van iedere gulden wordt betaald, hebben de bieders op de koper na, 
die ochtend een bijverdienste gehad. Aan de eerste hoogste bieder wordt fl. 5,= 
uitbetaald. Ruurd Melles Fenenga beurt die ochtend fl.7,= en de premie voor het 
eerste bod is totaal fl. 12,=. Broer Thomas fl. 10,60. Roodenhuis, die maar 75 cent 
bood, moet zonder strijkgeld  naar Harlingen terug. Jan Scheltes Slagter heeft die 
ochtend fl. 2,= verdiend. De rekening voor Jacob Cornelis Slagter is als volgt: 
koopsom fl. 321,= verhoogt met 10% voor de kosten is totaal fl. 353,10. Daarvan 
mag hij aftrekken het verdiende strijkgeld ad fl. 4,40. 
Van deze gebeurtenis wordt door griffier Heep een verbaal opgemaakt, dat nog 
dezelfde dag door de verschillende autoriteiten wordt ondertekend. 
Door Fa. Barend Visser en Zoon als vertegenwoordiger van de eigenaar, de koper 
Jacob Cornelis Jansen, de getuigen Ede Abrahams Zeilinga, assessor van het 
Grietenij Bestuur en Jacob Masdorp, de Grietenij-ontvanger.  



De getuigen beide wonende op Schiermonnikoog. Als laatste tekent griffier Heep 
als vertegenwoordiger van het Vredegerecht. En dan is er ongetwijfeld een moment 
voor de kastelein. Ook die moet leven. 

 
1)Tresoar, toegang 16, inv. nr. 1280 
2)zie H.D. Teensma, pagina 117 
3)hij komt ook voor als Jan Scheltes Slager, zie ’t Heer en Feer jaargang 10, nr. 3 
pagina 67, noot nr. 7 
4)gelegen aan Mount’s Bay tussen Lands End en Lizard Point in het uiterste 
zuidwesten van Engeland. 
5)Een belangrijke rederij en scheepsbouwerij uit Harlingen. In de 19e eeuw werden 
door deze firma verscheidene schepen voor de Walvisvangst  bij Spitsbergen 
uitgerust. De bemanning van deze walvisvaarders bestond voor een groot  uit 
bewoners van de kuststreek en de waddeneilanden. 
6)In het boek “Hotel Van der Werff  Anno 1726, het eerste huis ter plaatse”, 
wordt Cremer met de voornaam Johan aangeduid. In de Burgerlijke Stand van 
Schiermonnikoog heet hij Johannes. 
 
Zeeprotest VII 
 
Ook Remt Christiaan Jaski, gezagvoerder van het kofschip “de Vrouw Geertruida” 
wonende op Texel 1) ondervindt hinder van het winterweer. Op 8 februari 1828 
komt hij op de rede van Terschelling. Hij is met een lading hout onderweg van 
Dantzig naar Amsterdam. Maar door de harde wind en opkomende vorst wordt hij 
opgehouden en ziet zich vanwege het ijs genoodzaakt van de rede van het eiland op 
te zeilen naar de haven van Westterschelling. In de nacht van 11 op 12 februari  
moet hij het zwaardtouw kappen: terwijl het kabeltouw door den gang van het ijs 
aan stukken brak en daarbij gemelde zwaardtouwen met de ankers verloren. Op 12 
februari arriveert hij in de haven. Dit gaat nevenmin zonder schade: en bij het 
inkomen almede enige schade aan tuig en touwwerk bekomen heeft en verpligt is 
geweest adsistentie van sjouwers en zeelieden te moeten innemen veroorzaakt door 
het aanzeilen van een daar liggend smakschip. 
De 13e februari laat Jaski van zijn belevenissen een zeeprotest opmaken door 
notaris Reedeker van Terschelling. 2) 
 
1) Remt Christiaans Jaski, * Schiermonnikoog 5 okt 1800, overl Den Helder 28 
juni 1864. Zie H.D. Teensma, pag. 158. Jaski trouwt in 1827 op Texel met Aagje 
Hendriks Boermeester van dat eiland. Hij is daar gaan wonen. Toch meen ik 
(Pieter Fokkes Visser) hem, gelet op zijn afkomst, onder de Schiermonnikoger 
zeelieden te mogen rangschikken.   
2) Tresoar, toegang 26, inv. 130009, akte nr. 8 
 
Zeeprotest VIII 

 



Het  kofschip de Vrouw Elisabeth, gevoerd door schipper Simon Jans Jaski 1) heeft 
op 23 oktober 1829 en volgende dagen in Eckernförde 2) gerst geladen met 
bestemming Amsterdam. Op 27 oktober wordt met zuidwestenwind zee gekozen. 
De reis verloopt met wederwaardigheden. Ter hoogte van het eiland Borkum, raakt 
het schip op 1 december zwaar lek zoodat men onophoudelijk moest pompen, dat 
het daarbij zoo sterk begon te vriezen dat het geheele dek met ijs bedekt was. 
Jaski vindt het nodig om nog dezelfde dag met hulp van een visserschuit het Friese 
Gat binnen te zeilen. Bij de zgn. Witte Ton gaat hij voor anker. Door tegenwind en 
stroom wordt hij daar tot de 3e december opgehouden. Vanwege de ijsgang moet 
Jaski het ankertouw laten kappen om met de vloed zo ver naar binnen te komen, 
dat het schip een veilige plaats kan vinden. Echter hij komt niet verder dan de Bant 
3), waar het schip aan de grond raakt. Het vaartuig is inmiddels zo lek dat pompen 
niet meer helpt. Daarbij ligt het rondom in het ijs. Ten einde hun levens te redden, 
ziet de bemanning zich genoodzaakt het schip te verlaten. Op 4 december ligt de 
Vrouw Elisabeth nog bij de Bant, maar de volgende dag is er niets meer te zien. 
Jaski laat op 5 december een zeeprotest opmaken bij notaris Witteveen te 
Metslawier. 4) Een slechte Sinterklaas voor de schipper en zijn bemanning. 

 
1) geb. 23 maart 1779 en overl. 9 april 1855 te 

Schiermonnikoog, zie H.D.  
      Teensma, pag. 157  
2) gelegen aan de Eckenförder Bucht in Sleeswijk Holstein 

aan de kant van de Oostzee 
3) noordelijk van Oostmahorn 
4) Tresoar, toegang 26, inventaris nr. 104015, akte nr. 161, 

d.d. 5 dec 1829 
 
Zeeprotest IX 
 
Het verlies van een boven lijzeil en bree fok en 11 dagen later … door een stort zee 
geheel over zijde geslagen, ten gevolge waarvan het grootzeil is geborsten, de 
scheepsboet en andere scheeps aanbehooren over boord zijn geraakt, en de lading 
is overgezet, en zij genoodzaakt zijn geweest, na alvorens het gemelde zeil, een 
ankertouw enzovoorts te hebben gekapt en verdere zeeschaden hebben bekomen, 
alles breder in zijn scheepsjournaal te hebben vermeld, de naaste haven op te 
zoeken .. 
Een lange zin vol ellende, waaraan geen eind lijkt te komen. Het is oktober 1829 
als het smakschip de Vrouwe Antje onderweg van Petersburg met een lading 
rogge naar Amsterdam  in problemen komt. Ytjen Jans Post 1) is de kapitein van 
dit schip. 
Met behulp van een loods komt men op de 22 oktober 1829 onder Oostmahorn ten 
anker. Het is de bedoeling van Post om door te varen naar Ezumazijl om daar de 
geleden schade aan schip en lading vast te stellen. Eerst wordt echter op 24 oktober 



door notaris Witteveen van Metslawier een zeeprotest 2) opgemaakt ten huize van 
de weduwe van Etienne Babois, kasteleinse te Ezumazijl. 

 
1) Yten Jans Post, ged. Schiermonnikoog 24 mei 1761, overl. aldaar 

4 juni 1838. 
Hij tr. 1e in 1791 te Slooterdijk met Pietje Sjoerds van Ameland 
en 2e. 1798 met Antje Ennes Dijkstra van Ameland. Zie H.D. 
Teensma, pag. 234. In het zeeprotest is geen woonplaats van de 
kapitein vermeld. Toch meen ik betrokkene onder de 
Schiermonnikoger kapiteins te mogen rangschikken. 

2) Tresoar, toegang 26, inventaris 104015, akte 144. Men zou 
denken dat Post eerst naar Ezumazijl is door gevaren, alvorens 
het protest te laten opmaken, maar in de akte staat dat hij zal 
trachten door te varen naar Ezumazijl.         

 
Verenigingsnieuws 
 
Sabel van veldwachter Douwe Minnema weer terug op 
Schiermonnikoog 
Remkje Bouman-Visser 
 

Douwe Minnema werd geboren in 1883 in 
Aalsum. Minnema volgde Sake van der 
Werff op als veldwachter. Van der Werff 
kocht in 1913 Hotel de Boer, thans nog 
steeds Hotel van der Werff.  
Zodoende werd Douwe Minnema in 1913 
als bezoldigd veldwachter op 
Schiermonnikoog benoemd. 
Minnema woonde in het huis naast het 
boothuis (nu café It Beuthús), het vroegere 
armenhuis. Thans behoort het pand bij de 
winkel van Schut’s supermarkt.  
 
Op de foto (collectie Gerda de Voogd) zien 
we Minnema met vrouw en oudste dochter, 
Trijn. 
 
Minnema werd in 1933 ontslagen.  
Hij werd door het parket meegenomen naar 
Leeuwarden, waar hij een jaar in de 

gevangenis heeft gezeten. Wat was er gebeurd? De robbenjagers verkochten de 
vlerken van de zeehonden voor twee gulden aan de gemeente. Minnema moest 



daarop toe zien. Hij sjoemelde met de vlerken en de gelden en is daar voor 
veroordeeld. Er zijn twee gedichtjes over deze affaire. 
 
Gedicht van het eiland.  
En waarom moesten we Minnema nu missen 
Ik weet het niet, ik weet het niet 
Die nieuwe man, die maakt die zaak hier maar aan ’t twisten 
Ik weet het niet, ik weet het niet 
Sla hem maar dood, morsdood. 
 
Gedicht van Zoutkamp. 
Op zee is tegenwoordig ook niks meer te beginnen 
Daar zwemmen zeehonden met aangenaaide vinnen. 
 
Minnema werd opgevolgd door politie Halm; deze was hier van 1933-1939. In 
1939 kwam politieman Schokker op het eiland. 
Minnema bleef wel in het huis aan de 
Nieuwestreek wonen en is in 1947 overleden. 
 
 
Wanneer de tweede foto (collectie Gerda de 
Voogd) is gemaakt is niet bekend – waarschijnlijk 
ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis 
(zoveel jaar getrouwd?). De foto is gemaakt voor 
hun huis aan de Nieuwestreek; op de achtergrond 
zien we het boothuis. 
 
’t Heer en Feer heeft de sabel van Douwe 
Minnema op 10 augustus 2009 cadeau gekregen 
van zijn kleindochter Gerda de Voogd-Minnema, 
dochter van zijn zoon Dik – die op het eiland Broer 
werd genoemd. De sabel werd overhandigd door 
de oudste achterkleinzoon van Douwe Minnema aan Remkje Bouman-Visser. 
 



 
Foto Dick Bouman    foto Hilbert G. de Vries 
 
 
Van de bestuurstafel 
 
’t Heer en Feer is een vereniging die zich bezig houdt met de cultuurhistorie van 
het eiland Schiermonnikoog. Niet alleen inwoners van ons eiland interesseren zich 
hiervoor omdat zij zelf nog veel weten van vroeger, of omdat hun familie al sinds 
jaar en dag op dit unieke plekje in de Waddenzee woont, maar ook gasten die het 
eiland met een bezoek vereren en in de ban raken van de schoonheid en het unieke 
karakter van het eiland willen graag meer weten dat wat er nu te zien is, en zijn ook 
nieuwsgierig naar het verleden. Hoe zag het er vroeger uit, hoe heeft het eiland 
zich ontwikkeld tot wat het nu is, welke spannende verhalen en leuke anekdotes 
zijn er te vertellen over karakteristieke persoonlijkheden uit het verleden?, enz. 
Tijdens de wekelijkse open markten in de zomer komt onze vereniging middels een 
eigen marktkraam direct in contact met de gast. Bezoekers die voor het eerst op het 
eiland zijn, komen nieuwsgierig kijken naar wat we te koop hebben, stamgasten 
struinen onze stapels boekjes over allerlei onderwerpen uit de historie af, om te 
controleren of ze toch vooral alles al hebben! 
Het doel van de marktkraam is het promoten van ’t Heer en Feer. En dat blijkt ook 
te werken. Door het aanspreken van mensen, het vertellen over onze activiteiten, 
en door de aansprekende boekjes, zij het met foto’s, dan wel met een wat 
diepgaander onderwerp, is onze omzet behoorlijk. Vorig jaar kon de vereniging 
een kleine duizend euro bijschrijven, en werd een heel aantal nieuwe leden 
ingeschreven. Zo vormen onze activiteiten op de open markt een niet te 
onderschatten onderdeel van onze verenigingsactiviteiten. 
Ook blijkt de kraam trefpunt voor oude vrienden. Nog maar een paar weken 
geleden ontmoette een bestuurslid, die dienst had, een oud klasgenoot die al sinds 
jaar en dag in het buitenland woont. Herinneringen ophalen uit het verleden was 
natuurlijk direct het gevolg, en waar kan dat nou beter dan bij de marktkraam van 
’t Heer en Feer! 



Ook dit jaar zijn we weer volop bezig op de open markt. En, zoals het op het 
moment van schrijven lijkt, wordt ook dit jaar weer een succes. En mocht u onze 
kraam nog niet gezien hebben, houd het dan in de gaten voor volgend jaar!  
 
‘t Heer en Feer aangewezen als ANBI 
 
Begin juli is de eilander cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer door de 
belastingdienst aangewezen als ANBI.  
Wat is een ANBI? 
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut 
beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. In dit 
geval ’t Heer en Feer.  
Kenmerken ANBI. 
Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen 
en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.  
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het 
recht van schenking.  
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een 
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard 
binnen de daarvoor geldende regels 
Wat betekent dit voor u? 
Voor u betekent dit dat u financiële donaties, collecties of goederen aan ’t Heer en 
Feer kunt schenken/nalaten zonder betaling van successierecht.  
Wat betekent dit voor ’t Heer en Feer? 
Voor ’t Heer en Feer betekent dit dat eventuele schenkingen van waardevolle 
collecties geaccepteerd kunnen worden zonder dat belastingen een belemmering 
vormen.  
 
Van de penningmeester 
 
In onze bestuursvergadering hebben we besloten tot wijziging van de betaling van 
de jaarlijkse contributie van ’t Heer en Feer. 
Wij willen met ingang van 2010 de contributie jaarlijks via automatische incasso 
innen. 
In het tijdschrift van augustus 2009 vindt u een brief waarin u kunt aangeven of u 
akkoord gaat met de automatische incasso. Het grote voordeel voor u is dat u niet 
kunt vergeten te betalen én er totaal geen werk van heeft. 
Wij hopen dat veel leden positief op deze verandering zullen reageren en de 
incassomachtiging aan ons terug sturen. 
In het volgende tijdschrift hoort u van ons wanneer we incasseren en natuurlijk 
hoeveel mensen er zijn overgestapt op automatische incasso. 
 
 



Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘De lucht versierd, de elementen bespeeld’. In: Noorderland, zomer 2009, blz. 
39-42. 
 
Over Thijs van den Berg en zijn vliegerparadijs. 
 
* ‘Vietnamees lakwerk op Schiermonnikoog’; in Nieuwe Dockumer Courant, 3 
augustus 2009, blz. 9. 
 
Over Liesbeth Perdok van de designshop Oostenwind 
 
* ‘Begraven op Schiermonnikoog’; door Leon Bok en Tjeerd Jongsma, 
eindredactie Commissie Funerair Erfgoed Gemeente Schiermonnikoog, 2009. 57 
blz.  
  
De geschiedenis van het kerkhof en een overzicht van de geselecteerde bijzondere 
grafmonumenten. 
 
* Fietskaart Schiermonnikoog; uitg. Soepboer Rijwielverhuur, 2009. 
 
Op de achterkant van de fietskaart zijn (fragmenten van) eilandbeschrijvingen uit 
de 19e eeuw afgedrukt. Er zijn vier verschillende beschrijvingen: J. Ackersdijck, 
1826; A.H. van der Boon Mesch, 1862; Henry Havard, 1875; Hugo Suringar, 1877. 
(Eén beschrijving per kaart). 
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Lichtwachter Derk Swiers en familie 
 
J.M.F. Swiers 
 
Waarom Derk Swiers, geboren op 28 november 1853 te Sappemeer, zich ertoe 
gedreven voelde om in 1891 zijn zeemansleven vaarwel te zeggen en te kiezen 
voor een lichtwachtersbestaan op de vuurtoren van Schiermonnikoog: we zullen 
het nooit te weten komen. 
De vader en grootvader van Derk waren scheepskapiteins. Beiden bevolkten vele 
jaren de wereldzeeën met zeilschepen zoals bark, smak, galjoot of schoener.  
In de monsterrollen vinden we Zwier Swiers, de vader van Derk, op 28-jarige 
leeftijd als stuurman op smak Vrouw Alida en een jaar later op kofschip Vrouw 
Margaretha. Het jaar daarop, in 1846, was Zwier kapitein op smak De Hoop.  
Van Derk´s opa Tijmen Swiers is bekend, dat hij op Nieuwjaarsdag 1829 als 
scheepskapitein in het Franse havenstadje Caen overleed. Is hij ziek geworden en 
een natuurlijke dood gestorven of stond zijn dood misschien in verband met het 
einde van de Franse revolutie? We kunnen er alleen maar naar gissen. 
Toen Derk Swiers nog een baby was, verhuisde het gezin Zwier Swiers van 
Sappemeer naar Harlingen. Ongetwijfeld heeft dit in verband gestaan met het 
zeemanschap van zijn vader.  
Als kind van negen jaar verloor hij in 1862 zijn moeder en een jaar later overleed 
ook zijn vader, drie kinderen nalatend van respectievelijk 13, 11 en 10 jaar. 
Derk was de jongste. We mogen aannemen dat ze onder de hoede kwamen van de 
nog in Hoogezand en Sappemeer wonende familie. 
Drie andere kinderen van het gezin, Aaltje en tweeling Pieter en Roelof, waren al 
op zeer jonge leeftijd in Harlingen overleden. 
Frouwina, het tweede kind van Zwier en Anna Maria, was in 1878 getrouwd met 
de Vlielander zeeman Gerrit Cornelis Bruijn, telg uit een familie van zeelieden en 
postschippers. Frouwina heeft tot haar dood op Vlieland gewoond. Ze kreeg zeven 
kinderen. Gerrit Bruijn was eerst enkele jaren kapitein op de bark Jean Babtist. 
Daarna werd hij een bekende Kaap Hoorn-vaarder en was hij tot aan zijn 
pensionering kapitein op driemast fregatschip Adriana.  
Derk Swiers, die we later als lichtwachter op Schiermonnikoog tegenkomen, ging 
aanvankelijk zeewaarts. We vinden hem als matroos op de schoeners Anna en 
Catharina en op kofschip Nooitgedacht. Daarna staat hij in monsterrollen als 
stuurman aangemonsterd op de schoeners Johann Heinrich en Fennechiena. Na 
enige tijd ontving hij van het Ministerie van Marine een aanstelling als 
hulpzeeloods en tenslotte werd hij zeeloods.  
Toen hij die functie had bereikt, trouwde hij in 1879 met Margaretha Olthof, 
dochter van een zeeman in hart en nieren.  
Derk en Margaretha gingen in Delfzijl wonen, waar hun kinderen Zwier, Johannes, 
Timen, Johanna en Frouwina geboren werden. Een eerste verdrietige gebeurtenis 



voor het gezin vond plaats op Oudejaarsdag 1890, toen oudste zoon Zwier op 9-
jarige leeftijd overleed.  
En dan is er begin 1891, nog maar kort na het overlijden van hun oudste, opeens 
die mogelijkheid om lichtwachter op de vuurtoren van Schiermonnikoog te 
worden. Derk zou in dat geval de zee vaarwel moeten zeggen maar ach, kan je bij 
een lichtwachter op een eiland eigenlijk wel van een vaarwel spreken?  
Derk is ongetwijfeld af en toe bij zus Frouwina op Vlieland geweest. Was daardoor 
zijn belangstelling voor het wonen op een eiland al gewekt, en heeft dat hem ertoe 
gebracht naar de lichtwachtersbaan te solliciteren? Besloot hij die ommezwaai in 
werk voor zijn kinderen te maken? Zelf had hij immers zijn ouders al op zo jonge 
leeftijd verloren, en ook zijn vrouw Margaretha had haar vader Frederik Olthof in 
haar jeugd maar bitter weinig aan de wal meegemaakt.  
 
Derk aanvaardt de betrekking als lichtwachter en in maart 1891, kort na de 
geboorte van dochtertje Frouwina, verhuist het gezin naar Schiermonnikoog, niet 
wetend welke dramatische gebeurtenis hen een aantal jaren later op dit eiland zal 
overkomen. Ze gaan wonen in een van de beide lichtwachtershuisjes aan het 
Westerduinenpad, vlak naast de noorder vuurtoren die vanaf 1 april het werkterrein 
van vader Derk zal zijn. 
Van 1891 tot 1908 was Derk lichtwachter op de vuurtoren van Schiermonnikoog. 
Hoe heeft hij zijn werk in de vuurtoren ervaren? Zal hij heimwee naar het zo totaal 
andere zeemansleven hebben gehad of was dit werk hem op het lijf geschreven?  
Zoon Timen erfde in later jaren van hem een scheepsmodel van een driemast 
zeilschip met hulpstoomaandrijving, ‘Fortuin’ geheten. Wellicht was het 
toegestaan, dat Derk tijdens de eenzame uren in de vuurtoren aan het scheepje 
werkte, maar hij kan het ook hebben gemaakt toen hij met pensioen was gegaan. 
De Fortuin staat nu in het Maritiem Museum te Rotterdam.  
Wat zullen de kinderen van de zo directe nabijheid van strand en zee hebben 
genoten! Al snel ging de zesjarige Johannes naar de lagere school, lopend op zijn 
klompjes, al dan niet meeliftend met een passerende paard en wagen.....Twee jaar 
later vergezelde broer Timen hem op deze dagelijkse gang naar school. De zusjes 
Jo en Wine en ook de twee later nog geboren jongens hebben allemaal de lagere 
school van Schiermonnikoog doorlopen. De kinderen hebben zich in die jaren het 
Schiermonnikoogs, de eilander taal, goed eigen gemaakt. 
Naar school dus, en in de vrije tijd thuis helpen, maar ook genieten van zand en 
zee, van duinen, stiekem een strik spannen voor een konijn, een beetje strandjutten, 
koekeloeren bij de gasten van het Badhotel....kortom alle genoegens van kinderen, 
wonend op het eiland....  
Van de twee kinderen die er in het gezin nog bij kwamen, werd de in 1893 geboren 
zoon weer Zwier genoemd. In die tijd was het gebruikelijk om een kind, wanneer 
het vorige kind overleden was, nogmaals naar dezelfde grootouder te vernoemen. 
Zwier leek sprekend op zijn oudere broer Timen, maar was niet voor zeeman in de 
wieg gelegd. Hij bleek een koopmansgeest te hebben en had in later jaren samen 
met zijn vrouw een winkel in comestibles en koloniale waren.  



In 1897 arriveerde Alje, de benjamin van het gezin. Naar verluidt is hij wel eens 
liefkozend Aljechien genoemd. Hij werd later de musicus van de familie en 
verdiende zijn brood voor hem en zijn gezin als orgelleraar en dirigent van 
zangkoren.  
Timen - mijn vader - heeft de zeeliedentraditie van de familie in ere gehouden. 
De beide meisjes bleven vrijgezel. Johanna had een kwetsbare gezondheid. 
Frouwina was ooit verloofd, maar een huwelijk is er niet van gekomen. Ze was 
wijkverpleegster en in later jaren hebben deze gezusters samen in het hartje van de 
stad Groningen een pension gehad.  
Terug naar Schiermonnikoog, naar die verschrikkelijke gebeurtenis op zaterdag 3 
februari 1900, kort na de 15e verjaardag van Johannes Frederik.  
 
Dokkumer Courant, 4 februari 1900: 
  
SCHIERMONNIKOOG, 4 februari 1900. 
Een ernstig ongeluk valt van hier te melden. De lichtwachter D.S., vader van een 
talrijk gezin, zich gister namiddag omstreeks 5 uur, met zijn 15-jarigen zoon over 
den oostelijken kwelder langs het noorder strand naar huis willende begeven, 
slaat, door den mist misleid, een verkeerde richting in. Na eenig dwalen komt de 
man tot de vreeselijke ontdekking, dat zij zich op een zandrug bevinden die, door 
den inmiddels opgekomen vloed van de vaste kust gescheiden, langzamerhand 
geheel met water overdekt wordt. Hooger en hooger stijgt het, totdat zij ten laatste 
tot de borst in het water staan. Verkleumd en verstijfd omgeven door duisternis die 
iedere 
poging om zich te oriënteren belet, moet de ongelukkige vader bemerken dat zijn 
zoon die hij steeds steunt en moed inspreekt al stiller en stiller wordt. Toen na 
eindeloos schijnende uren eindelijk een plekje der zandbank droogvalt, kan hij bij 
het schemerend morgenlicht zien dat zijn kind is verkleumd, bezweken van koude. 
Uitgeput van het uren lange staan zinkt hij ook ter neder in doffe gevoelloosheid, 
niet meer in staat iets ter eigene redding te doen. Van uit het dorp trekt in den 
vroegen Zondagmorgen een breede schare van mannen en jongelingen op om te 
trachten de vermisten die men beide dood waant, te vinden. Allen spoeden zich in 
de richting waar de ongelukkigen het laatst zijn gezien. Na lang zoeken vindt men 
ze eindelijk op de uiterste zuidoostpunt van het strand; de vader nog levend doch 
niet in staat om te loopen of te staan wordt op een paard naar het dorp gebracht, 
terwijl het lijk van zijn ongelukkig kind hem op een wagen volgt. Heeft de arme 
moeder onbeschrijfelijke angst geleden om man en kind, die ze beiden verloren 
achtte, troost heeft ze bij haar verlies, haar man, de kostwinner van haar arm gezin 
mocht ze behouden. 
  
Leeuwarder Courant van 7 februari 1900:  
  
Men meldt uit Schiermonnikoog: Eergisteren tegen den avond verdwaalde de 
lichtwachter D. Swiers met zijn 15 jarig zoontje op de wijde strandvlakte, de Balg 



geheeten, ten O. van ons eiland. Door den plotselingen mist en het wenden van den 
wind liep hij oostwaarts door, waar hij westwaarts had moeten loopen ten einde 
thuis te komen. Het gevolg was dat beiden door het opkomend water bevloeid 
werden en uren lang, in vier voet hoog water, staande hebben doorgebracht. Na 
veel zoekens werden zij gisteren morgen gevonden. De vader heeft het kunnen 
uithouden, maar het jongetje is op de plaats zelve bezweken. 
  
In deze krantenberichten vinden we een andere lezing dan de mijne (J.M.F. Swiers) 
hieronder. Zelf ga ik uit van hetgeen mijn vader - Timen, de jongere broer van 
Johannes - later aan zijn kinderen heeft verteld.  
De lezing van de kranten is naar mijn mening minder compleet dan de feiten die 
wij als familie via overlevering hebben gehoord. Het is immers zeer wel mogelijk 
dat Timen en zijn moeder na hetgeen hen overkwam niet meteen in staat waren om 
er uitgebreid over te praten, geschrokken en verdrietig als beiden waren. Ook vader 
Derk zal daar aanvankelijk niet toe in staat zijn geweest. Echter, de gebeurtenis 
werd wel meteen telegrafisch naar Dokkum en Leeuwarden doorgeseind…. De ene 
lezing spreekt de andere bovendien niet tegen, zo blijkt hieronder. 
Mijn lezing – op basis van familieverhalen - is namelijk als volgt:  
 
Het is zaterdag 3 februari 1900. 
Vader Derk maakt die middag met beide oudste zoons een voettocht over het 
eiland. Johannes was twee weken daarvoor 15 jaar geworden. Van 13-jarige Timen 
weten we, dat hij van plan was om later zeeman te worden. Van Johannes is dat 
niet bekend. Vader en zoons gaan over de oostelijke kwelder van het eiland en 
willen langs het Noordzeestrand weer huiswaarts gaan. Door plotseling opkomende 
zware mist en het daardoor totaal wegvallen van de wind als hulpmiddel voor het 
bepalen van de goede richting, ziet Derk als ervaren zeeman dat het niet 
verantwoord is om de tocht voort te zetten. Bovendien liggen er tussen de 
zandbanken geulen die bij vloed dieper worden en hij weet dat de stroming daarin 
verraderlijk sterk kan worden. Hij wil zijn kinderen snel in veiligheid brengen 
maar ....moet kiezen !...... Beide kinderen meenemen kan niet, want hij moet ze 
door de watergeulen heen dragen. Derk besluit om eerst de jongste naar een 
veiliger plek binnen de bewoonde wereld te brengen en daarna terug te gaan om 
ook Johannes op te halen. Is Timen eenmaal op de voor hem bekende weg, dan kan 
hij zelfs in zware mist zijn huis wel vinden.  
Om te voorkomen dat Johannes in paniek raakt en zal gaan dwalen, bindt Derk een 
touw aan een strandpaal en knoopt deze ook aan Johannes vast. 
Daarna kan hij min of meer onbezorgd zoon Timen als eerste naar de bewoonde 
wereld brengen. Johannes belooft zijn vader dat hij het touw niet los zal maken en 
rustig op de terugkeer van zijn vader zal wachten.  
Derk brengt Timen weg en haast zich terug naar Johannes. Tot zijn schrik merkt hij 
dat de watergeulen door de vloed dieper zijn geworden, dat er veel stroming in 
staat en...dat hij niet in staat zal zijn om, Johannes dragend, er nog een keer 



doorheen te waden zonder het risico te lopen dat zij beiden door de sterke stroming 
worden meegesleurd en verdrinken. 
Hij komt terug bij Johannes en moet noodgedwongen samen met hem de nacht op 
de zandbank doorbrengen om na hoogwater het eb getij af te wachten. Vader 
spreekt zoon moed in, maar de nacht duurt lang....het is februari, het water is koud 
en stijgt. Op het hoogtepunt van de vloed staan beiden tot aan hun middel in het 
ijskoude water.  
Op het eiland wordt intussen bekend, dat Derk en Johannes worden vermist. Men 
gaat zoeken, maar door mist en vloed belemmerd duurt het tot de ochtenduren 
voordat vader en zoon worden gevonden. Johannes blijkt door uitputting en 
onderkoeling al te zijn overleden. Derk, ook onderkoeld en totaal uitgeput maar 
nog wel in leven, wordt op de rug van een paard gelegd, wellicht om op die manier 
zijn onderkoelde lichaam snel de warmte van het paard te kunnen geven. Zo wordt 
Derk naar huis gebracht. In de wagen achter het paard wordt het lichaam van 
Johannes, zijn overleden oudste, vervoerd.  
 
Derk en Margaretha moesten door deze gebeurtenis voor de tweede maal in hun 
leven afscheid nemen van een oudste zoon. Derk blijft in leven maar het zal in het 
gezin nooit meer zijn zoals het geweest is.  
Ook voor Timen was het een dramatische gebeurtenis. Zijn vader moest kiezen 
tussen hem en zijn broer. Hij bleef leven... zijn broer mocht maar 15 jaar worden... 
“Vader moest kiezen !“....... 
Johannes wordt op de vrijdag daarna op het kerkhof bij de Nederlands Hervormde 
kerk op Schiermonnikoog begraven. 
Maakte Derk de voettocht met zijn zoons ter ere van het feit dat Johannes 
binnenkort zijn eerste aanmonstering op een schip zou maken ? We weten het niet, 
zoals we zoveel niet weten. Wel voelen we het verdriet van dit gezin en het 
machteloze, misschien zelfs wel schuldige gevoel van Timen, ook al was er geen 
enkele reden voor hem om zich schuldig te voelen.  
„Vader moest kiezen !.........“  
Derk koos ervoor om zijn 13-jarige jongste zoon als eerste terug te brengen en, o 
wonderlijke gewaarwording, dankzij die beslissing kan ik er nu over schrijven.... 
Tot aan het moment van overlijden zal Johannes samen met zijn twee jaar jongere 
broertje Timen een mooie Schiermonnikoger jeugd hebben gehad. Er zal veel 
plaats geweest zijn voor bezigheden die jongens graag doen. De zee was dicht bij 
huis en het geweld van de elementen hebben ze van nabij meegemaakt. Bij storm 
hoorden ze de zee bulderen en de wind loeien en fluiten rondom de vuurtoren. 
Vanuit hun slaapkamer of bedstee konden ze ‘s avonds het vuurtorenlicht zien. 
Ik vraag me af hoe het bij storm in de vuurtoren was. Derk had op zee vaak zwaar 
weer meegemaakt. Misschien was het daarboven bij storm voor hem nu een veilige 
haven? Hij moest wel extra alert zijn op schepen die uit de koers raakten en 
daardoor op een zandbank dreigden vast te lopen. Dat was immers naast de zorg 
voor het vuurtorenlicht het allerbelangrijkste van zijn werk als lichtwachter en hij 
kende de grillige stromingen van de zee rondom de eilanden als geen ander. Uit 



zijn ervaringen als loods wist hij in welke gebieden men bij zwaar weer extra 
oplettend moest zijn.  
Hoeveel schepen zijn er na een waarschuwing van hem door reddingsploegen van 
het eiland in veiligheid gebracht?  
 
Timen was vanaf die noodlottige februaridag in 1900 de oudste van het kinderrijke 
gezin, dat moest leven van het schamele lichtwachtersalaris. Hij zal zijn ouders 
geholpen hebben zoveel hij kon, langs het strand hout voor kachel en stoof hebben 
verzameld en geregeld op strooptocht zijn gegaan. Dit laatste was officieel 
verboden, maar uit hetgeen ik erover las, kreeg ik niet de indruk dat het verbod 
streng werd nageleefd. Zo vlak bij de duinen wonend was het bovendien heel 
gemakkelijk om ’s avonds ergens een strik te zetten, langs sluipweggetjes weer 
naar huis te gaan en de volgende morgen voor dag en dauw te gaan kijken of ze 
een paar dagen een goede maaltijd zouden krijgen… 
Op het eiland was het gewoonte dat jongens die na hun lagere schooltijd naar de 
zeevaartschool wilden eerst een paar jaar als bootsjongen of lichtmatroos gingen 
varen om pas daarna te beginnen met een opleiding aan de zeevaartschool. Er 
moest in de meeste gevallen eerst geld verdiend worden om de opleiding te kunnen 
betalen. 
Timen ging pas op 20-jarige leeftijd naar de zeevaartschool op Schiermonnikoog. 
Of hij eerst nog naar zee is geweest, weten we niet. In ieder geval moest ook hij 
eerst lange tijd ergens geld verdienen voor zijn opleiding.  
Na de pensionering van lichtwachter Derk moest deze met zijn gezin het 
diensthuisje bij de vuurtoren verlaten en werd in het dorp een huis aan de 
Langestreek gekocht. ‘Ons Nestje’ heette het indertijd. In later jaren, toen de 
familie Swiers al naar de stad Groningen was verhuisd, is dit huis in tweeën 
gesplitst en beide huisjes worden nu door vakantiegangers bewoond. In het 
gedeelte aan de Langestreek-om-de-noord liggen in het halletje de plavuizen die in 
de tijd van het gezin Swiers de keldervloer vormden. Zo is er toch nog iets uit het 
grijze verleden bewaard gebleven. 
Derk, Margaretha en hun jongste zoons hebben maar een paar jaar in Ons Nestje 
gewoond. De andere kinderen waren al naar Groningen vertrokken en hun ouders 
met jongste zoons reisden hen in 1912 achterna. Beide ouders hebben tot hun 
overlijden in de stad Groningen gewoond.  
 
Timen, de hekkensluiter van een zeeliedenfamilie. 
Na de opleiding van 1906 tot 1910 aan de zeevaartschool op Schiermonnikoog 
kwam Timen als stuurman in dienst van de Rotterdamsche Lloyd. De reizen gingen 
naar Hamburg, Bremen, Marseille, rond Kaap Hoorn en via het Suez Kanaal naar 
Nederlands Indië. Na die jaren werd hij als kapitein aangesteld bij de grote 
handelsvaart, de zogenaamde ‘wilde vaart’ - zonder vaste routes - van de SSM 
(Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij) te Rotterdam. Hij voer als gezagvoerder 
op onder meer de Gaasterland en de Midsland. Scheepskapitein was hij, zoals 



groot- en overgrootvader waren, met het grote verschil dat het nu geen driemast 
zeilschip meer was, maar een stoomschip. 
 
Zie voor uitgebreide genealogische gegevens: www.joswiers.nl 
 
Nogmaals: de sabel van veldwachter Douwe Minnema 
 
In ’t Heer en Feer, jrg. 11, nr. 2 hebt u kunnen lezen dat ’t Heer en Feer de sabel 
van veldwachter Douwe Minnema heeft gekregen van zijn nazaten. Helaas is het 
artikeltje niet volledig, waarvoor onze excuses aan de familie! 
Siebe de Voogd, die de uiteindelijke overdracht deed is niet de oudste 
achterkleinzoon, maar de jongste achter-achterkleinzoon van Douwe Minnema.  
In het artikeltje was sprake van een kleindochter van Minnema, Gerda de Voogd-
Minnema, die het wapen aan de Cultuurhistorische Vereniging had geschonken. 
Maar zij heeft dat gedaan samen met de andere kleindochter van Minnema, Erna 
Bekaert-Minnema. Deze woont op Curaçao en heeft een zoon die Douwe heet – 
genoemd naar pake Douwe. Voor deze zoon was oorspronkelijk de sabel bedoeld. 
Maar aangezien de sabel dan per vliegtuig meegenomen moest worden en er 
problemen zouden ontstaan bij het invoeren er van  heeft de familie met elkaar 
besloten om de sabel te schenken aan ’t Heer en Feer; waarvoor nogmaals onze 
dank aan de familie. 
Er bestaat nog een mooie foto (uit het archief van Eddy Bakker) van veldwachter 
Douwe Minnema in vol ornaat – met sabel! – bij een optocht van het muziekkorps 
op de Langestreek. Zie voor deze foto de rubriek ‘Oude foto’s’. 
 
De storm van 1883 - vervolg 
 
Douwe M. Homan 
 
Naar aanleiding van het artikel ‘De storm van 1883’ in ‘t Heer en Feer, 11 (2009) -
nr. 2, kwam er een reactie van Jan Holwerda, dat ook zijn overgrootvader, Douwe 
Jitzes Visser, bemanningslid van de WL 4 ‘De Klopper’, tot de slachtoffers van 
deze ramp behoort. 
Van de 17 schepen die op 6 maart 1883 zijn vergaan tussen Rottumeroog en 
Terschelling - met 83 slachtoffers alleen al uit Paesens/Moddergat - is van drie 
schepen de WL 4 ‘De Klopper’ (schipper Klaas Jitzes Visser), de WL 9 ‘De Jonge 
Dirkje’ (schipper Auke de Vries) en de WL 16 ‘De Twee Gebroeders’ (schipper 
Hendrik Pilot) nooit meer iets vernomen of teruggevonden. Mogelijk hebben deze 
schippers getracht de grondzeeën en branding in de zeegaten en rond de eilanden te 
ontlopen en zee op te vluchten, met het noodlottig resultaat dat allen zijn 
verdronken. 
De WL 4 ‘De Klopper’ heeft als enige van de vloot vier man aan boord in plaats 
van de gebruikelijke vijf. 



De bemanning bestaat uit: 
schipper Klaas Jitzes 
Visser, 43 jaar; zijn broer 
Douwe Jitzes Visser, 41 
jaar; Abe Christiaan 
Visser, 28 jaar; en Joeke 
Doekes de Vries, 45 jaar. 
Eigenaren van deze in 
1846 gebouwde aak van 
30 ton zijn: Klaas Visser 
2/5, Douwe Visser 1/5, 
Hermanus Wobma 1/5 en 
J. Feenstra 1/5. 
 

Gedeelte van het monument op de dijk bij Paesens/Moddergat 
 
De nabestaanden van Douwe Jitzes Visser zijn: zijn vrouw Tjitske Frederiks 
Visser, 40 jaar en zijn kinderen Tjitske, 13 jaar; Trijntje, 11 jaar; Klaaske, 8 jaar; 
Frederik, 6 jaar; Jitze, 3 jaar; en Hiltje, 9 maanden. 
 
Klaaske (1874-1973) trouwt op 27 april 1904 met Jackele Sijtsma (1880-1932) op 
Schiermonnikoog. Jackele is een zoon van Jan Sijtsma en Alida Ekamp en 
onderhoudt met Rink Dubblinga met een zeilschip een beurtdienst tussen 
Schiermonnikoog en Dokkum. Het echtpaar krijgt 5 kinderen: Tjitske (1906-1999), 
getrouwd met Taeke Holwerda; Alida Aukje (1909-1962), getrouwd met Wyb 
Groendijk; Janette(1911-1999), getrouwd met Freerk Visser en nog twee vroeg 
overleden kinderen. 
Het echtpaar heeft o.a. gewoond aan de Langestreek nr.136. 
 



 
v.l.n.r.: Alida, Janette, de hond Fanny,Jackele Sijtsma, Klaaske Sijtsma-Visser en Tjitske 
 
 
 
Oude foto’s 
 



 
Schiermonnikoog had in 1919 twee fanfare korpsen.  
De Fanfare Schiermonnikoog was opgericht in 1888; men heeft dit nog lang op de 
kwitantie afgedrukt – voor een gulden per jaar kon je bijna honderd jaar geleden 
een jaar ‘Donateur der Vereeniging’ zijn. 
 

  
 
Bij diverse feesten was er een samenwerking van beide korpsen. De foto (uit het 
archief van Eddie Bakker) is gemaakt op koninginnedag 31 augustus 1919 op de 
dag dat meester Gasau afscheid nam van de lagere school. Het afscheidsfeest werd 
met muziek door de twee eilander fanfares opgeluisterd. 



Geheel rechts op de foto zien we een praalwagen, daar voor wandelen - achter 
dorpsveldwachter Minnema - rechts burgemeester v. d. Berg en links wethouder 
Ede Teensma. 
De muzikant links van Minnema is Riekert Visser; links van Riekert - met de 
Bugel - een winkelbediende van de Bazar, naam onbekend. Links van hem met de 
Piston nog voor de mond Jotsje Hoekstra; hij was fotograaf en winkelier en hij 
woonde aan de Badweg. Voor Jotsje loopt Melle Kalfsbeek; hij was eerst boer, en 
later pensionhouder in de Middenstreek. De jongeman lopend in het gras op de 
voorgrond is Gerrit Bakker, een broer van Foppe Bakker: de muzikant rechts 
achter Gerrit met grote lichte Ierse pet. Achter hem zien we Watze Schaafsma. 
Links van Gerrit Bakker, in grijs kostuum, en met lichte Ierse pet loopt Ede Visser. 
De laatste man die bekend is is Lytje Willem. Hij loopt voor Ede Visser aan de 
buitenkant van de stoet; hij loopt enigszins voorover met de tuba onder zijn 
linkerhand. Aan de rechterkant van deze foto, op de Noordoosthoek van het oude 
plantsoen, staat de dorpsveldwachter Minnema in zijn nog nieuwe uniform. 
Minnema heeft ook meegespeeld in het korps; zie de volgende foto (eveneens van 
Eddie Bakker). 

 
 
(In de Leeuwarder Courant van 17 juli 1931 staat een verslag van het feest ter ere 
van het 25-jarig jubileum van burgemeester Van den Berg. ’s Avonds was er een 
concert van het fanfarekorps “Schiermonnikoog” in de nieuw gebouwde 
muziekkoepel tegenover de woning van de burgemeester. Hierbij staat: “Als een 
bijzonderheid zij nog vermeld, dat aan den vlaggestok, welke staat in den tuin van 
den burgemeester, hedenmiddag prijkte met twee seinvlaggen, waarvan de 



beteekenis is: “Laat ons bij elkander blijven tot wederzijdsche steun”. -  
Tegenwoordig is de naam van het korps “IN”, naar de twee vlaggen). 
 

 
 
Een foto uit het archief van ’t Heer en Feer.  
Sinterklaas kwam in 1946 met het busje van Van der Werff naar de openbare 
school. De rol van Sinterklaas werd gespeeld door Rimada van Bon. 
 



 
Foto, genomen voor Hotel van der Werff, ong. 1936; uit het archief van Bauke 
Henstra. V.l.n.r.: Tjeerd Visser, S. Matroos, T. van Dijk, W. Groendijk. Groendijk 
heeft zeker enkele konijnen verschalkt; zie de buit aan het fietsstuur.  
 

 



Een foto, eveneens uit het archief van Bauke Henstra. Een zomerse middag in de 
theetuin van Hotel van der Werff. In het midden juffrouw Dien. Links in de 
badstoel zou de heer Groenier uit Groningen zijn. Rest is onbekend. Ong. 1939. 
 
 
Diefstal onder kerktijd 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Het viel mij op dat in relatief korte tijd twee keer een inbraak c.q. diefstal  
plaats vond op zondag tijdens een kerkdienst. Curieuze gebeurtenissen. 
 
Het was op zondag 7 mei 1820, dat de 17e jarige Foppe.R. omstreeks 14.30 uur 
door een zijraam binnensloop in het huis van Evert Jeltes Huisman 1), schipper en 
winkelier te Schiermonnikoog. Foppe zal de bewoners van het pand naar de kerk 
hebben zien lopen en is daarna op pad gegaan. Hem wachtte echter een verrassing. 
Huisman had twee zusters 2) gevraagd op de woning te passen. Als hij de grendels 
van het zijraam heeft losgewerkt en naar binnen klimt, ontmoet hij daar de 24 
jarige Alida Judith Frederiks Schultze. Foppe vraagt haar: “Wat doet gij alhier?” 
“Het is om U te vangen omdat men suspicie 7) op U hadde” is het antwoord, op dat 
moment komt haar zuster Anna uit de achterkamer te voorschijn. 3) De zussen 
overmeesteren Foppe, binden hem met touw en bewaken hem tot de familie 
Huisman uit de kerk komt. 
Evert Huisman heeft vrij snel de grietman van het eiland op de hoogte gesteld. 
Dit blijkt uit een brief van Johan Stachouwer aan de Officier bij de Rechtbank van 
Eerste aanleg te Leeuwarden, die hij nog dezelfde dag dateert en vergezeld laat 
gaan van een aantal verklaringen die de betrokken personen aan hem hebben 
afgelegd. De verdachte is in bewaring genomen en Stachouwer vraagt aan de 
genoemde officier hoe er verder moet worden gehandeld. 

 
Al om 18, = uur start de grietman met het horen van de getuigen en de verdachte. 
Men kan zich voorstellen dat hij dadelijk na het melken (Stachouwer was boer op 
Pathmos) door de Lytje Hege naar de Rechtkamer in het huidige hotel Van der 
Werff is gegaan om daar zijn taak als vertegenwoordiger van het Openbaar 
Ministerie op zich te nemen. Wellicht heeft hij voor het melken al een boodschap 
naar de secretaris Ruurd Melles Fenenga gestuurd, die in zaken als deze optrad als 
griffier. 
Laten we eerst kijken wat Evert Jeltes Huisman heeft te zeggen. 
Hij verklaart dat zedert eenige tijt bedenking is geweest of niet de persoon van 
Foppe R. een aanslag maakte om bij gelegenheid inbraak in mijn huis te doen om 
reden van bedenking op Zondag voor Paas dezes jaars des namiddags uit de kerk 
komende vonden wij het zijvenster open en ons wel erinderde (dat) het voor 
kerktijd digt was geweest, en bevonden hebbende eenig geld vermissende, de 



perzoon van Foppe R. meer en meer in bedenking gekomen zijnde, wijl hij een 
arme jonge is en volgens zeggen van andere kinderen altijt geld bij zich hadde, en 
wij zedert dien tijt hem nasporende denkende dat hij bij onse afwesigheid daar 
weer een aanzoek op zou doen, waarom wij zedert dien tijt wanneer wij naar de 
kerk gingen een of meer int geheim in huis lieten blijven, en zoo heden namiddag 
daar toe verzogt hebbende mijns vrouws beide zusters met name Alida Judith en 
Anna Cornelia Fredriks, en bij onse tuis komst uit de kerk den verdagte perzoon 
door hun bevonden aangehouden en gebonden waarvan ik dadelijk kennis aan den 
Grietman heb gedaan. 3) 

 
Ook Alida en Anna vertellen hun verhaal dat aansluit bij dat van Huisman. 
Tenslotte wordt ook de verdachte verhoord. Hij geeft toe dat hij het venster in het 
huis van Evert Jelles Huisman heeft geopend en daardoor in het huis is 
geklommen. 
Verder hebben wij hem gevraagd tot wat einde hij daar in het huis doen zou, 
antwoorde hij dat wiste hij niet. 

 
Als de verslagen zijn opgemaakt en de begeleidende brief is getekend, zit het er 
voor de grietman en de griffier eerst weer op. Er zal nog wel even over zijn 
nagepraat op het eiland. 

 
Ruim een jaar later klimmen Stachouwer en Fenenga opnieuw in de pen. Nu wordt 
aan de Officier bij de Rechtbank in Leeuwarden verslag gedaan van een 
ontvreemding uit de pastorie.  
Op zondag 23 september 1821 is tussen negen en half elf uren onder het uitoefenen 
der Godsdienst uit de Pastorie van den Predikant Hemmo Wilhelmus Hazelhoff  
een blauw doosje gestolen. In dit doosje zaten sieraden, die vermoedelijk aan 
mevrouw Hazelhoff toebehoorden. Het waren een lange gouden ketting welks 
lengte zevenmaal om de hals toe konde reiken met daaraan een borstbeeld waarin 
een hond met een brief in de bek was te zien en twee armbanden met gouden 
sloten. 
De volgende dag, op maandag dus, om ongeveer half negen worden de sieraden 
aan de deursring van de Grietman gevonden door zijn knecht. Uit nader onderzoek 
blijkt dat er een stuk van de halsketting met het borstbeeld mist. 
Gemelde goederen zijn gestoolen zonder eenige verdachtheid althans zonder de 
minste grond op deze of geene te kunnen hebben dat de middelen tot nasporingen, 
door ons in’t werk gesteld dierhalven ook tot nog toe geene nut heeft kunnen 
strekken, zo eindigt de brief. 4) 
 
Naschrift. 
De verklaring van Evert Jeltes Huisman, dat hij twee met name genoemde zusters 
van zijn echtgenote heeft gevraagd op het huis te passen tijdens de kerkdienst, stelt 
mij voor problemen.. Hij noemt Alida en Anna zusters van zijn vrouw. 



De echtgenote van Evert Huisman ( Janneke Freerks Schultze, d.v. Freerk Wilhelm 
Schultze en Reintje Lammerts) had wèl twee zusters echter met de namen Meins 
en Gesina. 5) In de tweede familie Schultze 6) zijn Alida Judith en Anna Cornelia 
dochters van  Freerk Willems en Garhardina Schultze. Deze laatste was een nicht 
van Janneke Freerks Schultze. Freerk Willems nam de geslachtsnaam van zijn 
vrouw aan. Hierdoor ontstond de tweede familie Schultze, waaruit o.a. Alida en 
Anna zijn voortgekomen. 
Wie de vergissing van de zusters heeft gemaakt is moeilijk te achterhalen. Het 
bleek mij dat de gegevens van Teensma op dit punt juist zijn.  
Met de insluiper Foppe R., liep het uiteindelijk goed af. Hij trouwde in 1839 op het 
eiland en kreeg twee kinderen.    
 
Noten: 

1. In 1832 bij de samenstelling van de kadastrale gegevens was Evert Jeltes 
Huisman eigenaar van het huis aan de Langestreek, kadastraal bekend 
gemeente Schiermonnikoog, sectie B, nr. B 474. Waarschijnlijk is  
dit het huis, dat nu bekend staat als Catrienes huus. Evert Huisman werd 
op 16 nov 1766 gedoopt te Schiermonnikoog en overleed daar op 29 
maart 1837. Hij tr. daar op7 juli 1799 met Janneke Schultze, geb, 26 jan 
1776 te Schiermonnikoog en daar overleden op 2 dec 1850. 

2. zie het naschrift. 
3. verbaal van het verhoor door Johan Stachouwer. Gemeentearchief 
Schiermonnikoog, nr. 25 
4. brief van de grietman van Schiermonnikoog d.d. 25 september 1821, gemeente 

archief Schiermonnikoog, nr. 25 
5. Zie Teensma pag. 248 
6. Zie Teensma pag. 25 
7. verdenking 
 
Mishandeling van twee eilanders door Duitse militair 
 
Bauke Henstra 
 
Een rapport, opgetekend op 27 December 1943 door de Opperwachtmeester der 
Marechaussee, gewest Groningen, groep Oostdongeradeel, post Schiermonnikoog; 
en gericht aan de Heer Burgemeester der Gemeente Schiermonnikoog te 
Schiermonnikoog.  
Onderwerp: mishandeling van twee arbeiders door een Duitsch militair. 
 
Naar aanleiding van een verzoek van den Heer Burgemeester der gemeente 
Schiermonnikoog om een onderzoek in te stellen naar een op 24 December 1943 
plaats gehad hebbende mishandeling van twee arbeiders door een Duitsch militair,  
heb ik op 24 december 1943 naar aanleiding hiervan gehoord: PIET VAN DER 
WERFF, geboren 27 November 1912 te Schiermonnikoog, van beroep 



betonwerker, wonende  te Schiermonnikoog, Voorstreek no 179a, die verklaarde: 
“Ik ben werkzaam bij de firma KOOL en WILDEBOER, welke verschillende 
Weermachtswerken te Schiermonnikoog uitvoert. Op24 December 1943 omstreeks 
15.00 uur bevond ik mij als voerman met een wagen, bespannen met twee paarden 
op de Badweg te Schiermonnikoog. Op de wagen bevonden zich palen welke uit 
het dorp kwamen en naar het Strandhotel vervoerd werden. Achter mijn wagen liep 
Pieter van DIJK, wonende te Schiermonnikoog, die eveneens werkzaam is voor de 
Duitsche Weermacht. 
Uit de richting van het Strandhotel naderde een Duitsche vrachtauto waarop 
verschillende soldaten waren. Ik bevond mij met mijn wagen zoo ver mogelijk aan 
de rechterkant van den weg. Ter hoogte van het huis “CATHARINA” aan de 
Badweg moest de vrachtauto mij passeeren en dit kon volgens mij ook wel, doch 
de vrachtauto stopte op de weg, en week niet naar rechts uit, hoewel daar nog wel 
ruimte was. 
Hierdoor kon ik niet passeeren met de wagen en probeerde ik de wagen te doen 
stilhouden, doch de paarden liepen nog iets door en kwamen tegen de vrachtauto 
aan.  
De chauffeur van de vrachtauto sprong hierop uit de auto en greep mij bij de keel 
en sloeg me. Ik wist me los te rukken en probeerde te vluchten, doch de chauffeur 
wist mij opnieuw te grijpen en begon mij opnieuw te slaan en te stompen. Ik kreeg 
zoo’n vuistslag tegen mijn linkeroog, dat het bloed langs mijn gezicht liep.  Ik heb 
niets terug gedaan. De soldaten die op de vrachtauto waren, hebben de palen van 
den wagen gegooid en hierop de wagen in de duinen gereden.” 
Ik constateerde hierop dat VAN DER WERFF bij zijn linkeroog een bloedende 
wonde had.   
Hierop hoorde ik: PIETER VAN DIJK, geboen 19 April 1915 te Oostdongeradeel, 
transportarbeider, wonende te Schiermonnikoog, Langestreek 78, die verklaarde: 
“Ik ben werkzaam voor de Duitsche Weermacht te Schiermonnikoog. Op 24 
December 1943 omstreeks 15.00 uur bevond ik mij met Piet van der Werff op de 
Badweg te Schiermonnikoog. Van der Werff was voerman bij een wagen, 
bespannen met twee paarden. De wagen was geladen met hout, wat naar het 
Strandhotel moest. Ik liep achter de wagen aan, terwijl Van der Werff voor bij de 
paarden liep. Van der Werff reed met zijn wagen geheel rechts van de weg. De 
paarden liepen stapvoets. Uit de richting van het Strandhotel naderde een Duitsche 
vrachtauto, waarop zich verschillende soldaten bevonden. Deze wagen kon Van 
der Werff met zijn paarden en wagen gemakkelijk passeeren. De auto had een 
matige gang. Ter hoogte van het huis “CATHARINA” aan de Badweg stopte de 
Duitsche vrachtauto op den weg. Hierop wilde Van der Werff zijn wagen doen 
stoppen, teneinde een botsing te vermijden, en ik begon de wagen van achteren 
tegen te houden, doch de paarden liepen nog even door en zoodoende kwam de 
wagen tegen de Duitsche vrachtauto aan. De chauffeur sprong hierop uit de auto en 
begon Van der Werff te slaan. Hierdoor begonnen de paarden te steigeren, waarna 
ik ze uitspande. Ik wilde toen ook de wagen achteruit duwen, doch kreeg toen van 
de Duitschen chauffeur ook een slag tegen mijn kaak aan. Ik ben toen weggeloopen 



en Van der Werff eveneens. De soldaten hebben de wagen met palen leeggegooid 
en toen de wagen in de duinen gereden.” 
Vervolgens hoorde ik: Bernardus WILMINK, geboren 14 October 1910 te 
Groningen, machinist, wonende te Schiermonnikoog, Badweg B.13, die 
verklaarde: “Op 24 December 1943 omstreeks 15.00 uur zag ik dat naast mijn huis, 
ter hoogte van het huis “CATHARINA” aan de Badweg, een Duitsche vrachtauto 
en een wagen bespannen met twee paarden, tegen elkaar op stonden. De wagen 
met de twee paarden stond rechts van de weg, en de vrachtauto kon nog wel 
passeeren, daar rechts van de vrachtauto nog harde weg was. Pieter Van DIJK, die 
ik wel ken, kreeg van een Duitsch soldaat een klap tegen zijn kaak aan. Van Dijk 
deed niets terug. Ik heb niet gezien dat Van der Werff ook slagen kreeg, doch zag 
wel dat hij bloedde. De soldaten gooiden de palen van de wagen af, en reden 
hierop de wagen in de duinen.” 
Verder is mij gebleken dat de Obergefreiter der Marine W. Plump, na de 
vechtpartij, bij de botsing is geweest, terwijl de chauffeur, die de bewuste 
vrachtauto bestuurde, de Obergefreiter der Marine Drewes was. 
Van der Werff en Van Dijk konden op de gewone tijd weer aan hun werk gaan, 
zoodat ze geen ernstig letsel hebben bekomen. 
 

De opperwachtmeester 
der Marechaussee 

 
G.J.H. Coerts 

(met handtekening) 
 
(p.s. Of de Duits chauffeur straf heeft gekregen is niet bekend) 
 
Johannes van der Schaaf  
 
Pieter Fokkes Visser 
 
In de eerste helft van de 19e eeuw komen we zijn naam in de gemeentelijke 
archieven regelmatig tegen. Voor het eerst in 1838 als het  plaatselijke bestuur van 
Schiermonnikoog aan de toen in Dokkum wonende bakkersknecht Van der Schaaf 
laat weten, dat men geen toestemming wil geven voor de vestiging van een 
bakkerij in het huis van de wed. Haike Haikes Mellema. (Antje Thomas Kuiper) 1) 
Men schrijft hem kort gezegd, dat er geen droog brood valt te verdienen en dat de 
verzoeker daardoor zijn gezin in het ongeluk zou storten. 2) 
Waarom wil een Dokkumer bakkersknecht naar Schiermonnikoog is dan de vraag. 
Het antwoord ligt bijna voor de hand. Hij had een eilander vrouw getrouwd, 
Gezina Mellema 3). De weduwe Haike Mellema is een tante van Gezina. Zij wilde 
haar nichtje hoogstwaarschijnlijk helpen en heeft haar huis c.a. aan Johannes van 
der Schaaf verkocht. 



Uit de huwelijksbijlagen van Gezina en Johannes van der Schaaf 4) blijkt dat de 
vader van Gezina ongeveer 20 jaar geleden over boord is gevallen en verdronk, 
waardoor hij geen toestemming voor het huwelijk kan geven. Gezina was evenals 
haar zuster Geertruida, naar de vaste wal getrokken om de kost te verdienen. Zij 
had een betrekking in Kollum en heeft mogelijk bij het huwelijk van haar zuster 
Geertruida 5), kennis gemaakt met de Dokkumer bakkerszoon Johannes van der 
Schaaf 6). 
Een eerste poging om terug te keren naar het eiland mislukte dus. 
Johannes en Gezina zetten echter door. Al in 1839 zien ze kans om naar het eiland 
te komen. 7) Tante Antje Mellema-Kuiper is dat voorjaar overleden. 
Het gezin bestaat nu uit 5 personen. In Dokkum zijn vier kinderen geboren, t.w. 
Grietje 7 apr 1825 8), Remkje 3 maart 1828 9), Folkert 17 febr 1832 en Geertruida 
26 febr 1834 10). Folkert werd slechts een jaar oud, hij overleed in 1833. 
We weten het niet, maar negen jaren later koopt Johannes van der Schaaf van 
Bauke Kuipers op het eiland een huis met bakkerij enz.11) Het duidt er op dat hij 
zijn vak is blijven uitoefenen. Inmiddels is hij in 1845 benoemd tot lid van de 
grietenijraad. Wanneer secretaris Fenenga verhinderd is, schrijft Van der Schaaf de 
notulen. Hij heeft een keurig, goed leesbaar handschrift. Zie het notulenboek van 
de raad uit die tijd. Het wethouderschap is een volgende stap in zijn politieke 
carrière. Ook kerkelijk is hij actief.  Eerst diaken (  voor het eerst in1842)  Daarna 
ouderling (1853) Ook is hij kerkvoogd .Nog in 1854 wordt bakker van der Schaaf 
herbenoemd als raadslid. Maar in het jaar daarop komt hij op 60 jarige leeftijd te 
overlijden. Vrij snel daarna wordt met het oog op aanwezige minderjarige 
erfgenamen, een inventaris opgemaakt van zijn nalatenschap 12). 
Er is twintig gulden contant geld in huis. Uit de nauwkeurige beschrijving van de 
inboedel blijkt dat er geen armoede heerst . De meubelen (waaronder een kabinet) 
worden gewaardeerd op fl. 472,--. 
Het zilverwerk (waaronder zeven “Oostzeesche” zilveren lepels) worden getaxeerd 
op fl. 47,56. Van zijn klanten had Johannes nog  fl. 722,66 te goed. Daar staat 
tegenover dat hij leningen heeft van  totaal fl. 3000,-. 

 
Echter de zgn. vastigheden (onroerende goederen) worden in deze inventaris pro 
memorie geraamd. Men geeft er geen waarde aan. 
Wel worden de onroerende bezittingen in de inventaris genoemd. 

a. een huis en bakkerij met erf en tuin aan de 
Voorstreek, sectie B, nrs. 616 en 617. 12) Gelet op de 
datum van aankoop dit zal de familie het 
bakkersbedrijf hier hebben uitgeoefend. 

b. een huis en bakkerij met schuur, sectie B, nrs. 402, 
404 en 404. 13) 

c. het noordelijk gedeelte van een huizinge, nr. 220 14) 
d. het noordelijk gedeelte van de huizingen r. 145, sectie 

B, nr. 115 en 116.  15) 



Daarenboven was Van der  Schaaf nog deelgenoot in de onverdeelde  boedel van 
zijn ouders. 
Men kan zich afvragen  in hoeverre deze onroerende goederen dienden als 
belegging of dat hij mogelijk daarin ook handelde. 
Wat hier ook van zij.  De vrees van Stachouwer en zijn medebestuurders lijkt niet 
te zijn bewaarheid. Het is goed dat Johannes en Gezina van der Schaaf-Mellema 
toch naar het eiland zijn gekomen. De kerkelijke en maatschappelijke activiteiten 
die van der Schaaf ontplooide naast de uitoefening van zijn beroep, hebben 
ongetwijfeld bijgedragen aan het functioneren van de gemeenschap. 

 
1) gem. archief Schiermonnikoog, brief van 15 dec 

1838. 
2) zie H. Teensma, pag. 201. 
3) d.v. Remt Haikes Mellema en Remt Cornelis de Jong, 

zie Teensma, pag. 213. 
4) ze trouwden op 1 juni 1824 in Dokkum. 
5) Geertruida trouwde op 14 nova 1822 in Dokkum met 

de bakkersknecht Pieter Smit uit  Grijpskerk. 
6) geb. Dokkum 5 dec 1794, als zoon van Folkert van 

der Schaaf en Grietje Sybes.  
7) Lidmatenboek NH-kerk na 25 juni 1839: Met 

attestatie van Lidmaatschap zijn tot ons overgekomen 
Johannes F. van der Schaaf en Gezina Mellema. 

8) tr. met Melle Eltjes Visser 
9) tr. met Remt Gerrit Gerrits Fenenga 
10) tr. met Tymon Cornelis de Boer 
11) Tresoar, toeg. 26, inv. 116003, akten 42, 44 en 47, dd. 

2 mei 1848; zie ook noot 13. 
12)  in 1837 aangekocht van de weduwe Haaike Haaikes 

Mellema. In 1832 had dit perceel het sectie nummer 
108. Het betreft het pand nu bekend als ’t Winkeltje, 
Middenstreek 7 

13) dit is een pand op het oosteinde  van de Langestreek, 
vroeger genoemd het Mietjehûs. Het huis werd in 
1855 verkocht aan de rustend kapitein Geert Hoeksma 
voor fl. 820,-. Door P.P.de Koster werd daar in het 
midden van de vorige eeuw een nieuwe woning  
gebouwd, later bewoond door H. Kruisinga en nu 
door de familie van Duin. 

14) in de inventaris wordt van dit pand geen sectie 
nummer vermeld, daardoor is het niet nader te 
traceren. 

15) dit pand werd in 1855 aangekocht door de zeeman Jan 
Douwes Bloos 



Uit de archieven 
 
Zeeprotest X 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Dan maar zonder loods..  
Dan zelf maar aan het roer, moet Geert Teunis Borst 1) van Schiermonnikoog 
hebben gedacht, toen na anderhalf uur wachten er nog geen loods kwam opdagen 
om het kofschip ‘Engelina’ van de Noordzee bij Terschelling binnen te loodsen. 
Borst is als kapitein van dit schip met een lading tarwe en rogge onderweg van 
Koningsbergen naar Amsterdam. Op 13 november 1829 heeft hij bij Terschelling 
aangekomen, de vlag in de top van de mast gehesen als sein dat hij binnen geloodst 
wil worden. Als er niemand komt opdagen zeilt hij zonder loods het nieuwe gat 
binnen. Door "verleiding van stroom en weigeren van wenden tegen de westwal of 
zogenaamde Engelschehoek " raakt het schip aan de grond. Met assistentie van een 
loodsschuit komt de Engelina weer vlot en wordt op de 14e november in diep 
water voor anker gelegd. Het schip is door deze gebeurtenis lek geworden. Een en 
ander kost extra geld. Daartegen maakt Borst in het zeeprotest 2) bij notaris 
Reedeker van Terschelling bezwaar.  
Verder laat hij noteren dat hij op deze reis een zware stortzee over het schip heeft 
gehad, waardoor het grootzeil is gebarsten. Gevolg was dat het zeil is moeten 
worden weggesneeden.  
 
1) Geert Teunis Borst, z.v. Teams Teensen en Meins Geerts Mellema, geboren 

Schiermonnikoog 15 sept 1794 en gedoopt aldaar 19 okt 1794 (zie ook 
Teensma, pag. 42) 

2)    Tresoar, toeg. 26, invent. 130010, akte 83 d.d. 14 november 1829 
 
Zeeprotest XI 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Als de 56 jarige stuurman Ale Teunis Nogt 1) op 28 maart 1832 in Dokkum bij 
notaris Gerhardus Wiebes Posthumus een zeeprotest 5) laat opmaken, heeft hij 
moeilijke maanden achter de rug. De schipper overleden en vier maanden 
overwinteren in een stadje  aan de kust van Sleeswijk-Holstein. Niet eenvoudig! 
Het smakschip ‘De Drie Gebroeders’, met als gezagvoerder de 47-jarige Bote 
Wopkes Donema 2), heeft in Nysted 3) raapzaad geladen en is op 16 oktober 1831 
vandaar vertrokken met bestemming Dokkum. 
Op de 26e oktober is men de haven van Tönning  4) binnen gelopen. Schipper 
Donema komt daar te overlijden. De weersomstandigheden maken het 
noodzakelijk om te overwinteren. Het zal niet eenvoudig zijn geweest. De 



verveling slaat gemakkelijk toe als je dag in dag uit op een stilliggend schip ruim 
vier maanden in een kleine stad moet doorbrengen. 6) 
Geen wonder dat men in het vroege voorjaar (9 maart 1832) weer zee kiest, nu 
onder bevel van de stuurman Ale Teunis Nogt. Tijdens deze reis heeft men met 
hevige stormen te kampen. Over schade wordt in het zeeprotest overigens niet 
gesproken. Al de volgende dag kan De Drie Gebroeders worden afgemeerd in 
Dokkum. 
Vanuit Tönning heeft Ale Nogt hoogstwaarschijnlijk de nabestaanden van Donema 
schriftelijk op de hoogte gebracht. Toch zal bij thuiskomst op het eiland Grietje 
Tjarks Visser, de weduwe van schipper Donema verwachten dat zij uitgebreid 
wordt geïnformeerd over het gebeurde. Grietje Donema-Visser heeft veel te 
verwerken. Met Bote, haar echtgenoot kreeg ze acht kinderen, waarvan vier binnen 
een jaar zijn overleden. Nog op 11maart 1832, is de oudste zoon Wopke  
overleden. Bijna 16 jaar oud. Het leven was hard voor deze vrouw. 

 
1) Ale Teunis Nogt, * 26 sept 1775, z.v.  Teunis Ales Nogt en Trijntje  

Remkes. Zie Teensma, pag. 226 
2) Bote Wopkes Donema, * 6 apr 1785, z.v. Wopke Botes Donema en Geertruid  

Klasen . Bote tr. 7 okt 1813 met Grietje 
Tjarks Visser, d.v. Tjark Reinders Visser 
en Meins Jans. Zie Teensma pag. 292 

3) op het eiland Lolland in Denemarken 
4) in Sleeswijk-Holstein niet ver van de bocht 

van Helgoland. 
5) Tresoar, toeg. 26, inv. 27025, akte 36, d.d. 

28 maart 1832 
6) Een smakschip was c. 25 m lang, ca. 5,70 

m breed en 2,50 m hol. Het laadvermogen 
was 100 ton. De bemanning bestond 
meestal uit de schipper, stuurman, kok en 1 
of 2 matrozen. Hun leefruimte was de roef 
op het achterschip. (vriendelijke 
mededeling van het Ned. 
Scheepvaartmuseum te Amsterdam). 

 
 
Teen Willems (Lootsman) 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Twee brieven uit het laatst van de 18e eeuw, gevonden in een familiearchief 1) zijn 
de aanleiding tot dit artikeltje over Teen Willems Lootsman 2).  
In een brief geschreven in 1800 3), dus vòòr dat Napoleon iedereen die nog zonder 
was, een geslachtsnaam liet aannemen, tekent Teen Willems al met de toevoeging 



Lootsman. Uit een eerdere brief 4) blijkt dat hij voor de functie van loods is 
gevraagd. De geslachtsnaam Lootsman is dus afgeleid van het beroep dat hij heeft 
uitgeoefend, zoals er verschillende beroepsnamen ook op Schiermonnikoog zijn 
voorgekomen of nog bestaan: Bakker, Faber, Matroos, de Boer, Verwer, Visser 
niet te vergeten, enz.  
De fiscaal van de Marine in Harlingen, Coert Lambertus van Beyma, een bekend 
patriottische voorman in Friesland, moet gebrek aan goede loodsen hebben gehad 
en heeft kennelijk brieven rondgestuurd waarin wordt opgeroepen mensen voor te 
dragen die op dit terrein deskundig zijn. In een brief van 5 dec 1795 4) schrijft de 
rentmeester van Schiermonnikoog, Bernard Wiarda aan van Beyma: Soo heb ik nu 
’t genoegen een aller geschiktst voorwerp 5) sijnde een kundig, weldenkend en 
wellevend persoon, Een man van vertrouwen en bij de Zeevisscherije opgebragt, 
voor desen Zeesnik en binnenschipper en door verlies het voorige jaar als 
zetschipper op een Tjalk de KS: Oost genaamd. 
Aanvankelijk kon deze kandidaat moeilijk besluiten schrijft Wiarda, in deese 
Oosterse Zeegaaten is het loodsgeld onvast maar als men het daarover eens kan 
worden, lukt het misschien. Dertig stuivers daggeld heb ik hem beloofd. 
Wiarda had niet gedacht zover met deese old schipper Teen Willems genaamd te 
komen omdat hij weet dat men voornemens was hem in een tjalkschip te helpen 6) 
omdat de man een drukkend huisgezin heeft. 
Hij hoopt dat er een verbintenis met het Land tot stand kan komen. Teen Willems 
is intussen van het nodige reisgeld voorzien. Wiarda besluit met van Beyma te 
betuigen dat hij Uwed. Seer Gehoorsame en onderdaanige Dienaar is. 
Verdere stukken zijn hierover niet bewaard gebleven, maar uit een brief 3) van 
Teen Willems aan van Beyma moet worden opgemaakt dat hij nog rond 1800 met 
een bepaalde opdracht in dienst van de Bataafse Republiek is geweest. Terug op 
Schiermonnikoog doet hij in deze brief verslag van zijn voorafgaande 
belevenissen. Hij schrijft: Hoe ik als lootsman bij het neemen van de bryk te Cras 
door de Engelsen bij derzelver aankomst yn Engelant byn behandelt is waar om 
niet eerder ben te rug gekeert. Ik zal soo veel mijn zwakke omstandigheeden toe 
laaten hier van opgaaf doen. Soo als wij des morgens op de reede van jarmout 7) 
waaren gearriweerd zijnde den zelwen namydagh yn de preson 8) gebragt. 
De volgende dag als de Hollandse Commissaris hiervan heeft kennis gekregen 
wordt Teen Willems op last van de Admiraliteit weer uit de gevangenis ontslagen. 
Hij wordt afgehaald door de kapitein van de “Spijgal”?, die op de rede van 
Yarmouth ligt en krijgt de opdracht daar aan boord te gaan. 
De brik 9) zwerft nog enige tijd onder de Engelse kust en arriveert eindelijk bij 
Texel. Daags daarna wordt Teen Willems naar het Admiraal schip gebracht en na 
enkele uren vervolgens naar het schip “Romney”. Hier worden administratieve 
zaken afgehandeld. Omdat men Teen niet naar Harlingen kan brengen krijgt hij 
toestemming aan wal te gaan op Texel. Zo snel als mogelijk is hij vervolgens met 
een kleine vissersboot in Workum aangekomen en op 8 november 1799 heeft hij 
zich gemeld bij de equipagemeester in Harlingen. Teen vraagt van Beyma dit 



verslag ter hand te willen stellen aan de agent van Marine, de burger Spoors en 
besluit zijn brief op patriottische wijze:  
Blijve onder aanbod van Heijl en Broederschap Uw meede Burger 

             Teen Willems 
             Lootsman. 
 

Wat er nu precies is gebeurd en waarom Teen Willems Lootsman de brik bij 
Yartmouth heeft genomen wordt niet duidelijk. Evenmin wat zijn positie in dit 
geheel is geweest.  Louise Mellema vertelt 10) over het Comité Révolutionaire dat 
in 1796 de burgers van Schiermonnikoog oproept om in de kerk samen te komen 
voor het kiezen van kiezers der magistraten. De eigenaren van de kerk staan dit 
niet toe. Men trekt daarom naar het huis van Teen Willems, waar onder de blote 
hemel de verkiezingen plaats vinden. 
Is dat toeval geweest of was het iedereen duidelijk dat Teen geen bezwaar zou 
maken? 
Wie weet komen er ooit nog stukken boven water die een beter zicht geven op de 
activiteiten van Teen Willems in de roerige tijd rond de Franse Revolutie. 

 
1) Tresoar, toegang 318-06, Familiearchief Coert Lambertus 

van Beyma. 
2) ged. Schiermonnikoog 27 sept. 1739, hij tr. 5 apr 1767 

Swaantje Jans Stachouwer, d.v. Jan Karels Stachouwer en 
Jantje Jans Krijn, zie H.D. Teensma, pag 202 en ook het 
Genealogysk Jierboekje 1979 pag. 67 

3) brief d.d. 22 febr. 1800,Tresoar toegang 318-06, nr. 51 
4) brief d.d. 5 dec 1795, Tresoar toegang 318-06. nr. 51 
5) bedoeld zal zijn een geschikt iemand 
6) niet duidelijk is of men Teen Willems een aandeel wil 

geven, dan wel wil helpen een eigen schip te kopen 
7) Yarmouth, eiland Wight ten Zuiden van Engeland 
8) prison = gevangenis 
9) zeilvaartuig voor de grote vaart 
10)  Louise Mellema: Schiermonnikoog Lytje Pole, pag. 83 

 
 
Kort nieuws 
 
Naar aanleiding van 



 
Naar aanleiding van de foto van 
‘Zeeborg’, op blz. 60 van het vorige 
nummer, kwam er een reactie van 
Jeppe Mellema uit Roden die 
schreef: “de Swastika is foutief 
geschilderd, de haken staan de 
verkeerde kant op”. Als ‘bewijs’ 
sloot hij  een foto bij van een 
dergelijke Swastika op een Hindoe 
begraafplaats op Bali (sept. 2008). 
Hij schrijft er bij: “Het verschil 
tussen de oorspronkelijke Swastika, 
die rechtop staat, en het Nazi 
hakenkruis is, dat de laatste altijd 
een achtste slag naar rechts gedraaid 
is”.  
 
 
 
 
 
 
Kerkhofvondst 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Bij het graven van een graf aan de oostkant van de Got Tjark kwam onlangs een 
bijna gave steen tevoorschijn, op ongeveer een meter onder het maaiveld. De steen 
– waarvan aan de rechterkant een klein stukje mist – is nog prima te lezen: 

1788 DEN 20 JUILI IS  
OVERLEEDEN WIEGEL 
TIE HINDRIKS DOONE 
MA HUISVROUW VAN 
DOUWE DRIEVES OUD 
68 JAAR 8 MAANDEN 
EN LEIT ALHIER 
BEGRAAVEN 
 
(De laatste letters van de eerste 
zes regels zijn verdwenen, maar 
je hoeft geen Sherlock Holmes te 



zijn om de woorden te kunnen aanvullen). 
 
Wiegeltie Hindriks Doonema (Wygel Hendriks Donama), geboren op 29 oktober 
1719 was een dochter van Hendrik Jackeles Donama (overleden ong. 1740) en 
Trijn Derks. De afstammelingen hiervan namen later de naam Klontje aan (zowel 
de naam Donema/Donama als de naam Klontje zijn typerend voor 
Schiermonnikoog). Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog kwam de naam 
Donema op het eiland voor: in 1939 stierf op 94-jarige leeftijd Janke Donema – ze 
woonde op de Langestreek 14 (het huis werd in 1941 verwoest bij een 
bombardement – zie ’t Heer en Feer, jrg. 9 (2007) blz. 77 e.v.). 
N.B. De kaart die het omslag van ons tijdschrift siert is gemaakt door P.W. 
Donema, convooimeester op Schiermonnikoog; een bekende telg uit deze familie. 
 
Literatuur: 
Feenstra, H. - De Schiermonnikoger families Donama en Donema; in: Jaarboek 
Centraal Bureau voor Genealogie 41 (1987) 208-221; blz. 223. 
Teensma, H.D. - Schiermonnikoger geslachten; 1989. blz. 175 
 
Redding in 1868 
 
Uit: Schiermonnikoog, het eiland der grijze monniken; blz. 14. 
 
Een zekere Lugt, die tijdelijk op het eiland vertoefde, was (op 25 september 1868) 
het wad opgegaan om bot te prikken en was zoo onvoorzichtig geweest om de 
Sprutel over te steken en in een 1½ km. Zuidelijker gelegen laag te gaan visschen. 
Het opkomende water sneed hem den terugweg af. Dit werd opgemerkt door den 
torenwachter Douwe de Boer, die zich onmiddellijk te paard naar het Oostwad 
begaf, te water ging om over te zwemmen, maar spoedig eveneens in levensgevaar 
verkeerde. Cornelis Visser, die werkzaam was op de boerenplaats van zijn ouders, 
merkte, wat er gebeurde en haalde het beste paard, een hengst, uit den stal. Op den 
dijk gekomen, hoorde hij nog zwak hulpgeroep. Paard en ruiter wisten de 
drenkelingen juist bijtijds te bereiken. Visser trok Lugt, die weinig teekenen van 
leven meer gaf, op het paard; De Boer hield zich aan den staart van het dier vast, 
dat met groote inspanning de weer breeder wordende geul wist over te zwemmen. 
De wakkere redder, 18 jaar oud, kreeg een bronzen medaille voor “menschlievend 
hulpbetoon” met getuigschrift. 
 
Uit de Leeuwarder Courant van 20 oktober 1868: 
 
Bij koninklijk besluit van den 13 dezer, no. 22, is als blijk van goedkeuring en 
tevredenheid verleend: de zilveren medaille aan Th. A. de Boer, lichtwachter op 
Schiermonnikoog, en de bronzen medaille aan C. Visser aldaar, alsmede aan ieder 



een loffelijk getuigschrift, wegens het met levensgevaar redden van een persoon uit 
zee nabij dat eiland.  
 
(getuigschrift en medaille in particulier bezit) 
 

 
 

 
 
 
HULDE 
aan 
Betoonde Menschlievendheid 
 
Aan 
Cornelis Visser 
op Schiermonnikoog wordt ’s Konings goedkeuring en tevre- 
denheid te kennen gegeven wegens het met levensgevaar redden 
van een persoon uit zee nabij het eiland op de 25 Septem- 
ber 1868. 
Ten blijke hiervan wordt aan Cornelis Visser dit ge- 
tuigschrift en eene bronzen medaille uitgereikt. 
 



Koninklijk Besluit    De Minister 
van den 13 Oktober 1868        van Binnenlandsche Zaken 
No. 22      (handtekening) 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van het bestuur 
 
Op bezoek bij mevrouw Mulder. 
 
Het was woensdagavond 14 oktober om 19:30 dat wij als bestuur hadden 
afgesproken met mevrouw Mulder aan de Langestreek, om haar prachtige huisje 
van binnen te bewonderen. 
Tijdens de rondleiding keken we onze ogen uit naar al het moois wat er in dit 
kleine eilander huis is uitgestald. In de trap op gang toch een kleine twintig 
merklappen, en de keuken met haar mooie delfts blauwe tegeltjes. De woonkamer 
met de mooie antieke meubels, bedstee en zelfs het naaitafeltje van de Graaf.  
In de woonkamer in de ingebouwde kasten liet mevrouw Mulder haar verzameling 
Schiermonnikoog souvenirs, servies en allemaal verschillende theelepeltjes zien. 
Bij al dit moois kwamen er natuurlijk allemaal verhalen van vroeger en het “o, ja 
dat was zo”-gevoel los. Kortom het is een aanrader om eens te gaan kijken, voor 
diegene die dat nog niet gedaan heeft, bij mevrouw Mulder. 
Mevrouw Mulder erg bedankt dat we hebben mogen kijken, het bestuur. 
 



 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* 25 jaar dollen. Uitgegeven door de oudste damesbiljartclub van 
Schiermonnikoog.  
 
Een kookboekagenda: artikelen, interviews, columns en recepten die te maken 
hebben met het biljartspel en Schiermonnikoog en een agenda voor 2010. In de 
Leeuwarder Courant van 21 oktober staat een interview met de dames. 
 
* ‘Een bunker op het mooiste duin’; in Trouw – weekend gids, blz. 49. 
 



Wandeling over het eiland vanaf de Wassermann, met aandacht voor het 
Bunkermuseum. 
 
*  Brenda Snijdood, “De taal van Schiermonnikoog”, 2009. 42 blz.  
 
profielwerkstuk van klas 5HC van het Dockinga college in Dokkum, 
 
* ‘Vogelvangers in verwondering’; in Leeuwarder Courant – Sneon en snein, 31 
oktober 2009, blz. 1. 
 
Over het vogelringstation Schiermonnikoog. 
 
* ‘Van ochtendgloren tot avondrood’; DVD, 20 min., 2009. 
 
Natuurfilm, van J. Holwerda en D. Kool; Muziek van Beethoven, Mozart, 
Massenet. 
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Van de redactie 
 
Na een (bijna) ouderwetse winter een voorjaarsnummer van ons tijdschrift 
met - hopelijk - weer een voor ieder interessante inhoud. Het pièce de résistance 
is een verhaal dat heet 'het einde van Folkerts Schun'; maar het gaat 
ook over de voorafgaande historie van deze schuur. En omdat er in dat verhaal 
en in het verhaal over Daan Sijtsma zo veel oude foto's voorkomen is de 
rubriek 
Oude foto's deze keer komen te vervallen. Als u de gedichten van Daan leest 
zult u trouwens zien dat sommige dingen niet veel veranderd zijn! Verder 
o.a. weer een aantal stukken uit de archieven, kort nieuws en veel 
verenigingsnieuws. 
En .... Er is nog altijd vraag naar artikelen. Hebt u bijvoorbeeld persoonlijke 
of familieverhalen van hoe het vroeger op het eiland was; brieven van eilanders; 
oude foto's - misschien met een verhaal erbij; kortom: laat alstublieft 
wat van u horen! 
 
 
 
 
Inhoud 
 
1 Van de redactie 
1 Inhoud 
2 Bauke Henstra - De Sint Egbertkapel 
 Eddie Bakker - Daan Sijtsma, agent van Wagenborg 
 Twee gedichten van Daan Sijtsma 
 Douwe M. Homan - Het einde van ‘Folkerts Schún’ 
 Pieter Fokkes Visser - Uit de archieven 

Problemen van de gemeentesecretaris 
  Bodemerij 
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Kort nieuws 
Hilbert G. de Vries - Een scheepsramp 
Remkje Bouman-Visser - Mietjeshús 
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 Verenigingsnieuws 
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De Sint Egbertkapel 
 
Bauke Henstra 
 
De Rooms-katholieke Sint Egbertkapel aan de Badweg werd gebouwd in 1915. Het 
ontwerp is van de Groninger architect A.Th. van Elmpt.  
 

 
De bouw in 1915.  Voor de kerk staat mevrouw Johanna Maria Reinhart-Balvert, de initiatiefneemster 
van de bouw van een katholiek kerkje op Schiermonnikoog. 



 
Foto’s archief Bauke Henstra – afdrukken van glasplaatnegatieven 
Sint Egbert, waar de kapel naar genoemd is, was een Engelse monnik die leefde 
van 639-729. Hij werd abt van het Benedictijner klooster Rathmelsigi in Ierland, 
waar hij leraar werd van vele missionarissen (waaronder Willibrord) die naar de 
Lage Landen trokken – het gebied van de Friezen en Saksen.  
Zelf is Egbert nooit in Nederland geweest. 
 
Naast de kapel werd in 1922 een kinderkoloniehuis gebouwd, eveneens genaamd 
Sint Egbert – een RK vakantiehuis waar kinderen uit vooral grote steden op 
verhaal konden komen: de zogenaamde bleekneusjes. Het koloniehuis werd in de 
zestiger jaren gesloten; de kapel is nog steeds in gebruik.  
Uiterlijk is het gebouw nauwelijks gewijzigd. In het klokkentorentje hangt nog 
steeds de originele luidklok die bij de aanvang van de dienst zijn geluid laat horen 
(het Angelus klept in de verte). De doorsnede van de klok is 51,1 cm.; hij weegt 
ongeveer 100 kilo en de naam van de klok is Theodorus. Boven in de rand van de 

klok staat een opschrift: ‘Van Bergen uit Heiligerlee 
heeft mij gemaakt en Jongerius uit Amersfoort heeft 
mij aangebracht’. Op de flank het opschrift: ‘Theodorus 
voco infantes et amicos infantium 2-7-1947’. 
(Theodorus: ik roep de kinderen en de vrienden van de 
kinderen). 
Bij binnenkomst in de kapel valt als eerste op dat de 
ontwerper geïnspireerd was door de Romaanse 
bouwkunst kenmerkend voor die tijd. Ook doet het wat 
denken aan Noorse bouwstijl. Het interieur is 
zorgvuldig gerestaureerd: in 2001 was de kapel hard 
aan onderhoud toe; met deze restauratie was een bedrag 
van zo’n 260.000 gulden (ong. 120.000 euro) gemoeid. 



Deze som werd opgebracht door de verkoop van de mooie pastorie aan de Badweg 
19 (achter de kapel werd een eenvoudige pastorie gebouwd), door een bijdrage van 
het bisdom en bijdragen van particulieren. Een volgende wens is het hoofdaltaar te 
laten restaureren (kosten hiervan zijn € 8500,-). 
Het voortbestaan van de kapel is afhankelijk van bijdragen van de gasten; op 
Schiermonnikoog zelf wonen nog geen 20 Rooms-katholieken.  
 
Het Mariabeeld in de kapel is van de hand van de eilander beeldhouwer Martin van 
Waning.  
Foto Hilbert G. de Vries 
 
De kapel is van grote cultuur- en architectuurhistorische waarde; een monument 
dus. 
 
De pastorie van de kapel heet Claerkamp, naar het Cisterciënzerklooster bij 
Rinsumageest in Friesland van waaruit de grijze monniken naar Schiermonnikoog 
kwamen. 
 
 
Daan Sijtsma, agent van Wagenborg 
 
Eddie Bakker 
 
Een bekende dorpsfiguur in de vorige eeuw was Daan Sijtsma. Hij was geboren in 
Oostmahorn op 19 februari 1896; hij trouwde in 1924 op Schiermonnikoog met 
Jetske Dijkstra (geboren op 1 januari 1900 in Stavoren). Ze kregen zes kinderen – 
drie jongens en drie meisjes: Antje, Bote, Meinte, Wietze, Trijnie, Willemke.  
Van 1913 tot 1920 heeft Daan gevaren als bootsman op de grote vaart. In 1920 
kwam hij op Schiermonnikoog in dienst bij Wagenborg als voerman; dit zou hij 
blijven tot zijn 65ste in 1961. Hij nam nooit vakantie, is weinig ziek geweest. 
Het gezin Sijtsma woonde aan de Langstreek. 
Met de postkoets reed hij naar de boot, en weer terug naar het dorp. De schuur 
waar de paarden stonden was ten zuiden van de doorgang Middenstreek -
Voorstreek, opzij van (nu) de kledingwinkel van Kolstein.  
Na zijn pensioen is Daan nog een aantal jaren vuurtorenwachter geweest; op de 
vuurtoren schreef hij ook zijn prachtige gedichten over het eiland.  
Daan is overleden in 1976 op de leeftijd van 80 jaar op zijn geliefde eiland 
Schiermonnikoog. Zijn vrouw is op 90-jarige leeftijd gestorven. 
 



 
Vanaf 1 januari 1920 verzorgde Daan Sijtsma, in dienst van Wagenborg het 
transport van de boot naar het dorp per paard en wagen. Op de foto zien we zijn  
eerste paard en wagen, een Duitse legerwagen uit de Eerste Wereldoorlog. Deze 
wagen die hoog op de wielen stond, vervoerde passagiers over het wad van en naar 
de postboot. 

 
Vervoer met de kleine motorbarkas. 
Omstreeks 1920 wordt geëxperimenteerd met allerlei soorten vaartuigen voor het 
vervoer van passagiers en goederen van de veerboot naar het eiland. Vermoedelijk 



is het afgebeelde vaartuig een praam geweest. Op het moment dat de foto is 
genomen stappen de passagiers, die met de veerboot zijn gearriveerd en die door de 
motorbarkas verder in de richting van het eiland zijn vervoerd, over in een wagen 
getrokken door twee paarden. De voerman met witte pet is Daan Sijtsma, de man 
met de donkere kuif is Geert Wagenborg van de directie Wagenborg Passagiers 
Diensten. 

 
Als voerman van de paard en wagen, voor stukgoederentransport van en naar de 
boot en het dorp. De foto moet in of na 1927 genomen zijn, het jaar dat de veerdam 
gereed kwam. 



 
Klaas Onnes en Daan Sijtsma op de postboot de Bavaria 1935 

 
Daan Sijtsma op het dek van de Bavaria; de afhaaldienst van de Vooruitgang 3. 
 



 
Een foto van 1936. 
Op deze foto zien we Daan Sijtsma bij zijn nieuwe vrachtwagen voor goederenvervoer. 
De auto was eigendom van Wagenborg, Daan was in dienst bij Wagenborg. Het 
passagiersvervoer gebeurde toen al met autobussen. 
(Op deze foto - en op de volgende - is te zien dat de auto’s een A-nummer hebben en 
dus geregistreerd stonden in de provincie Groningen – Wagenborg was een Groninger 
bedrijf! Friese auto’s hadden een B-nummer) 

 
Een foto in de herfst van 1938. Voor de serre van Hotel van der Werff staat Daan 
Sijtsma. Bij de ingang van het hotel staat de autobus van het hotel, en aan de 
overkant van de Reeweg staat de nieuwe auto van Daan Sijtsma voor het vervoeren 
van goederen naar de boot en het dorp. 



 
 
 
Daan in een karakteristieke pose voor 
zijn auto 
 

 
 

 
Daan Sijtsma met zijn eerste vrachtauto op oude steiger. De steiger staat helemaal 
onder water. 
 



 
Daan wacht een sneeuwbui af op het vliegterrein achter de striedyken, winter 
1955-1956. 
 
Foto’s uit het archief van Eddie Bakker. 
Met dank aan Bote Sijtsma voor wat gegevens over zijn ouders. 
 
 
 
 
 
Twee gedichten van Daan Sijtsma 
 
GEEF...... ACHT! 
 
Wanneer de tijd is aangebroken  
Dat zoonlief wordt erkend als man,  
A1s hij, in uniform gestoken  
Bewijzen moet of hij wat kan,  
Ten eerste als hem onbesuisd 
De krijgswet klinkt in d' oren  
Ten tweede of hij onbeduisd 
‘t  “Geef acht” steeds weer kan horen  
Ten derde en .... dit geldt ons allen  
Hier in ons recreatieoord 
Waar toenemen de ongevallen 
Daar men zich aan 't Geeft Acht niet 
stoort  

Ik wijs dan maar op de voetpaden 
'k Noem maar alleen de Langestreek  
Waar ‘t liedje niet eindigt in daden,  
Maar in woorden; niet voor een preek:  
Een nozembrommer durft het wagen,  
Full speed raast hij op 't voetpad voort;  
Langs kind'ren en ouden van dagen. 
De laatsten komen nu aan het woord.  
En lang niet mals zijn hunne wensen  
Omdat het recht is aan hun kant, 
A1 leven er nu andere mensen. 
't Geef Acht klinkt door heel Nederland.  
Houd dan de voetpaden in ere 
En zet daar 's nachts geen rijwiel neer.  
Laat u toch niet verbaliseren 



Voor slordigheid in het verkeer.  
Hebt dan geen zorgen voor de morgen  
Werp alle ballast over boord 
Wat aanstoot geeft dient opgeborgen  
Tot heil van 't recreatieoord. 
Dat jaarlijks meer krijgt te verwerken  
En straks weer draait op Volle Kracht  
Dat roept tot zwakken en tot sterken:  
GEEF . . . . . , ACHT, 
 
Daan. 
 
 
 
 
 
STILTE NA DE STORM. 
 
Een koude wind blies uit ' t "Noord - 
Oost"  
Langs onze Noordzeekust 
En !t weerbericht gaf weinig troost  
Toch gaf dit alles velen lust, 
Het Paasfeest hier te vieren,  
Al wierpen zware blauwe luchten  
Hun lading boven °t eiland uit,  
Al was 't een weertje om te vluchten  
Toch bleven zij bij hun besluit 
Het Paasfeest hier te vieren. 
De boot kon 't nauwelijks verwerken  
De bussen hadden het te kwaad 

Met ver over de “plomselmerken” 
“Een zeeman weet wat hierop staat”  
Ook, als men 't Paas wil vieren.  
Zo kwam de rest als veteranen 
In ‘marstempo’ het doel voor ‘t oog  
Soms met een lach, doch meer met 
tranen  
Met tegenwind op Schiermonnikoog. 
En schaft men Pasen. als symbool  
Veel eieren en noten 
Thans dacht men meer aan eierkool  
Of snert, met varkenspoten. 
Ook was voor hen de weg terug  
Nu juist niet te benijden  
Dezelfde wind, nu in de rug 
Wou hen, tot ‘t laatst kastijden. 
Toch bleef tot ‘t eind de stemming goed  
Een mens kan veel verdragen 
Vooral als men 't zichzelf aandoet  
Dan valt er niet te klagen. 
Zo was het dit keer “moeder aarde”  
Die 't mensdom heeft getest 
Opdat het spreekwoord blijft in waarde  
Oost - West - thuis 't best. 
Weer ligt het Paasfeest in ‘t verleden  
Na een bezoek … enorm! 
En voelen w’ ons hier in het heden  
Als in een stilte, na de storm. 
 
DAAN.  

Het einde van ‘Folkerts Schún’ 
 
Douwe M.Homan 
 
Op dinsdag 25 juli 1939 brandt de dans- en bioscoopzaal van Hotel Van der Werff, 
de voormalige ‘Folkerts Schún’ aan de Reeweg, tot de grond toe af. De aanwezige 
mensen in de zaal kunnen zich bijtijds door de hoofdingang in veiligheid brengen; 
de filmoperateur redt zich door pannen van het dak weg te schuiven en zo naar 
buiten te springen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de geschiedenis rondom 
dit gebouw en de gebeurtenissen op deze bewuste avond. 

http://na.de/


 
Hotel de Boer met Folkerts Schún in 1897 
 
‘Folkerts Schún’ is genoemd naar Folkert de Boer, die van 1852-1898 eigenaar is 
van Hotel de Boer en de bijbehorende schuur aan de Reeweg. Voordat de Reeweg 
wordt bestraat, heet deze weg ‘Folkertspaid’. De schuur is gebouwd vóór 1832 en 
daarvoor schijnt er nog een ander bouwwerk te hebben gestaan. Het is een 
gecombineerd bedrijf: logement, boerderij en voermanderij (fuermanderee op z'n 
eilanders). Het hotel is in 1726 in eerste instantie gebouwd als Recht- en Raadhuis 
onder bewind van de familie Stachouwer, waar tot 1764 als beheerder Gerardus 
Dubblinga optreedt. Van 1764-1790 zwaait daar Jan Koetsier de scepter met als 
opvolger Petrus van Assen, die daar van 1790-1808 de zaken waarneemt. In 1809 
verschijnt Johannes Cremer (1777-1854) ten tonele, die getrouwd is met Ake 
Engelsman (1759-1831). Ake is eerder getrouwd geweest met Meindert R. 
Dobbinga en heeft uit dat huwelijk 2 kinderen gekregen. Eén van haar 
kleinkinderen, Sietske Dobbinga (1831-1907), wordt later waardin van het hotel. 
Na het overlijden van Ake in 1831 neemt Johannes Cremer in 1832 weduwe 
Renske de Boer-Zijlstra als huishoudster in dienst, die met haar 4-jarig zoontje 
Folkert (1828-1889) uit een eerder huwelijk, vanuit Lioessens naar 
Schiermonnikoog is gekomen. Ze trouwen daarop in 1833. In 1835 koopt Johannes 
Cremer het logement van Johan Stachouwer. In 1852 komt Renske de Boer te 
overlijden en neemt haar zoon Folkert het bedrijf over, hij trouwt in 1855 met 
Sietske Dobbinga en het echtpaar krijgt 6 kinderen: Hendrik, Folkert, Ake, Renske, 
Trijntje en Rienk. 



In 1852 wordt het gebouw ook de voorloper van het eerste postkantoor op 
Schiermonnikoog en in 1866 wachtlokaal voor de eerste stoombootdienst naar en van 
het eiland. 
In 1854 overlijdt Johannes Cremer en wordt opgevolgd door zijn stiefzoon Folkert 
Hendriks de Boer en verschijnt de naam ‘Hotel Pension de Boer’ op de gevel. Onder 
leiding van Folkert de Boer wordt de logiesaccommodatie verder uitgebreid. Folkert 
ontpopt zich als een actief man en bekleedt diverse functies in de eilander 
gemeenschap, o.a. gemeenteraadslid, commissielid van de N.Z.H.R.M. en 
boekhouder van het Pensioenfonds ‘Goede Voorzorg’. 
In 1898 overlijdt Folkert de Boer; het logementsgedeelte wordt voortgezet door zijn 
vrouw Sietske en hun dochter Ake de Boer (1862-1934) met haar man Albert Klontje 
(1860-1924). Het hotel gaat nu heten: ‘Hotel Mej.de Weduwe F. de Boer’. Het 
boerenbedrijf en de voermanderij wordt overgenomen door hun zoon Hendrik de 
Boer (1860-1945); Hendrik trouwt met Aukje Hitman (1864-1944), dit echtpaar 
krijgt negen kinderen: Folkert, Hendrik, Sietske,Theunis, Jan, Elsje, Renske, Trijntje 
en Stijntje. 
De familie laat in 1898 een woning bouwen ten zuiden van de schuur, waar nu 
cafetaria ‘De Halte’ gevestigd is; hier gaan Ake en Albert wonen. Sietske blijft 
wonen in het huis aan de Voorstreek, ten zuidwesten van het hotel. In de loop der 
jaren vinden diverse verbouwingen en verdelingen van eigendommen rond het hotel 
en schuur plaats. 

http://mej.de/


 
 
In 1907 overlijdt Sietske de Boer-Dobbinga en dragen Ake en Albert Klontje het 
hele bedrijf over aan Hendrik de Boer en zijn vrouw Aukje Hitman. De zaken 
lopen echter niet voorspoedig en in april 1913 koopt veldwachter Sake van der 
Werff op 43-jarige leeftijd het hotel voor f 7000,-; de schuur hoort dan nog niet bij 
de verkoop. Sake (1870-1955) - zoon van beurtschipper Tjeerd van der Werff en 
zijn vrouw Berendina Bits - is geboren in Dokkum in een gezin van 10 kinderen; 
hij wordt na allerlei beroepen te hebben uitgeoefend in 1901 politieagent op 
Schiermonnikoog. Hij is getrouwd met Anna Louisa Westra, het echtpaar krijgt 3 
kinderen: Tjeerd, Louisa en Pieter.  
Tegelijkertijd verhuurt hij ook kamers in zijn woning op Vierhuizen aan 
pensiongasten als aanloop naar zijn hotelhouderschap. Van der Werff begint direct 
na de aankoop plannen te maken voor uitbreiding van het bedrijf, wat hij eerst 
'Hotel van der Werff, voorheen de Boer' noemt en in 1915 wordt het hotel 
uitgebreid in westelijke richting aan de Middenstreek. Rond 1919 komen er nog 
twee verdiepingen op het gebouw. 



Verder komen er o.a. een kegelbaan, theetuin, tennisbaan, een bus- en taxidienst. 
Ook houdt hij koeien en varkens in de bij het hotel behorende tuin aan de 
Voorstreek. Volgens geruchten kan hij tot zijn 29e jaar nauwelijks lezen en 
schrijven, maar daarin komt verandering: hij correspondeert later met alles en 
iedereen tot regeringsfunctionarissen over de hele wereld aan toe, zodanig dat de 
overheid in Den Haag hem op de vingers tikt om wat in te binden. 
 
Tegenover Hotel de Boer ligt nog een andere boeren- en logementsbedrijf. 
In 1865 komt Watze Oenes Schaafsma (1833-1906) uit Hallum naar 
Schiermonnikoog, hij krijgt een stuk grond van de toenmalige eigenaar van 
Schiermonnikoog J.E.Banck in erfpacht en bouwt daarop een boerenschuur met 
logementsgedeelte, wat hij ‘Het Wapen van Schiermonnikoog’ noemt. In 1884 
volgt een grote uitbreiding aan de voorzijde van het bestaande gebouw. 
Hij is behalve boer en logementhouder ook timmerman-architekt, tevens ouderling 
in de Hervormde kerk, gemeenteontvanger en bovendien tijdelijk 
gemeentesecretaris in de periode tussen het aftreden en benoeming van twee 
burgemeesters. Bij bepaalde gelegenheden draagt hij een hoge hoed, die nog steeds 
in bezit is van zijn achterkleinzoon E.L.Dobbenga. 
Watze is getrouwd met Doetje Jans de Boer (1859-1903), het echtpaar krijgt 10 
kinderen, waarvan er 6 op Schiermonnikoog worden geboren: Hyke, Albert, 
Lieuwe, Hiltje, Pietje en Tjeerd. De twee tegenover elkaar liggende 
logementsbedrijven zijn concurrenten van elkaar en dat zal onder de diverse 
opvolgende eigenaren tot op de dag van vandaag zo blijven.... 
In 1906 neemt na het overlijden van Watze zijn zoon Tjeerd (1877-1933) het 
bedrijf over, wat inmiddels ‘Hotel Schaafsma’ heet, maar verkoopt het in 1918 
weer door aan Albert Jansma , die het complex nu ‘Rustoord’, ‘Hotel-Pension 
Jansma’ en ‘Hotel Jansma’ noemt. 
Jansma begint in concurrentie met zijn overbuurman Van der Werff ook een 
autobusdienst op het eiland,wat letterlijk en figuurlijk tot allerlei aanvaringen leidt. 
Tjeerd Schaafsma en zijn vrouw Henderika Becherer(1877-1951) gaan wonen in 
de Middenstreek naast Hotel van der Werff op nummer 1, wat inmiddels  in 2010 
afgebroken is ten behoeve van uitbreiding van het hotel in westelijke richting. 
 
Het echtpaar krijgt twee kinderen: Watze en Matje, Watze trouwt met Geertruida 
Naber, het echtpaar krijgt 1 kind - wederom een Tjeerd, die op zijn beurt trouwt 
met Josephine Moctewiel, die ook 1 kind krijgen: weer een Watze. Matje trouwt 
later met boer Jitze de Vries uit de polder, ze krijgen een zoon: Johannes de Vries, 
die nog tot zijn overlijden in 2004 in het ouderlijk huis aan de Middenstreek blijft 
wonen.  
In 1918 koopt Tjeerd ‘Folkerts Schún’ van Hendrik de Boer en gaat daar de 
komende 17 jaar het boerenbedrijf voortzetten. De grote schuurdeuren worden 
verplaatst van de noordkant naar de oostkant aan de Reeweg, dit in verband met de  



 
Op deze foto zijn de grote schuurdeuren 
verplaatst van de Voorstreek naar de 
Reeweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bouw van een grote serre aan de zuidkant van Hotel de Boer. Tjeerd houdt koeien 
en paarden, de mest brengt hij elke dag met een kruiwagen naar de mestvaalt op de 
plaats waar nu de Toxbar staat. In 1929 wordt hij ook melkventer voor de 
Dokkumer melkfabriek Lijempf in de strijd tussen eilander boeren over 
melkleveranties.  
Van drie eigenaren van Folkerts Schún in de 19e en 20e eeuw, t.w. de families De 
Boer, Schaafsma en Van der Werff wonen nog diverse nazaten op het eiland. 
 
 



 
 
Tjeerd Schaafsma, eigenaar van ‘Het Wapen van Schiermonnikoog’, later ‘Hotel Schaafsma’, koopt ook 
‘Folkerts Schún’ 
 
In 1935 neemt Sake van der Werff ook ‘Folkerts Schún’ over en verbouwt deze tot 
dancing en bioscoop. Van der Werff zet in de oostkant van de schuur aan de Reeweg 
een nieuw front met hoofdingang en ramen. Binnenin komt een dansvloer, aan de 
zuidkant een toneel en filmdoek en aan de noordkant een filmcabine en buffet. De 
zaal heeft een houten vloer en aan de westkant staan houten stoelen en tafels in de 
voormalige koeienstallen, die intact zijn gelaten. Tijdens de filmvoorstelling worden 
de stoelen in rijen op de dansvloer gezet, rond de dansvloer hangen gekleurde 
lampjes, toegang is boven 18 jaar. Het hele interieur wordt oranje geschilderd. 
Schiermonnikoog is in een klap een bioscoop en een danszaal rijker. Ook worden er 
muziekuitvoeringen in de zaal gegeven. 
Anneke de Jonge weet zich nog te herinneren, dat Sake van der Werff persoonlijk 
voor de ingang staat om bezoekers naar binnen te lokken: “Kom er maar yn heur, 
kom er maar yn”.  



 

 
                                                                   

                                     
De verbouwing van Folkerts Schún tot Bioscoop- en danszaal ‘Hotel van der Werff’ in 1935/36 
 
De zaken gaan goed tot de fatale avond van 25 juli 1939. Terwijl het bioscoop- 
publiek vergenoegd naar een film van Stan Laurel en Olivier Hardy zit te kijken, 
slaat de vlam in de pan. 
De brandbare celluloidfilm is in aanraking gekomen met de hete projectielamp en 
vliegt in brand - de vlammen schieten razendsnel om zich heen, het publiek kan tijdig 
de zaal door de hoofdingang verlaten - de filmoperateur, Isaac Mozes, weet door een 
gat in het pannendak te ontsnappen. 
Het dorp is gelijk in rep en roer. 
De brandweer onder leiding van Jan Hooghart heeft de beschikking over een 
primitieve handspuit, die weinig uit kan richten. Bovendien kan men eerst de sleutel 
van het brandweerhok achter het gemeentehuis niet vinden.... Er wordt dan ook een 
menselijke ketting gevormd tussen o.a. de regenbak van de tegenover liggende 
pastorie en de brandende schuur en men geeft tientallen emmers water aan elkaar 
door. Een ander probleem is dat het water uit omliggende regenbakken en welputten 



opraakt. Bovendien zijn er mensen die hun kostbare voorraad water niet kwijt willen, 
want van waterleiding heeft men op Schiermonnikoog in die tijd nog niet gehoord. 
Vele emmers water gaan van hand tot hand, maar er is geen houden meer aan. Ook 
staan er mensen op de serre van Hotel van der Werff emmers water in de vuurhaard 
te gooien (waaronder de dan 16-jarige Ger Mulder), maar het haalt niets meer uit. 
Binnen een uur zakt de hele schuur in elkaar. Aangezien het midden in het seizoen is, 
ziet het er zwart van de mensen om het spektakel in ogenschouw te nemen. 
Er staat die avond een zwakke noordelijke wind, die echter wel zorgt voor een 
vonkenregen over de zuidelijk van de bioscoopzaal gelegen huizen. Het eerste huis -  
van schoenmaker Bouwkamp (de huidige cafetaria ‘De Halte’ aan de Reeweg nr. 4) 
begint ook te branden. De fam. Bouwkamp en Geziena Dubblinga, (ook wel 
Sienemutjen genoemd), die daarnaast (in de huidige boekhandel Reeweg nr. 6) 
woont vluchten in paniek naar de overburen: Pension van Eizenga (de huidige 
Toxbar). Daar dromt men samen in de slaapkamer links van de voordeur en 
mevrouw Bouwkamp is geheel over haar toeren, ze roept maar steeds: “Ons hoes 
mag nait opbrand’n, ons hoes mag nait opbrand’n” (ze kwam n.l. uit een andere 
provincie), maar ja, daar kan de fam. Van Eizenga op dat moment ook weinig aan 
doen. Angstig kijken de daar aanwezige mensen door de ramen van het pension hoe 
deze ramp af gaat lopen. Uiteindelijk blijft de schoenmakerij, zij het met een gat in 
het dak aan de noordkant, toch behouden. 
 

 
De dag na de brand …. 
 
De volgende dag ruikt het hele dorp naar verbrand hout en vele mensen komen 
uiteraard kijken naar de nog rokende puinhoop. Onder het toneel in de dancing heeft 



Van der Werff bier en limonade opgeslagen, de flessenhalzen zijn door de hitte 
gesprongen en daar heeft de jeugd van Schiermonnikoog grote belangstelling voor. 
 

         Ook de dan 18 jarige Toos de Lange komt de                     
volgende dag een kijkje nemen 
 

Uit de Leeuwarder Courant van 26 juli 1939   
 

 
De brandblusapparaten van de brandweer van Schiermonnikoog in 1939 



 
Puin ruimen, Melle Fenenga bekijkt welke stenen nog bruikbaar zijn. 
De gebouwen op de achtergrond v.l.n.r.: verkoopkantoor bootkaarten van Wagenborg, autobusgarage 
van Van der Werff, Pension van Eizenga en de bakkerij van Klaas Matroos 
 
De schuur wordt niet herbouwd, de huidige ruimte tussen ‘De Halte’ en Hotel van 
der Werff is later gedeeltelijk gebruikt voor de uitbreiding van dit hotel en een 
terras in zuidelijke richting. 
De Voorstreek wordt een stukje verlegd.  
Van der Werff gaat films vertonen in het hotel en later in het tegenoverliggende 
pand ‘Hotel Schiermonnikoog’, wat in 1937 ook zijn eigendom wordt. 
Dit betekent dus het einde van ‘Folkerts Schún’; wat overblijft is echter het 
officieuze eilander volkslied: ‘Lytje Rún,Lytje Rún, trooi keer reeuwn om Folkerts 
Schun’. 
 
Bronnen: Wennekes, W., en D. Reitsma - Hotel Van der Werff; anno 1726;  
Boer, Kees de - Geschiedenis van de familie de Boer; Spier, B. - Schiermonnikoog 
van vroeger; Boeren op Schiermonnikoog - Jan Holwerda, Arend Maris, Frans 
Ruddijs; Streekarchief NOFriesland/Tj.Jongsma. 
Ooggetuigen: T. de Groot-de Lange, A. de Jonge-de Jong, J. Kooistra, G. Mulder, 
E. Perdok-van Bon, P. Teensma; en verder: A. Aben-vdWerff, E. Bakker, B. van 
Bon, E. Dobbenga, H. Dubblinga, W. Groendijk, B. Henstra, M. Hooghart, H. 
Jansma, H. Koning, W. Schaafsma, D. Scheepers-Teenstra, H. Visser, A. Visser-de 
Boer. 
 
 
 
 



Uit de archieven 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Problemen van de gemeentesecretaris 
 
Financiële problemen aan het begin van de 19e eeuw waren er niet alleen voor de 
zeevarenden1. Dat blijkt duidelijk uit een brief van de secretaris van het Plaatselijk 
Bestuur van Schiermonnikoog, Hendrik Pieters Crook2. 
Op 23 maart 1808 doet bij zijn beklag bij de Land-Drost van Vriesland3. 
Hij  heeft in 1807 fl. 50 inkomen gehad, maar over dat jaar zou hij nog fl. 300 
moeten ontvangen. “ hoe bekoom ik die besolding, het is door mij tot noch toe bij 
het Gemeente Bestuur voor een doofmans deur geklopt, men verschaft mij werk tot 
overlading toe maar spreek ik om loon, men wend mij de nek.” Ofschoon zijn vader 
onderwijzer was, heeft Crook  wat moeite met de juiste formulering van de 
Nederlandse taal , maar het is duidelijk wat hij bedoelt. “ Ik moet boven 
verbeelding an deeze plaats om niet arbeiden, ieder valt mij op het lijf en heb van 
niemand raad of daad en om altoos so klagende te zijn valt mij suur” vervolgt 
Crook in zijn brief. 
“Alleen wil ik mijn Heer de Land Drost maar te weet, dat ik een dood arm man 
ben, duizend maal verlegen om de stuiver te bekomen die ik in de Post die ik 
bekleed, tot briefport van doen ben (het gemeentebestuur laat hem dus zelf de port 
betalen ) mijn talrijk huisgezin4 gevoelt dag aan dag deswegens het smertelijke, 
mijn laatste stuiver geef ik dikmaal uit ten dienste van het Vaderland, en moet 
alsdan brood bij anderen vragen, en Wie !  Mijn Heer sal dit niet vreemd 
voorkomen, ik weet dat Uwe hart over deze mijn toestand bloed, mogte het mijn 
Heer behagen om eens finaal over mijn toestand te disponeren5 en het Gem. 
Bestuur te ordoneren6 om mij die 300 te minste toe te leggen, te reken van den 1e 
Januari 1807 af aan, of anders de Stuivergelden7 van den 20 December 1805”  
Zonder ergens in zijn brief een punt te zetten schrijft Crook door. “en waarom toch 
mijn heer ! mach ik niet, so als alle secretarissen het Genot van de penningen, als 
andere van dezelve post erlangen, die mochelijk bijna zo veel moeite niet doen en 
moeten doen als ik, want handele ik na pligt, en Beste weten dan moet ik tot mijn 

                                                
1 zie ’t Heer en Feer jaargang 11, nr. 1 blz. 16 
2 Hendrik Pieters Crook geb. Schiermonnikoog rond 1764, z.v. de onderwijzer Pieter Crook 
en Annegine Hendriks tr. in 1786 met Trijntje Jans Crook van Groningen 
3 Tresoar, toegang 8, nr. 3378 
4 er zijn op dat moment 8 kinderen van Crook in het doopregister geschreven, waarvan één 
jong is overleden. Het gezin zou in 1808 nog met een dochter worden uitgebreid 
5 besluiten 
6 bevelen 
7 een percentage van de koopprijs onroerend goed 



innig harteleed vloeken horen, zo als mij tans noch vers gebeur is, wegens de 
taxatie in de Verponding8, daar ik enkel een pligt van geheim heb betragt, 
tot dus ver heb ik mij zelve met mijn arm gesin an het volk van dit Eiland 
opgeofferd, en nu gebrekshalve eindelijk om een bestaan vrage. 
Ik ben mijn Heer! De Land Drost Uwen Gehoorzamen Dienaar.” 

                           
                                                                 get. H.P. Crook 
 

Crook overdrijft misschien wel iets, om de Land Drost te imponeren, maar het is 
duidelijk dat zijn financiële toestand zeer slecht is en dat het plaatselijk bestuur niet 
scheutig is met het uitbetalen van het bij Koninklijk besluit vastgestelde salaris. 
Crook heeft het  moeilijk ook bij de uitoefening van de hem opgedragen 
werkzaamheden. 

 
Bodemerij 
 
Ook wel genoemd bodemarij. Een bijzondere vorm van geldlening. Het betreft een 
overeenkomst van geldlening onder  bijzondere voorwaarden. In het Griekse recht 
komt deze vorm van overeenkomst al voor. Het betreft dan een geldlening voor een 
zeereis tegen zeer hoge rente onder het beding van teruggave van het kapitaal en 
rente alleen in geval van behouden vaart van het schip en gewoonlijk onder 
verband van schip en lading. Ook de Romeinen kenden dit recht. 
In de middeleeuwen en ook daarna kwam deze vorm van geldlening veel voor. 
Gewoonlijk werd de overeenkomst gesloten vóór aanvang van de reis. 
In de loop van de tijd kwam een variant van geldlening op door de schipper 
gedurende de reis uit noodzaak gesloten, onder verband van schip of lading met 
beding van terugbetaling van kapitaal en premie “voor zooverre de bodem zoveel 
te lande brengt”. Deze mogelijkheden van bodemerij waren in de 19e eeuw ook in 
het Nederlandse Wetboek van Koophandel opgenomen tot 1927. Toen waren ze al 
door andere financieringsvarianten ingehaald. 
In de 19e eeuw komen we deze soorten van geldlening nog regelmatig tegen. 

 
De 53-jarige scheepskapitein Meint Douwes Wouter9 van Schiermonnikoog, moet 
in 1830 genoodzaakt gebruik maken van de tweede mogelijkheid. Hij is met het 
tjalkschip de Gebroeders Zeilinga met een lading tarwe onderweg van Danzig 
naar Amsterdam. 
Door averij en lekkage in augustus van dat jaar, wordt het schip door loodsen uit 
Emden de haven van Delfzijl binnengebracht. De tjalk moet worden gerepareerd. 

                                                
8 belasting op onroerend goed 
9 Meint Douwes Wouter, *Schiermonnikoog 17 febr. 1777 en overl. ald. 13 dec. 1849,  zie 
Teensma pagina 339. 



Dit brengt grote kosten met zich mee, waarvoor Wouter niet voldoende geld heeft. 
Hij komt een bedrag van fl. 2.687, 48 tekort. Om te kunnen betalen moet hij 
overgaan tot bodemarij. 
Zowel in Groningen als in Delfzijl probeert hij geld te lenen. Het lukt niet. Dan 
komt hij in aanraking met Pieter Jans Vos te Delfzijl, commissionair binnen en 
buiten lands, die handelt voor de firma S. en P. de Clercq, kooplieden te 
Amsterdam. Deze firma wil Wouter het benodigde geld beschikbaar stellen op 
Bodemarij en avontuur der Zee op zijne inhebbende lading, zijn onderhebbend 
schip met opgoed en toebehoren en de al verdiende vragtpenningen. De hoofdsom 
wordt met 8 % verhoogd voor de zeerisico, zodat de schuld totaal fl. 2.902, 48 
bedraagt. Deze som moet in klinkende Nederlandsche muntspeciën10 worden terug 
betaald binnen twee malen vierentwintig uren na behouden arivement van 
voormeld schip en lading te Amsterdam. Alleen als schip en lading totaal komen te 
verongelukken heeft de overeenkomst van bodemarij geen kracht meer.  
Op 25 september 1830 gaat Meint Douwes Wouter de overeenkomst aan en tekent 
hij de door notaris mr Synco Reynders opgemaakte stukken11. 
Het lijkt er op dat alles goed is gegaan en Wouter niet tot de bedelstaf is gekomen. 
In het jaar van zijn overlijden verkoopt hij ¼ gedeelte in het smakschip Ons 
genoegen voor fl. 800,=12 aan zijn plaatsgenoot Geert Teens Teensma13. Hij had 
toen dus nog bezit. 

 
 Zeeprotest XII 
 
De oktoberstormen in het jaar 1830 waren schadelijk voor het smakschip  de 
Vrouwe Anneke14. Schipper van deze smak is de Schiermonnikoger Teunis 
Martens Visser15. 
Op 7 oktober 1830 en volgende dagen wordt in Koningsbergen rogge ingeladen, 
met bestemming Amsterdam. Op 11 oktober vertrekt men uit die havenplaats en 
kiest op de 17e, met zuidoostelijke wind, zee. Er is op deze reis veel slecht weer 
waardoor er veel water over en op het schip komt.. Op de 27e oktober wordt de 
grote giek verloren. Een maand later in de nacht van 29 op 30 november, slaat ten 
gevolge van een stortzee de kop van een zwaard in stukken. De jager en enig 
lopend touwwerk worden afgesneden. Het schip raakt zodanig lek dat de naaste 
                                                
10 dus geen papiergeld 
 
11 Groninger Archieven, toegang 87, inventaris 30, akte 56 d.d. 25 september 1830 
12 Tresoar, toegang 26, inventaris 116004, akte 12 d.d. 9 maart 1849 
5 Geert Teens Teensma, * Schiermonnikoog 27 apr 1821, zie Teensma, pag. 265 
 
 
14 Tresoar, toeg. 26, inventaris 104016, akte nr. 160, d.d. 7 dec 1830 
15 Teunis Martens Visser, * 31 okt 1803, verdronken in de Noordzee sept 1833, z.v. Marten 
Wiggerts  en Yntje Gerrits; 2e echtgenoot van Anneke Jans Hoeksma, zie H.D. Teensma, 
pag. 150 



haven wordt opgezocht voor herstel van de schade. Een vissersschuit assisteert bij 
het binnenlopen van het Friese gat.  Op 7 december kan in Ezumazijl worden 
afgemeerd.  
Op 22 januari 1831 wordt in het huis van kastelein Teake Pieters van der Herberg 
de beschadigde rogge verkocht16. De Vrederechter in Dokkum heeft daarvoor 
toestemming gegeven. 
De rogge wordt in 12 gedeelten aangeboden. Kastelein Van der Herberg zelf is de 
grootste afnemer (van de rogge). Hij koopt drie gedeelten voor totaal fl. 50,75. De 
gehele opbrengst is fl. 196,50. De kopers moeten direct betalen. Hun koopsom 
wordt met 10 % verhoogd ter bestrijding van alle kosten. 
De Vrouwe Anneke is weer hersteld. Helaas heeft schipper Teunis Martens Visser 
daar niet lang plezier van gehad. Uit de verklaring van een viertal in Dokkum 
wonende vrouwen voor het gerecht op 22 dec 183617, blijkt dat deszelfs smakschip 
de Vrouwe Anneke genaamd in de maand september 1833 met man en al in de 
Noordzee is omgekomen. Teunis Martens Visser is bijna 30 jaar geworden. Zijn 
toen 29 jarige vrouw was voor de 2e keer weduwe. 

 
N.B. De vier in Dokkum wonende vrouwen zijn op Schiermonnikoog geboren. Het 
zijn eilanders die mogelijk door een baan aan de wal, hun partner hebben gevonden 
en daar zijn getrouwd. 
Het gaat om:  
a. Sieuke Jacobs Engelsman,  die op 14 nov 1813 in Dokkum met de 
mandenmakersknecht Jan Hendrik Gatschalk was getrouwd. zie  Teensma pag. 
107; 
b. Trijntje Eltjes de Wilde, zij huwde op 14 mei 1820 in Dokkum de verversknecht 
Hendrik Lodewijk Lodeysen. zie Teensma pag. 338; 
c. Betje Jacobs Swart, zij tr. 25 mei 1839 in Dokkum met de zadelmaker Conradus 
van der Veer. Zie Teensma pag. 258.  
d. Reintje Douwes (Klontje) * 1 febr. 1791, die op 21 nov 1819 te Dokkum de 
timmermansknecht Bouwe Heetzes de Haan had getrouwd. In de verklaring noemt 
Reintje Douwes zich Klontje. In de Burgerlijke Stand wordt ze met Reintje 
Douwes aangeduid. Toch is een relatie met de familie Klontje niet uitgesloten. 
Reintjes grootouders van vaders kant waren: Teunis Eltjes en Trijntje Douwes 
Hitman. Uit Teensma’s eilander geslachten blijkt dat de naamdragers Donema, 
Hitman en Klontje tot één familie behoren. De ouders van Reintje zijn vroeg 
overleden waardoor het niet is uitgesloten dat zij tot haar vertrek naar Dokkum bij 
een ver familielid is grootgebracht waardoor zij in het spraakgebruik de 
achternaam Klontje kreeg.                         

 

                                                
16 Tresoar, toeg. 26, inventaris 104017, akte nr. 7 d.d. 22 jan 1832 
17 Tresoar, bijlage huwelijksstukken van Klaas Freerks Colle en Anneke Jans Hoeksma. 
Burgerlijke Stand  Schiermonnikoog  12 jan 1837, akte nr. 2 (zie ook Teensma pag. 70) 
 



Zeeprotest XIII 
 
Het zeeprotest18 van Thijs Dirks Ritsma19 van Schiermonnikoog, de schipper van 
het tjalkschip de Jonge Tijs Ritsma, houdt niet veel meer in dan de formele tekst. 
Als hij op 7 augustus 1821 in Harlingen dit stuk laat opmaken protesteert hij tegen 
de woede der zee, Gods weer en wind enz. Veel informatie is hier niet uit te halen. 
Gelukkig laten zijn stuurman Pieter Harmen Piebes uit Pekela en de kok Tijs 
Jacobs Visser20 van Schiermonnikoog tien dagen later bij de zelfde notaris een 
verklaring21 opmaken, waarin de reis vrij uitvoerig uit de doeken wordt gedaan. 
Onderstaand wordt dit reisverslag beknopt weergegeven. 
21 mei 1821: de Jonge Tijs Ritsma ligt in de haven van Rostock .Men start met  
het laden van rogge met de bestemming Harlingen. 
24 mei: ’s morgens om 3 uur met goed weer en een loods aan boord uit Rostock 
vertrokken. Om 8.00 uur in zee; de loods gaat van boord. Noordoostenwind, die tot 
een storm aantrekt. Het schip slaat lek. Er moet worden gepompt. Om 16.00 uur 
voor anker. Het lek blijkt onder water voor de boeg te zijn. Men verhelpt het zo 
goed mogelijk. De storm houdt aan tot 26 mei. 
27 mei om 03.00 uur het anker gelicht. Opnieuw steekt de storm op.  
30 mei in Rensburg aangekomen. 
31 mei ’s middags van daar vertrokken’. Op 4 juni moet een stuk beneden de 
zogenaamde Colder om sterke tegenwind worden geankerd. Op de 5e ’s morgens 
vroeg het grootzeil gereefd en het anker gelicht. Het eiland Juist wordt op 6 juni 
gepasseerd. Dan draait de wind naar het westen en krijgt het schip ook de 
vloedstroom tegen. Men tracht daarom de Eems te bezeilen om niet weer achteruit 
bij de bocht van de Elbe uit te komen. Het weer verslechtert: doch dat de wind zo 
sterk toenam en het schip door de persing der zeilen zoo zwaar onder water lag, 
dat het weder zeer lek wierd, waardoor zij aan hun oogmerk moesten afzien, hunne 
zeilen moesten bergen, voor het enkel gereefd grootzeil moesten laten drijven 
terwijl de zee zeer hoog was en geweldig op het schip sloeg, waardoor het zeer 
slingerde en werkte en het zwaar op schip en lading aankwam… dat zij geen 
uitkomst ziende met algemeen overleg resolveerden, om tot behoud van schip en 
lading zo mogelijk de Elbe op te zoeken en binnen te lopen. Op 7 juni ’s avonds 
tegen 11 uur kan men gelukkig behouden onder Cuxhaven het anker laten vallen. 
De volgende dag worden de lekken gerepareerd en als op 11 juni de wind weer 
naar het Oosten draait probeert men de reis te vervolgen. Men is echter nauwelijks 

                                                
18 Tresoar, toegang 26, invent. 51011, akte 104 d.d. 7 aug 1821 
19 Thijs Dercks Ritsema, * Schiermonnikoog 24 aug 1767, overl. Amsterdam 25 juli 1839, 
zie Teensma pag. 239. In verschillende stukken komt de naam Ritsma voor, maar in de 
Burgerlijke Stand is steeds sprake van Ritsema. 
20 Thijs Jacobs Visser, * Schiermonnikoog  2 sept 1801, z.v. Jacob Wybes en Geertje 
Hermanus, tr. 1e met Engelina Jacobs Meyer, zie Teensma pag. 224; tr. 2e met Teetje Teens 
Visser, d.v. Teen Reinders en Aukje Tjipkes 
21 Tresoar, toegang 26, invent. 51011, akte 108, d.d. 17 aug 1821 



in zee, als de wind weer naar het westen loopt. Op de 12e ankert men bij de kleine 
kaap onder Cuxhaven in afwachting van betere tijden. In de dagen daarna tracht 
men steeds zee te kiezen maar moet telkens weer vluchten om eene veilige rede op 
te zoeken. 
Eindelijk op 19 juli draait de wind weer naar het Oosten en licht men opnieuw het 
anker. 
’s Avonds passeert men het Vuurschip dat buiten de Elbe ligt. Al de volgende dag  
heeft men Helgoland Noordnoordoost van zich. Het weer verslechtert opnieuw en 
met het oog op de wind moet de koers worden verlegd. Het eiland Juist komt weer 
in zicht. Besloten wordt om met de vloed de Eems binnen te lopen om niet met de 
vloed in de bocht van de Elbe te verzeilen. Het lukt en men blijft aan de Ransel 
liggen tot 5 augustus. Dan pas gaat de wind weer naar het Oosten en vaart men uit. 
De volgende dag al komt men voor Terschelling waar een loods aan boord komt. 
Eindelijk op 7 augustus 1821 loopt het tjalkschip de Jonge Tijs Ritsma de haven 
van Harlingen binnen. De reis vanaf Rostock heeft 75 dagen in beslag genomen. 
Een schadelijke zaak dat is duidelijk. Misschien wel daarom is aan het eind van de 
verklaring opgenomen, dat de stuurman fl. 4,50 per week verdient en de kok fl. 3,-. 
Of de schipper mogelijk eigenaar is of voor een reder vaart blijkt niet uit deze 
stukken. 
 
Publieke verkoop van een tjalkschip 
 
Er moet wel belangstelling zijn geweest in het logement van J. Weits te Delfzijl op 
9 augustus 1824.  
De commissionair Pieter Jans Vos daar, laat ’s avonds om 6 uur publiek het 
tjalkschip de vrouw Bouina verkopen22. De notaris schrijft in de betreffende akte 
dat er verschillende veilingen plaats hebben, voordat de koop wordt toegewezen. 
Met andere woorden er waren meer gegadigden c.q. strijkgeldjagers. 
Notaris mr S. Reynders te Delfzijl heeft in de akte nauwkeurig opgeschreven wat 
er allemaal bij het schip hoort, hoe de veiling zal verlopen en hoe de koopsom 
moet worden betaald23. Wie de eigenaar van het te verkopen schip is, blijkt niet uit 
de akte. Het hoogste bod wordt uiteindelijk uitgebracht door de 37-jarige Jan 
Abrahams Zeilinga, zeeman te Amsterdam24. Voor de som van fl. 1233, -25 mag hij 

                                                
22 Groninger Archieven, toegang 87, inventaris nr.18, akte no. 131 
23 de meetbrief van het schip dateert van 6 sept 1819; het schip is 72 ton, lang 18 el, 3 palm 
en 5 duimen en hol 1 el, 7 palm en 4 duimen 
24 Geboren op Schiermonnikoog 16 juli 1787, overl. op de Elbe 10 juni 1837; z.v. Abraham 
Edes Zeilinga en Neeltje Jacobs Meyer. Hij trouwde in 1824 te Amsterdam met Johanna 
Maria Veenstra. Zie Teensma, pag. 352 
25 intussen is door de inflatie dit bedrag naar het peil van 2008 ruim fl. 26.680,= geworden 
of wel € 12.108,10. Dat voor deze som geen schip meer kan worden gekocht houdt verband 
met de sindsdien gestegen lonen en belastingen, prijzen van grondstoffen enz. 



zich eigenaar van de tjalk noemen. Zeilinga heeft slechts 13 jaar plezier van zijn 
schip kunnen hebben. Kort voor zijn 50e verjaardag komt hij te overlijden.  
 
Kort nieuws 
 
Een scheepsramp 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In het februari/maart nummer 
van het tijdschrift 
Noorderland staat in de 
rubriek Jutland een artikeltje 
uit de Leeuwarder Courant 
over een scheepsramp waarbij 
ook Schiermonnikogers waren 
betrokken. Bij dit ongeluk 
zijn 15 mensen verdronken, 
waaronder zes van 
Schiermonnikoog  Er stond 
geen jaartal bij, maar even 
speuren in het archief van de 
LC leverde al gauw op dat het 
jaar 1874 was. Ook bleek dat 
het artikeltje in de krant nog 
iets langer was (de laatste 
alinea was in Noorderland 
niet meegenomen).  
 
Het bleek dat de kapitein 
Hillebrand Jans Sievert 
Tijssen de Jong, geboren 24 november 1826, was. Hij was op 29 december 1854 
getrouwd met Aukje Tjipkes Visser (geboren 26-10-1831).  (Teensma schrijft dat 
het echtpaar één kind had; in de geboorteaktes van Schiermonnikoog – te vinden 
op www.allefriezen.nl - worden zes kinderen genoemd).  
Het schip ‘De Nederland en Oranje’ was eigendom van de reder P.A. van der Drift 
uit Alkmaar (behalve reder was Van der Drift ook nog lid van Prov. Staten en 
gemeenteraad, als scheepsreder, koopman en wijnhandelaar). “Helaas is zijn 
particuliere archief of dat van het bedrijf niet bewaard gebleven bij ons en in de 
stukken van de gemeenteraad komen de brieven niet voor”, was de reactie van het 
Archief in Alkmaar. 
In de overlijdensaktes van Schiermonnikoog is Hillebrand de Jong niet te vinden 
en ook de andere vijf eilanders niet.  
 

http://www.allefriezen.nl/nl/component/genealogie/?task=persoon_result&zoekmethode=eenvoudig&persoon_1_achternaam=Jong&persoon_1_tussenvoegsel=de&persoon_1_voornaam=Hillebrand+Jans&persoon_1_patroniem=Sievert%20Tijssen
http://www.allefriezen.nl/nl/component/genealogie/?task=persoon_result&zoekmethode=eenvoudig&persoon_1_achternaam=Jong&persoon_1_tussenvoegsel=de&persoon_1_voornaam=Hillebrand+Jans&persoon_1_patroniem=Sievert%20Tijssen
http://www.allefriezen.nl/


Verantwoording. 
Teensma, H.D. – Schiermonnikoger geslachten 
Staveren, R. van; Parma, S. e.a. - Het Zeemanscollege De Herkenning …. 
Leeuwarder Courant, digitaal archief 
www.allefriezen.nl 
e-mailcontact met Archief Alkmaar 
 
Mietjeshús 
 
Remkje Bouman-Visser 
 
Naar aanleiding van het verhaal van Pieter Fokkes Visser in ‘t Heer en Feer 
Jaargang 11- 2009 nr. 3 blz. 88, voetnoot 20. 
Daarin noemt hij het huis aan de Langestreek Oost, het zogenaamde ‘Mietjeshús’. 
Dit huis is genoemd naar Mietje (Maria), dochter van Teen Willems Lootsman en 
Grietje Coerts Buurman (eilander geslachtenboek blz. 203). 

 
Het rechter huis is het Mietjes hús (foto van Maaike van Boven) 
 
Mietje, geboren 16-8-1824 en overleden 12-9-1918 te Schiermonnikoog, was de 
zuster van Zwaantje Teen Willems Lootsman. 
Zwaantje was getrouwd met Riekert Cornelis Visser, zoon van Cornelis Tjeerd 
Visser en Gratia Suzanna Stachouwer. 
Zwaantje en Riekert waren mijn overgrootouders. 
Mietje werd in de familie Mietje Bep genoemd. 



Mietje ging als ‘Marketentster’ met het leger van Napoleon III mee naar Rusland.  
Napoleon III was een zoon van Lodewijk Napoleon,die van 1806 tot 1810 koning 
van Holland was. 
In dit leger leerde ze Jan Frederik Krieger kennen. 
Beiden keerden ze, nadat het leger ontbonden was, terug naar Nederland en 
trouwden in 1861 op Schiermonnikoog. Krieger werd rentmeester van Mr.Banck. 
Later vestigden zij zich in Amsterdam, waar ze regent en regentes van het ‘Burger 
Weeshuis’ aldaar werden. Na hun pensionering gingen ze wederom terug naar 
Schiermonnikoog en kochten het laatste huis aan de Langestreek Oost. 
Krieger overleed in 1897 en Mietje bleef in het huis wonen tot ze ziek en 
hulpbehoevend werd; ze is toen bij mijn grootouders Theunis Riekert Visser 
en Remkje Visser Carst op Pathmos in komen wonen en is daar overleden. 
Er speelden in de familie heel wat verhalen over deze markante vrouw. Oom Ede 
Visser vertelde ons, dat de kisten van de overledenen in die tijd geteerd werden en 
er met kopspijkers de initialen van de overledenen op werden aangebracht. De vier 
jongens van Pathmos, Riekert, Ede, Teen en Gerrit mochten afscheid nemen van 
Mietje Bep, maar daar de kist nog niet helemaal droog was kreeg Ede teer aan zijn 
broek; dit voorval maakte op hem grote indruk. 
Gratia Suzanne, de zuster van Theunis Riekert, erfde het huis van Mietje. Ze heeft 
daar niet lang gewoond en ook zij ging terug naar Pathmos. 
Ook Ede Visser, getrouwd met Femke Dobbinga, heeft er in de crisisjaren, tot hij 
bij het Loodswezen kwam, gewoond. 
Daarna heeft het huis lang leeg gestaan en is in verval geraakt. 
Annie de Koster-Visser, dochter van Teen Willem Visser, broer van Theunis 
Riekert, was getrouwd met Piet de Koster; zij kwamen vanuit Den Haag naar het 
eiland wonen en erfden uit de familie het ‘Mietjeshús’. 
Zij hebben op deze plaats het huidige huis laten bouwen en noemden het huis 
‘Gratia’.   
 



 
Kom; door Mietje meegenomen tijdens haar tocht naar Rusland met Napoleon III 
 

 
 
Thee- en koffieservies. Afscheidscadeau van het Burgerweeshuis. 
(Beide in het bezit van Theunis Ede Visser, Ede zoon; die ook de foto’s gemaakt heeft) 
 
 
 
 
 



Vragen van lezers 
 
Een vraag van Bart Sikkema:  
                                                                           
Hierbij een foto van een object 
wat ik afgelopen najaar op de 
Balg gevonden heb. 
Ik weet niet wat het is, misschien 
dat één van onze tijdschriftlezers 
dit weet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correcties en aanvullingen 
 
* In het themanr. ‘Merklappen, …’ zijn een paar fouten ontdekt. 
 
Op de binnenzijde van het omslag staat: jaargang 11 (2008), dit moet 2009 zijn.  
 
En op blz. 22 is een verkeerde foto afgedrukt. 

       



 
De juiste foto’s van blz. 22: Verstellapje. (Een kleurenafbeelding kunt u per email 
krijgen bij de eindredacteur hgdv@hetnet.nl)  
 
* In het artikel over Derk Swiers (’t Heer en Feer 2009, blz. 70 e.v.) is op 
blz. 70 een foto van een echtpaar afgedrukt zonder bijschrift. Hierdoor lijkt het 
alsof het een afbeelding is van Zwier Swiers en zijn vrouw. De afgebeelden zijn 
echter Derk Swiers en zijn vrouw Margaretha Olthof; de foto hoort dus eigenlijk 
bij bladzijde 71. Hierbij nog een foto van een portret van Derk Swiers 
(vermoedelijk geschilderd naar de foto van het echtpaar). 

 
Lichtwachter Zwiers (foto van J.M.F. Swiers) 
 
 
* Van Hilbrand Abma twee reacties: Naar aanleiding van het artikel over 
Teen Willems (Lootsman) in het vorige nummer van ’t Heer en Feer (jrg. 11, nr. 
3).  
Op blz. 91 is er sprake van de ‘reede van jarmout’ en in voetnoot 37 wordt gesteld 
dat dat Yarmouth is, op het eiland Wight ten zuiden van Engeland. Abma schrijft: 
“Op het eiland Wight ligt bij mijn weten geen Yarmouth. Bedoeld zal zijn Great 
Yarmouth aan de monding van de rivier de Yare in Norfolk, waar een grote rede 
(ankerplaats) is, beschut door een aantal droogvallende zandplaten. In de spreektaal 

mailto:hgdv@hetnet.nl


gebezigd door zeelui onderling wordt ‘Great’ vaak weggelaten en blijft het bij 
‘Yarmouth’”. 
 
* Naar aanleiding van het artikel ‘Redding in 1868’ schrijft Abma: “Het 
betreffende ‘laag’ staat nu nog bekend bij eilanders die op het Wad vissen als het 
‘Lugtliech’ (Lugtlaag)”. 
 
* Van Joop Postmus kwam de volgende reactie. 
Op bladzijde 81 staan een aantal foto's die naar mijn bescheiden mening een 
kleine correctie behoeven. 
In de eerste plaats de middelste foto. Deze mannen heb ik allen gekend. 
Naast Tjeerd Visser staat Teun Matroos. Ongetwijfeld zullen al meer lezers 
hebben gereageerd. (Red.: ‘was dat maar waar …..’). 
 
Op de bovenste foto sta ik zelf helemaal rechts. Bijgevoegd bijna dezelfde 
foto waar een aantal kinderen op een andere plaats staat. 
Veel van de namen zijn mij nog bekend maar niet meer van allemaal. 
Trijnie, Henriette en ook Annie van Bon staan op beide foto's op dezelfde 
plaats. 
Deze foto's zijn genomen in december 1943 en niet in 1946. Dit was mijn 
laatste schooljaar op de lagere school. Aangezien er op het eiland geen vervolg 
onderwijs werd gegeven waren er toen nog een zevende en een achtste klas. In 
september '44 ging ik naar Groningen voor het vervolg onderwijs. Maar in 
december met de beurtschipper (Gijs Smink) weer teruggevaren naar 
Schiermonnikoog en op het eiland gebleven tot de oorlog over was en in de 
scholen na de zomer weer gewoon les kon worden gegeven. 
 
Misschien interessant om alle namen van de op de foto staande kinderen te 
achterhalen. 



 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Jaarverslag 2009 van de CHV ‘t Heer en Feer  
 
Letta Visser 
 
Op 27 februari 2009 hebben we onze jaarvergadering gehouden.  
Na het huishoudelijke deel heeft de heer van der Stoep een boeiende lezing 
gehouden over het Kerkelijk leven op Schiermonnikoog, vanaf de middeleeuwen. 
Deze avond zijn ook 4 nieuwe bestuursleden gekozen en nu bestaat het bestuur uit 
9 personen. 
 
Bestuursactiviteiten. 
• 26 maart 2009 was onze eerste vergadering met het hernieuwde bestuur en 

zijn de taken verdeeld.  Er is dit jaar 11 keer vergaderd. 
Onze vereniging telt momenteel 230 eilandleden en 247 walleden. 

• Eddy Bakker heeft ons bestuur verlaten. 
• Dit jaar zijn er 3 reguliere tijdschriften uitgekomen. Het themanummer  

‘Van Badhôtel tot Strandhotel’, behorende bij de expositie 2008, is door 



omstandigheden in 2009 uitgekomen. De expositie is een daverend succes 
geworden evenals de boekjes, ze zijn bijna allemaal verkocht.  
In december is onder leiding van Hilbert de Vries de expositie ‘Merklappen op 
en van Schiermonnikoog’  samengesteld. Het bijbehorende boekje komt zeer 
binnenkort uit. 

• De expositiegroep is druk bezig met een nieuwe expositie Deze wordt begin 
mei 2010 geopend en blijft een jaar staan. Van Waterput tot waterleiding is de 
werknaam, in samenwerking met Vitens wordt het een interessante expositie. 

• Om het behoud van alle uitgaven van ’t H&F te waarborgen, hebben wij ons 
aangesloten bij de Koninklijke Bibliotheek, Nationale bibliotheek van 
Nederland.  www.kb.nl 

• Het bestuur van ’t H & F vindt het belangrijk om via de tijdschriften de leden 
te informeren. Daarom staat in ieder tijdschrift: Van de bestuurstafel. 

• De website is door de heer Eric Augusteijn gebouwd en is inmiddels in de 
lucht. www.theerenfeer.nl.  

• Er is een lijst met Historische objecten gemaakt en deze is naar de gemeente 
gestuurd. Ook het ijshuisje stond op deze lijst. Het bestuur heeft het initiatief 
van de heer A. Maris, het ijshuisje te behouden, gesteund en actie naar de 
raadsfracties en bestuur ondernomen. In een gesprek met de wethouder is 
afgesproken om op korte termijn tot een beleid te willen komen om dit soort 
incidenten in de toekomst te voorkomen. 

• Om alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te kunnen bewaren worden 
deze de komende tijd naar de archiefruimte in het gemeentehuis over 
gebracht. In samenspraak met de archivaris de heer Jongsma, zijn er goede 
afspraken gemaakt over de toegang tot de ruimte, ook als hij er zelf niet is. 

• De vereniging is officieel aangemeld bij ANBI, Algemeen Nut Beogende 
Instellingen, als erkend goed doel. Alle schenkingen in gelden en in natura 
zijn nu voor ons belastingvrij. 

• De adviesgroep, een groep mensen die vanaf de zijlijn nuttig advies kan 
geven, is gerealiseerd en bestaat uit Marten Kok, Piet Visser, Arend Maris en 
Ferry Knaack. 

• Deelname aan de open markt is ook dit jaar een succes geweest. We konden 
4 nieuwe leden verwelkomen, 60 boekjes zijn er verkocht, en 20 almanakken. 
Opbrengst openmarkt was € 600,- en de  opbrengst van de verkochte 
tijdschriften, boekjes in het jaar 2009  €1316,19.  

• De contributie innen bleek soms wat lastig. We hebben dan ook besloten om 
dit door een machtiging af te geven te vereenvoudigen en te verbeteren. Een 
kleine 60% van onze leden heeft hieraan gehoor gegeven.  

• Om als bestuur samen eens iets anders te doen waren we erg blij met de 
uitnodiging van Mevrouw Mulder om haar kleine museum te komen 
bezoeken. Het was de moeite waard, bij velen van ons kwamen de 
herinneringen van vroeger weer boven.  

http://www.kb.nl/
http://www.theerenfeer.nl/


• Het bestuur van ’t H&F heeft positief geadviseerd t.a.v. de subsidieaanvraag 
van Cees Soepboer, voor het uitgeven van een boek, ‘Schiermonnikoog door 
de ogen van de Tweede Wereldoorlog’.  

• Met de gemeente zijn verschillende gesprekken gevoerd over zaken die onze 
vereniging aangaan.  

 
Projecten. 
• Een aantal projecten hebben we kunnen afronden. De taalroute is klaar, de 

folders in 3 talen zijn gedrukt en het geheel ligt er prachtig bij.  
• De commissie Funerair erfgoed heeft haar werkzaamheden afgerond en de 

commissie is opgeheven. Wij als bestuur zullen de vinger aan de pols houden, 
en  op onze jaarlijkse bespreking met de gemeente zal erfgoed een vast 
agendapunt zijn. Het bijbehorend boekje is een aanwinst. 

• De Promenade heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gekost. Om in dit 
dossier tot een overeenkomst te komen die recht doet aan de uitgangspunten 
van onze vereniging, is veel overleg gevoerd, in onze bestuursvergaderingen, 
met de vertegenwoordigers van de Promenade en met de gemeente. Het 
resultaat hiervan is geweest dat wij met ons voltallige bestuur hebben besloten 
mee te doen in het plan De Promenade. Wij kunnen in 1 zin omschrijven 
waarom: 
Als er in de vorm van de Promenade iets moois tot stand komt op het eiland, 
dan willen wij als vereniging daar deel van uit maken, temeer omdat deelname 
aan een dergelijke samenwerking als uitgangspunt in onze statuten staat.   
Door de vele tijd die dit onderwerp ons gekost heeft, zijn andere zaken wat 
naar de achtergrond verdwenen. Het komende jaar kunnen en willen wij hier 
verandering in brengen.  

• De Sterrenwacht. 
Om als nieuw bestuur goed ingevoerd te raken in dit lastige onderwerp hebben 
wij de heer Rupert gevraagd zijn plannen in een korte notitie samen te vatten, 
om op basis hiervan een gesprek te hebben. Wij hebben deze notitie nog niet 
ontvangen. Daarnaast is in de gesprekken met de gemeente en de Promenade 
gebleken, dat ook bij deze partijen ideeën leven over de mogelijke vorm van 
een Sterrenwacht in de Promenade. Wij gaan ervan uit dat er het komende jaar 
meer duidelijkheid over dit onderwerp zal komen. 

 
Voor het komend jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda. 
*     De oude mast van de Zeevaartschool moet een plaats in het dorp krijgen  
• De storm- en waarschuwingsmast moet ook weer een plek krijgen.  
• Voor de gedenksteen geldt hetzelfde; een mooie plek is het plantsoen.  
• ‘t H & F heeft van Sytze Schut 2 stenen uit de Zeevaartschool gekregen. Eén 

steen komt uit 1872 en de andere is van na de verbouwing en dateert uit 1914. 



Het bestuur heeft het plan om deze stenen in een bank in te laten metselen. 
Een combinatie met de stenen van de oude school zou een idee kunnen zijn. 
Ook hiervoor geldt de vraag, waar. Dit jaar buigen wij ons hierover. 

• De foto’s in het archief willen we digitaliseren. 
• De archiefruimte in het gemeentehuis in overleg met de heer Jongsma verder 

inrichten. 
 
Ten slotte. 
Het was een druk jaar maar met dit enthousiaste bestuur hebben we veel, voor het 
oog wellicht kleine zaken weten te realiseren. Ook voor het komend jaar zetten we 
de schouders er onder en willen we de belangen van onze vereniging optimaal 
behartigen. 
Tenslotte bedankt het bestuur alle leden en niet leden die het afgelopen jaar onze 
vereniging hebben gesteund, en in het bijzonder de mensen die voor het eiland 
waardevolle cultureel historische bezittingen hebben geschonken, dan wel 
nagelaten.  
 
Van de bestuurstafel 
 
De eerst ALV van ons nieuwe bestuur is op een prettige manier verlopen. We 
hebben afscheid genomen van Eddy Bakker en Marga Flink heeft deze plaats 
ingenomen. 
Het project Taalroute is financieel afgerond en de opening is op 10 april 2010. 
De expositiecommissie is  een eind gevorderd met de expositie ‘Waterputten”.  
Zaterdag 22 mei is de opening in het Bezoekerscentrum. 
Dit jaar verzorgen we ook de uitgave over het kerkelijk leven vanaf de 
middeleeuwen op Schiermonnikoog. De heer van der Stoep heeft vorig jaar op de 
ALV over dit onderwerp een lezing gehouden. 
Met de heer Jongsma zijn afspraken gemaakt voor het overbrengen van het archief 
naar het gemeentehuis. 
Zoals u ziet zijn de eerste maanden alweer flink gevuld met activiteiten. 
 
Van de penningmeester 
 
Momenteel zijn er 219 eilandleden en 242 walleden. 60% van de leden betaalt nu 
via een automatische incasso. De contributie voor 2010 wordt in april 
geïncasseerd. Leden die niet via een machtiging betalen moeten de contributie vóór 
1 juni 2010 overmaken. 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 



bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Van vliegende keep tot varende filmer’; in: Leeuwarder Courant, 23 december 
2009. 
 
Over Pim Korver; naar aanleiding van de vertoning van zijn film ‘Mudfight in 
Lyme Bay’, die op 23 december in première ging op Schiermonnikoog. 
 
* Staveren, R.R. van; S. Parma; P.J. Teensma; D.T. Reitsma en A.J. Maris – Het 
Zeemanscollege De Herkenning en het Pensioenfonds Goede Voorzorg te 
Schiermonnikoog. Schiermonnikoog, Kolstein, 2009. XI  + 444 blz. 
 
* ‘Schiermonnikoog 2009’; samengesteld door W. Wagenaar van krantenartikelen 
uit het Dagblad van het Noorden, en het Friesch Dagblad. Zandeweer, 2009.  
 
Deel van een al vele jaren uitkomend knipselboek over Schiermonnikoog; in te 
zien o.a. bij de Openbare Bibliotheek. 
 
* ‘De Schierstins kende veel onrust’; in: Leeuwarder Courant – Wonen & co, 6 
maart 2010, blz. 6-9 (ook in Dagblad v/h Noorden, 3 april 2010). 
 
Over de Schierstins en haar nieuwe bewoners: “het zou - volgens de bewoonster - 
wel eens het oudste huis van het eiland kunnen zijn”. 
 
* Boer, Th. W. de; en G. Glerum – De vogelwereld van Schiermonnikoog; deel 2, 
56 soorten van strand, wad en kwelder. Uitg. Schelpenmuseum “Paal 14”. Hasselt, 
Schuttersmagazijn, 2010. 64 blz. 
 
* Jansen, E. – Kom mee! Ontdek Schiermonnikoog; fiets-wandel-natuur-beleef-
boek voor jong en oud. Fotografie: Cynthia Borras. Schiermonnikoog, Kolstein, 
2010. 92 blz. 
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Van de redactie 
 
Op het moment van schrijven is de grootste drukte op het eiland voorbij – we kun-
nen na de drukke tegenwoordige tijd weer even denken aan de verleden tijd! 
Om te beginnen een herinnering aan een zwarte bladzijde in de geschiedenis van 
het eiland: de bommenregen op het eiland op 28 juli 1943. Op 4 mei van dit jaar is 
in het bijzonder aan twee slachtoffers van deze ramp - burgemeester Van den Berg 
en zijn vrouw - aandacht besteed. 
Bijna 100 jaar geleden werd aan de Langestreek een bekend pension geopend in 
het pand waar nu de winkel van Kolstein gevestigd is. Eddie Bakker laat het voor 
ons herleven. Piet Visser neemt ons mee naar nog een kleine 200 jaar eerder: de 
opbouw van het nieuwe dorp (met een tekst om even je tanden in te zetten!)  en 
daarna neemt hij ons mee naar de duinen. Jan Eltjes van den Berg (inderdaad: de 
zoon van) brengt een ‘aardige anekdote in een toch ongelukkige en trieste tijd’ en 
doet in een later stuk verslag van een spectaculaire redding. Het verhaal over een 
bijzondere lepel wordt ons opgelepeld; de omgeslagen reddingboot komt nog eens 
voorbij, evenals het kruitmagazijn en een bodemarij (als u niet meer precies weet 
wat dat is: kijk even in het vorige nummer!); Sinterklaas strooit met een nieuwe 
foto en … oh, die bootverbinding op zaterdag toch! 
Ook het bestuur laat weer uitgebreid van zich horen. 
Kortom: veel plezier met lezen en mocht u nog iets te schrijven hebben, dan graag 
voor 15 november van dit jaar. 
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Zeer betrokken, niet partijdig 
Arend J. Maris 

Woensdagmorgen, het is 28 juli 1943. De opgaande zon belooft vandaag veel zo-
merwarmte. Onder een bezetting van enige honderden Duitse soldaten proberen 
eilandbewoners ook deze dag er het beste van te maken. Inmiddels zijn ze ook 
gewend geraakt aan het bijna dagelijks geronk van overkomende vliegtuigen. Al-
hoewel, vandaag is er toch wel heel erg veel onrust in de lucht. Even na negenen 
passeren aan de noordzijde van het eiland tientallen Amerikaanse bommenwer-
pers. Ze zijn naar Duitsland onderweg om vliegtuigfabrieken te bombarderen. De 
piloten krijgen echter last van veel bewolking, kunnen tenslotte hun missie niet 
uitvoeren en moeten terugkeren. Boven de Waddenzee krijgen ze met Duitse jacht-
vliegtuigen te maken. Een luchtgevecht is onvermijdelijk. Enkele Amerikaanse 
piloten proberen over Schiermonnikoog heen vliegend naar open zee te ontsnap-
pen. Om sneller weg te komen, werpen ze bommen overboord. Die vallen in de 
Waddenzee, op het eiland, ten zuiden en ten noorden van de bebouwde kom, maar 
ook in het dorp zelf. Met rampzalige  gevolgen: zeven doden, enige gewonden en 
een kleine honderd licht, zwaar of zelfs onherstelbaar beschadigde woningen.  

Ook het huis aan de Nieuwestreek van oud-burgemeester Hendrik Willem van den 
Berg en zijn vrouw Jacoba Zeilinga krijgt een voltreffer. Even daarvoor heeft hij 
nog met zijn hondje bij Piet Visser in de polder melk gehaald en met Jan Eltjes, 
zijn jongste zoon, gesproken die daar overdag aan het werk is. Op het moment van 
de bominslag is hij echter achter in de tuin bezig en zijn vrouw Jacoba is druk in 
de keuken in de weer. Beiden zijn op slag dood.   

In 1942 heeft burgemeester Hendrik Willem van den Berg zijn zesde ambtsperiode 
er op zitten. De Duitse bezetter beslist echter dat hij niet voor een nieuwe termijn 
in aanmerking komt. Hij heeft het eiland 36 jaar gediend.  

Hendrik Willem van den Berg wordt op 3 augustus 1879 in Den Haag geboren. 
Zijn vader, Jan Cornelis van den Berg, is leraar en zijn moeder heet Alexandrina 
Charlotte Paulona Metman. Hendrik Willem is de op een na jongste van vijf kinde-
ren. 

Na de lagere school gaat Hendrik Willem naar de HBS. Met een diploma op zak  
kiest hij voor een loopbaan in de ambtenarij. Hij begint op het gemeentehuis van 
Velzen; studeert verder en slaagt voor de studie Gemeente Administratie. Op een 
dag krijgt hij een vacature onder ogen waarin de gemeente Schiermonnikoog een 
burgermeester vraagt. Hij solliciteert en een uitnodiging volgt. Het gesprek is tot 
wederzijds genoegen. Vanaf de zomer van 1906 is hij de nieuwe burgemeester van 
Schiermonnikoog. Hendrik Willem is dan 26 jaar en nog vrijgezel. Hij komt niet 
alleen naar het eiland. Zijn jongste zuster Jeannette gaat met hem mee om voor 



hem te zorgen. Ze komen aan de Middenstreek te wonen, op het huidige adres 
nummer 5. Wanneer Jeannette trouwt neemt haar oudste zuster Jet de huishoudelij-
ke taak over. Ook haar verblijf is van korte duur. Ake de Boer wordt dan zijn 
nieuwe huishoudster. 

Inmiddels heeft Hendrik Willem verkering gekregen met Jacoba Abramina Zeilin-
ga. Zij is de dochter van Jan Zeilinga en Stijntje Coerkamp. Jan Zeilinga is kapitein 
op de Grote Zeilvaart. In 1883 trouwt hij in Amsterdam met de in 1860 op het 
eiland geboren Stijntje Coerkamp. Na hun trouwen vertrekt het jonge paar naar 
Amsterdam. Ze krijgen twee dochters: Aaltje, in 1884; en Jacoba, in 1887. Om-
streeks 1900 verhuist Jan Zeilinga met vrouw en dochters naar het eiland. Ze wo-
nen eerst aan de Middenstreek. Later verhuizen ze naar de Nieuwestreek en nemen 
hun intrek in de woning naast de zeevaartschool.  

Hendrik Willem van den Berg en Jacoba Zeilinga trouwen op dinsdag 21 juni 
1910. Tot tenminste 1924 blijft het paar aan de Middenstreek wonen. Hendrik en 
Jacoba worden met vier kinderen gezegend. Tussen 1924 en 1927 woont de familie 
ook nog even in Schierstins, aan de Voorstreek. In de herfst van 1927 heeft de 
verhuizing naar de Nieuwestreek plaats.   

Zesendertig jaar is Hendrik Willem burgemeester van een kleine 1000 inwoners 
geweest. Hoe heeft hij dat samen met zijn vrouw zo lang kunnen uithouden? Hun 
beide kinderen, Jan Eltjes en Charlotte, proberen hierop een antwoord te geven: 
Hendrik Willem weet op een handige wijze tussen de verhoudingen en spanningen 
binnen eilanderfamilies door te laveren. Dat hij dit kan heeft hij vooral aan zijn 
vrouw te danken. Zij komt van het eiland en is goed in de brede familie- en kennis-
senkring ingevoerd. Messcherp voelt ze aan hoe het beste in situaties gereageerd 
kan worden. Door zijn vrouw raakt Hendrik Willem ook persoonlijk veel meer bij 
het wel en wee van zijn eilandbewoners betrokken. Bij ziektes en overlijden tonen 
ze steeds hun medeleven. En doordat Jacoba in toneelstukken meespeelt, treedt 
Hendrik Willem wel eens als souffleur op. Hij doet dat dan, op zijn manier, in de 
eilander taal. Dat hij de moeite neemt om deze taal te spreken, wordt steeds zeer op 
prijs gesteld. Dat eilanders hem als burgemeester waarderen, blijkt bijvoorbeeld in 
1931, bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Bij die gelegenheid biedt de bevolking hem 
namelijk een radio op accu’s  aan.  

Eerlijkheid, oppassendheid, netheid en maatschappelijk betrokken zijn, dat zijn 
deugden die ze hun kinderen steeds hebben voorgehouden. Hendrik Willem vindt 
het heerlijk op het eiland en ontpopt zich algauw als een echte natuurliefhebber. 
Dat blijkt bijvoorbeeld ook op de wijze waarop hij zijn tuin onderhoudt. Die zou er 
nog nooit zo mooi  uitgezien hebben. Niet alleen tuinieren, maar wandelen doet hij 
ook heel graag. Zondags of  ‘s avonds na het eten, vooral zomers, en dan het liefst 
met anderen. Favoriet zijn de polder met zijn weilanden. Wandelingen door de 
polder heen en dan over de dijk terug, hebben zijn voorkeur. Zijn kinderen moeten 
altijd mee. Natuurlijk vinden ze dat niet altijd leuk. Maar, zo komen ze wel veel 
over de natuur te weten en hebben er een diepe respect aan overgehouden voor 



alles wat groeit, bloeit, vliegt en loopt. Elk jaar, in de herfst, komt het jachtgezel-
schap op het eiland; Hendrik Willem gaat echter nooit mee. Eigenlijk uit principe. 
Want, vooraf lokt hij fazanten in zijn kippenhok en voorkomt zo dat ze afgeschoten 
worden. Hij laat ze pas weer los, als de jagers weer zijn vertrokken. Zijn beide 
zonen moeten het niet wagen om met een zelf gevangen duinkonijntje thuis te 
komen.               

Hendrik Willem is niet alleen burgemeester, maar ook gemeentesecretaris. Invoe-
ring van o.a. de distributieregeling brengt ook voor het eilander gemeentehuis heel 
wat extra administratieve rompslomp met zich mee.  

Alhoewel hij er in het openbaar niet openlijk voor uitkomt, moet hij van Duitsers 
niet veel hebben. In de loop van de oorlogsjaren neemt zijn weerstand alleen maar 
toe. Dat wordt ook opgemerkt. Hij komt in 1942 dan ook niet voor een herbenoe-
ming in aanmerking. Doordat hij als burgemeester toch al over steeds minder za-
ken zelf kan beslissen, kan hij zich spoedig bij deze beslissing neerleggen. 

Wanneer Jacoba in 1910 met burgemeester Hendrik Willem van den Berg trouwt is 
ze 23 jaar. Na afloop van de lagere school wordt ze thuis in het huishouden inge-
schakeld. Ze is een opgewekte jonge meid, zit steeds vol gekkigheden, een vrolijk 
type, een lachebek. Met Klozum is ze altijd van de partij. Maar, ze kan ook een op 
en top huisvrouw zijn die perfect voor haar gezin en huis zorgt. Ook zomers met 
geregeld veel gasten, zorgt ze steeds dat alles tot in de puntjes geregeld is. En door 
het wecken van producten uit de eigen tuin, zoals vooral veel boontjes, zorgt ze er 
elk jaar voor dat er steeds een voldoende wintervoorraad is. Jacoba is niet zo’n 
natuurmens als haar man. Op zijn wandelingen gaat ze dan ook niet altijd mee. In 
het leven in het dorp, van de eilander bevolking in al zijn verscheidenheid, kan ze 
helemaal opgaan. Behalve toneel, blijkt ze ook een verdienstelijke sopraanstem te 
hebben. Ze zingt in de eilanderzangvereniging Thalia en bij gelegenheid doet ze 
dat ook in de kerk. Bovendien komt ze geregeld met enkele andere vrouwen bijeen 
om zich samen in de leer van de Theosofie te verdiepen. 

En dan wordt het 28 juli 1943, die stralende zomerdag. Hun zoon Jan Eltjes is op 
die dag met de beide zonen van Piet Visser op het land aan het werk. Ze zien wel 
vliegtuigen, maar weten niet goed wat dat allemaal betekent. Dan horen ze ineens 
vlakbij ping, ping, ping, net of er kleine veertjes springen. Het wordt zo erg dat ze 
in een greppel wegduiken. Ze voelen dat er nu echt wat aan de hand is, horen ver-
volgens zware dreunen. Daarna is het doodstil. Met zijn beide vrienden springt Jan 
Eltjes overeind en loopt snel terug naar de boerderij. Ze zien een grote stofwolk 
boven het dorp hangen. Het hele dorp lijkt, als het ware, te zijn opgeslokt. Met zijn 
drieën gaan ze er op af om te zien wat er gebeurd is. In het dorp wordt Jan Eltjes 
opgevangen. Zijn beide ouders zijn onder de zeven doden.   

Deze tekst is door twee leerlingen van de inspecteur Boelensschool, te weten Laura Visser 
en José Soepboer, op 4 mei 2010 in de Got Tjark van Schiermonnikoog voorgelezen.   

 



 
 
Pension Friso 
 
Eddie Bakker 
 

In het grote pand aan 
de Langestreek was 
het pension Friso van 
de fam. Coolen. 
Thans staat op deze 
plaats de winkel van 
Kolstein met post-
kantoor.  
De eigenaar was Jan 
Coolen die voordat 
hij pensionhouder 
werd het beroep van 
bakker uitoefende. 
Voor 1914 bevond 

zich aan de westkant van het pand de bakkerswinkel en aan de oostkant het woon-
huis; de bakkerij was om de noord gevestigd. Coolen had verschillende bekende 
knechten in dienst, waaronder Caron die later zelf een bakkerij begon aan de Lan-
gestreek.  
In 1914 liet Jan Co-
olen de bakkerswin-
kel en het woonhuis 
tot een pension ver-
bouwen. Al gauw 
begon hij met adver-
tenties in de Leeu-
warder Courant (de 
eerste verscheen op 
13 juni 1914). 

Ook kwamen er ad-
vertenties met specia-
le aanbiedingen, zoals 
bijvoorbeeld op 17 
mei 1919 met een 
aanbieding voor de 
Pinksterdagen. 
 
 



Voor belangstellenden had Coolen een prospectus gemaakt die hij graag toestuur-
de:  

 
 
L.S. Naar aanleiding van Uw geacht schrijven heb ik de eer U hierbij een prospec-
tus van mijn Pension te doen toekomen. Hopende, dat U met deze billijke voor-
waarden genoegen zult kunnen nemen, verblijf ik, onder beleefde aanbeveling, met 
de meeste Hoogachting, J. Coolen 
   
Zowel Schiermonnikoog als het pension worden aangeprezen. 
Schiermonnikoog “de Parel der Noordzee” is een buitengewoon mooi en aantrek-
kelijk eiland. Met zijn prachtige duinen en uitgebreide dennenbosschen noodigt het 
een ieder tot een bezoek uit. Rein en geneeskrachtig is de lucht, en de weldadige 
rust maakt het tot een ideaal vacantie-oord. Zelfs een kort verblijf is al voldoende 
om U daarvan te overtuigen. 
Ook wordt een overzicht gegeven van de verbinding vanaf Groningen en Leeuwar-
den; en Alle op den dam staande Autobussen brengen U tot aan mijn huis. 
 
De pensionprijs varieert van f. 3,50 tot f. 4,50 per dag. Voorseizoen tot 20 Juli f. 
3,50; nadien f. 4,50; na 20 Aug. F. 4-/ per dag. 



Onder pension is begrepen logies, ontbijt, lunch, diner en avondthee. Deze prijs is 
berekend bij een verblijf van minstens 3 dagen. 
Bij langer verblijf van gezinnen speciale conditiën. Dag van aankomst en vertrek 
wordt voor één dag berekend. 
Het ontbijt vangt aan  8 ½ uur, bestaat uit diverse soorten brood, kaas, ei, koek, 
jam en thee. 
De lunch vangt aan om 12 ½ uur met variatie van warme schotel, croquetje, ham, 
brood, caeke, kaas, jam, koffie of melk. 
Diner om 6 uur en bestaat uit: 
Soep, aardappelen, vleesch, groenten, compôte, gebak, pudding, ijs of fruit. 
Aan de besteding der spijzen wordt de meeste zorg besteed. 
 
Jan Coolen was niet alleen een goede bakker, maar was ook een prima kok; zijn 
gezegde was altijd “geef de gasten als eerste gerecht een prima soep, dan is de 
eerste trek verdwenen”.  

 
 
‘s Winters had de familie Coolen vaak leerlingen van de zeevaartschool in pension.  
 



 
De personen op deze foto zijn vermoedelijk pensiongasten.  
De jongen met het witte overhemd links tegen het hek is Piet Teensma. 
 
Op 17 februari 1951 stond er een advertentie in de krant: Pension Friso: ‘Uit de 
hand te koop en direct aanvaardbaar’.  
Het pension werd met volledige inventaris onderhands verkocht aan de heer Reker 
te Wagenborgen. Deze verkocht het weer aan de heer Bouma te Uithuizermeden. 
 
De opbouw van het nieuwe dorp. 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Onder deze kop geeft Louise Mellema in haar tweede boek over Schiermonnikoog1  
een transcriptie van een akkoord uit 1757 tussen de eigenaren van het eiland en de 
ingezetenen over de voorwaarden waaronder de huizen op het Westeinde van het 
eiland kunnen worden afgebroken en nieuwe huizen op een aan te wijzen plaats 
mogen worden gebouwd. Het gaat dan om de plek waar het huidige dorp is verre-
zen. 
Al eerder was een dergelijk contract gesloten en wel op 14 januari 17212. 
Toen al hield Stachouwer rekening met een verplaatsing van het dorp en zag ken-
nelijk geen andere oplossing dan juist naar het voor hem beste deel van het eiland 
te gaan. Dat kan tenminste uit het stuk worden opgemaakt. 
                                                
1 Louise Mellema - Schiermonnikoog, lytje pole, Fryske Akademy nr. 438, Noardeasthoeke-
rige nr. 3, pagina 69 
2 Tresoar, Heerlijkheidsarchief Schiermonnikoog, toegang 312, nr. 114  



Een transcriptie van het oudste contract (een kopie in het Heerlijkheids-archief) 
volgt hieronder: 
 

Copia 
Alsoo het Eijland Schiermonnikoogh van de Almachtige gestraft is, met doorscheu-
ringe door het zeewater op den laatsten dag van December 1720 waardoor eenige 
Huijsen op gelijke dato zijn weg gespoelt en te vresen staat dat veele nog weg 
moeten: Soo schijnt dan dat andere plaats voor de behuisinge kan uitgevonden 
werden als in ’t hert en: beste van ’t Eijland en waaruit veele nadeel soude konnen 
ontstaan ten schaade van de Eijgenaars van voorschr. Heerlijkheijt soo is weder-
sijts gecontraheert als volgt: 

 
Diegene welke huijsplaats uitgewesen is; om daarop te bouwen sullen houden het 
bestek dat daarvan gemaakt en wedersijts overeengekomen is; sonder in de omtrek 
van de plaats in ’t opbouwen van Huisen af of an te doen bij pena3 dat het opge-
bouwde sal vervallen aan de Eijgenaar van ’t Eijland Schiermonnikoogh. 

 
Sullende ijder behuisinge soo lange het staat twee Carl: gl: des jaars huisstede gelt 
geven an de Eijgenaars van ’t Eijland Schiermonnikoogh een een Carl: gl: voor 
hangstede4 jaarlijks die een hangstede nodig mogte zijn. 

 
Alsoo er nieuwe paden soo voet als wagen paden moeten gebragt en gemaakt wor-
den sullen de Ingesetenen gehouden wesen op alle tijden en stonden dezelve maak-
en slegten ophoogen na dat haar sulcks sal te weten gedaan wesen door de Eijge-
naars van Schiermonnikoogh of te hunne gelastigde bij poena  van ses Car: fl: 
telkens bij de Contraventeurs5  te verbeuren en dat onder parate en Reale Excuitie 
sonder eenig Forma van proces. 

 
Sullen mede geen andere wegen gebruiken en betreden als bij de Eijgenaars van 
Schiermonnikoogh of hunne gelastigen tot het gebruik zijn uitgewesen bij poena 
als vooren 

 
Tot voorkominge dat de hooijlanden niet onbehoorlijck worden betreden door de 
Ingesetenen sullen dezelve gehouden wesen te bekostigen soo danige Fonders ofte 
houten daar met overgaat: ijder na Cota die als dan mogten gelegt werden naar 
tijts gelegenthz. alles tot Discretie6  van de Eijgenaars van Schiermonnikoogh bij 
pena alsvooren. 

 

                                                
3 boete (ook geschreven als: poena) 
4 een plaats waar iets kan hangen, b.v. een visrokerij, drogen van netten enz  
5 overtreders 
6 oordeel  



Sullen ook Niemand bij nagt ofte ontijden sig mogen laten vinden in de Duinen al 
wert hij niet overtuigt enig konijn gevangen ofte andere quaat gedaan te hebben 
Zonder daar toe Consent7  bekomen te hebben bij poena als vooren. 

 
Sullen de ingesetenen mede gehouden blijven volgens ouder gewoont het bepoten 
planten ofte hermaaken van Rouwe en vervallende Duijnen bij als volght. 

 
Sullen mede geen Katten nog Honden houden veel min ansetten bij pena als 
vooren. 

 
Niemandt sal mede geen gangen ofte wegen na de duinen maken om uit te sien als 
daartoe uitgewesen zullen worden; en geen de minste verdistrueringe te doen an ’t 
lant of duinen soo in ’t uitplucken van ’t Rijs of helm bij poena als vooren. 

 
Om te vermijden de pestige stank van ’t afgeval van de zeevis sal een ijder gehou-
den wesen een gat te graven waartoe hem soo veel spatie lants zonder eenge be-
swaarnis den ingeseten sal uitgewesen worden mits dat hij het graven van ’t gat sal 
moeten bekostigen alsmede het toestoppen der selver sonder daar Ieets voor te 
pretenderen bij poena als vooren. 

 
Sullen med: sloten of watringe moeten maken tot ontlastinge van de behuisinge als 
vishanteeringe tot ingeseten hunne laste zonder daar jeets voor te pretenderen van 
de Eijgenaar van Schiermonnikoogh na gedane saaken bij poena als vooren. 

 
Voorts wat in desen niet gemelt en herhaalt is gedracht zig ijder na de lands wetten 
Costuimen8 en huirstatters9. 

 
Voorts nemen wij an het effect deses Articulen te praesteren en na te komen met 
submissie10 soo na regten behoort in kennisse onse handen ofte merken. 

 
Actum Schiermonkoogh den 14 Januarius 1721. 

 
Uit alles blijkt dat de eigenaar van het eiland een vinger in de pap wil houden. 
Toegang tot de duinen alleen langs de daarvoor aangewezen paden en ’s nachts 
mag je er helemaal niet komen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven.  
Honden of katten mogen niet worden gehouden of gefokt. Voor de ontwatering 
moet men sloten graven op eigen kosten. Wat opvalt is de bepaling over het visaf-
val.  Dit kan een milieumaatregel worden genoemd. 

 

                                                
7 toestemming 
8 gewoonterecht 
9 gelet op de overeenkomst uit 1757 zal bedoeld zijn: huurcontracten  
10 onderwerping c.q. mee akkoord gaan  



Het stuk dat in 1757 wordt overeengekomen is als het ware een uitwerking van de 
regels die ongeveer 35 jaar eerder waren vastgesteld. Nu worden de maten van een 
bouwplaats voor een woning en eventuele droogschuur nauwkeurig bepaald. 
Over een verbod van honden wordt niet langer gerept. Katten zijn zelfs toegestaan, 
mits hun oren zijn afgesneden. Hierdoor werd de reactie van deze dieren op gelui-
den uit de natuur aanzienlijk verzwakt, schrijft Mellema. Veel kosten worden op de 
bewoners van het nieuwe dorp afgeschoven, terwijl eventuele boetes zonder enig 
proces verhaalbaar zijn. Wil men nieuwe wegen e.d. aanleggen, dan zijn de kosten 
van aanleg en reparatie voor rekening van de bewoners. 
Al het afval moet op eigen kosten worden begraven. Ook zijn de ingezetenen in de 
overeenkomsten gehouden de duinen te bepoten en te beplanten en zoveel mogelijk 
verstuiving tegen te gaan en de waterhuishouding te regelen (graven sloten enz.) 

 
In  tegenstelling tot de tegenwoordige tijd, moesten de ingezetenen zich dus eigen-
lijk met alles zelf redden en de kosten van aangelegde openbare voorzieningen zelf 
dragen. Nu zorgt de overheid daarvoor - weliswaar tegen betaling (belastingen, 
rechten enz.). 
Er is in bijna 300 jaar veel in het systeem veranderd. 
 

 
De duinen bevinden zich in den ellendigsten toestand 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Als gevolg van de Franse Revolutie is in de (voormalige) Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, aan het einde van de 18e eeuw en in het begin van de 19e 
eeuw veel veranderd. Ook op Schiermonnikoog zijn de veranderingen zichtbaar 
geworden. De positie van de eigenaren van het eiland is totaal verschillend met die 
van voorheen. De Stachouwers, tot dan Heer van het eiland met alle rechten daar-
aan verbonden, zijn nu gewoon particulier eigenaar van veel grond en kunnen 
slechts grondpachten innen. De heerlijke rechten zijn afgeschaft en daardoor is het 
inkomen van de eigenaren verminderd. Ze hebben b.v. niet meer het recht om be-
lastingen te heffen, boeten te innen of 1/10 deel van de strandvonderij te ontvan-
gen. In 1810 werd hiervoor een regeling getroffen. 
 
Johan V Stachouwer, die in 1802 door vererving voor 1/3 deel eigenaar is gewor-
den van de familiebezittingen op het eiland, wordt in 1816 de eerste grietman van 
de nu gevormde grietenij Schiermonnikoog. Hij krijgt daardoor een zgn. dubbele 
pet op. Als grietman moet hij, wat de openbare orde en veiligheid betreft, toezien 
op het gehele eiland terwijl hij ruwweg gesproken voor 1/3 deel eigenaar is en 
daardoor belanghebbende. 
 
Nu was deze positie geen unicum. Bij de opbouw van de organisatie van de Staat 
der Nederlanden is op het platteland veel gebruik gemaakt van de plaatselijke 



voormalige heren en eigenaren. Men kreeg het recht om personen bij de koning 
voor benoeming voor te dragen11. Dat men daarvoor vaak in eigen kring keek laat 
zich denken. Door de Grondwet van 1848 is dit rudiment van vroegere “Heerlijk-
heid” afgeschaft.  
 
In de eerste helft van de 19e eeuw laat het onderhoud van de duinen te wensen 
over. Eén van de oorzaken is het helmsnijden, waardoor de begroeiing van de dui-
nen schade ondervindt. Verstuivingen zijn het gevolg, waardoor tuinen en landerij-
en onder het zand worden bedolven. Er worden daarom zelfs woningen afgebro-
ken. Het grietenijbestuur probeert hier regelend op te treden en kondigt in 183712 
een reglement af waarbij het wordt verboden om in de duinen of andere publieke 
velden helm te snijden of vandaar weg te nemen. Iedere overtreder zal telkens 
verbeuren een boete van 12 gulden of gestraft worden met een dag gevangenis. 
 
Het volgende jaar wordt het grietenijbestuur gemaand om nu ook processen ver-
baal betreffende het verboden helmsnijden naar het Kantongerecht in Dokkum op 
te sturen. Mij is niet gebleken dat dit ooit is gedaan. Wèl wordt een beroep op de 
koning gedaan. Dit heeft succes. Door het departement van Binnenlandse Zaken 
wordt een jaarlijkse subsidie van fl. 150,-- in het vooruitzicht gesteld om het ille-
gaal helmsnijden tegen te gaan. Dit geld wordt besteed aan het salaris van twee 
veldwachters. Siebe de Haan, commies bij de Rijksbelastingdienst en Auke de 
Boer, worden als zodanig aangesteld. De Haan tegen een salaris van fl. 100,-- en de 
Boer ontvangt fl. 50,-- per jaar13. Hun aanstelling zou duren tot 31 dec. 1845. Maar 
het loopt anders. 

 
Het grietenijbestuur komt tot de conclusie dat het toezicht moet worden gehouden 
door iemand die geheel vreemd is en daarom onpartijdig (12 maart 1844)14. Als de 
gouverneur  vraagt De Haan ter verantwoording te roepen wegens onvoldoende 
toezicht op de duinen, ontslaat het grietenijbestuur beiden met ingang van 15 okt. 
1844 van hun taak als opzichter van de duinbeplanting. Het moet een moeilijke 
taak voor deze veldwachters zijn geweest. Ze waren voldoende op de hoogte van 
de omstandigheden van verschillende mensen die uit armoede probeerden, mede 
door het helmsnijden, in hun levensonderhoud te voorzien. De gesneden helmen 
werden gevlochten tot matten. Van de overblijvende stoppels maakte men boen-
ders. Door verkoop hiervan verdiende men wat. Dat de situatie niet rooskleurig 
was blijkt uit de Leeuwarder Courant van 16 nov. 1835, waarin het bericht ver-
scheen dat ten behoeve van de Behoeftigen op het eiland Schiermonnikoog op-
nieuw de navolgende giften ten kantore van de krant (zijn)ontvangen fl. 234, 0½. 
De Diakonie van de NH-kerk gaf in dat jaar aan onderstand uit een bedrag van fl. 

                                                
11 zie ook ’t Heer en Feer, jaargang 7 (2005) nr. 2 pag. 53 
12 Gemeentearchief Schiermonnikoog 
13 brief van 4 oktober 1838 in Gemeentearchief 
14 Gemeentearchief nr. 42 



977,07 ½. Er was een tekort van fl. 29,39 ½. Ook in 1844 werd door de diaconie 
nog uitgedeeld (fl. 883,29)15. 
 
Het laat zich denken dat in de ontstane veldwachtervacatures op korte termijn 
moest worden voorzien. Men heeft hierover mogelijk contact gehad met de gou-
verneur, want van hem komt het advies om Jan Fransberg in die functie te benoe-
men. Deze is op dat moment gepasporteerd16 marechaussee te Bergum. Grietman 
Stachouwer was op 24 juli van dat jaar overleden en een opvolger moest nog wor-
den benoemd. Mogelijk voor de gouverneur in Leeuwarden aanleiding om het 
bestuur op het eiland bij het voorzien in deze vacature bij te staan. Per 1 oktober 
1844 wordt Fransberg in de functie van veldwachter aangesteld, speciaal belast met 
het toezicht op de duinen. Hij heeft zijn best gedaan, maar daarover later meer.  
 
De toestand van de duinen bleef zorgelijk. In 1847 is er nog weinig verbeterd. Nu 
de mede-eigenaar van het eiland niet meer in het grietenijbestuur zit en er een 
grietman van elders is benoemd17, durft de bevolking zich gemakkelijker met 
klachten over het beheer tot de bestuurders richten. Dit mag uit een brief aan het 
grietenijbestuur van 27 inwoners  worden  opgemaakt18: Het is Edelachtbare Hee-
ren! U allen bekend, dat sedert eene reeks van jaren, de belangen der ingezeten 
door de H.H. Eigernaren dezes eilands op eene zoo droevige en onverantwoorde-
lijke wijze zijn verwaarloosd geworden. De duinen in zonderheid - en dit punt is 
thans bepaaldelijk het onderwerp - bevinden zich in den ellendigsten toestand, die 
met regt Ruine mag heeten, en welken men niet kan aanschouwen, zonder zich 
diep te bedroeven. Niets van eenig belang is er sedert een zoo uitgestrekt tijdsver-
loop- en wordt er ook nog op heden gedaan, om die duinen in vereischte orde te 
houden om de overstuwing, die van jaar tot jaar toeneemt, te beletten enz. enz.  
 
Tengevolge van die onverantwoordelijke nalatigheid heeft men reeds onderschei-
dene huizen moeten afbreken, en zijn vroeger zeer vruchtbare tuinen en gronden 
diep onder het zand bedolven. Een droevig bewijs hiervan levert de voorheen be-
staanhebbende Noorderstreek op. –De reeds aangerigte verwoesting dreigt thans 
zooals men met ontzetting en schrik ontwaart, verder zich uit te breiden. De zooge-
noemde Lange Streek, die meer dan zestig huizen bevat, schijnt nu aan de beurt te 
liggen; en op de tuinen van J.E. Hoeksma, of tegenwoordig B. Kuipers19 van de 
erven T.W. Kuiper, enz. enz. behoeft men slechts het oog te vestigen, om zich ten 
volle te overtuigen, dat die vrees, welke aller harten bezwaart, helaas maar al te 
gegrond is! Ja, zoo diezelfde nalatigheid, waaraan men tot hiertoe zich heeft over-
gegeven, blijft bestaan, dan heeft weldra de Lange Streek hetzelfde lot te wachten 

                                                
15 Archief NH-kerk Schiermonnikoog 
16 uit de dienst ontslagen 
17 zie ook ’t Heer en Feer, jaargang 7 (2005) nr. 2 pag. 53 
18 brief d.d. 13 febr 1847, gemeentearchief 
19 op het oost einde van de Langestreek 



dat den Noorder-streek heeft getroffen. Niet alleen zullen dan spoedig de tuinen en 
gronden, diep met zand bedekt, niet meer gebruikt kunnen worden, maar ook de 
woningen, bij het al nader en nader komen van de duinen in zulk een staat worden 
gebragt, dat de ingezetenen, die hiertoe nog in de gelegenheid zijn, zich genood-
zaakt zullen zien, dezelve te ontruimen. Onberekenbare moeilijkheden zal dit ba-
ren, en al die inwoners daardoor in de grootste ongelegenheden worden ver-
plaatst. Bij dezen stand van zaken, en bij de heilooze gevolgen, welke daaruit reeds 
voortgevloeid  zijn, en gewis eerlang nog veel meer uit zullen voortvloeien , meen-
en dus adressanten UE.Achtb. te mogen en te moeten bepalen. 
Lang hebben zij hunne klagten, tot welke zij de meeste redenen hadden terugge-
houden; doch thans is het tijdstip daar, dat zij zich zelven grootelijks zouden te 
beschuldigen hebben, zoo zij in dit lijdelijk aanzien van zooveel verwoesting en in 
hun stilzwijgen nog zouden willen volharden. Bij deze verzoeken zij daarom 
UE.Achtb: Dat de door UE.Achtb: bij de H.H.Eigenaren, of waar zulks elders nog 
moge moeten geschieden, onverwijld zulke pogingen mogen worden aangewend , 
die tot de herstelling van de duinen kunnen leiden, en dat UE.Achtb:op alle moge-
lijke wijze trachten te bewerken , dat met den meesten spoed, welke de aard der 
zaak toelaat, de hiertoe noodige middelen worden besteed; middelen en maatrege-
len, niet in het kleine, maar op een groote schaal en die mate beproefd, als waarin 
de omstandigheden het zoo gebiedend vorderen. 
 
Het wordt even stevig neergezet. En hier blijft het niet bij. Een dreigement bestemd 
voor de eigenaren moet de ernst van de zaak nog onderstrepen. De adressanten 
spreken de hoop uit dat zij mede in dit opzicht de werkzame zorg des Bestuurs  
ondervinden, en zoo bewaard mogen blijven voor de zeer onaangename noodzake-
lijkheid om aan de H.H. Eigenaren de tot hiertoe nog betaalde grondpachten te 
weigeren; iets waartoe zij huns inziens alle reden hebben; dewijl namelijk, zoo 
men van de eene zijde ophoudt, eene stellig aangegane verbintenis en daarop rus-
tende verpligting te vervallen, er ook aan de andere zijde zulke verpligtingen wel 
niet meer kunnen zijn.  



 
Daar kan het grietenijbestuur het eerst mee doen. Intussen had zich binnen het 
grietenijbestuur al een discussie ontwikkeld  over de vraag, wie nu het beste kon 
worden aangesproken over de verminderde subsidie in het salaris van Fransberg. 
Het rijk meende dat de grietenij ook zelf fl. 50,-- kon bijdragen en verlaagde haar 
bijdrage tot fl. 200,--. Assessor H.A. Zeilinga oordeelde dat de eigenaren hiervoor 
moesten opdraaien, maar een meerderheid wil zich tot Gedeputeerde Staten wen-
den. 
 



Het blijkt dat men de gegoedheid van de Stachouwers in twijfel begon te trekken 
en wellicht ook niet ten onrechte. Er hadden zich na de regeling van 1810 al meer 
problemen voorgedaan over bijdragen van de Stachouwers in kosten van algemeen 
belang.  
 
Hoe het met de situatie van Edzard Tjarda van Starkenborg Stachouwer was, die 
voor 2/3 deel de eigendom bezat, is niet duidelijk. Wèl was hun huis Verhildersum 
in Leens inmiddels verkocht.20 
 
Eerst als in 1858 de families Stachouwer hun bezittingen op het eiland aan mr. E.J. 
Banck te ‘s-Gravenhage hebben verkocht, komt er een wezenlijke verandering in 
de onderhoudstoestand van het eiland. Zelfs een zeewerende dijk blijkt dan moge-
lijk. 
 
Winter 1944/1945: palen zetten 
 
Jan Eltjes van den Berg 
 
Het was oorlog. Ook op het eiland hebben we dat geweten. 
Buiten alle min of meer vermeldenswaardige voorvallen uit die tijden, wil ik er 
eentje uitnemen, die we gezamenlijk, als ploegje mannen, verplicht moesten 
ondergaan. Ook wij kwamen niet onder deze verplichte tewerkstelling uit, doch 
alles beter dan weggestuurd te worden naar Duitsland. Dan maar beter zo. We 
begonnen achter de tweede dennen een pad aan te leggen vanaf Schlei (Duitse 
bunkers paal 5), met de bedoeling naar de Badweg, maar zover zijn we nooit 
gekomen! We hadden toezicht van twee soldaten, nl. Sommer en Fritztum en ik 
moet zeggen helemaal geen vervelende kerels. 
Ook wij zagen uiteraard het grote belang in van dit onderdeel van de Atlantic 
Wall! Het werd herfst en zo tegen November begonnen we onze beide opzichters 
erop te wijzen, dat, en vooral hier op de Insel, de kou een vreselijke toestand gaf 
op het gebied van verkoudheid, asthma, bronchitis en meer vreselijke ziektes. 
Als een engeltje uit de hemel kwam de opdracht om, in plaats van verder te spit-
ten en te graven in los zand, we rollen min of meer verroest draad moesten gaan 
uitpluizen en op haspels draaien. Aanvankelijk werd over het doel waarvoor 
gezwegen, doch dat interesseerde ons weinig.  
Een onderdak was gauw gevonden, nl. in de serre van pension van Gennip (het 
huidige Boszicht) aan de Badweg. We vonden het best en ons ploegje zat elke 
dag, heerlijk bij een snorrend salamandertje, het draad uit te pluizen. Om dit op 
haspels te winden was vaak nog moeilijk, want je kunt met haspels twee kanten 
                                                
20 zie artikel van U.J. de Vries te Leens van okt. 2008 in de zgn. Mernemap van de Histori-
sche Kring De Marne, onderdeel genealogie pag.46 e.v. en ook Ommelander Borgen en 
Steenhuizen, 1e druk, pag. 204 
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op draaien en onder gezellig gepraat en geklets, vergistte men zich nog wel eens 
en ontstond er een vreselijke warboel van draad. 
Vooral ’s middags, als de oogleden wat zwaar werden, ging het vaak fout! Ook 
brak de draad vaak en moest dan met ingewikkelde knopen weer aan elkaar gezet 
worden, hetwelk zeer veel tijd in beslag nam, en onze toezichthouders er soms 
niets van begrepen.  
Een onzer, de Nieuwedieper vuurtorenwachter, die geen woord Duits sprak, 
vroeg aan Sommer of hij een middagje vrij kon krijgen. “Was sagt er”; vroeg dan 
Sommer aan een van ons, waarop Sommer vroeg “wo für denn!” Klaas weer 
tegen Sommer, “ik mot m’n schoorsteen roage, het kreng rookt as de hel!” Som-
mer begreep er wel niks van, maar Klaas kreeg zijn middag.  
Het voorjaar brak aan (febr./maart ‘45) en we kregen de opdracht de volgende 
tijd naar de polder te moeten gaan en wel te beginnen vooraan, in het land van 
Holwerda, denk ik. Er waren inmiddels vele stapels dunne en dikke dennen-
stammen aangevoerd vanaf de steiger, die k1aar lagen om in de grond te worden 
gezet. Op de plaats, door onze opzichters aangewezen, moest “ein Loch” gegraven 
worden, zodat de aangevoerde palen daar konden worden ingezet, aangestampt en 
daarna van boven verbonden door het uitgeplozen draad! Dit was dat er geen 
zweefvliegtuigen zouden kunnen landen. Ja strategie en vernuft vierde hoogtij en 
we begrepen het best!  
We begonnen aan ons “Loch” en vaak liep een en ander volledig uit de hand. Soms 
werd een klein gaatje gegraven, soms een allemachtig groot. 
Dan werd bij het kleine gat een knijter van een dennenstam gelegd en bij het grote 
gat een akelig dun stammetje. Dan werd hulp ingeroepen van de opzichter, en met 
de woorden en gebaren van “dies geht nicht”, werd de logische opdracht gegeven 
het “Loch groser” of “kleiner zu machen”.  
Slim toch! We hadden al wat palen in de grond staan en op een morgen kwam een 
onzer, wat verlaat, met de fiets naar het werk en zette deze, misschien wel wat 
onvoorzichtig, tegen een pas gezette paal, met het gevolg dat paal en fiets tegen de 
grond gingen! Slechte beurt! 
Op een ochtend kwam Fritztum (klein van stuk) bij mij staan en hoe of het kwam 
weet ik niet, maar hij viel pardoes in mijn pas gegraven en nogal fors uitgevallen 
gat. Zijn geweer viel op de grond en zijn linkerlaars viel het gat in. Uren bezig 
geweest de laars terug te krijgen en schoon te maken. 
Ik nam het voordeel, omdat ikzelf ook niet zo groot was, om bij het sjouwen van de 
palen van de stapel naar het “Loch” in net midden te gaan lopen, hetgeen gauw 
werd opgemerkt en moest maar voor of achter lopen! 
Doordat het einde van de oorlog naderde werden de werkzaamheden gestaakt en 
was er dus helemaal niets van terecht gekomen.  
Een aardige anekdote in een toch ongelukkige en trieste tijd. 
 
Jaski-lepel 
 
Jan-Paul Wortelboer 



 
In de handel werd aangetroffen een zilveren lepel 
voorzien van een bijzondere inscriptie. 
Op zich een hele gewone lepel van een type waarvan 
honderden bewaard zijn  
gebleven. 
Het betreft een 18e-eeuwse lepel, die door de zilver-
smid uit één blokje zilver werd uitgesmeed (gedreven) 
tot een lepel. De lepel is dus niet samengesteld uit 
diverse stukken zilver, maar bestaat uit één stuk. 
In de 17e-eeuw was dat anders: toen werd een lepel 
samengesteld uit tenminste drie delen: de bak, de steel 
en de bekroning van de steel, waarbij ter versteviging 
de achterkant van de steel voor een deel doorliep op 
de bak: zo'n verbinding noemt men een rattestaart. 
Ook nu nog is dat rudimentair op de meeste 18e, 19e 
en 20e-eeuwse lepels te zien: een soort versiering waar 
de steel in de bak overgaat. 
De lepel werd vervaardigd door de Harlinger zilver-
smid Servaes van Bemen, die tussen 1723 en 1732 
werkzaam was. Het meesterteken vertoont een soort 
siervaas, zodat sprake is van een min of meer spre-
kend meesterteken; kort door de bocht, immers Servaas is afgeleid van Servatius 
en heeft niets van doen met een vaas. De lepel is overigens niet gekeurd en mist 
derhalve een jaarletter. 
De steel van “onze” lepel heeft een accoladevormige bekroning, terwijl het uitein-
de bovendien licht is opgewipt. In Engeland wordt zo'n accoladevormige uiteinde 
aangeduid als dog-nose; zo'n uiteinde van de lepel heeft inderdaad wel iets van een 
hondenneus. 
Indien een stuk zilver voor de verkoop gereed was, dan sloeg de zilversmid daarin 
zijn eigen merk, dat bestond uit zijn initialen, meestal als monogram of in druklet-
ters, maar ook met een verwijzing naar de naam van de zilversmid. 
De lepel maakte deel uit van een “nestje” lepels, waarvan één ‘n zogenaamde 
Oostzeelepel betrof; dat waren lepels die door de scheepsmakelaar in Oostzeeste-
den cadeau werden gegeven aan de scheepskapitein bij een geslaagde transactie. 
We mogen dus wel aannemen, dat de Jaski-lepel deel heeft uitgemaakt van een 
bestekbak die toebehoorde aan een kapitein ter handelsvaart. 
De onderkant van de bak is voorzien van een inscriptie, bestaande uit een krans 
van florale motieven en daar binnen voorzien van de volgende tekst: 
 



Ter gedagtenis 
 van  
Fam. Jaski 
den  
18 October 1728 
In eerste instantie neem je aan, dat deze 
lepel vervaardigd is in opdracht van een 
lid van de familie Jaski. 
Bij wat nauwkeuriger bestudering van de 
inscriptie blijkt, dat het eerste en het laat-
ste deel van de tekst: Ter gedagtenis en 
den 18 October 1728 een ander hand-
schrift betreft, dan het daar tussen ge-
plaatste gedeelte: van Fam. Jaski, zodat 
duidelijk wordt dat de lepel door twee verschillende graveurs is bewerkt. 
Het eerstbedoelde tekstgedeelte vertoont overduidelijk een 18e-eeuws handschrift 
en is ten gevolge van generaties lang gepleegd onderhoud enigszins verpoetst, 
terwijl het tweede gedeelte een 19e of misschien zelfs wel 20e-eeuws handschrift 
betreft. 
Het is niet onmogelijk, dat een lid van de familie Jaski een bestaande memorielepel 
als basis heeft gebruikt, waarbij een deel van de tekst werd weggepolijst en ver-
vangen door het Jaski gedeelte. 
Dat daarbij de datum ongewijzigd is gebleven roept de vraag op of de lepel mis-
schien toch betrekking heeft op de komst van de familie Jaski naar Nederland. 
Christian Johann Köhne von Jaski, afkomstig uit Oostpruisen, nam dienst in het 
leger van de Deense koning in het “Oldenburgisch erworbene Regiment” onder 
kapitein U.F. Roepstorff. Kort na 1730 verliet hij het regiment en vestigde zich te 
Weener, dicht bij de Duits/Groningse grens; zijn eerste zoon Johannes Seijer 
Frantz Jaski werd gedoopt te Rendsburg op 27 juni 1729; diens jongste zoon, 
Johann Gottlieb Jaski, geboren/gedoopt Weener 11/14 febr. 1738 vestigde zich, na 
enige tijd in de stad Groningen te hebben gewoond, als Jan Christiaans Jaski op 
Schiermonnikoog. Daar begon hij een succesvol opererende rederij, welke zich 
uitbreidde tot een negental schepen, varend op Engeland en Noorwegen. Tenge-
volge van de invoering van het Continentale Stelsel in het jaar 1806, liepen zijn 
zaken echter behoorlijk terug. (Köhne von Jaski, een oud Pools geslacht, in: 
maandblad Gens Nostra, jrg. 54, nr. 6, pag. 277 e.v.) 
Het is niet bekend wie van de familie Jaski de lepel heeft omgebouwd tot Jaski 
memorabilia. 
Voorlopig meer vragen dan antwoorden, maar ook dat behoort tot de charme van 
historisch onderzoek. 
 
Oude foto’s 
 



De oproep in het vorige nummer (Er zijn vast wel lezers die mooie oude foto’s 
hebben, waarop eilanders zijn afgebeeld. Bent u iemand die zulke foto’s heeft en ze 
wel zou willen afstaan voor de rubriek ‘oude foto’s’ (en daarmee voor het fotoar-
chief van onze vereniging), dan zou de redactie graag een berichtje van u ontvan-
gen. Natuurlijk hoeft u de foto’s niet permanent af te staan: de foto’s worden op de 
computer gescand en u zult ze zo spoedig mogelijk weer terugkrijgen! Graag uw 
reacties naar het adres Reeweg 10 – per telefoon, brief of e-mail. (Als u denkt: ik 
kan de foto’s zelf wel scannen en stuur ze zo op: prima, dat kan natuurlijk ook, 
maar dan wel graag scannen op minimaal 300 dpi). Bij voorbaat dank!) heeft 
gelukkig al enkele reacties opgeleverd, maar – daar wij geen kinderen meer zijn – 
kunnen we niet zeggen: een kinderhand is gauw gevuld! Dus: schroom niet en laat 
iets van u horen! 
 
Reacties 
 
Van Joop Postmus uit Velserbroek kwam een uitgebreide reactie op de foto van 
Sinterklaas voor de Openbare school. (jrg. 11, blz. 81). 
In het vorige nummer (jrg. 12, nr. 1; met een andere foto van dezelfde gebeurtenis) 
had hij ook al een reactie gestuurd, waarvan hier nogmaals het grootste gedeelte: 
“Deze foto's zijn genomen in december 1943 en niet in 1946. Dit was mijn 
laatste schooljaar op de lagere school. Aangezien er op het eiland geen vervolg 
onderwijs werd gegeven waren er toen nog een zevende en een achtste klas. In 
september '44 ging ik naar Groningen voor het vervolg onderwijs. Maar in 
december met de beurtschipper (Gijs Smink) weer terug gevaren naar Schiermon-
nikoog en op het eiland gebleven tot de oorlog over was en in de scholen na de 
zomer weer gewoon les kon worden gegeven”. 
Dan nu de nieuwe reactie: 
Niet alle namen heb ik kunnen achterhalen maar in ieder geval toch nog heel wat. 
Het is me niet gelukt een kopij van deze foto te maken met alleen de genummerde 
hoofden. 
Misschien lukt het mij om zo ook een duidelijk beeld te geven van de namen van 
de toenmalige leerlingen op de lagere school, Sint-Nicolaas 1943. 



 
Van links naar rechts. 



Voor de auto van Hotel van der Werff: Pita Drent, Anna Bulthuis. Daar achter 
tussen Anna en Pita staat Jeppe de Boer, broertje van Aukje de Boer. Daarnaast het 
dochtertje van Dr. Berghuis. Haar naam weet ik niet meer. De namen van de beide 
jongetjes die achter haar staan zijn mij eveneens ontgaan.  
Sint Nicolaas is Rimada van Bon, moeder van Trijnie, Henriette en Annie. Daar-
naast het dochtertje van Tjeerd Visser en Grietje Wielema. Zij woonden vroeger op 
de Langestreek naast de Toko van van Bon. Zwarte Piet is Grietje Wielema. Voor 
zwarte Piet staat Henriette van Bon. Het meisje dat voor Henriette staat, is mij 
onbekend. Dan naast Zwarte Piet, als toeschouwers op de achtergrond, Sijtje van 
der Geest met haar moeder. Dan Trijnie van Bon. Daarvoor staat een meisje wat ik 
niet goed kan herkennen. Thea Gardenier misschien Ik weet het niet. Daar weer 
voor staat Annie van Bon. Naast Annie van Bon staat Coba van der Geest en vol-
gens mij schuin daar achter Betty van der Geest. Het meisje daarnaast is naar mijn 
mening een dochter van de fam Tammes. Maar dat weet ik niet zeker. Daarnaast 
staat Balter. Achternaam ben ik vergeten. Zijn ouders hebben het huis gebouwd 
aan de Langestreek naast Bakkerij Ritsema, waar later burgemeester Anker heeft 
gewoond. Zijn vader is vroeg overleden en zijn moeder is later hertrouwd met Piet 
Hoekstra. Daarachter staat Eddy Dobbenga. Links daarvan Jan Smink. Achter Jan 
Smink staat Ria Visser. Achter Eddy Dobbenga staat Rika Bulthuis. Voor Rika en 
naast Balter staat Jan Groendijk. Van het meisje naast Balter heb ik geen naam. 
Daarnaast staat Pieter Smink. Schuin achter Jan Groendijk staat een jongen die 
Benny heet aangeduid met de letter A. Zijn zusje staat verder op naast Tjeerd Rit-
sema. De achternamen ben ik vergeten. Hun ouders nebben in de oorlog op 
Schiermonnikoog gewoond. Naast Benny met de A aangeduid staat Martje de 
Vries, toeschouwster, echtgenote van Jitse de Vries. Achter Pieter Smink staat een 
jongen waarvan ik de naam kwijt ben. Daarnaast zijn zusje. Hun vader was landar-
beider bij Jitse de Vries. Achter dit meisje Aukje de Boer, zusje van Jeppe de Boer. 
Naast Pieter Smink staat Loeki Dobbenga, broertje van Eddy. Daarnaast Herman 
Wilmink. De naam van de jongen naast Loeki in zijn plusfour broek, weet ik jam-
mer genoeg niet meer. De naam speelt me op de lippen maar komt nog steeds niet 
boven drijven. Op het eind Tjeerd Ritsema en Joop Postmus. 
 
Ook van Henk van der Wijk uit Petten kwam een reactie op de foto, vergezeld van 
… nog een andere foto van dezelfde gebeurtenis! Ook hij had een aantal namen bij 
zijn foto. 
1. meester Alting; 2. mevr. Schuurma woonde aan de Badweg tegenover het kerk-
je: had een pension; 3. chauffeur van Hotel v.d. Werff; 4. Koos? Velthuis? Liep 
mank, werkte later bij de gemeente; 5. Pita Drent; 6. Christina Berghuys, haar 
vader was huisarts. Ze werd “zusje” genoemd; 7. Jeppe van Bon; 8. Henk v.d. 
Wijk; 9. Akkie Rosema; 10. Henriëtte van Bon; 11. Ansje Schuurman; 12. Anneke 
of Annie van Bon; 13. Erna ?; 14 Jan Smink; 15 Wouter/Walter ? woonde naast 
bakker Ritsema; 16. Piet Smink, jong overleden, ±1949, verdronken op het Wad; 
17. Tjeerd Ritsema; 18. Joop Postmus. 



 
Henk v.d. Wijk schreef erbij: “Nu de rest nog. Ik ben benieuwd.” En wij ook!! 
 
 
De ‘nieuwe’ oude foto’s 



 
Boothuis in aanbouw, 3 juni 1952 Archief KNRM, via Douwe Homan 

 



Staand vlnr J. Noot, J. Teertstra, C. Blok, J. Fenenga, J. Anker, K. Visser, onbe-
kend, J. Hooghart. Zittend: P. van Dijk, onbekend, S. Dijkstra, E. Oosterloo. 
 
 

Kapitein Jan Carst (1-8-1836 Amsterdam  - 16-
2-1925 Kobe (Japan)) (foto: Wim Zeilinga) 
(Teensma, 55 en 59) 
Vertrok in 1864 met zijn brik ‘Nippon’ van 
Amsterdam naar Yokohama en arriveerde daar 
in 1866, na een reis van 611 dagen, terwijl hem 
op die reis in de Chinese zee ook nog een zoon 
werd geboren (kennelijk was dus zijn vrouw op 
die reis ook mee!) Dit zou Louis Jules Adrien 
Agincourt (10-6-1865) zijn. 
De foto is genomen in Yokohama, door Adolfo 
Farsari, een Italiaanse fotograaf die van 1873 tot 
zijn dood in 1898 in Japan woonde. 
 
 
 
 
 

 
Koninginnedag augustus 1930. kinderspelen op het grasveld waar nu Het Wantij 
staat. (foto van Toos de Groot). Toos wist alleen dat haar broer – de jongen voor-
aan in het midden – en haar moeder - links achteraan met kruisje – op de fotostaan; 
verder wist ze geen namen. Wie wel? 



 

 
Stranding van het Noorse stoomschip Rapid II (foto uit het archief van Bauke Hen-
stra). Op 2 maart 1949 strandde dit schip ter hoogte van paal 14 op de uiterste 
oostpunt van het eiland. Het schip was aan de grond gelopen bij een zware storm; 
toch kon het later vlot komen. Sleepboten kwamen er echter wel aan te pas. De 
Rapid II had weinig schade opgelopen. 
 
De reddingboot sloeg om (III) 
 
In ’t Heer en Feer 2008, blz. 34 e.v. stond een verhaal, door Eddie Bakker, over de 
ramp met de reddingboot in 1921. Het jaar daarop (2009, blz. 2 e.v.) kwam er van 
Hilbrand Abma een aanvulling uit het dagboek van Hendrik de Booy.  Hier nu een 
tweede aanvulling van Hilbrand Abma. 
 
In de Leeuwarder Courant van 11 april 1921 staat een artikel over deze ramp die 
op zaterdag 9 april plaatsvond (in het artikel wordt ten onrechte gesproken van 
vrijdag). Uit dit artikel blijkt dat er nog een boot bij de reddingsactie betrokken 
was en wel de ijsvlet.  
 
Uit het artikel in de LC: 
“…. De voerlui waren op het bericht, dat de boot naderde (men had vanaf het 
strand gezien dat de reddingboot terugkwam, maar dat hij daarbij was omgesla-
gen) reeds weder op weg met hunne paarden, maar keerden direct naar het dorp 



terug, om maatregelen te treffen. De postmotor was ondertusschen, daar de eb 
inviel, droog gevallen en kon dus geen dienst doen. Naar elk station werd geseind 
om hulp, maar alles scheen samen te werken, om de redding onmogelijk te maken. 
Bijna overal haperde iets. Fluks werd de nieuwe vlet van den postdienst, die met 
ijsgang dienst moet doen, op een wagen geladen en naar het strand gebracht. Een 
bijna ondoenlijk werk, om met dit notedopje, geschikt voor vier roeiers, den tocht 
te wagen. Het jeugdige bloed onzer jonge zeelui verloochende zich echter niet. 
Velen waren terstond tot hulp bereid, en, na ernstige overweging besloten onze 
bekwaamste roeiers, mannen van ervaring, onder leiding van den stoeren kapitein 
van den postmotor, den tocht te wagen.  
Helaas, het mocht deze dapperen niet gelukken, hunne vrienden op te sporen. Had 
men in het eerst met kijkers kunnen zien, dat er zich op de omgeslagen boot ver-
scheidene personen bevonden, verder in den middag werd het nevelig en was van 
de boot, zelfs met de sterkste kijkers, niets meer te bespeuren. Lang heeft de kleine 
sloep op ze rond gedobberd. Men kan zich de gevoelens van de hulpvaardige man-
nen voorstellen, die daar ginds een vriend, een familielid in nood wisten en toch 
machteloos, zonder bepaald doel, moesten rondzwerven.  
Groot was de angst in het dorp, want hoe verder de dag verstreek, hoe minder het 
geloof aan de redding werd. 
Eindelijk kwam voor de nabestaanden van de vijf opvarenden der laatste sloep de 
tijding, dat deze door een sleepboot, die ook den bewusten schoener op sleeptouw 
had, was opgepikt en dat men in Oostmahorn was aangekomen. …..” 
 
Uiteindelijk blijken er dan twee mensen verdronken te zijn: schipper Dubblinga en 
roeier Visser. 
 
Ook in de herinneringen van M.J. Wiersma-Faber (in: 170 jaar reddingswerk; the-
manr. ’t Heer en Feer 2000, blz. 41) wordt geschreven: “Ze zouden uit met de 
vlet”. 
 
Op 8 juli 1921 staat het volgende bericht in de krant. 



 
 
Bodemarij II 
Pieter Fokkes Visser 

Jan Remts21 van Schiermonnikoog, kapitein van het tjalkschip De Drie Gebroeders 
ligt in de haven van Delfzijl met een lading tarwe, afkomstig van Rostock en met 
de bestemming Amsterdam. Het schip heeft zware lekkage en andere zeeschaden 
opgelopen in april 1842. 

Jan Remts komt fl. 363,63 tekort om de reparatiekosten te kunnen betalen.  

Pieter Jans Vos, koopman te Delfzijl wil dit bedrag wel aan Jan Remts lenen onder 
verband van bodemarij, tegen een rente percentage van acht procent. 

De totale schuld zal daarom bedragen fl. 392,72,  te voldoen binnen twee maal 
vierentwintig uren na aankomst in Amsterdam. 

Hiervan wordt een notariële akte opgemaakt op 22 juni 184222.  

 

Nog een keer het kruitmagazijn 

                                                
21 mogelijk is dit Jan Remts, geb. Schiermonnikoog 5 febr 1811, zoon van Jacob 
Remts Jans Gabbes en Meins Clases Oden, zie Teensma , pag. 143  
22 Groninger Archieven, toegang 87, inventaris 54, akte nr. 73  



 
Pieter Fokkes Visser 
 
In 200823 deed ik een oproep om meer gegevens over een gebouw, dat in 1809 
werd aangeduid als een klein stenen huisje, hebbende gediend tot kruitmagazijn. 
Toen Schiermonnikoog  rond 1832 kadastraal in kaart werd gebracht was het 
hoogst waarschijnlijk al verdwenen omdat er geen melding van is gemaakt. 
De heer D.T. Reitsma te Stiens kwam mij te hulp. Hij raadpleegde zijn verzame-
ling en vond een aantal door hem gemaakte aantekeningen met  betrekking tot de 
plaats van wat men noemt de krieuwdhoolte. 
In 1976 heeft Reitsma hierover met diverse eilanders gesproken. 
De heer Foppe Bakker24 deelde hem het volgende mee:  
Langs de vroegere boerderij van wijlen Schaafsma (het latere pension 
Westend pfv) liep een voetpad langs de duinrand van Martjeland naar het Wester-
strandpad. Even westelijker van genoemde boerderij is lang een diepe langwerpige 
duinpan geweest; deze duinpan werd genoemd krieuwdhoolte – kruitholte. Hier 
zou munitie opgeslagen zijn van een gestrand schip, dat omstreeks 1890 is ge-
strand. In mijn jongenstijd was deze aanduiding algemeen bekend. 

 
Mevrouw B. Weber-Hoekstra25 en de heren Klaas van der Geest26 en Willem K. 
van der Geest27  hadden dezelfde aanduiding: Krieuwdhoolte wie krekt boppe 't 
Matjelaun. 

 
Mevrouw Martha Karst28 gaf als aanduiding: de krieuwdhoolte wie wastlik fan it 
Helmsijderspaid. 

 
De heer Jaap Jilke Visser29 zei: de krieuwdhoolte wie grueven feur menytsje, it wie 
in holte yn de dúne boppe Schaafsma. 

 
Uit het bovenstaande kan worden vastgesteld,  dat diverse eilanders hetzelfde ge-
bied aanwijzen waar in het verleden kruit c.q. munitie zou zijn opgeslagen, vandaar 
de naam krieuwdhoolte. De situering is dus ten westen van het Helmsnijderspad en 
ten noorden van het Martjeland. Daarover verschilt men niet. Foppe Bakker meent 
dat er munitie zou zijn bewaard afkomstig van een stranding rond 1890. J.J. Visser 
zegt dat daar is gegraven ten behoeve van munitie. 

                                                
23 zie 't Heer en Feer, jaargang 10, nr. 3, blz. 96/97 
24 Foppe Bakker, * 18 mei 1905, zie H.D. Teensma, pag. 18 
25 Betje Weber-Hoekstra, * 24 febr 1902 (zie grafsteen op kerkhof) 
26 Klaas van der Geest, *25 maart 1891 (zie ’t Heer en Feer jrg.9, nr 2) 
27 Willem Karel van der Geest, *1932 (zie ’t Heer en Feer jrg. 9, nr. 2) 
28 Martha Karst, * 5 april 1906, zie Teensma, pag.61 
29 Jaap Jilke Visser, * 20 april 1906, zie Teensma, pag. 301  



Hoewel ook de andere geciteerde personen met één uitzondering tot dezelfde gene-
ratie mogen worden gerekend, gaan ze niet verder dan een topografische aandui-
ding. 
In mijn eerdere bericht (zie noot 23) citeerde ik Johan Stachouwer die in 1809 
melding maakt van een kruitmagazijn in de vorm van een klein stenen huisje.              
Nader onderzoek kan mogelijk helderheid geven over de stranding van               
een schip met munitie, waarnaar Bakker verwijst en mogelijk ook J.J. Visser 
Is dat niet het  geval, dan zou de “krieuwdhoolte” toch een herinnering aan het 
kruitmagazijn van 1809 kunnen zijn. Ook een combinatie is niet uitgesloten. Het is 
denkbaar dat men munitie van een stranding op de historische plek heeft bewaard. 
Maar weer verder zoeken dus. Intussen houd ik mij aanbevolen voor nadere infor-
matie van de lezers, terwijl ik de heer Reitsma vriendelijk dank voor het beschik-
baar stellen van zijn aantekeningen. 
 
Brief over de bootverbinding op zaterdag 
 
Uit: Archief B. Henstra  
 
(red.: er staat geen datum boven de brief, maar men mag er van uitgaan dat de 
brief in augustus 1964 geschreven is!) 
 
Aan de Weled. Heer Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat Arrondissement Fries-
land West, EEWAL 92a, Leeuwarden 
 
Mijnheer, 
Met grote teleurstelling ontvingen wij de dienstregeling van de Rijksveerdienst 
Oostmahorn-Schiermonnikoog v.v. Ons bezwaar geldt speciaal de winterdienstre-
geling voor het tijdvak 19.9.64 tem. 29.5.65. 
Speciaal wat de Zaterdagochtendvertrektijd van O-mahorn betreft. Immers het 
afgelopen winterseizoen vertrok de boot om 9.10 uur van O-mahorn.  
In de a.s. winter echter al om 7,30 uur. De week-end gangers, meest Groningers, 
tevens zomerhuiseigenaren konden de 1aatste winter in de donkerste maanden 
zoals Nov, Dec, Jan en Februari nog om 8 uur 's morgens met daglicht per auto uit 
Groningen vertrekken om de boot van 9.10 te halen, wat met mistig weer en gladde 
wegen een veel grotere veiligheid betekende, dan zoals nu bij de a.s. wintervertrek-
tijd van 7.30 uur, reeds om 6.15 of 6.30 uur bij donker uit Groningen te moeten 
wegrijden. 
Dit zal voor de veerdienst a.s. winter heel wat minder passagiers betekenen! 
Want immers, om Vrijdagsavonds om 17.10 te gaan, betekent aan te komen op 
Schier na sluitingstijd der winkels, tevens in een koud huis, dat pas goed verwarmd 
is als het reeds bedtijd is. - 
Alhoewe1 Ameland vanzelfsprekend over het gehele jaar gerekend veel drukker 
bezocht wordt dan Schiermonnikoog, menen wij toch: met zekerheid te mogen 
zeggen, dat Sch'oog in bewuste wintermaanden meer vaste huiseigenaren 



week-enders trekt dan Ameland. Dit zal a.s. winter niet meer het geval zijn en is 
toch zeker geen voordeel voor de Rijksveerdienst. 
Naar Ameland vertrekt de boot toch ook vanaf de vaste aal,dus van Holwerd om 
9.15 uur en niet om 7.30 uur. 
We hoorden, dat de dienst van Oostmahorn zo geregeld was terwille der posterijen. 
Maar juist Zaterdags gaat er toch geen post mee of wordt in elk geval op Zaterdag 
niet bezorgd. Of anders moest de boot vanaf  Holwerd terwille van de posterijen 
dan toch ook vroeger, dus om 7.30 vertrekken! 
Van. onze Vereniging “Vrienden van Schiermonnikoog”, die een groot aantal le-
den telt, gingen in de winter meestal wel een 50 a 60 personen de weekends door-
brengen op Schier, doch dit wordt ons praktisch onmogelijk gemaakt door het zo 
uitermate vroege vertrektijdstip van 7.30 uur uit O-mahorn. 
Is dit voor de Zaterdagmorgen nog te veranderen? Wij denken o.a. aan een herdruk 
van pagina 19 van de dienstregeling (Wagenborg’s Passagierdiensten Delfzijl-
Groningen) en door het op de boten duidelijk kenbaar te maken op een of ander 
plakkaat? De herdruk van pagina 19 kan dan immers geplakt worden op de huidige 
pagina 19. 
Dit verzoek gaat vooral van de Groningers uit, hetgeen U misschien weinig zegt. 
Maar wist U wel, dat Zondagsavonds na aankomst de boot in O-mahorn van de 20 
auto's er 19 in Anjum linksaf slaan naar Groningen en slechts 1 of meestal niet 1 in 
de richting Leeuwarden gaat? 
Vervolgens nog een 2e vraag. Wij willen gaarne dat de dienst des winters op Sch-
oog ook Zondags 2 x wordt gevaren. Op Ameland is dat immers ook het geval. En 
dan de vertrektijd Zondagsmorgens om 9.10 of 9.15 vanaf O-mahorn en om 10.30 
van Sch’oog. Dit is toch langzamerhand een eis der tijdsomstandigheden 
geworden. Hoe vaak gebeurt het niet dat het weer Zaterdag slecht is, doch de weer 
verwachting voor de Zondag goed is.- Dan moet men toch in staat zijn nog een 
dagtocht naar  Schier te kunnen maken.- Dit is nu onmogelijk. 
Het personeel der boot kan immers dan om de beurt een Zondagochtend of gehele 
Zondag vrij hebben door wisseling der beurten. Ook daarvoor vragen wij Uw wel-
willende aandacht. 
Wilt U bovendien buiten de maanden Nov, Dec, Jan, Februari (of ook daarin)  dus 
in Sept, Oct, Mrt, April en Mei ons een genoegen doen, dan zou op Vrijdagavond  
de boot om 19 of 19.30 uur vanaf O-mahorn moeten vertrekken. De leden onzer 
Vereniging zijn meest zakenlieden. De zaken sluiten Vrijdagsavonds om 18 uur. 
Dan kan men dus de boot van 19 of 19.30 uur in O-mahorn nog halen. Dit zou bij 
uitstek in Sept, Oct, Mrt, Apri1 en Mei het. week-end bezoek stimuleren. 
Doch al met a1 de Zaterdagochtendboot om 9.10 uit O-mahorn is hoofdzaak. Ver-
der dan de Zondagochtendboot om 9.10 en alsdan nog de later vertrekkende Vrij-
dagavond boot. 
Gaarne zouden wij Uw welwillende beslissing hieromtrent vernemen en tekenen 
wij namens het Bestuur der “Vereniging Vrienden van Schiermonnikoog”. 
Hoogachtend  
A. Kwint 



waarnemend Voorzitter 
Troelstralaan 81 Groningen  
Correcties en aanvullingen 
 
Naar aanleiding van het artikel over de brand van Folkerts Schún kwamen er enke-
le reacties. O.a. over de foto op blz. 19 (de brandblusapparaten …) werd opge-
merkt dat het wel witte plastic emmers leken. Het zijn echter wit geëmailleerde 
(toilet)emmers! (waarschijnlijk afkomstig uit het hotel). Over de aan het eind van 
het artikel vermelde lijst: het was niet voor iedereen duidelijk dat alleen de eerste 
zes genoemden ooggetuigen waren en de daarna (na: en verder) genoemde mensen 
geen ooggetuigen, maar informatieverstrekkers.  
De heer Johannes Kooistra schreef nog: Er wordt helemaal niet gesproken over 
schade aan Hotel van der Werff. Maar alle ruiten van de serre waren door de hitte 
gesprongen. Onder leiding van mijn vader heb ik, samen met mijn broer Joop, alle 
ruiten vernieuwd. Wel speelde de vroeg ingevallen winter ons parten 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel, augustus 2010 
 
Sinds de vorige “ Bestuurstafel” is er weer veel gebeurd. 
* Op zaterdag 10 april jl. werd op feestelijke wijze de Taalroute geopend. Ruim 
dertig belangstellenden zagen en hoorden hoe Sietse Schut als dorpsomroeper al 
zingend de Reeweg afliep naar de blauwe palen, waar we ons verzameld hadden bij 
tegel nr. 2, met een gedicht in de eilander taal over de polder, die ons is nagelaten 
door dhr. Banck, heer van Schiermonnikoog in de tweede helft van de 19e eeuw. 
Om ook bij gasten de eilander taal onder de aandacht te brengen, heeft Henk Ko-
ning een project bedacht waarbij tegels op diverse plekken op het eiland geplaatst 
zouden worden, met daarop een gedicht in het eilanders. Dit gedicht heeft dan 
betrekking op de plek waar de tegel ligt.  
Twee eilander kinderen, Jesse Woudstra en Esmee Schut, zij spreken als een van 
de weinigen nog de eilander taal, onthulden deze tegels, en droegen daarna het 
gedicht voor. 
* Vrijdag 21 mei is de expositie “Van welput tot waterleiding”  geopend. Hier 
wordt een prachtig beeld neer gezet over het ontstaan van onze waterleiding. 
Wietske Maris en Jan Holwerda hebben er iets moois van gemaakt. Dick Kool 
heeft een film over het  aanleggen van de waterleiding met  gefilmde fragmenten, 
door Sake v/der Werff, samengesteld. Deze dvd is bij het bezoekerscentrum te 
koop. Ook ligt er voor de jeugd een puzzeltocht langs de welputten klaar. Een 
bidon is de prijs bij inlevering van de gemaakte puzzel. Deze expositie staat tot 
volgend jaar april. 
* Het bestuur is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe exposi-
tie. Deze expositie zal gaan over de markante eilander schilder Luitje Ellens. Wij 



doen hierbij een oproep aan u, heeft u nog schilderijtjes, beschilderde bollen of 
anderszins dan horen wij dit graag van u. info@theerenfeer.nl  is ons mailadres en 
anders naar het secretariaat Voorstreek 32  9166LW Schiermonnikoog. 
* Eind van dit jaar wordt het boek “ Het kerkelijk leven vanaf de middeleeuwen op 
Schiermonnikoog” gepresenteerd. Dankzij de medewerking van de heer Van der 
Stoep zijn we straks weer een interessant document rijker. 
* Met Stichting de Promenade worden  frequent gesprekken gevoerd. Momenteel 
wordt er gesproken over de inhoud. Het uitgangspunt, de inhoud, wordt benaderd  
vanuit het standpunt van het eiland, de plek waar je bent. Verschillende thema’s 
worden in de promenade vanuit deze visie naar voren gebracht.’t Heer en Feer is 
nauw betrokken bij deze gesprekken en invulling. 
* Dit jaar zijn wij ook weer te vinden op de jaarlijkse open markten in juli en au-
gustus. Wij willen op deze avonden onze vereniging onder de aandacht van de 
toeristen brengen en hopen natuurlijk weer  nieuwe leden te kunnen noteren.  
* Dat onze website bekeken wordt is duidelijk gezien de leuke reacties die we 
ontvangen. Vragen en suggesties, maar ook het aanbieden van een oude vuurtoren-
lamp destijds geschonken aan Caspar van Heel. Sinds 1962 of daaromtrent is 
Caspar de trotse bezitter van een ongebruikte vuurtorenlamp, die overbodig werd 
nadat Schiermonnikoog overging van 110 volt gelijkstroom naar 220 volt wissel-
stroom. Die lamp heeft hij destijds gekregen van de vuurtorenwachter. Deze lamp 
is nu in ons bezit. Ook de zoekactie van Albert Flonk naar de schilderijen van A. 
Kruseman heeft reacties opgeleverd. En het boekje over de Jacht, stroperijen en 
robbenjacht zijn op Urk zeer geliefd.  
 
De projecten waar we mee bezig zijn vorderen gestaag. 
* De stenen uit de oude zeevaartschool gaan een plek krijgen in een bank die ge-
plaatst gaat worden in de voortuin van het gemeentehuis. Ook de achtertuin krijgt 
een soortgelijke bank maar dan met de gevelstenen uit de oude lagere school. Ernst 
Borstlap heeft voor ons een ontwerp gemaakt. De  gemeente is daar enthousiast 
over en gaat dit nu in samenspraak met ’t Heer en Feer verder uitwerken en realise-
ren. 
* De gedenksteen, voor de eilanders gebleven op zee, gaat vorm krijgen. We stre-
ven er naar dit monument dit jaar te plaatsen. 
* De plannen m.b.t. de masten staan op een laag pitje 
* Inmiddels zijn er ruim 3000 oude foto’s gedigitaliseerd.  
* In samenspraak met de heer Jongsma  worden er zaken naar het archief in het 
gemeentehuis gebracht. Dit kost erg veel tijd om alles zorgvuldig te doen. 
We hebben u zo weer wat inzicht gegeven in de zaken waar wij met veel enthousi-
asme mee bezig zijn. 
 
Aanwinsten 
 
Aangeboden aan de Cultuur historische vereniging 't Heer en Feer. 2010 
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1. Het Zeemanscollege " De blauwe vlag " 
2. Het Zeemanscollege " De herkenning en pensioenfonds goede voorzorg " deel 
A, B en C. 
3. " Het Rotterdams Zeemanscollege Maatschappij tot nut der zeevaart" 
4. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege " wie zee houdt wint de prijs" 
5. "Een eeuw onderling verzekeren" 
6. Register of shipping 1946-1947 Directeur van het loodswezen. Aangeboden 
door Arend Maris. 
7. Geïllustreerd maandblad " De wandelaar " juli 1937. 
8. Een artikel over Martin van Waning. Folkloristisch Pinkster-festijn op Schier-
monnikoog. Mei 1930. 
9. In weer en wind. Artikel bedreiging van Schiermonnikoog door G. Draaier. 
Aangeboden door Harm Carette. 
10. Sikkel en welhaak. Aangeboden door Loes van der Zwaag. 
11. Blauwdruk van de Aude Schule aan de Badweg. Aangeboden door G. Henstra 
Architect.  
12. 2 Doosjes met dia's over het eiland ( gerubriceerd) en een klein doosje met dia's 
van oude zeekaarten en geulen, schetskaarten Romeinde tijd, 1555, 173, 1588, 
1606, 1780. Aangeboden door mevr. G Beugel - de Vries uit Leek 
13. Het tijdschrift " Cornelis Douwes" met het artikel over de aanval op de Ondina. 
14. Het Boekje' Met kerstmis op Duinzicht" Aangeboden door Albert Flonk,West-
Terschelling. 
15. Artikel uit VARA-bode over Harmen Roeland ." Zijn lievelingstijdschrift is het 
tijdschrift van 't Heer en Feer" Aangeboden door Bauke Henstra. 
16. Een cd met 82 oude foto's van Schiermonnikoog en 12 foto's uit de tweede 
wereldoorlog. Aangeboden door de zoon van Jotsje Hoekstra, Durk Hoekstra . 
17. Het boekje " het college ZEEMANSVOORZORG te Harlingen.1851-1931. 
Aangeboden door Albert Flonk West Terschelling. 
18. Een schilderij geschilderd door Teen Fenenga. Een voorstelling van een winter-
landschap in de Botnische Golf. Geschonken 10 april 2010 door de heer M.I. Bos-
ma uit Delft. 
19. Oude foto's van Marjon van Boven. 
20. Een oude vuurtorenlamp. Aangeboden door Caspar van Heel. 
 
(red.: het bestuur heeft de taak van Henk Koning inzake de aanwinsten overgeno-
men – de overdracht heeft nog niet helemaal plaatsgevonden, vandaar de (tijdelij-
ke) nummering; maar, zoals de secretaresse schreef: ‘wij vinden dat onze leden wel 
moeten zien wat er zoal aan ons geschonken wordt/is’). 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a. over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 



bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Schier zintuiglijk; intuïtieve zwerftocht door de landschappen van Schiermon-
nikoog. Fotoboek; fotografie Rob Elfring. Uitg. Kolstein, Schiermonnikoog en Het 
Grafisch Huis, Groningen, 2010. 130 blz. 
 
* Kruyf, J. de, en R. Tienkamp – Schiermonnikoog, ander land; een kleurrijke 
reisgids. Leeuwarden, Friese Pers Boekerij, 2010. 144 blz. 
 
* ‘Niet ophemelen, ik doe wat ik doe’; in: De Volkskrant, 19 mei 2010. 
 
Interview met hoteleigenaar Jan Fischer. 
 
* ‘Oarloch op ‘e Waadeilannen’ – diel 1 & 2; Omrop Fryslân, 2010. DVD. 
 
* ‘Beginnen op je 62e’; in: Friesch Dagblad, Sneinspetiele, 5 juni 2010; blz. 22. 
 
Over Sam Dijs, zijn trombone en het zang- en muziekfestival. 
 
* Henstra, B., en E. van der Noord - De oorlog in beeld – Schiermonnikoog 1940-
1945. Schiermonnikoog, Stichting Bunkermuseum Schlei, 2010. 226 blz. 
 
* ‘Bezoek Nepal was maand lang feest’; in: Nieuwe Dockumer Courant, 11 juni 
2010; blz. 5 (rubriek Must hoare wie ’t seit). 
 
Interview met Roelie Sibma, docente aan de Inspecteur Boelensschool. 
 
* Brink, W. ten, en D. Louwerens – Parel in de duinen; bungalowpark Klein Zwit-
serland 1960-2010. De Boekenmaker, 2010. 88 blz. 
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Van de redactie 
Na een (bijna) ouderwetse winter een voorjaarsnummer van ons tijdschrift 
met - hopelijk - weer een voor ieder interessante inhoud. Het pièce de rési
stance is een verhaal dat heet 'het einde van Folkerts Schun'; maar het gaat 
ook over de voorafgaande historie van deze schuur. En omdat er in dat ver
haal en in het verhaal over Daan Sijtsma zo veel oude foto's voorkomen is de 
rubriek 
Oude foto's deze keer komen te vervallen. Als u de gedichten van Daan leest 
zult u trouwens zien dat sommige dingen niet veel veranderd zijn! Verder 
o.a. weer een aantal stukken uit de archieven, kort nieuws en veel vereni
gingsnieuws. 
En .... Er is nog altijd vraag naar artikelen. Hebt u bijvoorbeeld persoonlijke 
of familieverhalen van hoe het vroeger op het eiland was; brieven van eilan
ders; oude foto's - misschien met een verhaal erbij; kortom: laat alstublieft 
wat van u horen! 
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Het gemeentewapen van Schiermonnikoog 
 
Bauke Henstra 
 
Op 21 augustus 1954 stelt het College van Burgemeester en Wethouders van 
Schiermonnikoog in een brief gericht aan Hare Majesteit de Koningin der Neder-
landen het volgende: 
 
“Majesteit, De Hoge Raad van Adel heeft bij besluit van 25 maart 1818 de toenma-
lige grietenij Schiermonnikoog vanwege de koning bevestigd in het gebruik van 
het volgende wapen. “Van zilver beladen met een minnebroeder gewend naar de 
linkerzijde des schilds, houdende in deszelfs rechterhand een rozenkrans”.  
Aan de hand van deze hoogst onvolledige beschrijving is in 1818 een afbeelding in 
kleuren van dit wapen aangebracht in het bij de Hoge Raad van Adel berustend 
register van gemeentewapens. De voornaamste kenmerken daarvan zijn de volgen-
de. De monnik is gekleed in een bruine pij met dito kap, de monnik is kaalgescho-
ren, draagt op zijn hoofd een zwart kalotje en staat barrevoets op een grasgrond. 
Zijn linkerhand is opgeheven met omhooggerichte wijsvinger, terwijl hij in de 
rechterhand een lichtbruine rozenkrans vasthoudt waaraan een dito kruis hangt. 
Om het middel van de monnik is een smalle bruine riem geslagen, waaraan nog-
maals een rozenkrans met bruin kruis naar beneden hangt. Voor zover bekend is dit 
de uitrusting der Franciscaner monniken. De Claerkampster monniken, afkomstig 
uit Rinsumageest bij Dokkum, die in de tweede helft der 12e eeuw het eiland in 
bezit hebben genomen en waaraan de gemeente haar naam en haar wapen heeft 
ontleend behoorden tot de Cisterciënzer orde en droegen een schiere of grijze pij. 
De rozenkrans is geen kenmerkend deel van de uitrusting van deze orde. Aange-
zien in 1818 kennelijk aan deze verschilpunten van beide genoemde monnikenor-
den niet voldoende aandacht is geschonken en de gemeenteraad prijs stelt op een 
historisch verantwoord gemeentewapen heeft hij ons in zijn vergadering van 30 
juni j.l. opgedragen Uwe Majesteit te verzoeken het wapen te willen wijzigen. 
Overeenkomstig de adviezen van de Rijksarchivaris te Leeuwarden en de Hoge 
Raad van Adel te ’s Gravenhage bieden wij U de volgende beschrijving aan: in 
zilver een omgekeerde monnik met tonsuur en korte bruine baard, gekleed in een 
grijze pij met kap, dragend om het middel een lederen riem alles hetzelfde, ge-
schoeid van sabel, staande op een grasgrond; de linkerhand opgeheven met om-
hooggerichte wijsvinger. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren 
en gevoerd van keel.” 
 
Op 19 oktober 1954 is bij Koninklijk Besluit het gemeentewapen opnieuw vastge-
steld. Het officiële besluit met afbeelding hangt (ingelijst) bij de receptie op het 
gemeentehuis.    
 



                          1818                                                                   1954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie was Jan Fransberg 
 
Pieter Fokkes Visser  
 
We kwamen hem al tegen als door de Gouverneur van Friesland aanbevolen kan-
didaat voor de functie van veldwachter op Schiermonnikoog1. Ook in het artikel 
over de problemen van burgemeester Zeilinga speelt hij een cruciale rol2. Wie was 
nu die Jan Fransberg? Uit een akte van bekendheid, die hij bij zijn huwelijk op 
Schiermonnikoog in 1851 moet overleggen omdat hij niet is gedoopt en er toen 
nog geen burgerlijke stand was, blijkt dat hij in 1805 is geboren. Zijn voorgeslacht 
is afkomstig uit de gemeente Tietjerksteradeel.  
 
Bij zijn komst op het eiland als veldwachter, speciaal belast met het toezicht op de 
duinen om de helmroof te voorkomen, is hij ongeveer 39 jaar3. Als marechaussee 
heeft hij een goede indruk gemaakt, anders was hij niet door de gouverneur aanbe-
volen mag men denken. Het blijkt dat Fransberg inderdaad op het standpunt staat 
dat regels moeten worden gehandhaafd. Of het nu gaat om het sluitingsuur of het 
gewicht van het brood. Al in 1845 hadden de grietman en assessoren in de notulen 
laten vastleggen dat Fransberg tot volle tevredenheid functioneert. Enkele jaren 
later (1847) is men nog die mening toegedaan en de eigenaren hebben nu zelfs het 
voornemen verbeteringen aan te brengen aan de toestand van de duinen. 
 
In 1850 krijgt Fransberg er een functie bij. Hij wordt door het gemeente-bestuur 
benoemd tot commies voor de surveillance van de plaatselijke belastingen. Frans-
berg zelf ziet aanleiding om salarisverhoging te vragen aan de C.d.K. te Leeuwar-
den4. De commissaris vindt dat hij dit maar aan de gemeenteraad moet vragen. Jan 
Fransberg doet verder zijn plicht. Samen met S. de Haan, commies van plaatselijke 
belastingen verbaliseert hij Hendricus H. en de weduwe A.G. H, bakkers op het 
eiland, omdat het gewicht van hun roggebrood ruim een ons te licht is. Ook Feye 
C. is het haasje. Het brood dat hij verkoopt is 3½ ons te licht bevonden. Overigens 
gebakken door de bakkerse Akke van der S. Het Openbaar Ministerie schrijft enke-
le maanden later aan het gemeentebestuur5 dat de ambtenaren van plaatselijke 
belastingen niet bevoegd zijn tot het opmaken van een zodanig verbaal. Verder 
kleven er vormfouten aan de p.v.’s. De zaken worden geseponeerd en de aange-
klaagden komen met de schrik vrij.  
Uit de verschillende zaken waarbij Fransberg was betrokken, zou men kunnen 
opmaken dat hij de zaken serieus aanpakt en niet wordt gehinderd door begrip voor 

                                                
1 zie 't Heer en Feer, jaargang 12, nr. 2, pag. 48 

2 idem, jaargang 7 nr. 3, pag. 82 

3 in de akte van bekendheid verklaren de getuigen uit Burgum dat zij heel wel op de hoogte zijn van de familie Fransberg en dat Jan in 1805 is 

geboren. Een datum weten zij niet meer. De site van Piet Nieuwland over de inwoners van Tietjerksteradeel  vermeldt als geboortejaar 1804. 

4 brief van 28 maart 1858 aan de C.d.K. te Leeuwarden. 

5 *Schiermonnikoog 26 juli 1816, zie H.D. Teensma, Schiermonnikoger Geslachten pagina 340. 



de adat op het eiland. Regels zijn regels en daarmee uit. Vooral in de problemen 
rond de handhaving van de sluitingstijd komt dat tot een escalatie. Er wordt zelfs 
overwogen Fransberg naar de wal over te plaatsen. Als daar echter niet meteen 
gelegenheid voor is, blijft hij op het eiland en worden de verhoudingen weer ge-
normaliseerd mag men aannemen. Fransberg krijgt nog de functie van gemeente-
bode naast zijn andere taken. 

 
Ongeveer zes jaren na zijn komst op het eiland trouwt hij met een dochter uit een 
eilander zeemansfamilie: Janna Meints Wouter6. Het echtpaar krijgt vier kinderen: 
 

1. Johannes, *Schiermonnikoog 8 juli 1858, overl. ald. 22 maart 1872 
2. Jantje, *14 nov 1852, zij tr. Pieter Jans Foppes7 
3. Meint Douwes, * 14 mrt 1854, hij tr. Aukje de Boer8 
4. Gesina, * 24 juli 1857, zij tr. Oene Schaafsma9. 

 
Het overlijden van de oudste zoon op jeugdige leeftijd is voor de familie ongetwij-
feld een groot verdriet geweest. Jantje en Meint Douwes trouwen in eilander fami-
lies, waaruit men kan opmaken dat de Fransbergen niet helemaal buiten de ge-
meenschap stonden. Gesina trouwt een jongeman van de wal die met zijn ouders 
op het eiland is komen wonen. 
 
Fransberg leent in 184910 aan Thomas Martens Kruizinga, koemelker en winkelier 
en zijn vrouw Zwaantje Stachouwer fl. 125, = onder verband van hypotheek op het 
pand gemeente Schiermonnikoog, sectie B nr. 180. Met dit nummer wordt ver-
moedelijk bedoeld het huis, dat in de vorige eeuw werd bewoond door Jaap Jilke 
Visser en zijn familie in de Middenstreek tussen boekhandel Kolstein en het drop-
winkeltje van de familie Van der Zaag. Ook leent hij geld uit in de vorm van obli-
gaties. Men krijgt de indruk Fransberg niet geheel onbemiddeld is gebleven. 

 
In 2005 werd tijdens de dodenherdenking op 4 mei stil gestaan bij het overlijden 
van een kleindochter van Fransberg als gevolg van het bombardement op 8 januari 
1941. Het betrof Janna Schaafsma, dochter van Gesina Fransberg en Oene Schaaf-
sma. Voor zover ik heb kunnen nagaan, wonen er geen nakomelingen van Frans-
berg meer op Schiermonnikoog. Jantje en Meint Douwes Fransberg verhuisden 
met hun echtgenoten naar Rotterdam. Johannes Fransberg overleed jong en van 
Gesina, was Janna Schaafsma het enige kind dat nog op het eiland woonde.  

                                                
6 Schiermonnikoog 26 juli 1816, zie H.D. Teensma, Schiermonnikoger Geslachten pagina 340 

7 Zie H.D. Teensma, pagina 141 

8 idem pagina 38 

9 *Hallum 21 sept 1857, zoon van Watse Schaafsma en Doetje de Boer 

10 Tresoar, toeg. 26, invent.116004, akte nr. 62 

 



Van Meint Douwes Fransberg zijn in Rotterdam alleen dochters bekend. Aange-
nomen mag worden dat de naam Fransberg als nageslacht van de Schiermonni-
koger veldwachter is uitgestorven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De stranding van de Noorse bark ‘Magda’ in 1896  
 
Douwe M. Homan 
 
Op 28 oktober 1896 loopt de Noorse driemast bark ‘Magda’ aan de grond ten 
noordoosten van Schiermonnikoog. De passerende Nederlandse bark ‘Fries-
land’ strijkt een sloep met daarin vier man in een poging de Noren te hulp te 
komen. De boot slaat echter om en de opvarenden verdrinken. De Noorse be-
manning wordt op 30 oktober gered door de eilander roeireddingboot. 
 
Het zeilschip ‘Magda’ 
De ‘Magda’ is een ijzeren driemast bark van 635 netto ton met een lengte van 
170,6 voet, breedte 28,3 voet en een diepte van 18,6 voet. Het schip is in 1864 
gebouwd in Sunderland, Engeland. Op 1 oktober wordt het schip verkocht aan 
acht zakenlieden uit Kristiansand, die elk voor een achtste deel eigenaar wor-
den: Johan Laurits Boysen (reder - na zijn dood op 21 november 1895 Martin 
Wennesland), C.R. Berge, J. Berge, Johan Keim, O.S. Kolsdal, Ludvig Boysen 
en de kapitein Andreas Severin Svendsen. 
Kapitein Svendsen, geboren in 1860, tekent op twee oktober de koopakte in 
Cardiff. Het Noorse consulaat in Londen publiceert op 19 oktober een voorlo-
pig document van nationaliteit, geldig voor twee jaar. De eerste stuurman aan 
boord is waarschijnlijk Edvardsen en verder wordt O. Konradsen genoemd als 
lid van de bemanning; verdere namen van de crew ontbreken. 
In oktober 1896 is het schip onderweg van Sundsvall aan de oostkust van Zwe-
den naar Port Natal (het huidige Durban) in Zuid Afrika met een lading ge-
zaagd hout en 100 ton cement in vaten. Een gedeelte van de lading hout wordt 
als deklast meegevoerd. Daarvoor heeft men nog ballast ingenomen in Kristi-
ansand. Op 21 oktober vertrekt men weer uit deze haven voor de lange reis 
naar Zuid Afrika. 
De eerste dagen is het weer rustig, daarna stormachtig met slecht zicht. Dit 
maakt observatie moeilijk en geeft problemen met het bepalen van de juiste 
positie. Het loden geeft diep water aan, zodat niemand zich realiseert dat men 
zo dicht onder de Nederlandse kust zit, wanneer ze op woensdag 28 oktober `s 
avonds om ongeveer 19.00 uur bij Schiermonnikoog aan de grond lopen. 
 
De schipbreuk 
De plaatselijke krant uit Kristiansand ‘Faedrelandsvennen’ publiceert op 
31 oktober een kort bericht over de schipbreuk zonder verdere details, maar 
komt op 14 november met een meer uitgebreid artikel over ‘IJzeren Magda's 
schipbreuk. Een reddingspoging welke 4 mensenlevens kost’. 
Enkele bemanningsleden zijn inmiddels in Kristiana (Oslo) gearriveerd en 
vertellen hun verhaal: 
‘Nadat zij op 21 oktober Kristiansand hadden verlaten, stranden zij op woens-
dag 28 oktober om ongeveer 19.00 uur bij het eiland Schiermonnikoog. Gedu-



rende de komende nacht neemt de wind toe tot storm. Het schip graaft zich in 
het zand en raakt lek. De volgende dag, op donderdag komt een gedeelte van 
de ra's naar beneden, later gevolgd door de masten. Alle reddingsloepen wor-
den vernield. Zij zenden noodsignalen uit, vuurpijlen en flambouwen, maar het 
zicht is zo slecht,dat het vanaf de wal niet ontdekt wordt. Na verloop van tijd 
vult het schip zich met water en wordt de situatie kritiek. De nacht van donder-
dag op vrijdag is het slechtst en de elfkoppige bemanning bindt zich vast om 
niet overboord gespoeld te worden. 
Vrijdagmorgen worden zij ontdekt door de Nederlandse bark ‘Friesland’, die 
een boot met daarin 4 man buiten boord zet. De bemanning kan slechts met 
afgrijzen toezien hoe deze boot in zee verdwijnt. Het is ondergegaan met zijn 4 
reddende mensen. De schipbreukelingen zijn, totdat zij aan wal komen, in twij-
fel over hun lot, maar worden geconfronteerd met het droeve bericht, dat de 4 
dappere zeelieden hun leven hebben verloren in een poging hen te helpen. 
Rond het middaguur zijn de noodsignalen aan de wal ontdekt en ondanks grote 
moeilijkheden, ziet een reddingboot kans de schipbreukelingen aan wal te 
brengen. De reddingboot heeft 5 uur nodig om vanaf de ‘Magda’ de wal te 

bereiken. Alle mannen waren 
oververmoeid en hadden het niet 
veel langer meer uit kunnen hou-
den. Verschillende bemanningsle-
den van de ‘Magda’ waren zo 
uitgeput door de ontberingen die 
ze hebben moeten doorstaan, dat 
ze nauwelijks in staat waren recht 
op te staan toen ze aan land kwa-
men. 
Geen enkel stuk kleding, behalve 
wat ze droegen op hun lichaam, 
hadden ze kunnen redden. Zij 
werden onmiddellijk naar de stad 
gebracht met dezelfde naam als 
het eiland, waar ze op de meest 
behulpzame manier werden ver-
zorgd’. 
Tot zover het verslag in de ‘Fae-
drelandsvennen’. 
 

Nr. 12 geeft positie ‘Magda’ aan 
 
Het zeilschip ‘Friesland’ 
De `Friesland' is een houten driemast bark van 631 ton met een lengte van 40,0 
mtr., een breedte van 7,1 mtr. en een diepte van 5,71 mtr. met naamsein 
N.R.W.K. Het schip is in 1858 als fregat gebouwd op de werf `Welgelegen' in 



Harlingen voor de fa. Zeilmaker & Co aldaar en is later eigendom van Canne & 
Balwe in Amsterdam om in 1888 doorverkocht te worden aan E.J. Bok & Zn. 
eveneens in Amsterdam. De ‘Friesland’ wordt in 1867 gewijzigd van fregat in 
bark en in 1897 na een opmerkelijke dienst van 39 jaar(!) gesloopt bij de firma 
Constant in Zijpe (Noord-Holland). 
De ‘Friesland’ is op 27 oktober onderweg van Kroonstad in Rusland naar Pa-
penburg aan de Eems in Duitsland met een lading hout. 
Kapitein is Hendrik Douwe Teensma (1851-1924) van Schiermonnikoog. Hij is 
getrouwd met Trijntje Pieters de Boer (1853 -1879) en later met Grietje Tomas 
(1854 - 1917). Uit dit tweede huwelijk heeft hij 4 kinderen: Grietje, Ida Kla-
ziena, Janke en Jeppe. 

1e stuurman aan boord is Ambrosius 
Visser (1864-1896) eveneens van 
Schiermonnikoog. Hij is getrouwd met 
Elizabeth Hoeksma (1864-1928). Het 
echtpaar heeft twee kinderen: Jan Eltjes 
en Pietertje. Elizabeth kan elk moment 
haar derde kind ter wereld brengen. Het 
gezin woont aan de Langestreek nr. 88 
(huidige nummering). 
 
Het huis van de familie Ambrosius Visser 
aan de Langestreek/ derde van links 
 



Na het overnemen van de loods voor de Eems op vrijdag 30 oktober, ziet men 
het wrak van de ‘Magda’ in de Lauwersgronden. Na scheepsraad wordt beslo-
ten een sloep uit te zetten om de in nood verkerende bemanning te hulp te ko-
men. De boot wordt bemand met twee matrozen, de kok en stuurman Visser, 
die de leiding heeft. 
In de hoge zee slaat de boot echter om en de vier opvarenden verdrinken, dit 
tot afgrijzen van de Noren, die het drama voor hun ogen zien gebeuren en de 
omgekeerde boot aan hun wrak voorbij zien drijven. 
Twee dagen later wordt het derde kind van Ambrosius en Elizabeth geboren, 
die ook Ambrosius wordt genoemd. De ontzetting onder de eilander bevolking 
is groot en ook de dagbladen in Nederland besteden veel aandacht aan dit dra-
ma. 

 
Aan dek van de `Friesland' 
v.l.n.r.: onbekend, kapitein Hendrik Douwe Teensma en 1e-stuurman Ambrosius Visser 
 
De roeireddingboot 
Op donderdag 29 oktober ontdekt de kustwacht van Schiermonnikoog het wrak 
om de Oost in de Lauwersgronden. 
De reddingcommissie, bestaande uit A. Bruins Slot, W. Dijk, P. Teensma, J. 
Oost Lievense en F. Fokkes, wordt gewaarschuwd en de wagen met daarop de 
boot vertrekt, getrokken door 10 paarden, via de Reddingsweg om de Oost; onder 
leiding van Dirk Timen Visser. 
 



 
De roeireddingboot getrokken door paarden – de boot is net van de wagen 
 
Bij paal 8 aangekomen ziet men niets van een wrak en aangezien het door hoog 
water onmogelijk is verder langs het strand te rijden, besluiten de mensen terug 
te gaan naar het dorp waar men `s nachts om 2 uur aankomt. De boot is inmid-
dels hogerop naar de duinkant gebracht en wordt onder bewaking achtergelaten 
om de dag af te wachten. 
Op vrijdag 30 oktober ziet de kustwacht het wrak opnieuw met een stuk mast 
waaraan een vlag waait. Hierop komt iedereen weer in actie: men rijdt uitein-
delijk de reddingboot verder langs het strand naar paal 13 en steekt hier in een 
hoge branding in zee. Om ongeveer 12 uur `s middags bereikt men na een zwa-
re tocht het wrak, waarvan alleen het voorschip nog boven water uitsteekt. De 
dreg wordt uitgegooid en de 11 opvarenden overgenomen. 
Daarna onderneemt de reddingboot met 12 roeiers en 11 schipbreukelingen in 
een boot tot de doften vol met water de terugtocht. Het wordt een bovenmense-
lijk zware tocht, die 5 uur duurt en waarvan men 1 uur in de branding worstelt 
alvorens men volkomen uitgeput voet aan wal kan zetten. De bemanning van 
de boot bestaat uit: Dirk Timen Visser (bootsman), Ambrosius Dubblinga 
(voorman) en de roeiers: Hindrik Dijk, Jan Bouma, Hendrik de Boer, Klaas vd 
Geest, Tjerk Kerkstra, Eltje Steffens, Foppe Visser, Lambertus Coolen, Aaltje 
Bakker en Nico Roels. 
 
Het strandingsrapport van D.T. Visser luidt als volgt: 
Verslag van een tocht met de Reddingboot 
Donderdag 29 Oct 1896 werd des avonds te 4u door de kustwacht aan de Red-
dingcommissie medegedeeld dat er te O van het eiland noodseinen werden 
gezien van een in nood verkerend schip. Onmiddellijk werd de Reddingboot 
naar en om de Oost langs het strand gevoerd tot `s avonds 10 u maar werden 
toen geen teekenen van een nood verkerend schip ontdekt en kon zoodoende 
niet tot redding worden gedaan. 
Wegens het opkomend getij kon de boot niet naar het boothuis terug gevoerd 
worden, maar wordt dezelve hoog op het strand onder bewaking gebracht. 
Vrijdag 30 October werd ‘s morgens om 4 u door de kustwacht aan de Com-
missie bericht dat er in de banken ten O v/h eiland een schip was gestrand 
waarop een gedeelte van een mast stond en daaraan een vlag waaide. Dadelijk 
waren de paarden en manschappen gereed om naar de boot te gaan, voerden 



hem naar het oosteind van het strand, ontwaarden toen door kijkers bovenge-
noemd schip waarop de boot te water werd gebracht bemand met 12 man nl 10 
roeiers, de bootsman en een voorman. 
Er woei op dat oogenblik een Landige NWestelijke koelte doch stond er een 
hooge branding aan de kust, waar met een NNOlijke koers tegen in geroeid 
werd tot in open zee, vanwaar men het schip met het bloote oog kon zien, van 
daar werd NOlijk geroeid tot bovenwinds en branding van het gestrande schip 
en daarna Zuidelijk door de branding heen tot juist voorbij het gestrande schip, 
roeiden onder lij op wierpen de dreg over en namen de uit elf (11) personen 
bestaande Equipage over in de reddingboot. 
Het was toen plusminus 12 u `s middags en werd vol moed de terugtocht aan-
vaard. Aangezien het schip op een bank was gestrand werd eerst Zuidelijk door 
de branding heen geroeid en daarna in open zee NW tot N van het Oosteinde 
van het eilander strand waar wij omstreeks 5u n.m. aankwamen en allerharte-
lijkst door de Redding Commissie werden ontvangen die op het strand aanwe-
zig waren. 
Geen gelegenheid zijnde de boot `s avonds naar het dorp terug te voeren werd 
dezelve hoog opgebracht en onder bewaking gesteld. Bij de tocht zijn verloren 
door breken 2 riemen door de branding, 2 riemen uit de handen geslagen, 
een werpdreg met een gedeelte lijn op het schip achter gebleven ook een eind 
vanglijn en is een werpdreglijn stukken getrokken. Toen men met de boot vrij 
van het wrak waren, bemerkte men al dadelijk, dat de boot tot na aan de doften 
vol met water liep, begonnen met kracht het water uit te scheppen wat evenwel 
niets hielp, waardoor wij overtuigd werden dat de boot geen draagkracht ge-
noeg had om er 23 personen mede te vervoeren. 

 
Dirk Timen Visser (1848-1911) is getrouwd met 
Geertruida Melles Fenenga (1848-1930); zij wo-
nen aan de Voorstreek nr. 3. (huidige nummering). 
Dirk Timen is op jonge leeftijd al naar zee gegaan 
en heeft 21 jaar als gezagvoerder vele reizen op 
zeilschepen gemaakt alvorens schipper (toen nog 
bootsman genoemd) te worden van de eilander 
roeireddingboot van 1896 t/m 1911.  
 
Het weer 
 
De weerberichten gedurende de periode 28 t/m 30 
oktober 1896 zijn enigszins tegenstrijdig. De No-
ren melden eerst rustig weer met later mist en             
van 29 op 30 oktober stormachtig. 
Het strandingsrapport van D.T. Visser meldt op 30  
oktober hoge zee en zware branding, wat ook de 

reden geweest zal zijn van het omslaan van de sloep van de bark ‘Friesland’. 



Het KNMI meldt op 28/10 een depressie boven de Noordzee, die zich naar het 
noordoosten verplaatst. Zuid- tot zuidwestelijke wind 3-4 Bft., luchtdruk ca. 
756 mm kwik. Op donderdag 29/10: de wind in het Noord-Nederlandse kust-
gebied is noord- tot noordoostelijk 5-6 Bft., het is geheel bewolkt en windsto-
ten tijdens buien, luchtdruk ca. 748 mm. De weersituatie op vrijdag 30/10 : 
Lage druk over West-Europa met de kern over Jutland. Dit veroorzaakt in het 
waddengebied een zuidwestelijke wind 3-4 Bft., luchtdruk 757 mm. In de loop 
van de dag wordt het weer rustiger. 
 
De sloep van de ‘Friesland’ 
De bemanning van de sloep bestaat, behalve uit 1e stuurman Ambrosius Visser, 
uit Herman Nieboer uit Pekela, Mark Brouwer van Ameland en Robert Buren 
uit Duitsland. Op de Boschplaat is later een lijk aangespoeld, waarvan aange-
nomen wordt dat het een van de opvarenden uit de sloep is. 
Over het lot van de boot zelf bestaan twee lezingen: in het eerste geval spoelt 
de boot heel aan op het eiland en wordt later gekocht door S.vd Werff, die er 
onder de naam `Dolfijn' mee gaat plezier varen (zeer tot ongenoegen van de 
eilander bevolking). In het tweede geval zou de boot uit elkaar geslagen zijn en 
een stuk wrakhout met daarop de naam ‘Friesland’ door een strandjutter zijn 
gevonden. 
Op het eiland wordt een commissie van bijstand gevormd om giften in ont-
vangst te nemen ter ondersteuning van de nabestaanden van de opvarenden uit 
de sloep t.w.: A. Bruins Slot - burgemeester, L. Bähler - predikant, W. Dijk - 
directeur zeevaartschool, J. Oost Lievense - leraar, P.C.J. Teensma - gewezen 
gezagvoerder, F. Fokkes - gewezen gezagvoerder. 
 
De strandvonder 
Op 7 januari 1897 verzendt de burgemeester/strandvonder van Schiermonnik-
oog, de heer Bruins Slot de volgende brief: 
Aan den Heer Commissaris der Koningin in de provincie Friesland: 
Naar aanleiding van de vroeger bestaande bepalingen heb ik de eer UHoog-
EdeIGestr. mede te delen dat in de loop van het jaar 1896 in de buitengronden 
ten N.O. van dit eiland zijn gestrand een met balken geladen wrak en een 
Noorsche ijzeren driemast bark ‘Magda’, terwijl zijn aangespoeld 15 balken, 
een stuk mast, twee stuks ra's, een briksboom, 6 stukken rib, 24 deelen en een 
stuk batting, 24 kolders, 23 pitprobs, 383 platen en ongeveer 800 stukken 

plank. 
De Burgemeester Strandvon-
der van Schiermon. 
get.Alsvoren 
 
In juni 2004 vindt een kleine 
ceremonie plaats in de Van 
Starkenborghstraat te Schier-



monnikoog. 
Naast het Medisch Centrum wordt in het kader van het Internationaal Kamermu-
ziek Festival een aantal appelbomen geplant van het soort Ambro. Een afkorting 
van Ambrosius, een appelsoort mede ontwikkeld door kleinzoon Tijs Visser, 
pomoloog te Wageningen, als een hommage aan zijn dappere grootvader Ambro-

sius Visser. 
 
 
 
Bronnen: Streekarchief NO-
Friesland/T.Jongsma, Norsk Maritimt 
Museum/ L. Benson, Statsarkivet i 
Kristiansand/ O.Lian, archief KNRM, 
archief KNMI, ‘Tussen Noordzee en 
Wad’/L.Wiersma, ‘Schiermonnikoog, 
Lytje Pole’/L.Mellema, V. de Boer-
Vijn, P. Bronsema, H. Dubblinga, A. 
Dijkstra, W. van Klink, H. Koning, J. 
Kooistra, G. Kuijper, P. Teensma, E. 

Visser-Visser, H. Visser, J. Visser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oude foto’s 
 
Reacties 
 
*  Letta Visser kreeg een telefoontje van mevr. Groenier over de foto in jaargang 
11-3, blz. 81: de foto waarop haar opa staat. In de strandstoel ernaast zit haar oma, 
mevrouw Groenier. 
 



*  De foto van 5 december 1943 (blz. 56 en 58) heeft een aantal reacties opgele-
verd.  
 
Reactie van Henriette van Bon (Pieperiet) op de foto op blz. 58: 
2. Is inderdaad mevrouw Catrien Schuurman (moeder van Ansje no. 11), links van 
haar mevrouw Gardenier (met hoed) (moeder van Thea, rechts-achter Annie no.12) 
3. Berend Laning, chauffeur bij hotel v.d.Werff 
4. Is niet Koos Veldhuis (met d). (Koos Veldhuis zei ook dat hij niet op de foto 
staat). 
6. Is niet Christina maar Anneke Berghuis 
Tussen haar en Pita Drent staat Hannie Bulthuis Rechts van Annie van Bon staat 
Coba van der Geest (dus niet Johanna Visser zoals Joop Postmus schrijft) 
Het jongetje achter Pita is niet Jeppe van Bon maar Jeppe de Boer  
13. Is Erna van Dijk.  
15. Is Baltus Smit.  
Rechts van Pieter Smink(16) staat Loekie Dobbinga 
De dame rechts van Joop Postmus(18) is onderwijzeres Aukje Smids. 
 
Ed Dobbinga reageerde op de foto op blz. 56: 
Links op de foto (de 2de rechts van Pita)is het dochtertje van dokter Berghuis 
(Marjolein). 
N.B.haar broer heette Henk en is mogelijk de jongen in donkere kleren ernaast. 
De dochter van Tjeerd Visser heet Johanna. 
Er woonde nog een Tjeerd Visser in het huis westelijk van de Sapkum. Hij ver-
zorgde de dochter van zijn zuster.n.l. Tineke Huizinga. Ik weet niet of ze op de 
foto staat, ze zat toen wel op school. 
Het meisje vóór Henriëtte is Ansje Schuurman. 
Voor Trijnie van Bon staat volgens mij Thea Gardenier. 
De dochter van Tammes heette Weike, ernaast staat Baltus Smit. 
Het meisje schuin voor Jan Groendijk zou Erna van Dijk kunnen zijn. 
De kinderen van de arbeider van Jitse de Vries waren Gerrit en Sien Kooi. 
De jongen links naast Loek is Willem Rollingswier. 
Koos Velthuis kan er niet op staan, die was nog te jong. 
Bij de foto op blz. 58 nog het volgende: 
De derde rechts van het nummer 2, met een donkere kraag en de handen voor zich, 
zonder handschoenen, is de zus van Joop Posthumus. 
De chauffeur van de bus heette Berend. 
 
De reactie van Piet Visser: in de beschrijving van een tweetal foto's met Sinterklaas 
voor de openbare school, heeft men moeite met Baltus (dus geen Balter) Smit. 
Inderdaad heeft hij met zijn moeder in de woning oostelijk van de snackbar ge-
woond, maar later toen zijn moeder voor de 2e keer trouwde, nu met Pieter 
Hoekstra, die weduwnaar was van Klaske de Vries (zuster van Jitze de Vries) 
woonde hij in de polder in het boerderijtje ten oosten van Rijsbergen, halverwege 



de Hereweg, waar nu het bungalowpark de Monnik aan grenst en de familie Hart-
hoorn het bedrijf uitoefent. 
In het eerste jaar van mijn schoolgang (1948) ging Baltus nog naar de ols. Zijn 
stiefbroer, nu wijlen Johannes Hoekstra ging naar de Chr.school aan de Badweg. Ik 
kon soms met deze jongens meelopen als ik van de Hereweg het voetpad door het 
land langs hun boerderij nam. 
Ook de vader van Baltus ligt begraven op het kerkhof op het eiland. De steen is er 
nog . 
 
De foto op blz. 60 (groep mannen voor het in aanbouw zijnde boothuis) leverde 
drie reacties op – van Jan Eltjes van den Berg, van Piet Fokkes Visser en van Henk 
van der Wijk. De onbekende tussen Klaas Visser en Jan Melle Hooghart is Gerrit 
van Seyst (de vader van de vuurtorenwachter Dick van Seyst), hoofd kustwacht en 
in die functie ook lid van de reddingscommissie.  
 
De ‘nieuwe’ oude foto’s 
 
1. Een foto van Marius van Delden. De foto is gemaakt door fotograaf Pottjewijd 
uit Winschoten. Marius schreef erbij: “het halve eiland staat hierop, ik weet niet 
meer wie het zijn (achterste jongetje met witte kraag is Jacob Fenenga)”. Eddie 
Bakker kan hem (en ons) een eindje verder helpen. Hij schrijft: “Het is een foto 
van rond 1895. Ik denk dat dit een foto van de zondagschool is. Vermoedelijk is 
deze groep eilander kinderen vergezeld van enkele oudere begeleiders,die waren 
uitgenodigd door gasten van het Badhotel. Op de foto staat achteraan oefenaar 
Datema, naast hem het echtpaar Gitz en dan Akke Boersma, voor Datema staat 
Tietje Ekamp. Het meisje links met donkere jurk aan is Boukje Kalfsbeek. Voor 
haar staat Melle Kalfsbeek en voor Melle zit Melle Fenenga. Op de voorste rij, het 
meisje met een witte jurk aan is Elsientje en naast haar staat haar broer Johan Gitz. 
Achter Johan staat Cornelis Blok en rechts van Johan met wit kraagje is Jacob 
Fenenga. De jongen met een strohoed en witte blouse met 4 zwarte knopen is het 
zoontje van de dorpsmid Jan van der Veer, de rest van de kinderen is mij niet be-
kend”. 
Hopelijk zijn er lezers die ons nog verder kunnen helpen! 
 
 



 
1. 
 
 
 
 



 
2. Een foto van Yne de Jong. De hele toneelploeg na afloop van het toneelstuk ‘De 
herbergierster’ van Goldoni in 1970. Vlnr: Jan de Jong (regisseur), Sijtje Blaauw-
wiekel (souffleuse), Alie Meintema-Saman, Tinie Bouwman, Melle Blom, Koos 
Veldhuis, Alie Groendijk, Pieter van Duinen, Cöby Rickal. 
 
3. Deze foto is afkomstig uit het Ontmoetingscentrum – oftewel (vroeger) de Gere-
formeerde kerk. Het is een foto van het koor Hosanna tijdens een tegenbezoek van 
het koor in 1963 aan de stad Hagen nadat het koor uit Hagen eerst het eiland had 
bezocht. De namen zijn opgeschreven door Tom Klontje. 
1 “Frau Carlotta” had op het eiland het zomerhuis Carlotta aan het Torenbinnen-
pad. Werd daarom ook Frau Carlotta genoemd. 1a Duitse gastvrouw? 1b Duitse 
gastvrouw? 1c Duitse gastvrouw? 1d Duitse gastvrouw? 2 Wiggele Vlasma 3 De 
heer Cees Diepstra 4 Mevrouw Rika Diepstra 5 Johannes Boersma 6 Dirk Abma 7 
Mevrouw Trijntje Schut 8 De heer Hans? Richter, medewerker van het VU lab. 9 
De heer Ab? Kesler, idem 10 De heer Leendert Abma 11 Mevrouw letsje Abma 12 
Coos Velthuis 13 Dominee Jan de Boer 14 De heer Herman Visser 15 Meindert 
Dobbinga 16 Brigitte Dobbinga 17 De heer Dedde Westerhof (mee als gast vanwe-
ge zijn grote vriendenkring onder de Duitse toeristen) 18 De heer Foppe Schut, 
dirigent en initiatiefnemer van de uitwisselingen 19 Marijke Hoekstra 20 Stien 
Visser 21 Toetie Westerhof 22 Riekje Schut 22A Alice Schut 23 Koosje Westerhof  
24 Griet Holwerda 25 Janny Schut 26 Sytze Schut 27 Klaske Holwerda 28 Annie 
Holwerda? 29 lemy Abma 30 De heer Gerrit Visser (mee als gast omdat hij als 
badmeester bijna alle Duitsers die hier op vakantie kwamen kende) 31 Pieke Soep-



boer 32 Mevrouw Nel Visser 33 Jaap Schriemer 34 Aart Broerse 35 de chauffeur 
van de bus 
 
 



 
3. 
 



4.  
4. De ingebruikneming van de 
waterleiding op 20 juni 1950 
(foto: verzameling Hilbert de 
Vries). 
 
 
5 en 6. Twee foto’s uit het foto-
album van Jan Velthuis (de 
vader van Koos Veldhuis). De 
foto’s zijn van 1919 of daar-
vóór. Op de eerste foto zien we 
een groep nonnen met kinderen 
in de tuin van het Rooms Ka-
tholiek vacantiehuis Sint Eg-
bert. Het vacantiehuis was van 
1916-1922 gevestigd op de 
Nieuwestreek in de oud-woning 
van burgemeester Van den 
Worm “een mooi huis, met 
kolossale tuin, naast het ge-
meentehuis”. In 1922 werd een 
huis gebouwd aan de Badweg, 
naast de kapel. De foto moet 
dus genomen zijn in de tuin van 

het huis aan de Nieuwestreek. 
Op de tweede foto enkele nonnen per koets op weg naar de kapel op de Badweg.  
 



5. 
 

6. 
 
 



De snelheid van de post 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Tegenwoordig maken we ons druk over het niet binnen een dag reageren op een e-
mail en mopperen we op mensen die maar eens per zoveel dagen hun mailbox 
openen. 
Misschien heeft de gouverneur van de provincie Friesland zich destijds ook wel 
afgevraagd waarom er niet sneller op een vraag van hem werd geantwoord door het 
grietenijbestuur van Schiermonnikoog. 
Op 27 oktober 1828 schrijft de grietman Johan Stachouwer aan de gouverneur een 
brief als antwoord op een ontvangen brief van de 24e van die maand, zo noteert hij. 
Men kan zich afvragen of de brief niet een maand eerder al aan de grietman van het 
eiland is verzonden. Dit gelet op het onderstaande. 
   
De gouverneur vraagt inlichtingen omtrent de wijze van verzending en ontvangst 
van brieven. Stachouwer antwoordt dat hij zich haast om te antwoorden. Verzen-
ding van post gaat van Schiermonnikoog naar Oostmahorn naar willekeur van de 
schippers naar mate zij denken vracht te kunnen bevaren. 
De overvaart duurt onder normale omstandigheden twee uren. Maar omdat bij de 
afvaart rekening moet worden gehouden met eb en vloed, gaat er toch een dag mee 
heen. Vervolgens wordt de post te voet van Oostmahorn naar Anjum gebracht, een 
half uur gaans. Op maandag, woensdag en zaterdag gaat er een snik van Anjum 
naar Dokkum, waarmee de post verder wordt vervoerd. Het kost een dag om de 
post aan het postkantoor in Dokkum af te geven. Voor het vervoer op de geregelde 
post naar Leeuwarden rekent Stachouwer opnieuw een dag. 
Hij schrijft indien er een geregelde overvaart bestond dat de post dan in vijf a zes 
dagen op het gouvernement zou kunnen worden ontvangen. Maar het vervoer van-
af het eiland is gebrekkig en zeer onregelmatig. Omgekeerd heeft het vervoer van 
de missives vanaf het provinciaal gouvernement met de zelfde hindernissen te 
kampen. 
 
Verder is in deze tijd van het jaar (eind oktober) de overvaart reeds aanmerkelijk 
verminderd. Het kan wel vier of vijf dagen duren voordat er een brief naar Oost-
mahorn wordt overgevaren. En naarmate de koude toeneemt ook de overvaart 
wordt vermindert of verenkelt.En dat men (/we)hier gedurende de tijd van vorst, 
als wanneer het Eiland al spoedig met ijs is omsoomd geheel zonder corresponden-
tie zijn. 

 
Wanneer we de tijd die met het vervoer is gemoeid optellen, is het onmogelijk 
geweest voor Stachouwer om een op 24 oktober verzonden brief uit Leeuwarden al 
op de 27e van dezelfde maand te beantwoorden. 
 
(brief uit het archief van de gemeente Schiermonnikoog, nr. 27)  



Winter 1944-1945 
 
Johannes Kooistra 
 
Naar aanleiding van het leuke verhaal van Jan Eltjes van den Berg roept dit voor 
mij ook weer herinneringen op. 
Ik zat kennelijk in een andere ploeg dan Jan Eltjes. Ik heb met vele anderen denne-
bomen moeten kappen. Dit gebeurde aan de noordkant van het tweede dennenbos. 
Deze stammen werden van takken ontdaan en naar de polder afgevoerd. Daar wer-
den ze zoals Jan Eltjes beschreef in de grond gezet tegen luchtlandingen. (De palen 
kwamen dus niet van de wal zoals Jan Eltjes meende). In die tijd zijn er ook palen 
in de grond gezet op de punt van het rif. Dit om scheepslandingen te voorkomen. 
De palen waren met hoog water niet te zien; ze staken ± 60 cm. de grond uit.  
Zoutkamper vissers hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt: na de oorlog was 
hout gewild – zowel voor brand- als timmerhout. De Zoutkampers gingen met laag 
water zich vastbinden van boot naar paal. Als het water steeg zoog de boot de paal 
als het ware uit de grond. Ze hebben er goede sier mee gemaakt!  
Ik heb in plaats van palen moeten zetten en prikkeldraad ontwarren andere bezig-
heden gehad.  
Wij moesten voor de Organisation Todt prikkeldraad zetten om de landmijnenvel-
den. Van het Strandhotel tot aan ‘Schlei’ waren mijnenvelden aangelegd, achter de 
strandsduinen. Het gebeurde met nieuw prikkeldraad. Ook moesten we paaltjes 
slaan in dat veld. Hieraan werd door de Duitsers draden gespannen, waaraan een 
landmijn werd verbonden. 
Weken hebben we hieraan gewerkt! 
Ook de genoemde bazen Sommer en Fritztum waren mijn opdrachtgevers. 
In het laatste jaar van de oorlog waren veel oudere Duitsers op het eiland - zeer 
gemoedelijke mensen. De jonge soldaten werden naar het front gestuurd. Oudere 
moesten hun plaats innemen.  
Ik heb ook nog meegemaakt dat een onderofficier, die naar Rusland gestuurd zou 
worden, zelfmoord heeft gepleegd. Hij moet gezegd hebben: “ik kan mij beter hier 
zelf doodschieten, dan dat de Russen het doen”.  In opdracht van Sake van der 
Werff heb ik nog een naambordje voor zijn graf geschilderd: Walter Welzel. 
 
Evengoed hebben wij geluk gehad er zo goed doorgerold te zijn!  
 

 
 

 
 



Uit de archieven 

Pieter Fokkes Visser  

Zeeprotest XIV 
 
Scheepskapitein Aaltje Tjipkes Steffens11, ligt met het kofschip Vrouwe Margaret-
ha in de haven van Terschelling12. Op 1 november 1831 is hij uit Riga vertrokken, 
geladen met rogge en zaailijnzaad. Het is 23 december als hij de haven van Ter-
schelling binnen komt. Direct wordt men in quarantaine gesteld en pas op 31 de-
cember daaruit ontslagen. Steffens heeft zijn schip steeds zeilvaardig gehouden om 
naar Amsterdam op te zeilen. Storm, tegenwind en vorst hebben dat tot nu toe 
onmogelijk gemaakt.  
Aangezien door het veelvuldig drijfijs er geen vooruitzigt is om zijn destinatie13 als 
nog te bereiken en bovendien hij zich ter oorzake van het ondervondene stormwe-
der op zijne reis, beducht maakt dat er eenige schade zal zijn aan de lading, hij 
comparant mitsdien zich acht verpligt en door weer en wind gedwongen, om zijne 
luiken alhier te Terschelling te openen en de lading in een ligter te lossen om de-
zelve behoorlijk te verschieten en zoo daarbij onverhoopt reeds beschadigd zaad 
is, hetzelve van het gezonde ter voorkoming van meerdere schaden te separeren, 
verzoekende van dit alles en het oponthoud door het ijs, aantekeening en protest bij 
akte. 
Zo luidt de kern van het op 9 januari 1832 opgemaakte zeeprotest14. 
 
Zeeprotest XV 
 
Een langdurige reis met veel hindernissen. Dat kan de conclusie zijn van de verkla-
ring die de bemanning van het kofschip De Vrouw Aukje op 29 december 1814 
aflegt voor de notaris in Harlingen15. Het schip staat onder commando van de 
schipper Lammert Klases Swart16 van Schiermonnikoog. Ook de bemanning komt 
voor een groot deel van dit eiland. Het zijn de stuurman Klaas Gerrits Swart17 en 
de matrozen Teen Jans Teensma18 en Jippe Jacobs Meijer19. De derde matroos is 

                                                
11 * Schiermonnikoog 26 aug 1781, z.v. Tjipke Andries Steffens en Geertje Jans Stachouwer, zie Teensma pag. 251 

12 Als woonplaats van Steffens is in de akte Amsterdam vermeld. Gelet op zijn antecedenten kan het niet missen dat hij 

afkomstig is van Schiermonnikoog, evenals zijn echtgenote  Margaretha Harmens Draayer.  

13 Bestemming 

14 Tresoar, toegang 26, inventaris 130012, akte nr. 4  

15 Tresoar, toegang 26, inventaris 49007, akte 58  

16 * Schiermonnikoog 14 sept 1777, zie H.D. Teensma, Schiermonnikoger Geslachten pagina 258 

17 verm. is dit Klaas Gerrits Swart, ged. 17 apr 1740 te Schiermonnikoog, zie H.D. Teensma, pagina 258. Bij zijn overlijden in 

1826 wordt hij oud-schipper genoemd. Gelet op zijn leeftijd in 1814 is het niet onmogelijk dat hij als stuurman bij zijn zoon 

heeft gevaren.  

18 * Schiermonnikoog 10 nov 1787, zie H.D. Teensma, pagina 262  



Jan Hendriks Kuiper van Kielwindeweer. Verder is er nog een koksjongen aan 
boord, waarvan de naam niet is vermeld. 
Al in de maand november is het kofschip geladen met stokvis in het Noorse Ber-
gen, maar als men wil vertrekken is de wind tegen en moet men vijf dagen wachten 
voor men kan uitvaren. Op 1 december van het jaar 1814 heeft men de open zee 
bereikt en kan de koers naar Nederland worden gezet. Met variabele winden be-
reikt men in zes dagen het Vlie.  De wind was zoo westlijk dat zij het (schip) niet 
boven Texel konden krijgen. Den zevenden dito resolveerden20 zij met algemeen 
overleg om het Vlie binnen te gaan en alzoo hunne reis binnen door te vervorderen 
en te bespoedigen, omdat zij vreesden door de aanhoudende Zuid Weste stormen 
en het slegte weder weer geheel om de Noord te zullen geraken.  Dan komen echter 
de problemen. De Vrouwe Aukje raakt  achtereenvolgens  vast op de Westwal, op 
de Oostwal en tenslotte loopt het ondanks de loods die aan boord is,  vast op het 
Schuitzand. Er worden twee uit gebrachte ankers verspeeld.  Aan een tweetal pas-
serende vissers wordt betaald voor assistentie bij het zoeken naar de ankers ( fl. 
5,50 en fl. 50,=). Eén van deze vindt een anker maar kan het door de toenemende 
wind niet aan boord van de Vrouw Aukje krijgen en zeilt door naar Harlingen. De 
dag daarop wordt dit anker alsnog aan boord gebracht. Door het vastlopen en de 
stormachtige winden is het schip ernstig beschadigd . Vermits hunne legplaats 
gevaarlijk was en zij voor grotere schadens bedugt waren en het niet mogelijk 
zijnde eene andere betere Reede te bekomen, resolveerden 6) zij algemeen om naar 
Harlingen op te zeilen. In de middag van 18 december 1814 loopt men Harlingen 
binnen. De reis van Bergen naar het Vlie duurde zes dagen. Door alle tegenspoed 
deed men er vervolgens elf dagen over om in Harlingen af te meren. Vanwege het 
weer kunnen de vissers pas twee dagen later weer naar het achtergebleven anker 
zoeren. Ze vissen de hele dag maar vinden niets. Uiteindelijk veronderstellen ze dat 
dit anker intussen door een ander is opgehaald. Ze ontvangen nog fl. 60,= omdat 
(ze) bij het slegte weder zeer veel moeite tot de weder krijging van de ankers had-
den gedaan. Nu moet de schade aan het kofschip worden hersteld zonder hetwelk 
zij de reis naar de destinatie21 niet konden vervorderen te meer nog daar door het 
stoten de naden zijn ontzet en men niet kan weten hoe het schip van onderen ge-
steld is. 
Tenslotte wordt in de verklaring opgenomen dat de schipper per maand  fl. 36,= 
verdient, de stuurman fl. 30,=, de drie matrozen verdienen ieder fl. 20 en de koks-
jongen fl. 10,= per maand. 
 
Scheepsberichten? (een vreemde vondst in het gemeentearchief) 
 

                                                                                                             
19 bedoeld is Jeppe J. Meyer, * Schiermonnikoog 2 febr 1794, zie H.D. Teensma, pagina 224 

20 besloten; resolveren betekent in het Middel Nederlands Woordenboek: oplossen  

21 bestemming 



In nummer 30 van de inventaris van het archief van Schiermonnikoog ligt een brief 
gedateerd 30 januari 1832. Het is een benoemingsbesluit van de Friese Gouverneur 
van verschillende grietmannen, waaronder die van Schiermonnikoog, tot afgevaar-
digde naar een kantonale vergadering. Weinig interessant dus. Echter op de keer-
zijde van dit stuk staat een rij reders(?) vermeld met hun schepen en andere gege-
vens, die doet denken aan scheepsberichten. Wellicht uit een courant overgeno-
men. De gegevens kunnen ook bedoeld zijn voor een opgave van rederijen op 
Schiermonnikoog, wie zal het zeggen. Het stuk zit in de map van ingekomen en 
verzonden brieven uit het jaar 1832. Het lijkt er op dat de aantekeningen ook uit 
dat jaar stammen. Hieronder is het hele stuk weergegeven: 
Koster D: Freerks22 schip Monnikendam bev: door Capt. Volkert Kramer gekomen 
uit Marseille en daarmee laatst binnengekomen te Amsterdam 
Ekamp Douwe Jans23 schip: gen: de Jonge Ype kapt Eise Jans Carst24 uitgezeild 
van Lübeck uit de Oostzee, thans te Tonningen wordt dagelijks te Amsterdam ver-
wacht 
Dublinga Evert Ambrosius25 schip De onderneming van Middelburg kapt. H. Put-
ters in Juli 1831 van Amsterdam uitgezeild naar Batavia het wordt terug verwacht 
in Holland mogelijk in het najaar 
Colle Jan Lammerts26 schip de Elsebé Capt Jan Jans Jaski27  den 17e Janu. Het 
nieuwe diep uitgezeild naar Hamburg en ook aldaar aangekoomen 
Jong de Jacob Cornelis28 de vr. Margretha Aaltje Steffens29, laatst binnen in Am-
sterdam 
Kuiper Wybe Tijsen30 schip Neftunis Kapt. Jan Luiken van Hamburg uitgezeild 
Riga en vandaar naar Danzig vandaar naar Sintservan 
Fenenga Ruurd Thomas31 schip de Goede Hoop bev. Capt Sybe de Groot te Bille-
bau32 in Spanje 
Visser Klaas Marten schip de Vrouwe Maaike Cap Eltje Visser33laatst komende 
van Stetin en thans te Tunningen34,wordt alle dagen te Amsterdam binnen verwagt 
                                                
22 mogelijk is dit Dirk Freerks Koster, * Schiermonnikoog 7 mei 1806; zie H.D. Teensma Schiermonnikoger Geslachten, 

pagina 194  

23 dit kan zijn Douwe Jans Ekamp, * Schiermonnikoog 1 sept 1802; idem, pagina 101 

24 * Schiermonnikoog 26 juli 1784; idem pagina 51  

25 * Schiermonnikoog 8 dec 1805; idem pagina 94  

26 * Rotterdam 1798; idem pagina 71  

27 * Schiermonnikoog 26 okt 1783; idem pagina 158  

28 * Schiermonnikoog 16 febr 1800; idem pagina 165  

29 * Schiermonnikoog 26 aug 1781; idem pagina 251  

30 * Schiermonnikoog 20 juni 1805, z.v. Tijs Wiebes Bok en Tjietje Tomas Kuiper, zie ook H.D. Teensma, pagina 178. Tijs 

Wiebes Bok wordt later aangeduid als Tijs Wiebes Kuiper, hij heeft de geslachtsnaam van zijn vrouw overgenomen. Wybe 

Tijsen Kuiper trouwt Meinsina Douwes Klontje. In haar geboorteakte krijgt zij de naam Meijns, zie alle Friezen.nl  
31 * Schiermonnikoog 23 jan 1804, zie H.D. Teensma pagina 119  

32 Bilbao  
33 verm. is dit Eltje Vil/Visser, * Schiermonnikoog 29 dec 1788, zie H.D. Teensma, pagina 286  



Correcties en aanvullingen 
 
* In het vorige nummer op blz. 39 staat dat Van den Berg burgemeester was van 
een kleine 1000 inwoners. Inderdaad - een kleine 1000: in die jaren waren er onge-
veer 700 inwoners op het eiland (zie: Gemeente Schiermonnikoog, GBA). 
 
* Henk van der Wijk uit Petten schreef naar aanleiding van het bombardement op 
28 juli 1943 (blz. 38 in het vorige nummer): 
Tijdens het bombardement fietsten wij, ik in een kinderzitje voorop, ergens in 
Friesland op weg van Schiermonnikoog naar Terschelling waar mijn beide groot-
ouders woonden. 
Mijn moeder heeft mij vaak verteld dat toen we op de Reeweg fietsten, we langs 
het huis kwamen van de familie Matroos. Een jonge vrouw was boven bezig en 
vroeg waar de reis naar toe ging. Daarna zei ze: “binnenkort ga ik ook een lange 
reis maken”. Deze vrouw, Gerda Matroos, kwam om bij het bombardement. 
En naar aanleiding van het verhaal van Jan Eltjes van den Berg: 
Op blz. 52 wordt gesproken over de Nieuwedieper vuurtorenwachter. Dit was mijn 
vader Klaas Hendrik (1907-1986). Geboren op Terschelling en na enkele jaren 
koopvaardij als WTK, kwam hij in 1930 bij het loodswezen op de lichtschepen 
Haaks en Terschellingerbank. In 1939 werd hij vuurtorenwachter op Schiermon-
nikoog. Omdat hij en Van Seyst militairen waren – Marine Kustwacht – werden 
beiden gevangen genomen en belandden in concentratiekamp Lückenwalde. Niet 
lang gelukkig, ong. een half jaar.  
De Marine Kustwacht werd in 1946 opgeheven (ze had bestaan van 1936-1946) en 
het Kustwachtpersoneel kwam weer in dienst van het loodswezen.   
Na vele omzwervingen langs de hele Nederlandse kust, ong. 18 keer verhuisd, 
werd Klaas Hendrik in 1966 opzichter van de Brandaris op Terschelling (tot 1972). 
Hij is in 1986 overleden in Den Helder. 
 
* Naar aanleiding van de kruitopslag achter Martjeland (blz. 66 in het vorige 
nummer) schreef Ed Dobbenga: 
Ik was bij een gesprek (ik denk in 1940) tussen mijn oom Rudolf  Schaafsma en 
mevrouw Pita Grilk toen ze het hadden over onderdelen van scheepgeschut en kruit 
die begraven zijn geweest in de duinholte die grenst aan Martjeland, gelegen achter 
Martjeland 4/6. 
  
 
 

 
                                                                                                             
34 Tonningen 



Verenigingsnieuws 

Van de bestuurstafel.  November 2010 
Alweer de laatste “bestuurstafel” van 2010, we willen u graag op de hoogte stellen 
van de zaken die de revue zijn gepasseerd. 

* De taalroute is een succes gebleken. De foldertjes zijn al aan een tweede druk 
toe. Een bestuurslid heeft enkele malen waar nodig gras geknipt om alle tegels 
zichtbaar te houden. We hebben binnen ons bestuur afgesproken twee maal per jaar 
de tegels langs te gaan en schoon te maken. 

* De expositie “Van welput tot waterleiding” heeft al heel wat bezoekers getrok-
ken, evenals de bijbehorende puzzeltocht. Menig kind en ouder hebben deze zomer 
het dorp op deze manier verkend. 

* Voor de nieuwe expositie zijn de voorbereidingen in volle gang. We hebben een 
expositiegroep in het leven geroepen. Wietske Maris, Jan Otte, Ida Bloem, Ernst 
Borstlap en vanuit het bestuur Bart Sikkema hebben de taken verdeeld en zijn 
enthousiast aan het werk gegaan. Jan Holwerda en Remkje Bouman zijn de zgn. 
“hunters”. Voor de expositie over de markante eilander schilder Luitjn Ellens zijn 
al een aantal schilderijen aangeboden. Wij doen vanaf deze plaats nogmaals een 
oproep ,heeft u schilderijtjes, beschilderde bollen, flessen met scheepjes of anekdo-
tes, de expositiegroep hoort graag van u, u kunt contact opnemen met Wietske 
Maris- Faber 0519-531571 of e-mail: postmaster@voorstreek1.nl 

* De uitgave van het boek “Het kerkelijk leven op Schiermonnikoog” laat nog 
even op zich wachten. We streven naar februari 2011. Dit boekje kan tot stand 
komen door giften van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog, de Rooms 
Katholieke  Parochie Vicarie Sint Egbert Schiermonnikoog, de Rotary Schiermon-
nikoog, Stichting Paerdemarct Fundatie en een particuliere donatie. Wij zijn hier 
erg blij mee.  

* Het bestuur heeft een fonds opgericht voor dit soort gelabelde giften. Het fonds 
wordt ondergebracht in een stichting. De naam van dit fonds is “Banckfonds” Het 
is naar onze mening de woordspeling die de naam ”Banckfonds” zo toepasselijk 
maakt. Uiteraard verwijst de naam ook naar de heer Banck, die van grote betekenis 
voor het eiland is geweest. (In het tijdschrift, jaargang 8 ( 2006) nr. 1, heeft Hilbert 
de Vries in een artikel over Mr. J.E. Banck zijn betekenis voor het eiland en daar-
naast ook zijn grote veelzijdigheid beschreven). Deze naam is ook gekozen omdat 
de woordspeling een beroep doet op het combinatievermogen van de lezer.  

1.  De bescherming en ruggensteun, die bijdraagt tot de bloei van de vereniging . 

2.  De dubbele betekenis van het woord, waarbij de bank meer op lijkt te  leveren 
dan een knip (ook als naam geopperd) 

mailto:postmaster@voorstreek1.nl


3. De  verdienste van de heer Banck, die zo  buiten iedere discussie over eilander 
namen en families, de eer krijgt die hem toekomt. 

Het bestuur heeft gezocht naar mogelijke nazaten van de heer Banck, maar heeft 
die niet kunnen vinden. Mocht één van u beschikken over informatie over mogelij-
ke nazaten dan horen wij dat graag van u (info@theerenfeer.nl). De penningmees-
ter heeft inmiddels een afzonderlijke bankrekening voor dit fonds geopend. 

* Het gedenkteken begint vorm te krijgen. Nu ook de gemeente groen licht heeft 
gegeven kan het plan dat is gemaakt worden uitgevoerd. We hopen dat het gedenk-
teken in het vroege voorjaar kan worden geplaatst en zullen er dan de aandacht aan 
te schenken die het waard is.  

 * Met onze accountmanager van de Promenade zijn er iedere 3 maanden voort-
ganggesprekken. 

* Het ontwerp voor de banken in de voor – en achtertuin van het gemeentehuis is 
goedgekeurd. Het vervolgtraject, berekenen, materiaal keuze, etc. , is in gang ge-
zet. De gemeente is de opdrachtgever. De stenen worden door ’t H&F ter beschik-
king gesteld. 

* Het bestuur heeft de archieven van Willem v/d Geest  bekeken. Een indrukwek-
kend levenswerk. Alle foto’s zijn door Jan H. en Remkje B. van naam en toenaam 
voorzien. Deze foto’s worden binnenkort gedigitaliseerd en opgeborgen in het 
archief. Binnenkort gaan we , in samenspraak met de heer Jongsma, de dozen in-
ventariseren, zodat alle waardevolle stukken een goede plaats krijgen in het ar-
chief. 

* Voor 2 belangrijke schilderijen in ons bezit hebben wij een waardige plaats ge-
vonden. 
Het betreft: “Winterlandschap in de Botnische Golf”, geschilderd door Teen Fe-
nenga (1841-1918), geschonken door de heer Bosma uit Delft. 
En: “De driemastbark Willem Eggerts”, geschilderd door H.A.Jaarsma (1881-
1970). (Dit schilderij komt uit de voormalige zeevaartschool en heeft daarna in de 
openbare lagere school en de Martha Karstschool gehangen).  
Deze schilderijen zijn in bruikleen gegeven aan hotel van der Werff en hangen daar 
nu in de nieuwe zaal. 
 

Bestuursmededelingen. 

* Vrijdag 25 februari 2011 houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring. 

plaats: het Dorpshuis; tijd: 20.00 uur 

De agenda en vergaderstukken voor deze vergadering kunt u vanaf 1 februari 2011  
lezen en downloaden op onze site: www.theerenfeer.nl . 

mailto:info@theerenfeer.nl
http://www.theerenfeer.nl.ook/


Ook liggen ze vanaf 1 februari 2011 ter inzage bij de VVV, het bezoekerscentrum 
en de bibliotheek. 

* Onze penningmeester laat weten dat er dit jaar 26 aanmeldingen zijn waarvan 21 
walleden en 5 eilandleden en 11 opzeggingen waarvan 8 walleden en 3 eilandle-
den. Het scheelt de penningmeester een boel werk dat de meerderheid van onze 
leden is overgegaan tot het afgeven van een machtiging voor de contributiebeta-
ling. We hopen dat volgend jaar er nog meer zullen volgen. De machtigingsformu-
lieren zijn bij ons aan te vragen.  

Wij hebben u weer inzicht gegeven in de zaken die in ons bestuur spelen  en waar 
wij met veel enthousiasme aan werken. 

Wij wensen u gezellige kerstdagen en een mooi 2011 .  

Letta Visser, secretaris.                                                                                                                                                                     

 
Aanwinsten 
 
Onderstaande stukken hebben wij weer mogen ontvangen. Namens het bestuur 
onze hartelijke dank hiervoor. 
 
21. Constructietekening van de nieuwe steiger. Aangeboden door André Staal.  
22.  Een antieke eettafel. Aangeboden door Remkje Bouman-Visser. 
23.  9 tijdschriften “ De Blauwe Wimpel” met een  artikel van over de  nalaten-
schap van de eilander kapitein Eldert Dobbinga, geschreven door Jack Onnes uit 
Emmen. Aangeboden door Jan Groendijk. 
24.  Tekstboekje: ‘Dameszangvereniging “ Euterpe”  Uitvoering op 22 maart 1922 
in de zaal van den Heer van der  Werff. Aanvang ´s avonds Half acht’. Aangebo-
den door Arend Maris. 
25.  Een papieren zak van pluimveebedrijf A. Soepboer. Met opschrift “ Onze 
eieren  Vers van de Pers “. Aangeboden door Arend Maris. 
26. “Een jaar op Schiermonnikoog.” Een revue in vier gedeelten. 23 december 
1924. Aangeboden door Arend Maris. 
27.  Schilderijtje uit de nalatenschap van Marjon van Boven. Aangeboden door 
Maaike Klunne. 
 
(red.: het bestuur heeft de taak van Henk Koning inzake de aanwinsten overgeno-
men – de overdracht heeft nog niet helemaal plaatsgevonden, vandaar de (tijdelij-
ke) nummering; maar, zoals de secretaresse schreef: ‘wij vinden dat onze leden wel 
moeten zien wat er zoal aan ons geschonken wordt/is’). 
 
 
 
 



Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, dvd’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘De muizenvangers van Schier; honden moeten Schiermonnikoog van muizenplaag 
verlossen’ in Profiel (weekblad voor medewerkers van Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat), nr. 38 van 11 november 2004. 
 
Gestuurd door de heer M. Tangerman uit Leeuwarden (waarvoor dank), die zijn 
tijdschriftenhoek op zolder aan het opruimen was. (Misschien zijn er wel meer mensen 
die gaan opruimen: we houden ons aanbevolen!) 
 
* Freriks, Kester – ‘Foto’s die geen schade berokkenen aan de bewoners van deze 
rooversburcht’: Eerste nestplaats van Slechtvalk, Schiermonnikoog 1926. In ‘De 
Takkeling’, tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland, jrg. 18 (2010), nr. 1, 
blz. 90-94. 
 
* In  ‘Saillant’, kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn; nr. 2 (2010) 
wordt op blz. 22 aandacht besteed aan het Bunker Museum op Schiermonnikoog. 
 
* Schiermonnikoog 1950: aanleg waterleiding en opening. Camera: Sake van der 
Werff; montage en nasynchronisatie: Dick Kool; commentaar: Jan Holwerda; 
commentaarstem: Marten Kok. DVD. 
 
* ‘Schier ontbeert mankracht; sportverenigingen op Schiermonnikoog hebben het 
moeilijk’ in: Trouw, 21 augustus 2010.  
 
Over de voetbalclub. 
 
* ‘De Monnik weer het schip in’ in Nieuwe Dockumer Courant, 27 augustus 2010. 
 
Evenals het vorige artikel over de problemen bij de voetbalvereniging. 
 



* ‘IJzeren hek met hondenkop is funest’, in Nieuwe oogst, blad van de LTO 
Noord;  
 
Interview met Johan Hagen. 
 
* ‘Veiling moet vervallen eendenkooien redden’, in Leeuwarder Courant, 1 sep-
tember 2010.  
 
Rutger Talsma, eigenaar van de Engwierumer eendenkooi, heeft het kooikersbloed 
geërfd van de familie. 
 
* ‘Virtuele wedstrijd op Schier’, in Trouw weekendgids, 11 september 2010, blz. 
61 
 
Over de gps-run: een hardloopwedstrijd waaraan je het hele jaar door kunt deelne-
men. 
 
* ‘Skier yn 4 kûplettten; oade oan it eilân en syn see’. Omrop Fryslân, Fryslân 
DOK; 12-9-2010. DVD. 
 
Aan de hand van het lied ‘De eilaunder en syn see’: visserman, jutter, redder, zee-
man. 
 
* Bakker, E. – Van streek en van de straat; straatnamen van Schiermonnikoog. 
Schiermonnikoog, Boekhandel Kolstein, 2010. 128 blz.  
 
Verklaring van de naam van ruim 70 straten en paden.  
 
* ‘De verborgen schatten van Schiermonnikoog’. Uitgave van Stichting Quadrant 
Schiermonnikoog, 2010. 128 blz. 
 
Presentatie van een selectie van objecten en documenten uit (vooral) de verzame-
ling van Clive Hellinga. 
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Jaargang 13 (2011) - nr. 1 

't Heer en Peer 

Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging "t Heer en Fe r' 
Schiermonnikoog 

Verschijnt drie maal per jaar ( + 1 themanummer) 

Redactie reguliere nummers: 
Hilbrand Abma, Eddie Bakker, Erik Jansen en Hilbert G. de Vries 

Eindredactie reguliere nummers: 
Hilbert G. de Vries, Reeweg 10, 9 166 PX Schiermonnikoog 
tel 0519 - 53 1 344; e-mailadres: hgdv@hetnet.nl 

Themanummers verschijnen onder verantwoordelijkheid van een eigen 
redactie. 

Ledenadministratie en Financiën: 
Nettie Tummes, Voorstreek 26/A, 9 166 LW Schi rmonnikoog 
tel 0519-531440, e-mailadres: theerenfee r kpnmail.nl 

Distributie en Verkoop: 
Jan Holwerda, Gratia Susannastraat 6, 9 166 PK chi rm nnik g 
tel: 0519 - 531 478; e-mailadres: holwerdajan knid .nl 

Abonnementsprijs € 15,00 per jaar 
Postabonnees € 19,00 per jaar 
Losse "gewone" nummers: € 3,75 
Rekening Rabobank Schiermonnikoog: nr. 34 .6 1.83.413 

Druk: Trion Grafisch Kollum 

De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te z ien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 

(Rijksarchief in Friesland. familiearchief Van Beyma thoe Kingma) 



Van de redactie 
Op het moment van schrijven - voor het voorjaarsnummer (!) - lijkt het wel 
volop zomer, hoewel het april is en de gemiddelde dagtemperatuur t 4 gra
den zou moeten zijn . 
Het eerste nummer van de 13e jaargang - als dat maar goed gaat, dit jaar! 

Wel alvast een nieuwtje in dit nummer: kleurenfoto 's! Een aantal foto's bij 
drie artikelen is nogmaals afgedrukt in kleur, omdat het bij deze foto's , vol
gens ons, een meerwaarde heeft . Vooral het oudst bekende gemeentewapen 
was het waard! 
Een ander nieuwtje is de rubriek 'Van de boekenplank '. In elk nummer van 
het tijdschrift staat een rubriek 'Bibliografie ', waarin wordt vermeld wat er 
de afgelopen tijd over het eiland is verschenen (Nou ja ... tenminste wat de 
redactie zelf verzamelt en doorgegeven krijgt - en helaas is dat laatste niet 
zo heel veel!) . In deze rubriek wordt alleen maar gesignaleerd - maar er zijn 
toch wel zaken die iets meer aandacht verdie nen op de boekenplank! 
Verder in dit nummer o.a. een artikel over de beeldhouwer Martin van Wa
ning, naar aanleiding van de komende S0ste verjaardag van het beeld van de 
Schiere Monnik; en een artikel over 'cadeautjes' voor Duitse militairen die in 
WO Il op de Waddeneilanden gestationeerd waren. Het gedicht van Jan Eitjes 
(in eigen eilander spelling - maar wel met vertaling!) geeft op humoristische 
wijze een gebeurtenis in de oorlogsjaren weer. 
En ... vergelijk de veestapel van t 80 jaar geleden maar eens met wat er nu 
aan vee rondloopt! Kortom: hopelijk voor 'elck wat wils '. 

Inhoud 
Van de redactie 

t Inhoud 
2 Hilbert G. de Vries - Martin van Waning 
8 Dirk Bruin e n Albert Flank - De Batterieborden 
t 3 Jan Eitjes van den Berg - Hesse ooien 
t 4 Erik Jansen - Van de boekenplank 
t 6 Oude foto's 
t 8 Pieter Fokkes Visser - Nogmaals het gemeentewapen 
19 Hilbert G. de Vries - Johan Stachouwer 
23 Uit de archieven 

Zeeprotest XVIII 
De veestapel op Schiermonnikoog in 1831 

26 Verenigingsnieuws 
Van de bestuurstafel; Maart 201 t 
Jaarverslag 2010 (verkorte weergave) 
Aanwinsten 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
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Martin van Waning 
Hilbert G. de Vries 

Op 6 juli 1961 w r(I /,11 / 
standbeeld van de Il 11 
monn ik, gemaakt door Mw• 
I in van Waning, in de Wit• 
I mshqf onthuld. 

I il jaar is dat dus vijftig jaar 
g I d n: n goede gelegen
h id om Martin van Waning 
eens voor het voetlicht te ha
len en dan met de nadrul~ op 
zijn beeldhouwwerk. 

Gijsbertus Martinus Wilhelmus Franciscus van Waning - zoals hij officieel 
heette - stamde uit een oud geslacht uit de streek rond Ruurlo/Otterloo. Hij 
werd geboren te 's-Gravenhage op 4 september 1889 als zoon van Gijsbertus 
Martinus van Waning (4-9-1865 - 16-9- 1922), referendaris Raad van State; 
en Maria Cornelia Johanna Trijssenaar (geb. 26-10-1869). Uit dit huwelijk 
werden nog geboren: Maria Elizabeth Lily (28 sept. 1892) en Wilhelmus 
Franciscus (2 7 juni 1894). 

Martin van Waning trouwde ' op 18 mei 1916 in Calcar met Johanna Laura 
Emmy Pennekamp (geb. 19-6-1894 in Calcar), dochte r van dominee Carl 
Guido Alfred Pennekamp en Wilhelmine Philipine Frida Hülsmann. Uit dit 
huwelijk werden twee zonen geboren: Carl Frank op 11 februari 191 7; en 
Henri Guido op 29 juli 1918 (deze trouwde op 20 januari 1944 in Amster
dam met Pieternella Heemskerk). 

Op 19 februari 1920 werd dit huwelijk ontbonden. 

Op 6 juli 1921 trouwde Van Waning te 's Gravenhage met Nieske Hendrika 
Witte (geb. 13 maart 1887 's Gravenhage), dochter van Johann Heinrich Wit
te en Cornelia Jacoba Jongbloed . Dit huwelijk werd ontbonden op 22 mei 
1923. 

Op 10 augustus 1926 trouwde Van Waning in Ede met Gerritje van den Heu
vel (geb. 11 april 1896 in Veenendaal), dochter van Jacob van den H uvel e n 

2 

De volgende gegevens zijn ontleend aan het 'Blauwe boekje van het Patriciaat ', Vo lg n~ me
vr. N. van Waning-Heemskerk. schoondochter van Martin van Waning. was Mart in omst
reeks 1914/1 5 getrouwd geweest met een Duitse juriste uit Wiesbaden of Bad n-Bad •n, 



Johanna Hendrina Huijdink. Dit huwelijk werd ontbonden op 11 juni 1936. 
Gerritje van den Heuvel had een tweeling, Johanna Hendrina en Jacob, gebo
ren op 21 februari 1921 . Deze twee kinderen zijn door Martin van Waning 
geëcht. 

In 1934 kwam Van Waning op Schiermonnikoog, waar hij eerst een paar 
maanden gewoond heeft in "een heel eenvoudig houten optrekje, gelegen op 
het vriendelijke erf van Teunis Visser, dat, gelegen aan het oostelijk eind van de 
Langestreek, het laatste woonhuisje van het dorp was"2

. 

Al gauw kon hij verhuizen naar de Middenstreek 47, waar hij woonde in het 
huis 'Us wente'. (Op Schiermonnikoog leefde hij met Acta, die zich tot hun 
dood heeft uitgegeven als de officiële vrouw van Martin van Waning; maar 
Martin mocht Acta niet trouwen omdat hij al vier keer getrouwd was geweest 
en die dames nog leefden. Koningin Wilhelmina heeft dit geweigerd' ). 
Als atelier kreeg Van Waning de oude zeevaartschool, waar hij reeds in 1935 
een expositie hield en vervolgens elk jaar tot de fatale klap in 1943. Op 28 
juli van dat jaar wierpen Amerikaanse bommenwerpers, toen ze werden 
aangevallen door Duitse jagers, bommen af boven Waddenzee en Schier
monnikoog<. 
Onder andere het atelier van Van Waning werd zwaar getroffen. Alle werk, 
zowel schilderijen als beeldhouwwerk, werd vernietigd; alsmede al zijn ge
reedschap. Van Waning zelf werd zwaar gewond en kon een jaar lang niet 
meer werken. 

In 1948 kon hij een atelier in de overtuin aan de Voorstreek bij zijn woning 
bouwen. 
Eind 1970 verhuisde Van Waning naar de Langestreek 12. 
Op 7 juli 1972 stierf Martin van Waning op 82-jarige leeftijd. 

Martin van Waning is het meest bekend geworden als schilder, maar ook als 
beeldhouwer heeft hij veel werk gemaakt. Het meest bekend is natuurlijk 
het beeld van de schiere monnik, dat dus op 6 juli 1961 onthuld werd. (Een 
paar jaar geleden fietste een toeristenechtpaar over de Nieuwestreek en zag 
het standbeeld van de Monnik in de Willemshof; waarop de man conclu
deerde: "Dan is dat zeker die Willem." Het was leuk gevonden, maar - helaas 
voor het echtpaar - niet waar). 

Een voorstudie voor het beeld was in het bezit van mevrouw Booij , die het 
hee ft nagelaten aan de gemeente Schiermonnikoog. Het staat in een vitrine 
in de hal van het gemeentehuis. Ook Herman en Lien Kok bezitten een voor
studie. 

Martin van Waning in De Wandelaar 1937. 
Schriftelijke mededel ing van Mevr. N. van Waning-Heemskerk. 
Zie art. van Bauke Henstra in ' t Heer en Feer, jrg. 5 (2003). blz. 13-1 6 
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In de Leeuwarder Courant van 15 december 1959 
staat onder de kop: 'Herdenkingsjaar 1960 op 
Schiermonnikoog - Eiland wil schiere monnik 
eren met monument' een artikel waarin aangekon
digd wordt dat men in 1 960 - het jaar waarin het 
800 jaar geleden was dat de Cisterciënzer monni
ken het klooster Claerkamp bij Rinsumageest 
stichtten en later van daaruit de uithof op Schier
monnikoog - wil trachten een monument op te rich
ten ter ere van de schiere monniken, die van zo grote 
betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van het 
hele noorden des lands en die hun naam aan het ei
land hebben nagelaten. De schilder en beeldhouwer 
Martin van Waning - die het volgend jaar zeventig 
jaar wordt en al meer dan 25 jaar op Schiermonnik
oog werkt - schenkt het eiland het gipsmodel voor een beeld van een schiere 
monnik. 
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Du tt1'$le gipsonlwrp 
~ r«ds tlt/gt jam, 
gdnito g,,,u,aki door 
MartiJz wzn Woning 

actie voor 
standbeeld op 
schiermónnikoog 

Onthulling zo mogelijk in herdenkingsjaar 1960 

Ook werd er een folder uitge
geven 'actie voor standbeeld 
op Schiermonnikoog - ont
hulling zo mogelijk in her
denkingsjaar 1960' , met 
daarop een foto van het eer
ste gipsontwerp. 
(Herdenkingsjaar: in hetzelf
de jaar was het twee eeuwen 
geleden dat het dorp weg
spoelde, 100 jaar geleden dat 
een stuk land op de zee werd 
veroverd met het gereedko
men van de Banckspolder en 
tenslotte was het in 1960 70 
jaar geleden dat Martin van 
Waning werd geboren). 

Van Waning had dus het gips
model geschonken, maar -
zoals in de folder wordt ge
steld: Het is daarna een ere
zaak, dat het standbeeld er 
ook inderdaad komt. Voor het 
afgieten van het beeld in brons 
en het plaatsen zal een bedrag 
van ongeveer J 8000, - nodig 
zijn, een som, die ongetwijfeld 
bijeen kan worden gebracht. 



Verder: Het ligt in 
de bedoeling, het 
standbeeld in de zo
mer van het voor 
het eiland zo zin
volle jaar 1 960 te 
onthullen. In de 
voet van het monu-
ment zal een koker 
worden gemetseld 
met een oorkonde, 
waarop behalve de 
feiten omtrent de 
stichting van het 
standbeeld, ook de 
namen zullen wor
den vermeld van 
hen, die aan de tot
standkoming ervan 
hebben bijgedra
gen. 
Er werd een 
comité "De schiere 
monnik" opgericht. 
Maar kennelijk 
ging het met de in
zameling van het 
geld niet zo vlot, 
ondanks het feit 
dat (zoals de 
Leeuwarder Cou
rant schreef): De 
gemeente stortte 
als goed begin een 
bedrag van f 2000, 

Voordat het monument kan worden gesticht, zullen de nodige 

gelden bijeen moeten zijn. Dat is de reden, waarom het comité 

,,De Schiere Monnik" een beroep op u doet, een bijdrage te 

willen overmaken op girorekening 982400 ten name van het 

comité ,,De Schiere Monnik" te Schiermonnikoog, àit in de 

overtuiging, dat ook op uw medewerking kan worden gerekend. 

Mr. H. P . LINTHORST HO
MAN, Commissaris der Konin
gin In de provincie Friesland, 
voorzitter. 

o. G. DE BOER, Burgemeester 
van Schiermonnikoog, plaata
verv. voorzitter. 

B. DEN OUDSTEN, Journa
list, Leeuwarden, secretaris. 

K. VAN OOSTRUM, Bestuurs
lid V.V.V., Schiermonnikoog, 
penningmeester. 

W . T. DE BOER, Hoofd u.J.o.
school, Schiermonnikoog. 

B. BOLWIJN, notaris, Anjum. 

J. C. A. CORPORAAL, Voorz. 
Vereniging "Vrienden v. Schier
monnikoog", Groningen. 

Mr. A. N. DUINTJER, Voor
zitter van de Ottema-Kingma 
Stichting, Leeuwarden. 

JOH. FABER, Wethouder, 
Schiermonnikoog. 

D. FOKKEMA, Secretaris 
Dorpshulsverenlglng, Schier
monnikoog. 

C. J. DE GROOT, Rector ko
loniehuis "St. Egbert", 

Schiermonnikoog. 

J. KLEIN, Hoofdinspecteur ttl. 
der Domeinen, Groningen. 

Prof. dr. J. F. KOKSMA, 
Voorzitter Fryske Akademy, 
Amsterdam. 

H . D. LOUWES, Lid van de 
Eerste Kamer der Staten Ge
neraal en oud-voorzitter van 
de Groninger Maatschappij van 
Landbouw, Zuidhorn. 

P . G. OBERMAN, Directeur 
houthandel, Dokkum. 

Mr. D. H . OKMA, Lid College 
van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, Leeuwarden. 

Mr. H. J. OLGERS, Advocaat 
en procureur, Haren (Gr.) . 

Jhr. Ir. J. RO~LL, Voorzitter 
Jachtgezelschap Schiermonnik
oog, 's Graveland. 

Drs. S. VAN TUINEN, Bur
gemeester van Dokkum. 

S. VELLEMA, Directeur van 
Gemeentewerken van Oostdon
geradeel en Schiermonnikoog, 

·i Metslawier. 

G. W . VISSER, Raadslid, 
Schiermonnikoog. 

Ir. J. VLIEGER, Secretaris lt 
Fryske Gea, Beetsterzwaag. 

M. WIEGER:SMA, Voorzitter 
It Fryske Gea, Drachten. 

Dr. H . G. W. v . d. WIELEN, 
Voorzitter Fryske Kultuerried, 
Bakkeveen. 

waarmee zij haar "culturele potje" volkomen leegschudde. 
De onthulling vond niet plaats in de zomer van het herdenkingsjaar 
maar in de zomer een jaar later. 

1960, 
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Met Klozum 1960 
kwam er wel een 
monnik langs de 
huizen; ook bij 
Martin van Waning 
thuis - een foto van 
Bas den Oudsten 
(uit het boek 'Fries
land is mooi , hou
en zo!' van Johan 
van der Zee) 

Ander beeldhouwwerk dat Van Waning heeft gemaakt en dat te zien is op 
het eiland: 
In het gemeentehuis het beeldje van burgemeester Van den Berg. 
In het Dorpshuis staat een beeldje van de heer Donraadt - die veel gedaan 
heeft voor de bouw van het Dorpshuis. 
In de Rooms-katholieke kapel aan de Badweg staat een beeldje van Maria. 
Op het kerkhof is het grafmonument voor ds. Warners van Martin van Wa
ning. 
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Burg. Van den Berg dhr. Donraadt 
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De Batterieborden 
Dirk Bruin en Albert Flank 

Nu alom de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog steeds meer in de belang
stelling komen te staan en elk Waddeneiland een bezoekerscentrum of mu
seum in een bunker krijgt is het de moeite waard om ook eens de zoge
naamde Batterieborden voor het voetlicht te halen. Op alle Friese Waddenei
landen zijn deze borden bij particulieren en musea nog te vinden; Makkum
mer aardewerken borden met het wapen van het eiland of het dorp en voor
zien van de tekst Batterie en de naam van het eiland. In de volksmond heb
ben deze borden de naam Batterieborden gekregen. 

Marineflakabteilung 246 
Voordat we ingaan op de wetenswaardigheden rond deze borden is het van 
belang om inzicht te geven in de organisatie van de Kriegsmarine op de 
Friese Waddeneilanden. Kort na de capitulatie ontplooide de bezetter allerlei 
activiteiten op de eilanden. Een daar van was het realiseren van luchtdoel
batterijen. De bezettingsmacht had al snel in de gaten dat de Waddeneilan
den een belangrijk hulpmiddel waren bij de navigatie van de Britse bom
menwerpers die 's nacht uitgezonden werden voor bombardementen op 
Duitsland. Zelfs in de meest donkere nacht is veelal het verschil te zien tus
sen land en zee. Britse bommenwerpers koersten over de Noordzee vooral af 
op de Waddeneilanden, waar weer een nauwkeurige plaatsbepaling vastge
steld kon worden, om vandaar uit weer op het doel in Duitsland af te koer
sen. Om die reden werden op de eilanden Luchtdoelbatterijen gebouwd, en 
omdat deze zich op een eiland bevonden, werden deze Luchtdoelbatterijen 
voor en door de Kriegsmarine gebouwd. Dit in tegenstelling tot de rest van 
het vaste land waar de luchtdoelartillerie door de Luftwaffe werd verzorgd. 

De Kriegsmarine luchtdoelbatterijen op de Friese Waddeneilanden behoor
de tot de Marineflakabteilung 246, en de staf van deze Marineflakabteilung 
was gevestigd in Harlingen . 

Tot de Marineflakabteilung 246 behoorde de volgende luchtdoelbatterijen: 
1. Batterie der Marineflakabteilung 246 -
2. Batterie der Marineflakabteilung 246 -
3. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Vlieland-West 
4. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Vlieland-Ost 
5. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Terschelling-West 
6. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Terschelling-Ost 
7. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Ameland 
8. Batterie der Marineflakabteilung 246 - Schiermonnikoog 
Stabsbatterie - Harlingen 
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Batterij Ameland en Schiermonnikoog zijn op 10 juni 1943 onder comman
do gesteld van Marineflakabteilung 246. Tot die tijd behoorde Schier
monnikoog en Ameland tot de Marineflakabteilung 216, respectievelijk de 6. 
en 8. Batterie der Marineflakabteilung 216. De opengelaten gedeelten zijn 
vooralsnog niet bekend. De batterijen die hiervoor in aanmerking komen 
zijn: Punt van Reide (nabij Termunterzijl) en Lemmer. Het hoofdkwartier van 
de luchtdoelbatterijen op de Friese Waddeneilanden zat in Harlingen, en de 
commandant van deze eenheid was de Abteilungskommandeur. De Marine
flakabteilung 246 heeft tijdens de oorlog vier Kommandeurs gehad, dat wa
ren: 
augustus 1940 tot november 1940 - Kapitänleutnant Gade 
november 1940 tot 25 maart 1941 - Korvettenkapitän M.A. Albert Schulze 
25 maart 1941 tot 25 januari 1945 - Korvettenkapitän M.A. Helmuth Kiert 
25 januari 1945 tot de capitulatie - Korvettenkapitän M.A. Paul Oelmann 
Het was Abteilungskommandeur Korvettenkapitän Helmut Kiert, die in no
vember 1943 aan Aardewerkfabriek Tichelaar in Makkum opdracht gaf tot 
de vervaardiging van de wandborden. Voordat Helmut Klett in maart 1941 
bevorderd werd tot de Abteilungskommandeur van de Marineflakabteilung 
246, was hij sinds het voorjaar van 1940 Batteriechef van de West-Batterij 
op Terschelling en tevens de Inselkommandant van dat eiland. Hij woonde 
op Terschelling in het huis Willem Barentszkade 13 . 

Wie was Helmut Klett? 

Helmut Kiert werd op 21 mei 1893 in Wilhelmshaven geboren. Kiert groeide 
ook op in deze marine havenstad, rondde daar het Gymnasium met goed ge
volg af, werd hierna nog enige tijd koopmansgezel en trad op 21 jarige leef
tijd, kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in dienst bij de Kai
serliche Deutsche Marine. Klett was tijdens de Eerste Wereldoorlog onder 
meer toegevoegd aan de Il. Matrosenartillerieabteilung en het 2. Matrosenar
tillerieregiment in Vlaanderen en had bij beëindiging van de Eerste Wereld
oorlog de rang van Leutnant. Helmut Klett bleef als reserve-officier verbon
den aan de Duitse marine en werd in de periode tot de Tweede Wereldoorlog 
van Oberleutnant (MA) der R. tot Kapitänleutnant Marine Artillerie der Re
serve benoemd. Na de eerste wereldoorlog werd hij zelfstandig ondernemer 
en kocht met een compagnon een aantal bedrijven 
waaronder de tabakgroothandel Wilhelm Griem en een 
wijn- en drankengroothandel. Deze mannen wisten de 
bedrijven uit te breiden met diverse vestiging in - onder 
meer - Emden, Bremerhaven, Flensburg, Kiel, Dantzig 
en Gotenhaven. Buiten de handel in drank en tabak 
hadden Kiert en zijn compagnon ook nog een scheeps
benodigdhedenzaak. Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd Helmut Kiert als reserveofficier weer 
door de Duitse marine opgeroepen , en trad hij op 1 sep
tember 1939 in dienst bij de Kriegsmarine, eerst als Bat
teriechef bij de Marineflakabteilung 222 , waarbij hij ge-
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stationeerd werd op Wangerooge. Vanaf het voorjaar van 1 940 werd Klett ge
noemd als de Batteriechef van de West-Batterij op Terschelling. In die func
tie was hij tevens de Inselkommandant op Terschelling. Uit de overlevering 
volgt dat Helmut Klett zeer geliefd was bij zijn manschappen, het was een 
echte marineman, en had, als veel Kriegsmarineofficieren weinig op met 
het Nazi-regime, en kon in die zin een echte anti-Nazi genoemd worden . Zijn 
manschappen op Terschelling hebben zelfs nog een straat naar hem ge
noemd, de Zwarteweg op West heette tijdens de oorlog Helmut Klett-strasse. 
Overigens blijkt uit correspondentie met de schoondochter van Klett, dat 
Klett ook zelf graag op de ei landen was en dat hij het met de bewoners over 
het algemeen goed kon vinden . Hij sprak veel en graag over zijn tijd op de 
eilanden. Klett stierf op 16 maart 1965 op 72-jarige leeftijd. 

De Batterieborden. 

Het was dus Helmut Klett die in 
zijn hoedanigheid als Komman
deur van de Marineflakabteilung 
246, de borden bij Aardewerkfa
briek Tichelaar in Makkum bestel
de. Er werden eerst 300 van deze 
wandborden besteld met verschil
lende opschriften en ze waren be
stemd voor de militairen in Harlin
gen en op de Waddeneilanden 
Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog. Voor Harlingen 
was dat Batterie Harlingen. De 
wandborden hebben een diameter 
van 23 centimeter, en de decoratie van de rand is bij al de borden hetzelfde. 
Op alle borden is het gemeentewapen afgebeeld. Het bord van de Oost-Bat
terij op Vlieland draagt het wapen van het dorp Oost-Vlieland en het op
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schrift Batterie Ost-Vlieland. Het 
bord van de West-Batterij op Vlie
land draagt het wapen van het 
dorp West-Vlieland en het op
schrift Flidunen Batterie West-Vlie
land. De namen van Oost-en West 
Vlieland worden merkwaardig ge
noeg verschillend geschreven . Ook 
Terschelling had twee borden: een 
met Batterie West en het andere 
met het opschrift Batterie Terschel
ling-Ost. Beide borden dragen ook 
nog de naam Skylge. De borden 
van West- en Oost Terschelling dra
gen beide wel het gemeentewapen 



van Terschelling. Op de andere borden staat Batterie Ameland en Batterie 
Schiermonnikoog. Op 10 december 1943 werden de borden afgeleverd als 
Kerstgeschenk voor de manschappen. De aardewerkfabriek van Jan Tiche
laar in Makkum was, zoals reeds gezegd, de leverancier van deze bordjes. 
Tichelaar had het niet gemakkelijk om een juiste houding te vinden in de 
oorlogsperiode. Men zag zich bijvoorbeeld voor de vraag gesteld of een zeer 
grote opdracht voor de Duitse Kriegsmarine al dan niet moest worden aan
vaard indien men daarmee voor twee aardewerkschilders uitstel kon krijgen 
van tewerkstelling in Duitsland. Tichelaar zat zelf in het verzet en herbergde 
onderduikers in de fabriek. Na overleg met vrienden uit het verzet is beslo
ten om ook de opdracht van Abteilungskommandeur Klett uit te voeren, te
gen de achtergrond dat de oorlog daar niet door zou worden beïnvloed. Tus
sen 24 oktober 1944 en 24 november 1944 zijn er nog eens 1146 van deze 
wandborden in Makkum gemaakt. Deze borden kostte destijds fl . 5,- per 
stuk. De borden komen in twee uitvoeringen voor; er is een serie borden 
waarbij het motief en de belettering een strakke lijn heeft, en er is een serie 
waarbij dit enigszins overloopt in het witte. 

Opvallend hierbij is ook het verschil in het logo van de maker op de achter
zijde. Bij de borden waarbij het motief iets uitgelopen lijkt staat op de ach
terzijde Makkum met daaronder de gekruiste letters T. Bij de borden met de 
strakke lijn is het Makkum op de achterzijde gewijzigd in Holland. Zoals eer
der genoemd, werden er twee leveringen van wandborden door Tichelaar 
verzorgd, in november 1943 300 stuks, en voor eind november 1944 nog 
eens 1146 stuks. Bij deze serie is ook een uitzonderlijk bord. Het gaat hier 
om een bord met het wapen van het dorp West-Vlieland, en het opschrift 
Batterie Ost-Vlieland. Dit bord werd eind jaren '70 in scherven gevonden in 
de zeewering ten noordoosten van de Oost-Batterij van Vlieland. Door duin
afslag en verstuiving was een brandhoopje blootgestoven; kooltjes van wat 
ooit een vuur was geweest, met daarbij scherven van Batterijborden. Al de 
scherven werden verzameld en bij nadere bestudering bleek het te gaan om 
scherven van de borden van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermon
nikoog. Jammer genoeg ontbraken veel scherven, die ook na het zeven van 
het zand van de vindplaats, niet terug gevonden werden. Het is waarschijn
lijk dat het bord met de foute combinatie van dorpswapen en opschrift een 
foutief uitgevoerde opdracht, of foutief gegeven opdracht is geweest. Tegen
woordig zijn de borden een gewild object voor verzamelaars en worden deze 
slechts sporadisch ter verkoop aangeboden. Recentelijk kreeg het Lucht-
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vaartmuseum op Texel nog een tweetal borden als schenking. Het betrof 
hier een bord van de Batterie Terschelling-West en de Batterie Harlingen. 

Met name het bord van de Batterie Harlingen was bijzonder, want het be
staan van dit bord was bij de samenstellers van dit stuk, die beiden vanwege 
hun professie en belangstelling al veel onder ogen hebben gehad, niet be
kend. Het bord van de Batterie Harlingen is door bemiddeling van Frans 
Schot van het Behouden Huys aan het Hannemahuis in Harlingen overhan
digd. 

Bronnen: Archief Albert Flank - West-Terschelling en Dirk Bruin - Vlieland; 
P.J. Tichelaar - Fries aardewerk - Tichelaar Makkum, 1868 - 1963. 
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Hesse ooien! 
Jan Eitjes van den Berg 

(Een eilander gedichtje van mezelf 
over een gebeurtenis tijdens de 
moeilijke oorlogsjaren, waar ieder 
probeerde zo goed mogelijk wat te 
bescharrelen) 

!en 't hele laauwn wie niks te krejen 
En oalles wie toch surregaat 
Aik op 't eilaauwn wie net vole 
Buter, kafje, thee en bale 
Feur de duutse wehrmachstaat 
Ooien wienen net te krejen 
De hene duegen 't net mair 
Allene mooi 'n bieke ruljen 
Koom men dan nog wal 's klair 
So ging 't aik ièn uut de streken 
Altied hie se wal ·s beet 
En op 't last, as se thuus koom 
Hiè se ooien bie de vleet 
Ne wie 't saak se te bewarjen 
En har man sei : "ne dan haalk 
Bie de timmerman 'n bieke 
Want ooien motte ien de kaalk" 
En so gingen dan de ooien 
Krek as bie só vole juued 
Want se kueden net lang durje 
!en 't wiètte stienen guued 
De eeuwre wiek jo ging 's lieuwren 
Nooi de ooien ien de fles 
Marjo tacht al "gotte mutjen" 
Dit lieke mie wel heel erg hes! 
Ik kin misschièn nog wal ièn kreeje 
Ik si! 's feele mooi mien hauwn 
Mar jà kome, as op 't ies 
Op wat vreeslijks hes te lauwn 
En ja wist het nu heel seker 
Oh , wat seig dat mins nu pips 
Want wat krieg har man te heren? 
Huunderd ooien ien de gips! 

Harde eieren! 

In het hele land was niks te krijgen 
En alles was toch surrogaat 
Ook op het eiland was er niet veel 
Boter, koffie, thee en brood 
Voor de Duitse legerstaat 
Eieren waren niet te krijgen 
De kippen deden niks meer 
Alleen met wat ruilen 
Kwam men nog wel eens klaar 
Zo ging het ook iemand uit het dorp 
Altijd ving ze wel wat 
En tenslotte bij het thuiskomen 
Had ze eieren genoeg 
Het was nu zaak om ze te bewaren 
En haar man zei, nu dan haal ik 
Bij de timmerman een beetje 
Want eieren moeten in kalk 
En zo gingen de eieren 
Net als bij zovelen 
Want ze waren gauw bedorven 
In het witte stijve goedje 
Een week later ging ze kijken 
Naar de eieren in de fles 
Maar ze dacht: grote tante 
Dit lijkt wel erg hard! 
Ik kan nog wel eentje pakken 
Ik zal eens met mijn hand voelen 
Maar ze kwam als op ijs 
Op wat erg hard te voelen 
Ze wist het nu zeker 
Wat zag dat mens pips 
Want wat kreeg haar man te horen? 
Honderd eieren in de gips! 
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Van de boekenplank 
Erik Jansen 

Eddie Bakker, 
Van streek en van de straat. Straatnamen van Schiermonnikoog. 

Aan de hand van veel foto's en zeer leesbare stukjes tekst neemt Eddie Bak
ker de lezer mee door de verschillende straten en paden van Schiermonnik
oog. In het handzame boek staan over zeventig straatnamen van het eiland 
interessante weetjes. Bij oude streken en straten, zoals de Reeweg en de 
Langstreek, belicht Bakker vooral de geschiedenis van de weg zelf. Bij stra
ten met minder historie, zoals in de nieuwbouwwijken en de paden in het 
natuurgebied, staat degene naar wie de weg vernoemt is centraal. Zo leren 
we wie Cornelis Visser, M.J. Tunteler en Melle Grietje waren. Ilja Zonneveld 
heeft van alle genoemde straten een mooie foto gemaakt. Vaak is deze naast 
een historische foto geplaatst, die soms op precies dezelfde plek genomen 
is. Op een klein kaartje staat aangegeven waar op het eiland je de weg kunt 
vinden. Eddie Bakker heeft met zijn straatnamenboek een originele invals
hoek gevonden om de eilander geschiedenis te benaderen . 'Van streek en 
van de straat' is te gebruiken als een handig naslagwerk om te zien waarom 
de straten zo heten , zoals ze heten en is een handige gids voor een histori
sche dorpswandeling. 

Stichting Quadrant Schiermonnikoog, 
De verborgen schatten van Schiermonnikoog. 

Schiermonnikoog heeft een rijke maritieme geschiedenis. Vele eeuwen pro
beerden eilanders hun brood overzee te verdienen . Schiermonnikogers kwa
men dan ook over de hele wereld. Schiermonnikoog was betrokken bij de 
walvisvaart naar de Zuidelijke IJszee, de Oostzeehandel met Oost Europa, de 
visserij op het wad en de koopvaardij naar Oost- en West Indië. Het is dan 
ook niet zo vreemd dat kunst- en gebruiksvoorwerpen van heinde en ver op 
Schiermonnikoog terechtkwamen. In het boek 'De verborgen schatten van 
Schiermonnikoog' staat dit maritiem erfgoed, door jarenlang verzamelen bij
eengebracht door Clive Hellinga en in beheer bij de door hem opgerichte 
Stichting Quadrant, centraal. 
Het boek is een feest van kleuren en vormen: oude baardkruiken , sierlijk be
werkte potvistanden, servies van porselein, landkaarten en schilderijen van 
trotse schepen. Met zulke uiteenlopende voorwerpen kan je als lezer in een 
boek gemakkelijk het overzicht kwijtraken. De begeleidende teksten in De 
verborgen schatten van Schiermonnikoog geven gelukkig genoeg houvast 
om je een weg te banen tussen de woelige baren van eeuwen maritiem ver
leden. Het eerste deel geeft een overzicht van de verschillende takken van 
scheepvaart waarin eilanders vertegenwoordigd waren. In het tweede deel 
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staan innovaties centraal: op het gebied van navigatie, cartografie en 
scheepsbouw. Dat niet alle objecten die je tijdens een heel leven verzamelt 
gemakkelijk onder een noemer te plaatsen zijn, laat het derde en laatste 
deel zien. We vinden hier menukaarten, asbakken. vrachtbrieven en zelfs de 
vacht van een door Clive Hellinga op Spitsbergen geschoten ijsbeer. 
'De verborgen schatten van Schiermonnikoog· is een lust voor het oog. Het 
doet verlangen naar de Promenade, waarin ook de Stichting Quandrant een 
plek zal krijgen. En naar de zee, dat vooral. 

Bauke Henstra en Eddy van der Noord, 
De oorlog in beeld. Schiermonnikoog 1940 - 1945 

Weinig perioden in de geschiedenis spreken zo tot de verbeelding als de 
Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat over deze 
oorlog inmiddels bibliotheken vol boeken verschenen zijn. Maar toch is 
hiermee niet alles verteld of vertoond. Dat blijkt wel uit het boek 'De oorlog 
in beeld ' van Bauke Henstra en Eddy van der Noord. Zoals de titel al aan
geeft draait het in dit boek niet om de teksten, maar om de beelden. Aan de 
hand van talloze foto 's vertelt het boek het verhaal van de oorlog op Schier
monnikoog. Het bladeren door het boek werkt bevreemdend. De vele mili
tairen , de waarschuwingen voor zeemijnen , de radarinstallaties en de ravage 
in het dorp na een vergissingsbombardement: het staat alles in schril con
trast met het vreedzame, vrolijke vakantie-eiland dat Schiermonnikoog van
daag is. Op andere foto's lijkt het vakantie-eiland minder ver weg. Duitse mi
litairen drinken een biertje, rennen over het strand, of lopen in een muziek
korps door de Middenstreek. 
Niet alle foto 's zijn even scherp, maar het tonen van volmaakte foto 's is niet 
het doel van het boek. 'De oorlog in beeld ' wil het verhaal van de oorlog zo 
compleet mogelijk vertellen, en dan moet je soms roeien met de riemen die 
je hebt. Vaak zijn de wat vagere foto 's zelfs het indrukwekkendst: een Duits 
voetbalelftal dat de Hitlergroet brengt, aangespoelde lichamen op het strand, 
het bevrijdingsfeest in de streken. 
Ook historische documenten , zoals brieven , telegrammen en landkaarten 
staan op de foto's. Deze completeren , samen met de korte, heldere teksten 
van Henstra en Van der Noord, het beeld van het eiland in oorlog. Echt be
grijpen hoe het in de Tweede wereldoorlog was, kunnen de generaties die 
het niet hebben meegemaakt waarschijnlijk nooit. Maar door 'De oorlog in 
beeld' kom je als lezer in ieder geval wat dichter bij deze duistere periode. 
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Oude foto 's 
De oproep in een vorig nummer (Er zijn vast wel lezers die mooie oude foto's 
hebben, waarop eilanders zijn afgebeeld. Bent u iemand die zulke foto's heeft 
en ze wel zou willen afstaan voor de rubriek 'oude foto 's' (en daarmee voor het 
fotoarchief van onze vereniging), dan zou de redactie graag een berichtje van u 
ontvangen. Natuurlijk hoeft u de foto's niet permanent af te staan: de foto's 
worden op de computer gescand en u zult ze zo spoedig mogelijk weer terug
krijgen! Graag uw reacties naar het adres Reeweg JO - per telefoon, brief of e
mail. (Als u denkt: ik kan de foto's zelf wel scannen en stuur ze zo op: prima, 
dat kan natuurlijk ook, maar dan wel graag scannen op minimaal 300 dpi) . Bij 
voorbaat dank!) heeft gelukkig al wel reacties opgeleverd, maar - daar wij 
geen kinderen meer zijn - kunnen we niet zeggen: een kinderhand is gauw 
gevuld! Dus: schroom niet en laat iets van u horen! 

Reacties 
Van Hein van der Wijk uit Petten kwamen twee reacties op de rubriek Oude 
foto 's in nummert 2,3. Hij schreef: 
Blz. 87. Dick van Seyst is, bij mijn weten, nooit vuurtorenwachter geweest. 
Hij was bouwkundige. Het zal ong. 40 jaar geleden zijn dat ik hem tegen
kwam op Vlieland; zijn vader woonde daar. Hij vertelde mij toen dat hij 
werkzaam was bij de gemeente Haarlem als bouwkundige. 
Blz. 89 . Alie Meintema-Saman heet volgens mij Ria. Ria Saman was mijn 
buurmeisje op Schouwen-Duiveland, 
waar haar vader vuurtorenwachter was. 
Later verhuisde het gezin naar Schier
monnikoog. Ria trouwde daar met Mein
te (red.: dit moet zijn Aize) Meintema. 

De nieuw oude foto 's 
Een foto van Janny Meinen-Holwerda. 
De foto is ± 53 jaar geleden genomen , 
bij Schut in de winkel. Achter de toon
bank: links Meindert Dobbinga, later 
campingbeheerder. Ook wel de Schierse 
schooier genoemd vanwege geldinzame
lingen voor goede doelen. Midden Hiltje 
Holwerda (zuster van Janny; woont nu in 
Duitsland): 's morgens werkte ze bij 
mevr. Schut in de huishouding, 's mid
dags in de winkel. Rechts met bril Foppe 
Schut. Voor de toonbank drie klanten. 
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Twee foto's van Eddie Bakker: Nicolaas en 
Antje Tilstra bij het Helmsnijderspad 
(1930). 
Nicolaas Tilstra is op het eiland geboren, 
zijn vrouw Antje was geen eilandse van 
geboorte. (De ouders van Nicolaas Tilstra, 
Douwe Folkert Tilstra en Maria Theresia 
Ronner, woonden rond 1875 reeds op 
Schiermonnikoog). Een zuster van Nico
laas was Sietske Tilstra, was getrouwd 
met Minne Onnes, een broer van Klaas 
Onnes. Het echtpaar Onnes-Tilstra woon
de aan de Langestreek om de Noord in 
het halve huis ten westen van "Pension 
Friso" van Jan Coolen. Nu is dit de winkel 
van Kolstein . 
Nicolaas en Antje hebben jarenlang ge
woond aan het Westend van de Lange
streek. Het gezin Tilstra woonde in het 
halve huis om de Noord. In het halve huis 
om de Zuid woonde het gezin Jackel Sijts
ma. 
Later verhuisden ze naar het Helmsnijderspad (nu nr. 4) . 
In dat huis woonde aan het eind van de vorige eeuw een marskramer, Klaas 
Boersma. Hij had een feestkraam en stond met Pinksteren met een stalletje 
in het dorp bij 'Folkerts Schûn'. En 's winters stond hij met een tentje op het 
ijs. Op latere leeftijd trouwde hij met Trijntje Rademaker. 

Na het overlijden van Klaas en Trijntje 
Boersma, kwamen Nicolaas en Antje Tils
tra in het huis aan het Helmsnijderspad 
te wonen. Nicolaas verrichtte alle soorten 
werk; in 1910 was hij werkzaam bij de 
dennenaanplant in de omgeving van het 
Jacobspad. Nicolaas en Antje haden twee 
kinderen; een zoon - Douwe - en een 
dochter - Jeltje. Douwe is nog op de ei lan
der Zeevaartschool geweest. 
Na het overlijden van Nicolaas en Antje is 
het huis geheel verbouwd en heeft hun 
dochter Jeltje met haar man Reinder Smit 
nog jaren in het huis gewoond. 
Reinder Smit is op 16 augustus 1982 
overleden, en zijn vrouw Jeltje op 25 de
cember 1995. 
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Nogmaals het 
gemeentewapen van Schiermonnikoog 
Pieter Fokkes Visser 

Met interesse las ik het artikel van Bauke Henstra over de wijzigingen in het 
gemeentewapen van Schiermonnikoog, zoals die in 1954 zijn aangebracht. 
Dat men heeft gekozen voor de afbeelding van een Cisterciënzer monnik is 
verklaarbaar. Dat daarmee ook de rozenkrans is verdwenen is moeilijker te 
begrijpen. Het bidden met een rozenkrans is toch niet voorbehouden aan de 
Franciscanen. Wat hier ook van zij , historisch gezien is het weglaten van de 
rozenkrans niet verklaarbaar. Al ver voordat in 1818 het gemeentewapen 
van Schiermonnikoog officieel werd vastgesteld, droeg de monnik (van wel
ke orde laten we even in het midden) een rozenkrans. Op de portretten van 
Coppen Lambert Stachouwer en Anna Geertruid Stachouwer, evenals dat 
van Catharina Maria Stachouwer zijn familiewapens afgebeeld met een 
monnik die een rozenkrans draagt. In haar boek 'Schiermonnikoog, lytje po
Ie', geeft Louise Mellema ruim aandacht aan de wapenfiguren (pagina 63 
e.v.). 

De Dokkumer huisschilder Gerrit Hesman 
(1661 - 1715 of 1716) bleek een goede teke
naar te zijn met speciale aandacht voor heral 
diek. Hij heeft veel wapens die hij tegenkwam 
getekend, waardoor het zogenaamde Wapen
boek Hesman is ontstaan. Dit boek wordt be
waard in het Historisch Centrum Leeuwarden 
en is ook digitaal beschikbaar via de site van 
het HCL. 

Hesman tekende ook een wapen van Schier
monnikoog, dat geheel anders is dan de hier
boven bedoelde wapens. Wel draagt ook deze 
monnik een rozenkrans. 

Het mannetje(?) op de wapensteen van 
huize Binnendijken, in de gelagkamer 
van Hotel van der Werff, is voor zover 
te zien de enige wapenfiguur uit vroe
ger eeuwen van Schiermonnikoog, die 
geen rozenkrans draagt. Louise Melle
ma geeft in haar boek aan deze figuur 
de nodige aandacht, waaraan ik nog de 
vraag zou kunnen toevoegen of met de
ze figuur een mannetje is bedoeld. We 
zullen het nooit weten. 
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Hesman ten slotte noteerde veel familiewapens uit Noordoost Friesland. Le
zers met voorouders in die regio vinden hieronder vaak nog voorouders. In 
het Genealogysk Jierboek 1993 heeft de Fryske Rie foar Heraldyk de zgn. 
Borgerwapenen met annotaties opgenomen. Een naamregister vergemakke
lijkt het zoeken. 

Johan Stachouwer 
Hilbert G. de Vries 

Het eiland Schiermonnikoog behoorde in de Middeleeuwen tot de bezittin
gen van het klooster Claerkamp te Rinsumageest. In 1579, toen de klooster
goederen werden geseculariseerd, kwam de provincie Friesland in bezit van 
het ei land. 

Op 27 juni 1638 namen de Staten van Friesland het besluit om - uit geldge
brek - een aantal voormalige kloostergoederen, waaronder Schiermonnik
oog, te verkopen. Het eiland werd verkocht als Heerlijkheid. De verkoping 
vond op 28 augustus plaats. Kopers werden Gabe Wiegers Botma, reken
meester van Friesland, en Hendrik van Marsum, oud-schepen van Leeuwar
den. Op 9 maart 1639 verkochten zij de heerlijkheid aan Pieter Bauckes 
Hauckama. In 1640 werd Johan Stachouwer eigenaar van Schiermonnikoog: 
hij kocht de Heerlijkheid met zeerecht, de impositiën (recht om belastingen 
te heffen) , de civiele en criminele justitie van Pieter Hauckama; de Staten 
van Friesland hielden de soevereiniteit. 

Johan Stachouwer5 werd in 1598 te Amsterdam geboren (gedoopt op 29 
maart in de Oude Kerk) , als zoon van Willem Jacobsz. Stachouwer, zeepzie
der; en Truytgen van Elsen . Hij was de jongste van vijf kinderen ; hij had drie 
zusters: Maria, An netje en Aerland; en één broer: Jacob. 

Hij trouwde op 27 juni 1623 in Amsterdam met Sybrich Appelman , dochter 
van Sybrand Appelman (onder meer schepen - bestuurder - van Amsterdam) 
en Trijntgen Coppit of Cappit. Uit dit huwelijk werden negen kinderen gebo
ren: Margriet, Jacob, Trijntje, Cristyna, Trijntje, Catharina, Sybrand, Geertruyt 
en Sibranda. (De eerste vier zijn als baby gestorven). 

Sybrich overleed in 1638. 

Een portret van Johan Stachouwer is niet bewaard gebleven (sch ri ftelijke medede ling van 
dhr. S. Stachouwer). 
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Op 1 september 1650 trouwde Johan op Schier
monnikoog met Catharina van Hoorn , dochter van 
Caret van Hoorn en Juliana van der Hart. Catharina 
was eerder getrouwd met Jan de Ridder, wijnkoper 
te Amsterdam . Uit dat huwelijk werden twee kinde
ren geboren, waarvan Juliana de Ridder in 1656 
trouwde met Johan Quintus - uit dat huwelijk werd 
o.a. geboren Dato Quintus (1659-1 738), die geruime 
tijd de functie van Drost van Schiermonnikoog heeft 
vervuld. (Drost - ambtenaar die met name optrad in 
juridische aangelegenheden). (Ook de op een na 
jongste dochter van Johan Stachouwer, uit zijn eer
ste huwelijk, was getrouwd met een Drost van 
Schiermonnikoog - Cornelis Siebens) . 

Uit het tweede huwelijk van Johan Stachouwer werden twee zoons geboren: 
Willem en Johan. Deze Johan Qohan Il) werd de stamvader van de Heren van 
Schiermonnikoog. 

Johan Stachouwer was een vermogend man. 

Hij erfde via zijn overgrootmoeder Trijn Stansdr. Benningh de warande Rijs
bergen, gelegen tussen Blaricum en Huizen . (Een warande is een besloten 
jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families) . 
In Nederland bezat hij op 13 juni 1626 al: "zekere huizinge, landen en boom
gaard omtrent het dorp Blaricum". Dit was de zg. Stachouwer hofstede (hier 
ligt nu de woonwijk De Bouwvenen). Deze hofstede was: "omtrent tien rij"n
landtsche morgen met huisingen en schuyren, timmeragie, boomgaard ende 
plantagie". Bij de aanleg van de Stachouwer Hofstede deden zich moeilijk
heden voor. In 1633 werd al hetgeen door Johan Stachouwer geplant en ge
bouwd was, door onbekenden in een nacht omgesmeten en gerooid. "Dit 
zoude zij"n geschiet op instigatie van Cornelis Wouterszoon, eertijds Buurmees
ter van Blaricum". Deze actie ging waarschijnlijk uit van de autochtone be
volking. Het hield verband met het verzet tegen de rijke Amsterdammers die 
een groot stuk van de erfgooiersgrond ontvreemden om op het ·s Graveland 
landgoederen te stichten. De erfgooiers vonden dat daarmee hun rechten 
werden geschonden. (Een Erfgooier is de benaming van een van oorsprong 
uit Gooiland afkomstige mannelijke bewoner, die samen met anderen het 
gebruiks- en beheersrecht had over de bebouwbare gronden in Het Gooi. De 
geschiedenis van de erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tussen 
de geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren . die daarbij 
vaak het onderspit dolven . Daarbij werden hun oude rechten onder meer 
aangetast door de Gooise gemeenten. die vanaf de 16•-1 7• eeuw behoefte 
hadden aan grond voor woningbouw, en rijke import-Amsterdammers, die 
voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de erfgooiers wilden 
afnemen - wat ook vaak lukte) . 
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De Stachouwer hofstede werd na de dood van Johan Stachouwer afgebro
ken, zoals blijkt uit een besluit dat september 1671 genomen werd in de 
Naardense vroedschap. Nadat het huis was afgebroken restte alleen nog het 
Stachouwersveld. Johan's dochter, Catharina, verkocht dan ook op 23 no
vember 1682: "seecker stuck lants gelegen doghte bij voorsz. dorp (Blaricum) 
groot omtrent vijff morgen sijnde weleer geweest de hoffstede off woninge van 
Johan Stachouwer''. 

In 1630 kocht Johan Stachouwer het slot Ruysdael in Blaricum; hij woonde 
toen zelf op de Stachouwer hofstede. Misschien daarom verkocht hij het slot 
door aan mr. Gerard Storm, advocaat-fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam. 

Verder bezat Johan Stachouwer nog een hofstede Rijkeroord ( = Rietwijker
oord) en één in Weesp. Daarenboven worden in de inventarissen van de be
zittingen van 1646 en 1647 nog een aantal renten, lijfrenten en obligaties 
opgesomd. 

Niet alleen in Nederland had Johan Stachouwer bezittingen; ook in Brazilië 
had hij die. Daar nam hij voor een kwart deel in een project van totaal 
11 7.000 gulden. Verder bezat hij daar (tezamen met zijn broer Jacob) de en
genho Sint Anna van 124.000 gulden en een engenho Degelyettes ( = Iseliet
tes) van 27.000 gulden (een engenho is een suikerplantage - op de plaats 
van Sint Anna is nu een villawijk van Recife; waar de andere engenho heeft 
gelegen is niet bekend); het totaal van zijn Braziliaanse bezitingen werd al
dus geschat op ruim 180.000 gulden. 

(Jacob Stachouwer - zijn naam werd daar geschreven als Estacour - woonde 
zelf van 1634 tot 1638 in de nieuwe Nederlandse kolonie - het gebied rond 
Recife, district Pernambuco; het meest welvarende suikerproducerende ge
bied (dit was in 1630 door de W.I.C. op de Portugezen veroverd). Hij was 
daar zelfs lid van de Politieke Raad, die het gebied bestuurde. 
Eén van de titels van Johan Stachouwer was 'opperste participant van de 
West Indische Compagnie'). Het blijkt niet uit de archieven dat Johan ooit in 
Brazilië is geweest - zijn broer Jacob zorgde voor het beheer van de investe
ringen van Johan 6

. 

In 1640 koopt Johan dus de Heerlijkheid Schiermonnikoog, met zeerecht, de 
impositiën , de civiele en criminele justitie, van Pieter Hauckama. (In het Sta
chouwer-archief is een oorkonde van 1 november 1638, waarbij Johan Sta
chouwer het eiland van de Staten van Friesland koopt: voor deze oorkonde en 
het proces tussen de Stachouwers en de erfgenamen van Pieter Hauckama, 
zie: Formsma, W.J. - De heerlijkheid Schiermonnikoog. Groningse volksalma
nak, 1 956, p. 81-106; en Ven, F. van der - Een omstreden eiland; de eigendom 
van het eiland Schiermonnikoog in geding. Groningen, 1993. p. 35-73). 

Schriftelijke mededeling van S. Stachouwer 
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Na zijn overlijden in 1655 werd Catharina van Hoorn eigenaar van Schier
monnikoog (van 1655-1683); van 1683-1685 waren de zonen van Johan Sta
chouwer, Willem en Johan (Il) , eigenaar; van 1685-1687 of '88 Johan (Il). 
Johan Stachouwer overleed op Schiermonnikoog op 2 augustus 1655, en 
werd begraven in de Hervormde kerk te Blaricum, waar hij tijdens zijn leven 
een graag geziene gast was, niet in de laatste plaats vanwege zijn financiële 
contributies. 

Zijn grafsteen, getooid met z ijn wapen, is gerestaureerd, 
en heeft sinds een aantal jaren een plek in de toren van de 
Do,·pskerk van Blaricum . 

Op 13 november 1658 werd 
"naer lange prossedueren en
de groote moeyte" een schei
ding gemaakt tussen Catha
rina van Hoorn en de kinde
ren van Johan Stachouwer 
uit zijn eerste huwelijk. Cat
harina kreeg de heerlijkheid 
Schiermonnikoog met alle 
inkomsten en moest haar 
drie stiefdochters vrijwaren 
van de aanmaningen van de 
crediteuren van Johan Sta
chouwer Qohan 's vermogen 
was kennelijk ingeteerd) en 
ze jaarlijks "opt St. Jacob 

dach " 90 gulden uitbetalen. De goederen in het Gooi zouden eveneens aan 
de stiefdochters komen , terwijl tevens werd bepaald dat Cornelis Siebens 
Drost van Schiermonnikoog zou blijven . 

Na het overlijden van Catharina van Hoorn werd er, opnieuw met de nodige 
moeilijkheden, een scheiding gemaakt tussen haar erfgenamen - Willem en 
Johan Stachouwer - en de kinderen van Johan Quintus en Juliana de Ridder. 
De inhoud van die scheiding is niet precies bekend, maar de Stachouwers 
behielden in ieder geval het eiland. 

Het eiland is tot 1859 in het bezit van de Stachouwers gebleven; toen het ge
kocht werd door John Eric Banck. 

Verantwoording. 

Met dank aan: A. Medema (stadsarchivaris van Naarden, voormalig archiva
ris Streekarchief NOFriesland); F.J.J. de Gooijer; Henk Oort, scriba van de 
Protestantse Gemeente Blaricum; S. Stachouwer 

Formsma, W.J. - De heerlijkheid Schiermonnikoog. Groningse volksalmanak, 
1956, blz. 81-106 

Bos, Th .S.H. - Stachouwer. Genealogysk jierboekje, 1979, blz. 55-92 
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Woelderen . C.A. van - De Stachouwer 's van Schiermonnikoog. De Neder
landsche leeuw. 1914, kolom 300-306, 332-340. 

Artikelen van H. Oort in 'Deelgenoot·, tijdschrift van de Historische Kring 
Blaricum. nr. 48 Zomer 2005; van G. Adema en F.J.J. de Goojjer in het Mede
delingenblad van de Historische Kring Blaricum (nr. 22 . november 1995) 

Vrijlandt, P.M . - Enkele aantekeningen betreffende vroege Amsterdammers 
in het Gooi . Tussen Vecht en Eem, jrg. 5, 1975 afl . 3 

F.J.J. de Goojjer - Het slot Ruysdael te Blaricum. Tussen Vecht en Eem , jrg.28, 
mei 2010 

't Heer en Feer 7, 94 e.v. 

Ven, F. van der - Een omstreden eiland; de eigendom van het eiland Schier
monnikoog in geding. Groningen, Van der Ven. 1993 

Uit de archieven 
Zeeprotest XVIII 

Pieter Fokkes Visser 

Een stapeltje akten dat in Tresoar te Leeuwarden moet worden gezocht, ver
telt de wederwaardigheden van het kofschip 'De Vrouw Catharina', onder 
bevel van de Schiermonnikoger kapitein Cornelis Sieverts de Jong1

. Zoals 
vaak start het verhaal met een zeeprotest8

. Als het schip in juni 1817 in Har
lingen binnenkom t is dat een onderbreking van de reis van Sint Valdery9 

naar Memel 10
. 

Enkele dagen na het zeeprotest wordt een verklaring van de bemanning op
gemaakt waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van hun belevenissen 11

• In 
juni 1817 is het schip in Sin t Valdery met een geschikte hoeveelheid ballast 
beladen. Met een loods aan boord is men op 12 juni naar zee gelaveerd. 
Twee dagen later steekt de wind op. moeten zeilen worden gereefd enz. De 

ged. Schiermonnikoog 11 mei 1 760. zie H.O. Teensm a pag. 164 
Tresoar, toeg. 26. invent. 0490 10. akte nr. 287 
St. Valery-en -Caux aan de Normandische kust 

•• in Litouw en: nu Klaipeda 
" Tresoar. toeg. 26. invent. 049010, akte nr. 293 
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zee was zeer hol en verbolgen geworden. De zeeën sloegen onophoudelijk en 
swaar op het schip en tegen den wind aan werkende geraakte hetzelve daar
door zoo verschrikkelijk aan het slingeren dat het geheel uit elkander werkte 
en zoodanig lek wierd, dat zij al spoedig geen lens pomp meer konden krijgen . 
De bemanning is bang dat zij het niet lang meer zullen uithouden en drin
gen er bij de kapitein op aan een veilige haven te zoeken. De Jong overlegt 
met zijn manschappen en besluit het schip voor de wind te zetten en een 
haven te bereiken. Men vermoedt dat ze zich even voorbij Doggersbank be
vinden met Texel veertig mijlen ten zuiden van hen . Op 16 juni krijgen ze 
het oostelijk deel van Ameland in het oog. 's Avonds komt men voor Ter
schelling. Met de bemanning van een inmiddels aangekomen loodsboot 
wordt assistentie afgesproken. Men ziet het niet meer zitten, het schip heeft 
al vier voet water in . De vergoeding zal later worden overeengekomen, even
tueel met gebruik van arbiters. Dadelijk komen er zes loodsen aan boord. Ze 
helpen met pompen en brengen het schip op de rede van Terschelling, waar 
men ten anker gaat. De volgende dag wordt de haven van Harlingen bereikt. 

Buiten het normale loodsgeld wordt een vergoeding van 50 gulden afgespro
ken voor de verleende hulp. Men vergeet niet vast te leggen, wie er aan 
boord zijn en wat hun loon is. De kapitein verdient per maand f. 36, =; de 
stuurman Staas Jan Bonsma van Winschoten krijgt fl . 32, = per maand; de 
kok Willem Alberts uit Lemmer ontvangt fl. 24, = en de matrozen Harm 
Arend Spanjer en Berend Oortjes uit Veendam, Sievert Cornelis de Jong van 
Schiermonnikoog12 en Johannes Schetters uit Amsterdam hebben een 
maandloon van fl . 20 , = 

In de laatste akte 1
' ligt de Vrouw Catharina intussen gereed om bij de eerst 

gunstige gelegenheid van Harlingen naar Breewig 1
• te zeilen en terug, met 

een lading Noords hout. Het lossen zal in Harlingen zijn . Men kan zich afvra
gen wat nu het gewin is om met een lading hout heen en weer te varen . Ook 
niet zonder risico, maar zo is het aan het papier toevertrouwd. Het schip is 
intussen gerepareerd en vertimmerd. En uiteraard moet dit worden betaald. 
Wat de totale kosten zijn geweest wordt niet vermeld, maar er moet 
fl. 500, = worden geleend. 

De koopman Dirk Pieters Fontein uit Harlingen wil het nodige geld aan de 
Jong beschikbaar stellen onder verband van bodemarij 15

. Binnen vier dagen 
na terugkomst in de haven van Harlingen moet Jan Sieverts de Jong het ge-

" * Schiermonnikoog 12 aug 1 795, zie H.O. Teensma, pag. 164 
" Tresoar, roeg. 26 , invent. 049010, akte nr. 53 1, hierin compareert Jan Sieverts de Jong. een 

broer van Cornelis als schipper, • 2 nov 1 755. zie Teensma alsvoren. Hij gaat dus de schuld 
aan. In de verklaring van de bemanning wordt deze Jan niet genoemd. Waarom hij in deze 
laatste akte dan als schipper van het kofschip wordt aangemerkt blijft een raadsel of het 
moet al zijn dat hij Cornelis vervangt op het vervolg van de reis. 

" Breidvik in Noorwegen 
1

' voor het begrip bodemarij zie 't Heer en Peer, jaargang 12 nr. 1. pag. 21 en 22 
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leende geld met de opslag van 10 % terug betalen. Het is 21 oktober 1817 als 
de nodige akten worden getekend. Bij gunstige wind kan hij nu uitvaren. 
Naar de afloop moeten we raden. Het ging deze schipper letterlijk en figuur
lijk niet altijd voor de wind, want het volgende jaar zeilt Cornelis Sieverts de 
Jong na een avontuurlijke reis opnieuw de haven van Harlingen binnen. Nu 
met een ander kofschip. In het zeeprotest dat hij dan laat opmaken geeft hij 
aan in Amsterdam te wonen . Bijzonder is dat vijf van de zes overige beman
ningsleden op dat schip afkomstig zijn van Schiermonnikoog. Maar daarover 
een volgende keer. 

De veestapel op Schiermonnikoog in 1831 

Pieter Fokkes Visser 

Jaarlijks moest de grietman in het begin van de 19• eeuw een opgave doen 
van het aantal varkens op het eiland, waarbij ook de eigenaar werd vermeld. 
Het waren er doorgaans ongeveer dertig dieren. 
In 1831 16 wordt men gevraagd de hele veestapel op te geven. Nu niet per ei
genaar, maar het totaal per diersoort. Niet het aantal koeien, zoals dat nu het 
geval is, maar het getal van de schapen scoorde het hoogst . 

Onderstaand een overzicht van het geheel : 
Runderen boven de 2 jaren 106 
Runderen beneden de 2 jaren 75 
Paarden boven de 3 jaren 24 
Paarden beneden de 3 jaren 7 
Schapen 197 
Varkens 34 

" Gem eentearchief Schiermonnikoog nr. 32 
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Verenigingsnieuws 
Van de bestuurstafel; Maart 2011 

De ALV van 25 februari 2011 is goed verlopen. Een aardig aantal leden wist 
de weg naar het dorpshuis te vinden. 
De heer Ton Stierhout liet in woord en beeld zien waar klooster Claerkamp 
in Noord-Friesland heeft gestaan en hoe zijn bewoners leefden en behalve 
naar Schiermonnikoog door heel Europa trokken. 
Wij zien het nieuwe jaar weer vol vertrouwen tegemoet, er is weer heel wat 
werk aan de winkel. 

* De expositiegroep is hard aan het werk om de nieuwe expositie over Luit
jen Elles te realiseren. Eind april wordt de expositie geopend. 
* De uitgave van het boek "Het kerkelijk leven op Schiermonnikoog" door 
de heer A v.d. Stoep wordt nu afgerond. Half mei hopen wij dit boek in ge
paste stijl te presenteren. 
* Ook het gedenkteken nadert zijn eindfase. Een delegatie van ons bestuur 
gaat 16 maart op bezoek bij de bronsgieterij Stijlaart in Tiel om het model in 
was te gaan bekijken. Over de plek, door de heer Piet Teensma aangewezen , 
in het plantsoen , zijn de onderhandelingen met de betreffende partijen in 
volle gang. Dit voorjaar wordt het gedenkteken voor alle ei landers gebleven 
op zee of in den vreemde geplaatst. 
* Voor de banken bij het gemeenthuis heeft Ernst Borstlap een definitief 
ontwerp gemaakt. De verdere afwikkeling is in handen van de gemeente. 
* Wij krijgen nog steeds veel waardevolle foto 's binnen Om iedereen hiervan 
te laten genieten is ons door de gemeente de mogelijkheid geboden deze fo
to 's in de hal digitaal te tonen . Wij gaan hier binnenkort mee aan de gang. 
* Het archiveren van onze bezittingen komt goed op gang. Alle waardevolle 
spullen kunnen in het gemeentearchief een plaats krijgen. 
* De begraafplaats tweede fase is een feit. Sam Dijs is vanuit de gemeente de 
coördinator voor dit project. Bart Sikkema de contactpersoon voor 't Heer en 
Feer. Tjeerd Boersma maakt de website, de foto 's voor deze site komen van 
de gemeente, de verhalen bij de overledenen van 't Heer en Feer. Wij willen 
een werkgroep samenstellen om dit te gaan uitvoeren. Heeft u belangstel
ling dan kunt u contact met Bart Sikkema opnemen . 
* Het jaarboek 2010 wordt dit jaar door 't Heer en Feer uitgegeven. Wij ho
pen dat we het jaarboek ook voor de toekomst kunnen waarborgen maar dat 
hangt helemaal af van de reacties van u en alle andere belangstellenden . Zie 
ook onze aankondiging in dit tijdschrift. 
* De contributie komt dit jaar weer goed binnen . Veel van onze leden beta
len via incasso. Voor u als lid betekent dit betaalgemak. Voor onze vereni
ging levert het een besparing op in bankkosten, papier ( geen brief, envelop 
en herinnering). Daarom nogmaals het verzoek aan degenen die nog niet 
automatisch betalen over te stappen op automatische incasso. Voor meer in
fo kunt u mailen naar: info@theerenfeer.nl . 
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Met ingang van 2012 gaat de contributie € 1,00 omhoog. Eilandleden 
gaan € 16 ,00 betalen en walleden € 20,00. 
* Wij zijn blij verrast door de schenking van de erven van de heer M. Bosma. 
Twee schitterde schilderijen gemaakt door de eilander schilder Teen Fenen
ga zijn aan onze vereniging geschonken. 

Marine schepen De boerderij in het Kapeglop 

* Voor verder actualiteiten verwijzen wij u naar onze website: www.theeren
feer.nl 

Jaarverslag 2010 (verkorte weergave) 

Bestuursactiviteiten. 
* 1 7 maart 2010 was onze eerste vergadering. Er is door ons 11 keer verga
derd. In deze vergaderingen nodigen we een aantal keren per jaar experts 
uit. Om wat meer structuur in de organisatie van de vereniging aan te bren
gen hebben we een leidraad voor de werkgroepen en een redactiestatuut 
voor het tijdschrift gemaakt. Aanspreekpunt voor de werkgroepen is Marga 
Flink, ook is zij vanuit ons bestuur het aanspreekpunt voor de redactie van 
het tijdschrift. 
* Dit jaar hebben we een fonds Speciale projecten in het leven geroepen. De 
naam van dit fonds is Banckfonds. Dit fonds heeft tot doel om, met van der
den ontvangen geoormerkte gelden , speciale projecten te realiseren. 
* Onze vereniging telt momenteel 214 eilandleden en 25 1 walleden. Verge
leken bij 2009 een teruggang van 16 eilandleden en een toename van 4 wal
leden . 
* Dit jaar zijn er 3 reguliere tijdschriften uitgekomen en 2 themanum
mers. Het themanummer bij de tentoonstelling "Merklappen van Schier
monnikoog" en het themanummer bij de huidige tentoonstelling "Van wel
put tot waterput". In 2011 worden de tijdschriften van de walleden rechtst
reeks vanaf Trion verzonden. 
* De expositie van "Welput tot waterleiding" is in samenwerking met Vi
tens 21 mei geopend. De opening viel samen met de officiële ingebruikna
me van het drinkwaterproductiebedrijf. 
* Dit jaar is er een expositiegroep in het leven geroepen . De groep bestaat 
uit: Wietske Maris, Jan Otte, Ida Bloem, Ernst Borstlap en Bart Sikkema; Bart 
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Sikkema is de contactpersoon vanuit het bestuur. Remkje Bouman en Jan 
Holwerda zijn de "hunters". Dit jaar staat de eilander schilder Luitjen Elles 
centraal. Een themanummer over deze schilder komt, samen met de ope
ning van de expositie, in april uit. 
*Het bestuur van 't Heer & Feer vindt het belangrijk om via de tijdschriften 
de leden te informeren. In ieder tijdschrift staat 'Van de bestuurstafel'. 
* De website www.theerenfeer.nl. wordt veelvuldig bezocht. Leuke reacties, 
aanvullingen en vragen komen regelmatig binnen . Wij gaan kijken of het 
mogelijk is een digitaal fotoarchief op de site te plaatsen . 
* Er is een lijst met Historische objecten gemaakt en deze is naar de ge
meente gestuurd. N.a.v. deze lijst heeft het bestuur onlangs een informerend 
gesprek gehad met Theo de Vries over het monumentenbeleid van de ge
meente Schiermonnikoog. 
* Om alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te kunnen bewaren, 
hebben we een stappenplan gemaakt wat betreft het overbrengen naar de 
archiefruimte in het gemeentehuis. In samenspraak met de archivaris de 
heer Jongsma, zijn er goede afspraken gemaakt over de toegang tot de ruim
te, ook als hij er zelf niet is. Wij hebben veel foto's gedigitaliseerd. De films 
komen binnenkort ook op schijf. Momenteel zijn wij het archief van Willem 
van der Geest aan het inventariseren om daarna in het gemeente archief op 
te bergen. 
* Wij onderhouden een nauw contact met onze zusterverenigingen van de 
andere eilanden. N.a.v. onze expositie is er een leuk contact ontstaan met de 
Cultuur Historische Vereniging van Borkum. 
* Twee schilderijen uit ons bezit zijn in bruikleen gegeven aan hotel vd 
Werff om ook op deze wijze eilander erfgoed publiekelijk te tonen. 
* De adviesgroep, een groep mensen die vanaf de zijlijn nuttig advies 
kan/wil geven , is afgelopen jaar een aantal keren om advies gevraagd. 
* Met veel enthousiasme is dit jaar op de open markt onze vereniging weer 
gepromoot! De opbrengst van de open markt 2010 bedroeg €726, 15 .. 
* De contributie komt dit jaar goed binnen nu wij de machtiging hebben in 
gevoerd. 
* Met de werkgroepen hebben we dit jaar een " Dankjewelborreltje" geor
ganiseerd. Roland Sikkema van Restaurant de Berkenplas was onze gastheer. 
* Met de gemeente zijn verschillende gesprekken gevoerd over zaken die on
ze vereniging aangaan. 

Projecten . 
* De taalroute is klaar en 10 april is de route officieel geopend 
* De Promenade heeft ook het afgelopen jaar veel aandacht gevraagd. We 
hebben driemaandelijkse gesprekken met onze accountmanager Sam Dijs. 
Drie bestuursleden zijn betrokken bij expert meetings. 
* Het gedenkteken voor alle e ilanders die op zee of in den vreemde zijn ge
bleven , begint vorm te krijgen . 
* Het boek over "Het kerkelijk leven op Schiermonnikoog vanaf de middel
eeuwen", geschreven door de heer Arie vd Stoep wordt ook in het voorjaar 
gepresenteerd. 
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* Eind van dit jaar hebben we besloten de uitgave van het Eilander Jaarboek 
over te nemen. 
* De stenen van de oude Zeevaartschool en de stenen uit de Openbare Lage
re school krijgen een plaats in twee banken, geplaatst in de tuinen van het 
gemeentehuis. Ernst Borstlap heeft in samenwerking met aannemersbedrijf 
Meintema twee mooie ontwerpen gemaakt. Wij stellen de stenen ter be
schikking en de gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie 

Voor het komend jaar staan de volgende onderwerpen op de 
agenda. 
* De oude mast van de Zeevaartschool staat even in de Parkeerstand. 
* De storm- en waarschuwingsmast idem. 
* Het inventariseren van foto -en filmmateriaal aanwezig op het eiland. 
* De begraafplaats. Het beschrijven van de graven en de mensen die daar 

zijn begraven. 
* De taalplûech is opgeheven maar de eilander taal blijft onze aandacht 

houden. 
* De ambtsketting is in november 100 jaar geleden aangeboden . Hieraan 

willen we aandacht besteden. 
* Het verzamelen van oud eilander liedjes om deze eventueel te bunde

len . 
* We willen een plan maken om u al onze gedigitaliseerde foto 's te laten 

bekijken . 
* In 2014 bestaat onze vereniging 25 jaar. Hier aan willen we aandacht be

steden dus alle suggesties en menskracht zijn welkom. Eventuele reacties 
naar de secretaris of via info @theerenfeer.nl 

Het was weer een druk jaar waar we steeds merken dat we te weinig tijd en 
menskracht hebben, maar met dit enthousiaste bestuur hebben we toch 
veel zaken weten te realiseren. Ook voor het komend jaar zetten we de 
schouders er onder en willen we de belangen van onze vereniging optimaal 
behartigen. 
Tenslotte bedankt het bestuur alle leden en niet- leden die het afgelopen jaar 
onze vereniging hebben gesteund en in het bijzonder de mensen die voor 
het eiland waardevolle cultureel historische bezittingen hebben geschonken, 
dan wel nagelaten. 

Aanwinsten 
Onderstaande stukken hebben wij weer mogen ontvangen (met voorlopig 
registratienummer). 
Namens het bestuur onze hartelijke dank hiervoor. 
28.Foto 's van het geïsoleerde eiland in de winter van 1929 uit "DE PRINS 

der geïllustreerde bladen" 
Aangeboden door Albert Flonk. 
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29 .Kopietjes van foto's gemaakt in 1946. Opruimen van barakken van de 
Duitsers, WOII. De fotootjes zijn gemaakt door Jan Mud, Terschelling. 
Aangeboden door Albert Flonk. 

30.Artikel en foto's over de Batterie Borden. 
Aangeboden door Albert Flonk en Dirk Bruin. 

31. Schilderijtje geschilderd door Simon Gerds. 
Aangeboden door de erven van J. Rijer. 

32.Foto's uit het privéalbum van de familie Weber. 
Aangeboden door Annie Rickal-Bentum. 

33.Foto 's uit het privéalbum van Klaas Onnes. 
Aangeboden door Menno Onnes uit Harlingen . 

34.Twee schilderijen van de eilander schilder Teen Fenenga. 
Aangeboden door de erven van de heer M Bosma uit Delft. 

· Bibliografie van Schiermonnikoog 
In de afgelopen tijd verschenen boeken , (tijdschrift)artikelen , DVD's e.a. 
over het eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsar
tikelen, maar aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de be
doeling om een boekbespreking te geven ; het gaat om het signaleren! 

Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een arti
kel over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vind
plaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt 
u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt ... . 

Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden . 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 

* In de rubriek 'De vrijwilliger' in de 'Nieuwe Dockumer Courant, het week
blad ' van woensdag 27 januari 2011 een interview met Henk Huizinga, vrij
williger bij de KNRM. 

* Klontje, Th .; en H.S.J. Zandt - De orgelgeschiedenis van de gereformeerde 
kerk te Schiermonnikoog; van kerkgebouw tot cultureel ontmoetingscen
trum. Schiermonnikoog, Stichting COS, 2010. 56 blz. 

* 'Sexuele reproductie bij het Rozenkransje: fertiel of funest? ' in: De levende 
natuur, januari 2011 , blz. 22-23. 

Over de op één na grootste populatie van Nederland (op Schiermonnikoog) 
van het zeldzame plantje Rozenkransje. 

* Boer, Th. W. de; en G. Glerum - De vogelwereld van Schiermonnikoog; 
deel 3, 56 soorten van bos en duin. (met register op deel 1 t/m 3) Uitg. Schel
penmuseum "Paal 14". Hasselt, Schuttersmagazijn , 2011. 64 blz. 
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* 'De Monnik, een gezonde vereniging', in Voetbalkrant Noord Oost Fries
land, voorjaar 2011 . 

* '"Vredenhof", het kleinste Oorlogskerkhof van Nederland', in : Wapenbroe
ders; officieel orgaan van de Bond van Wapenbroeders, december 2010, 
nr. 6 , blz. 16-18. 

Jaarboek 2010 

Eind april is het jaarboek 2010 uitgekomen . Dit zevende jaarboek staat weer 
vol met boeiende wetenswaardigheden van een jaar Schiermonnikoog. 
Veel aandacht wordt in het jaarboek besteed aan de nieuwe wijk. 
Het jaarboek wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Cultuur 
Historische Vereniging 't Heer en Feer. 

Voor de leden van 't Heer en Feer is het jaarboek voor € 8,- te koop bij het 
bezoekerscentrum . 
Voor niet leden is het jaarboek bij boekhandel Kolstein voor €10,- te koop. 

Is uw verzameling jaarboeken vanaf 2004 niet compleet, wij hebben nog en
kele jaargangen 2004 t/m 2009 voor €30,- exclusief verzendkosten. 
Exemplaren uit alle voorgaande jaren bieden we aan voor € 5,- per stuk 
exclusief verzendkosten. 
De jaarboeken, oude en nieuwe, kunt u ook via ons bestellen. 
e-mailadres: info@theerenfeer.nl 
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Gemeentewapens (zie vorige numme,; blz. 74/75) en in dit nummer. art. Piet Visser. 

Grafsteen van Johan Stachouwer Wapen Quinrus Stachouwer 

Marine schepen De boerderij in het Kapeg/op 
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Van de redactie 
Vijftig jaar geleden - twee ingrijpende gebeurtenissen - daar begint dit num
mer dan ook mee! 
Verder een aantal artikelen, waarvan sommige misschien reacties oproepen 
- dus schroom niet! Vooral aandacht voor Wopke Fenenga: twee gedichten 
van Wopke - het ligt in de bedoeling om een boekje over Wopke te maken 
en daarom is de vraag naar gedichten en foto's van, en herinneringen aan 
Wopke. 

Men zegt wel eens: niets nieuws onder de zon! In het allereerste nummer 
van dit tijdschrift (in 1999) stond in 'Van de redactie' o.a. het volgende: 
'We willen een tijdschrift maken voor u, de in de historie van Schiermonnikoog 
geïnteresseerden, maar ook met u. 
We hopen (en verwachten .. .) dat er bijdragen komen van de lezers. Bijdragen 
op het gebied van de eilander historie door de eeuwen heen, van heel lang gele
den tot kort geleden. Er zijn genoeg onderwerpen te vinden waar een interes
sant artikel over te schrijven is. 
Nogmaals: schroom niet en schrijf! Korte of lange artikelen, populair of streng 
wetenschappelijk, dat maakt niet uit, maar schrijf!' 

Natuurlijk hebben in de loop der tijd (gelukkig!) al een aantal mensen aan 
deze oproep gehoor gegeven; maar toch, maar toch ... . ! 
In ieder geval: de deadline voor het volgende nummer is 8 juli. 
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Vijftig jaar geleden: 
dijkdoorbraak en nieuwe veerdam 
Het is in 2012 vijftig jaar geleden dat zich op Schiermonnikoog twee gebeurte
nissen hebben afgespeeld die een grote impact zouden hebben op het eiland. In 
de nacht van 16 op 17 februari 1962 brak de dijk door en op 25 mei van dat 
jaar werd de nieuwe veerdam geopend. Hier de beschrijvingen van deze gebeur
tenissen, zoals die toen in de Dorpsbode hebben gestaan: respectievelijk 1 
maart en 1 juni 1962. 

DE DIJK BRAK DOOR ..... 

Vele stormen had de dijk van Banck in de verstreken honderd jaar over zich 
heen laten gaan en nimmer was hij bezweken. De laatste maanden had hij 
het echter bijzonder zwaar te verduren. 
Bijna wekelijks kregen we stormen met windkracht tien. De mannen van de 
dijkwacht, personeel van Domeinen en Rijkswaterstaat, wisten, dat de dijk 
had geleden. Zij waren dan ook steeds paraat. Zij waren op hun post, ook 
vóór dat de stormwaarschuwingsdienst, de boodschap "beperkte bewaking" 
doorgaf op die vrijdagavond, die we nimmer zullen vergeten, op de nacht 
van 16 op 17 februari 1962. Enkele dagen tevoren, in dezelfde week, hadden 
we ze ook reeds op de dijk gezien, de heren Nieuwenhuis van Domeinen en 
Faber van Rijkswaterstaat. De wind was toen echter noordwest met het ge
volg, dat de hoge golven op de sterke kleidijken van Friesland en Groningen 
terecht kwamen. Bij stormen uit zuidwestelijke richting komt er niet zoveel 
water door de zeegaten in de Waddenzee en valt ook de druk op onze dijk 
mee. Deze keer werkten echter alle factoren tegen, De Waddenzee werd 
eerst volgestouwd door een storm uit west-noord-westelijke richting, waarna 
de wind in zuidelijke richting kromp, De Waddenzee was boordevol; de gol
ven beukten op onze dijk en sloegen er op vele plaatsen overheen. Reeds in 
de namiddag ontdekten de leden van de dijkwacht een lichte beschadiging 
nabij de overgang van de persleiding voor de riolering. Het hoofd van de 
dijkwacht, de heer Nieuwenhuis, trof terstond zijn maatregelen. Met mensen 
en materieel ging hij er op af. Er werd ontzettend hard gewerkt. Maar het 
leek wel alsof het deze keer mis moèst gaan. Er ontstond een gat en dit werd 
steeds groter. Even verderop viel een tweede gat en ook op andere plaatsen 
kwam het zand reeds aan de oppervlakte. 
Met man en macht wist men te voorkomen, dat er een algehele breuk ont
stond. En terwijl bijna alle krachten op dit deel van de dijk werden ingezet, 
kwam plotseling het bericht, dat ook in de nabijheid van de nieuwe aanleg
dam een doorbraak dreigde. Onmiddellijk werden alle nog beschikbare 
mannen door middel van de sirene gealarmeerd. Vele eilanders boden spon
taan hun hulp aan. Het mocht evenwel niet baten. De dijk ging door en werd 
tot op het maaiveld over een lengte van 40 meter weggeslagen. 
Er volgden moeilijke uren. Hoe hoog zou het water in de polder komen? Hoe 
zou het met al die werkers van de dijk gaan en hoe zouden de bewoners van 
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de polder het maken? Wat zou er van het vee terecht komen? Gelukkig is het 
allemaal nog weer meegevallen. Alle mensen zijn gespaard gebleven en er is 
zelfs geen kalf omgekomen. De materiële schade is echter groot. De landerij
en zijn grotendeels onder· water gelopen. De boerderijen bleven nagenoeg 
droog, op de boerderij van de familie de Vries na. 

De boerderij De Oorsprong vanjitze de Vries 

Het ergste was evenwel de woning van de familie Kuipers er aan toe. Hierin 
stond plm. 1 meter water en er is dan ook veel schade aangericht. Vermoe
delijk zal het rijk als verpachter de boeren in de schade tegemoet komen. 
Voor de schade in de huishoudelijke sfeer bestaat geen regeling. Er zal een 
actie op touw worden gezet om het gezin Kuipers zoveel mogelijk te helpen. 
Direct nadat de dijk was doorgebroken, werd om hulp van elders gevraagd. 
Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat kwamen onmiddellijk in actie. In 
enkele ogenblikken trommelde de hoofdwaterbouwkundige P. J. Conradi te 
Dokkum twintig van zijn mensen bijelkaar, die met duizenden zandzakken 
naar Oostmahorn vertrokken. De storm deerde Abbas en zijn mensen niet. 
Zij wisten, dat de eilanders, met wie zij trouwe banden onderhouden, in 
nood zaten. Zij wilden helpen! 
De eerste boot kwam reeds om drie uur in de nacht aan de oude dam aan . 
De volgende boot kon niet meer aan de dam komen en het zou vele uren 
moeten duren vóór deze ontscheept kon worden. Besloten werd toen, dit 
met de reddingboot te doen. De mannen van de veerboot zijn in de hierop 
volgende uren nog vele malen naar het eiland gevaren. Honderden soldaten 
hebben zij overgezet. Veel materiaal werd in- en uitgeladen. Onder leiding 
van de ingenieurs en opzichters van de rijkswaterstaat werd de gehele zater
dag en de daarop volgende nacht door soldaten en vrijwilligers hard gewerkt 
om de gaten met zandzakken te dichten. De nacht tevoren had opzichter 
Nieuwenhuis tot zijn schouders in het water gestaan om het doorbreken van 
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de dijk te voorkomen. Nu waren het de soldaten, die mannetje aan mannetje 
gingen staan in de stroom om met deze menselijke dam de zandzakken te
gen te houden, die anders weg zouden spoelen. Om plm. 6 uur, zondagmor
gen, kwam op deze provisorische wijze een dam van zandzakken gereed. 

De Heereweg; rechts de boerderij van Hendrik Vlasma (waar nu Hagen woont) 
en verderop De Oorsprong. 

In de daarop volgende dagen werd de dijk met vele mensenhanden en grote 
machines op hoogte gebracht. Binnen een week is dit voorlopig herstel tot 
stand gekomen. Binnen een week was ook het water door de duikers en met 
behulp van enige pompen weer afgevloeid. Gerust zijn we evenwel niet. De 
dijk is op zeer veel plaatsen bijzonder slecht. Het had nog veel erger kunnen 
zijn, want het zwaartepunt van de natuurkrachten lag in de omgeving van 
Hamburg. Daarom verheugt het ons, dat de Commissaris der Koningin en 
verschillende hoge autoriteiten direct de situatie in ogenschouw hebben ge
nomen. We vertrouwen er op, dat de dijk op grondige wijze zal worden ver
sterkt. Velen hebben urenlang geploeterd en gezwoegd aan de dijk, velen 
hebben belangeloos hun vrije zaterdag en zondag opgeofferd. De Dorpsbode 
zou te klein zijn om alle namen te noemen. Wel willen wij een ieder, die op 
welke wijze dan ook hebben meegewerkt, op deze plaats hartelijk dank 
brengen. Een bijzonder woord van hulde komt toe aan de vele militairen, die 
een groot aandeel in de herstelwerkzaamheden hebben gehad en waarvoor 
velen zich vrijwillig hadden opgegeven. 
Op die zondag stonden leden van alle kerken, burgers en militairen, naast 
elkaar bij dezelfde breuk en werkten gezamenlijk. 
Op diezelfde zondag preekten de dominees van het eiland, die ook tevoren 
gezamenlijk daadwerkelijke hulp verleenden, in hetzelfde kerkgebouw, bei
den naar aanleiding van Psalm 93 "Maar Heer, Gij zijt veel sterker dan het 
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geweld der wateren .... . " 
(De foto's zijn gemaakt door Meindert Dobbinga en als ansicht uitgegeven door 
Schut's warenhuis). 

(In de Leeuwarder Courant van 6 maart 1962 stond het volgende bericht: 

'Verzilting 

Voor de Schiermonnikoger boeren kan 1 962 een rampjaar worden. Door de 
stormvloed van enkele weken geleden, de dijkdoorbraak en de daarop vol
gende overstroming van de landerijen, is de zoutconcentratie in de bodem 
plaatselijk driemaal hoger geworden dan het gewas kan verdragen. Dit is het 
geval op de plaatsen die vijf dagen onder water gestaan hebben. Dit zei gis
termiddag ir. C. Spithost, Rijkslandbouwconsulent voor Friesland, tijdens 
een bijeenkomst met de Schiermonnikoger boeren. Onder normale omstan
digheden zal er geen sprake van zijn, dat in de komende maanden merkbare 
uitspoeling van het zout zal plaatsvinden. Eerder moet er op gerekend wor
den, dat het zoutgehalte door indroging nog twee maal zo hoog zal worden. 
Men mag dan ook verwachten, dat op deze grond geen gewas zal kunnen 
groeien. 
Tijdens deze bijeenkomst werd de suggestie gedaan de sloten om de lande
rijen leeg te pompen en de greppels vol te laten lopen met zoet water uit de 
thans zeer waterrijke duinen om zo de bovenste grondlagen te ontzilten.' 

In het voorjaar van 1962 kwam door de verzilting de grasgroei niet op gang en 
ook met de verbouw van koren was het na 1962 afgelopen). 

OPENING NIEUWE DAM 

De opening van de nieuwe dam op 25 mei j.1. vond onder waterrijke om
standigheden plaats. De aanlegdam ligt aan hoog (diep) water maar die dag 
kwam het water ook van boven. Verschillende ballonnetjes, die door kinde
ren, werden losgelaten, kwamen daardoor in het zeewater terecht. Een groot 
gezelschap van de vaste wal was met de Johan Willem Friso van de rijkswa
terstaat meegekomen om de plechtigheid bij te wonen. 
Deze vond echter grotendeels aan boord van deze boot plaats, omdat ook de 
Schiermonnikogers daar een onderkomen zochten. 
Er was niet alleen veel ruimte maar ook een microfooninstallatie aanwezig. 
De muziekvereniging zorgde met enige vrolijke marsen er voor, dat de stem
ming er in bleef. 
De Hoofdingenieur Directeur van de Rijkswaterstaat te Leeuwarden, de heer 
Ir. A. F Spruyt opende de dam officieel door het hijsen van de Nederlandse 
driekleur. De heer Spruyt feliciteerde Schiermonnikoog met de nieuwe aan
winst en zei, dat hieruit blijkt, dat dit eiland niet vergeten wordt, ook al ligt 
het zo ver van Den Haag. Hij verwachtte dat deze dam van grote betekenis 
voor de eilanders en de vacantiegangers zou zijn. De heer Spruyt bracht 
voorts dank aan allen die aan de totstandkoming hebben medegewerkt. 
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Burgemeester de Boer toonde zich zeer erkentelijk jegens de rijkswaterstaat 
en andere instanties voor het grote, soliede waterstaatkundig bouwwerk, dat 
niet alleen aan diep water ligt, maar ook een fraaie aanblik biedt. Hij meen
de, dat bijna een ideale toestand is ontstaan, omdat, voor zover er nog spra
ke is van isolatie, deze meer voordelen dan nadelen biedt. De burgemeester 
zei er op te vertrouwen, dat Schiermonnikoog ook in de toekomst het huidi
ge karakter, dat vooral voor de grote rust bepaald wordt, kan bewaren. 
Er is thans een dienstregeling met tenminste elke dag twee boten op Oost
mahorn en Zoutkamp. 
Het ziekenvervoer kan nu veel vlotter geschieden, terwijl de schoolkinderen 
die elders studeren vaker thuis kunnen komen. Ook de postbezorging kan 
regelmatiger plaats vinden. Vele verbeteringen dus. Hiernaast is op 25 mei 
de Noord-Oost-Friese autobusonderneming een dienst op het eiland begon
nen. Met drie grote bussen worden thans de passagiers vervoerd. 
Het bleek later, dat veel ballonnen toch nog de overkant hebben gehaald. De 
meeste meldingen kwamen uit Vierhuizen en Ulrum. De verste bleek tot 
dusver te zijn neergekomen in Ezinge. 

DE NIEUWE VEERDAM 

Elders in dit blad zal wel uitvoerig de opening van de nieuwe veerdam ver
teld zijn. 
Er is dan zeker ook verhaald van de hulde toegebracht aan de Rijks-Waters
taat, aan de ingenieurs, de uitvoerders, de aannemer. Zeer terecht. Toch mo
gen we daarbij niet vergeten, welke zorgen vooral de aannemer heeft gehad, 
zorgen door tegenslag, ook door de storm van 16 februari, geldelijke zorgen, 
die hem zeker slapeloze nachten hebben veroorzaakt. 
De aannemer draagt altijd de geldelijke risico's. We hopen dat hij zijn hoofd 
boven water kan houden en dat zijn N.V. er beter van is geworden. 
Nog enkelen mogen we hierbij memoreren, nl. al de ongenoemde werklie
den, die altijd in de vuurlinie, of waterlinie, hebben gestaan en dag in, dag 
uit hun koude, zware arbeid hebben verricht, samen met de uitvoerders. Het 
is wat om al den dag weer als machinist van een kraan als maar te moeten 
"overslaan"; als chauffeur van een GMC (vrachtwagen) de hele dag te moe
ten zandrijden of schelpen vervoeren; als timmerman week in, week uit de 
remmingspalen te moeten afwerken; als straatmaker in wind en kou ge
knield en gebogen steen voor steen te moeten leggen; als steenzetter al die 
stenen te moeten leggen; als metselaar of betonwerker de gordingen te moe
ten bekisten, beton storten en ontkisten in het gure voor- en najaar! Ook de 
lassers! 
Hulde, hulde aan al deze kerels! 'k Zou graag willen, dat ergens bij onze gro
te werken een standbeeld werd opgericht van zo'n wroeter, zo 'n "onbekende 
"soldaat" om daarmee het leger der arbeiders te eren. Of dat een of ander 
groot werk eens werd genoemd naar één zo'n werker - door het lot aan te 
wijzen - om daarmee allen te eren. Dank, beste werkers! Het ga jullie goed! 
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En dan nog wat. De "pier" heet eigenlijk Veerdam. Een veerdam is wel een 
pier, maar elke pier is geen veerdam. Er zijn ook wandel- en havenpieren; 
zelfs dauwpieren. Het hoofd heet: Aanleghoofd: daaraan bevindt zich een 
Laagwater- en een Hoogwatersteiger. Daar meren de schepen aan de stalen 
meerpalen. 
De Grote eiken palen met hun "mutsen" vormen samen het Remmingswerk, 
en die hoge palen heten de Remmingspalen. De mooie betonnen afschei
ding tussen de beide steigers heet de Gording. Wel, dat is dat. Ook ons voca
bularium - woordenschat - moet in orde zijn eigenlijk. 
En tot slot ook nog onze grote dank aan de Raad en het College van B. en W. 
voor al het ongenoemde dat zij gedaan hebben en dat aan conferentietafels 
binnenkamers niet aan het licht komt, behalve in het uiteindelijk resultaat. 

Deurklopper van de Schierstins 
Nicole Zeilinga 

De deurklopper op de voordeur van de (inmiddels afgebroken) zeilmakerij 
van Zeilinga uit 1805 met opschrift : "MET PEYNEN OVE DE WEERELT 1567" 
roept vragen bij ons op. De zeilmakerij stond waar notaris Sluis in rond 1924 
de Schierstins heeft gebouwd met behoud van de voordeur en een deel van 
de hal. 

Foto 1: Deur huidige Schierstins Foto 2: Deurklopper 
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De betekenis van het opschrift en waarom het op de deur van de zeilmakerij 
hangt is onduidelijk. We zouden daar eerder een boot met bolle zeilen ver
wachten in plaats van een zakkendrager. Alhoewel. 
De 'zakkendrager' en 'peynen' verwijzen naar de pijnders oftewel scheeps
lossers. De pijnders waren essentieel bij het laden en lossen en het versjou
wen van lasten. Waar schepen zijn, zijn pijnders. Er is een verwijzing naar 
Kortrijk; het wapen van Kortrijk staat op de deurklopper die sprekend lijkt 
op de beide gilde emblemen van de pynders die in het Groeningemuseum 
van Kortrijk liggen. Het embleem van de Kortrijkse zakkendragersgilde is 
gebruikt als ontwerp voor een deurklopper ver van huis. 

Foto 3: Embleerrfvan de zakkendra
gersgilde van Kortrijk 

De zoektocht naar de herkomst 
van de deurklopper begint dus 
best in Kortrijk, de Groeningestad 
van de pijnders. Bij de historische 
vereniging van de stad heeft nie
mand antwoord. 
We leggen de vraag voor aan Greet 
Verschatse, historica van de stad 
Kortrijk. Ze is verrast en verbaasd. 
Het embleem is haar bekend, maar 
de reden om dit ontwerp te gebrui
ken in een deurklopper 400 km 
ten noorden van de stad, maakt 
haar nieuwsgierig. 

Ze leest de juiste tekst, MET PYNEN DEUR DE WEERELT 1567. De O is een 
D, de Vis een U, de E klopt en daar waar de R moet staan is niet meer duide
lijk omdat er (ooit) een bevestigingsnagel (?) doorheen geslagen is. Dus er is 
geen sprake van een "typfoutje" maar een leesondeskundigheid van onze 
kant. Eén mysterie is opgelost. 

Zij maakt ons attent op voorstelling van het bewegende deel van de deur
klopper. Het zijn een aantal schakels, met de vlammende vuurslag stenen, 
van de keten van het Gulden Vlies. De maker van de deurklopper was ervan 
op de hoogte dat de Bourgondische hertogen de gildes het privilege toekenden 
om de kentekenen van de orde van het Gulden Vlies te mogen dragen, echter 
zonder het ramsvel. Op de plaats ervan werd dan een ander ornament gehan
gen. Op de deurklopper staat het door een ring gehaald ramsvel met kop en 
poten afgebeeld. Dat roept meer vragen op. Alhoewel .. . ramsvel? Het lijkt 
meer op een weldoorvoede ram of schaap, zo uit de Texelse wei geplukt. 
Op de site van het Museum in Rotterdam vind ik het woord zakkendrager, 
reden om contact met hen op te nemen. Mevr. Relinde Satijn van het muse
um in Rotterdam kan helaas niets bijdragen aan de bevindingen die ik aan
gedragen heb en verwijst me naar het Rijksmuseum Amsterdam. Niemand 
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heeft antwoord op de vraag waarom dit embleem als ornament voor een 
deurklopper is gebruikt. 
Ondertussen probeer ik het bij het museum van Dendermonde, DE stad waar 
de sage van de Vier Heemskinderen levendig gehouden wordt, DE stad waar 
de pijnders het ros Beiaard "mogen" trekken. (Hier kan je daar meer over le
zen: http://www.rosbeiaard.be/historiek/belangrijke-elementen/pijnders) 
De mening van A. Stroobants, Conservator-archivaris van het Stedelijke Mu
sea Dendermonde is dat de deurklopper stilistisch gezien van 1567 kan da
teren, maar veel waarschijnlijker later, in de tweede helft van de 19de eeuw 
gekopieerd is omdat een deurklopper met die vormgeving zeer ongewoon is 
in de 16de eeuw. Een kopie, gemaakt in brons of gietijzer is passend in de 
historiserende tendens van de neostijlen van de 19de eeuw. Hij heeft gelijk, 
de datum houdt verband met het embleem en niet met de deurklopper. De 
datering 19de eeuw past beter bij de datum die boven de deur staat. Mis
schien een verwijzing dat deur en deurklopper in dezelfde periode op de 
zeilmakerij zijn aangebracht. 
We tasten nog steeds in het duister waarom iemand het embleem van de 
Kortrijkse pijnders gebruikt voor een deurklopper en daar bovendien de ke
ten van het Gulden Vlies als klopper bij kiest. 
Ligt de herkomst voordehandliggenderwijs bij de sjouwverrichtingen rond de 
schepen? 
Is de deurklopper speciaal voor iemand ontworpen of was er een deurbe
slagmaker op zoek naar een aardig ontwerp en een zeilmaker naar een leuk 
ornament voor zijn deur? 

Heeft de afbeelding van de klopper iets 
te maken met het grietmanschap van de 
zeilmaker? 
Ik stel hoopvol de vraag aan Sarah 
Bosmans van het Scheepvaartmuseum 
in Amsterdam, maar ook zij heeft geen 
uitleg. Mijn voorzichtige conclusie is 
dat er weinig identieke deurkloppers 
gemaakt zijn. 
We hebben via de site www.zeilinga.eu 
een reactie gekregen van iemand die 
dezelfde deurklopper aangetroffen 
heeft bij zijn moeder in Engeland, ech
ter zonder het bewegende deel. Jam
mer, nu kunnen we niet vaststellen of 
het om dezelfde deurklopper gaat 
waar wij onderzoek naar gedaan heb
ben. 

Replica deurkloppers zonder Gulden Vlies items zijn nog steeds in Engeland 
en Amerika te koop : 
http://im2 .ebidst.com/upload_small/3/ 1 /0/ 1205732656-10390-0.jpg 
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Ook in het museum in Amsterdam duikt een Kortrijkse pijnder op: 
http://www.amsterdata.nl/lijst. php?thetitle = Zakkendragersgilde 

Misschien vinden we gezamenlijk ooit de juiste aanwijzing. Wij doen hierbij 
een oproep aan de lezers van 't Heer en Feer. 

Mijn portret door Martin van Waning 
Jan Eitjes van den Berg 

Martin van Waning had zijn atelier vóór de oorlog en tot juli 1943 in het 
laatste lokaal van de oude zeevaartschool. De andere lokalen werden als ten
toonstellingsruimte gebruikt voor zijn omvangrijk werk. 
Als jongen van zo'n jaar of 10, 11 zat ik vaak bij "Oom Ties" in zijn atelier en 
bewonderde de manier van schilderen etc. In de zomer van '36 stelde hij 
voor om als verjaardagsgeschenk voor mijn vader (3 augustus) een portret 
van mij te maken. Levensgroot, hoewel ik toch een klein manneke was! Na 
een paar dagen geposeerd te hebben mocht het resultaat er zijn en het pa
neel (op triplex) werd op een keurige standaard en in een lijst op mijn va

10 ------

ders verjaardag aangeboden, die er erg blij 
mee was! Het kreeg een plaatsje in onze 
voorkamer. Het was ± 1 m 65 hoog en 65 
cm. Breed. Ik stond er op in een korte blau
we broek, blauwe sokjes en sandalen. De 
bovenkleding een gele bloes met slip-over 
en met mijn rechterhand in de zij . Ik was 
twaalf jaar. 
Nadat in juli 1943 ons huis werd getroffen -
zodanig dat er praktisch niets meer over 
was - en ikzelf ook ben verhuisd naar Den 
Haag, naar mijn zuster, heb ik ook nooit 
meer aan het schilderij gedacht, in de ver
onderstelling dat het ook wel vernietigd zou 
zijn, net als alle dingen en ook een portret 
van mijn moeder. 
Jaren later, ik woonde met mijn vrouw in 
Culemborg, en het was, dacht ik, ± 1975, 
toen Ede Visser mij belde. Ede was de broer 
van Gerrit en Riekert Visser. Ik was nl. bij 
Gerrit Visser en zijn lieve vrouw Nel - de 
ouders van Remkje - liefderijk opgenomen 
en daardoor beschouw ik Remkje nog altijd 
als mijn halfzusje! Eeuwige dank. 
Ede Visser vertelde mij toen dat hij bij het 
opruimen van de zolder bij Gerrit en Nel 



een wastafel van de muur had verwijderd en plots een stuk triplex op de 
grond viel. Hij draaide het om en zie daar - het portret van Jan Eitjes, van 
Martin van Waning, uit 1936! 
Ik ben het direct gaan ophalen en heb het bij een kunsthandel op laten 
knappen. Het was nl. doordrongen van kleine splinters glas en puin. 
Nu hangt het weer in een eenvoudige lijst (uiteraard!) bij mij hier thuis aan 
de muur. Bestemd voor mijn ene kleinzoon, die het meeste heeft van zijn 
overgrootvader en mij! 

Een Schiermonnikoger in Japan 
Dertig jaar geleden (april/mei 1982) stond in de Dorpsbode in een drietal afleve
ringen een verhaal over kapitein jan Carst - het oorspronkelijke artikel had ge
staan in het Tijdschrift voor Zeewezen en Watersport "Het Nederlandsche Zee
wezen" van 31 maart 1925. 
Interessant genoeg om hier aandacht aan te besteden - temeer omdat Wim Zei
linga een foto van deze kapitein bleek te hebben. 

Kapitein Jan Carst werd in 1836 te Amsterdam geboren (red.: Teensma, 59) en 
kwam voort uit een geslacht van zeevarenden. Reeds op 25-jarige leeftijd 
voerde hij het bevel op kleine schepen die voeren op Middellandse en Balti
sche zeehavens. Toen in 1859 na het sluiten van een aantal tractaten met o. 
a. Nederland, Japan haar zeehavens opende voor vreemdelingen, richtte de 
vader van Jan Carst, Kapitein Jeppe Pieters Carst, in Yokohama samen met 
enige anderen de handelsfirma Carst, Coning en Leis op. 
In 1864 kreeg deze firma opdracht om voor Japanse rekening een schip te 
kopen. De opdracht werd doorgegeven naar Amsterdam, waar een 400 ton 
metende brik werd aangekocht, die onder de naam Nippon naar Yokohama 
moest worden gebracht. 
Het bevel over dit schip werd aangeboden aan de toen 28-jarige Kapitein Jan 
Carst, die op 27 oktober 1864 uit Rotterdam vertrok met als havenloods ene 
J. van Hof. Via Hellevoetsluis (de Nieuwe Waterweg bestond toen nog niet) 
werd op 29 oktober zee gekozen met als zeeloods ene K. Verschoor. 
Van de reis zijn alleen summiere aantekeningen uit het scheepsjournaal be
waard gebleven, maar daaruit kan wel een verhaal over de reis gereconstru
eerd worden. 
Reeds de eerste dag op zee, bij een "stijve mars zeilkoelte" wordt in het jour
naal melding gemaakt van "een zwaar werkend" schip. Op 31 oktober gaat 
de loods van board bij Bezevier. Op 23 november, men is dan de keerkring 
reeds gepasseerd, schrijft het journaal: "Van 2-4 glazen de zee verschrikke
lijk woelend en oplopend, zoodat de zee van voren en achteren de verschan
sing over liep. Later was de zee weer kalm, zoodat wij meenden een zeebe
ving ontmoet te hebben". 
Op 1 dec., na 33 etmalen op zee, wordt de linie gepasseerd op ca. 26° W. L. 
De meldingen over "een verschrikkelijk en vreeselijk werkend schip" volgen 
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elkaar in het journaal steeds sneller op. Op ca. 41 ° Z.Br. wordt koers naar 
het Oosten gezet. Hoewel het weer slecht is maakt het schip veel knopen. Zo 
is de positie op 2 jan. Z. Br. 41 ° OL 19°21 ' en op 15 jan. Z.Br. 42°12' OL 
58°43'. 
Op 16 januari meldt het journaal: "Stormweer, zware opeengestapelde wolk, 
drijvende lucht, vreeselijk hooge zee, zoodat het schip in de zee verzonken 
niet wilde rijzen en geheel overstelpt werd met water, zoodat wij genood
zaakt waren bij te draaien, voor het groot onder topzeil en gezwicht brikzeil. 
Na bijgedraaid te zijn, wilde het schip niet dicht bij liggen. De toestand was 
vreselijk, de stortzeeën rezen boven het schip. 
In die toestand kon het niet lang duren of het schip was een prooi der zeeën 
geworden. Alles werkte los en besloten werd om weder te gaan lenzen voor 
gereefde fok en onder groot marszeil. 
Het schip bleef dicht, ofschoon lasschen en lijfnaden gesprongen waren. Wij 
besloten tot behoud van tuig, schip en lading de voorbramstreng met toebe
horen over boord te kappen daar rust- en putting-ijzers niet langer dit ver
schrikkelijk werken konden weerstaan ". 

Op 1 7 jan. wordt ook de groot bramsteng met ra en toebehoren over boord 
gekapt, waardoor het schip wat handelbaarder werd. Op 18 jan. wordt een 
deel van de lading over boord gezet. Gesproken wordt over "verscheidene 
kisten met vensterglas en andere koopmansgoederen". Op 25 en 26 jan, 
worden de eilanden St. Paulus en Amsterdam in het zuidelijk deel van de In
dische Oceaan gepeild en daarna wordt een NO koers aangehouden. Op 28 

12 -------

februari, na 112 etmalen op zee an
kert de Nippon op de "reede van Bata
via". Het is de eerste haven, die men 
aandoet. Op 9 maart wordt de Nippon 
naar de werf op het eiland Onrust ge
sleept voor reparatie. Op 27 april is 
alles weer gereed om de reis te her
vatten en hoewel er sprake blijft van 
een "Vreeselijk werkend" schip ver
loopt de reis naar Yokohama, waar 
het schip op 27 juni voor anker gaat, 
zonder incidenten. Er is in dat gedeel
te van het journaal maar één aanteke
ning, die de aandacht trekt: 
"10 juni. Ongestadig gereefde mars
zeilkoelte. Om 3 p.m . beviel de vrouw 
van den Kapitein van een zoon". 
Tot dat moment was er nergens zelfs 
maar een aanwijzing dat de vrouw 
van de Kapitein meevoer, laat staan 
dat zij in verwachting was. 
Jan Carst was op 9 april 1863 in het 
huwelijk getreden met Hermina Ma-



ria Boulet, die op 22 januari 1870 te Yokohama is overleden. Hun eerste 
zoon, Jeppe Pieter, is, toen hij 4 maanden oud was, reeds voor de reis van de 
Nippon gestorven. Hun tweede kind, genaamd Louis Jules Adrien Agincourt, 
werd op 10 juni 1865 op zee nabij het eiland Agincourt geboren. Hij leefde 
tot 18 maart 1920 en is gestorven in Batavia. 
De aankomst op 27 juni 1865 in Yokohama betekende voor Jan Carst zijn 
eerste kennismaking met Japan, waar hij vrijwel zijn gehele verdere leven 
zou doorbrengen. Met een nog geen drie weken oude baby, Louis Jules 
Adrien Agincourt, die zich op dat moment van al die voornamen nog niet 
bewust was, moet het een geruststelling zijn geweest, dat de broer van Jan 
Carst, Joshi Carst, een medefirmant van Carst, Leis en Co, hem in de haven 
opwachtte en het gezin Carst onderdak bood in zijn woning. De lading van 
de Nippon werd ontscheept, maar de verwachte overdracht aan de Japanse 
koper bleef uit, omdat deze het gesloten koopcontract niet wenste na te ko
men. Kort daarna vertrok Jan Carst daarom met de Nippon naar Nagasaki , 
waar de kans op verkoop groter leek. Het noodlot bleef hem echter achter
volgen, want de Nippon bereikte Nagasaki in een vliegende storm, waardoor 
het onmogelijk was de haven binnen te lopen. 
(In dezelfde storm vergingen twee andere Nederlandse schepen voor de Ja
panse kust) . Het schip ankerde op de rede en de bemanning bracht daar een 
aantal hachelijke uren door. Nadat de storm ging liggen, liep het zwaar geha
vende schip Nagasaki binnen, maar de kans op een redelijke verkoop was 
toen klein. Desondanks wachtte hem een hartelijk welkom, want zijn oude 
schoolkameraad, Jan Schut (!),waarschijnlijk eveneens van Schiermonnikoger 
afkomst, was van zijn komst verwittigd en introduceerde hem bij de notabe
len van de stad. Dat alles mocht echter niet baten en in augustus 1866 viel de 
Nippon, nog steeds onverkocht, de haven van Yokohama weer binnen. 

Jan Carst besloot toen zich maar in Yokohama te vestigen en de Nippon 
keerde onder bevel van de stuurman naar Nederland terug. Als marine sur
veyor en als shipshandler deed Jan Carst goede zaken, vooral met de Yoko
hama geregeld bezoekende vreemde oorlogs- en koopvaardijschepen. He
laas voor hem overleed in 1870 zijn echtgenote. Hij bleef met drie kleine 
kinderen achter: de reeds genoemde Louis Jules Adrien Agincourt en verder 
twee dochters, de in 1867 geboren Christina Jaski en de in 1869 geboren 
Hermina Maria Victoria. (In oktober 1866 was ook nog een zoon, Jan Pieter, 
geboren, doch deze was reeds op de leeftijd van vier weken overleden.) 
De onmogelijkheid zijn Europese kinderen in Japan goed te laten verzorgen 
bracht Jan er toe in maart 1970 via San Francisco, New York, Halifax en Lon
den naar Rotterdam terug te reizen. Nadat hij voor zijn kinderen goede ver
zorgers had gevonden in Nieuwendam ging hij weer op weg naar Japan. 
Door het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog werd deze terugreis een aan
eenschakeling van avonturen. Via Triëst en Alexandrië slaagde hij er tenslot
te in een Franse mailboot naar Japan op te pikken. Reeds in Hongkong be
reikten hem slechte berichten. Zijn zaakwaarnemer was overleden en de za
ken waren hard achteruit gegaan. Bij aankomst in Yokohama bleken de za
ken er inderdaad zo hopeloos voor te staan, dat hij ten einde raad besloot de 
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zaak maar te liquideren en naar Nederland terug te keren. Op dat moment 
speelde het geluk Jan in de kaart. Er was brand uitgebroken op de voor ver
trek gereed liggende mailboot "America" en om de brand te blussen was het 
schip tot zinken gebracht. Een bergingsmaatschappij was er echter niet en 
om het schip te behouden werd een fonds gevormd om bergingsmateriaal 
aan te schaffen. De stoere, onversaagde Jan Carst werd belast met de leiding 
over het bergingskarwei, dat hij met grote vaardigheid klaarde. Als extra be
loning kreeg toen Jan Carst het bergingsmateriaal cadeau. Daarmee was Jan 
weer boven Jan. Hij vestigde zich als scheepsagent en werd tevens vertegen
woordiger van het Bureau Veritas. Inmiddels was hij opnieuw gehuwd (?) 
met een Japanse, die hem op 30 november 1875 een dochter schonk ge
naamd Anna. Deze dochter is in Yokohama blijven woflen en aldaar in 1963 
op bijna 88-jarige leeftijd gestorven. 
In 1876 huwde de in zeer goede doen geraakte en in Yokohama zeer popu
laire Jan Carst met Pamelia Marshall. Uit dit huwelijk werden drie kinderen 
geboren: in 1877 een Jan Jeppe, die in 1954 in Batavia is overleden, in 1879 
een Christina Alice, die in 1904 in het huwelijk trad met David C. Ruygh, een 
predikant op de Japanse eilanden, en in 1881 een William Marshall. In 1905 
trok Jan Carst zich terug uit het zakenleven, maar bleef in Yokohama wonen 
en onder een overweldigende belangstelling herdacht hij in 1915 het feit dat 
hij 50 jaar in Japan woonde. 
Toen op 1 september 1923 het oude Yokohama door een aardbeving en 
brand geheel werd verwoest, vluchtte Jan Carst naar Kobe, waar hij op 16 fe
bruari 1925 is overleden op bijna 89-jarige leeftijd. 
Van de kinderen uit zijn eerste huwelijk, die hij in Nieuwendam had achter
gelaten is nog bekend dat Christina Jaski reeds kort na aankomst op 2 okto
ber 1872 in Nieuwendam is overleden. Hermina Maria Victoria heeft zich la
ter in Den Haag gevestigd en is daar op 25 september 1963 op 94-jarige leef
tijd gestorven. 

In het tweede artikel in de Dorpsbode schreef de toenmalige redacteur (Paul de 
Jong): 
In de vorige Dorpsbode schreef ik dat het interessant zou zijn te weten of 
een van de lezers van de Dorpsbode nadere bijzonderheden omtrent Kapi
tein Jan Carst zou kunnen vertellen. Prompt werd- daarop gereageerd door 
de heer H. D. Teensma uit Pijnacker, die ik hierbij gaarne wil bedanken. Het 
blijkt dat Jan Carst een achter-achterkleinzoon was van ene Pieter Jacob 
Carst die gehuwd was met Janke Jeppes, doch reeds voor 1743 is overleden. 
Zijn overgrootvader was een Jeppe Pieters Carst, gehuwd met Fennigje Edes 
Zeilinga, die op 12 mei 1 726 op Schiermonnikoog werd gedoopt en voor 
1788 overleed. (red.: Teensma, 48). Hij is o.a. burgemeester geweest. 
Zij hadden 12 kinderen, waaronder de grootvader van Jan Carst, een Pieter 
Jeppes Carst, die gehuwd was met Martjen Jacobs en het beroep van land
man uitoefende. Hij stierf op 10 september 1812. Zijn zoon Jeppe Pieters 
Carst die op 7 juli 1802 op Schiermonnikoog werd geboren en op 2 oktober 
1828 huwde met Christina Christiaans Jaski , was Kapitein van o.a. het bark
schip Argonaut. Hij was de vader van Jan Carst, over wie dit verhaal gaat, en 
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was in 1859 medeoprichter van de Handelsfirma Carst, Coning en Leis te Yo
kohoma. 
Voor geïnteresseerden kan nog warden gemeld dat de Karsten, waarvan de 
naam wordt geschreven met een K, tot dezelfde familie behoren. 

Oude foto's 
Naar aanleiding van ... 

Jan Eitjes van den Berg schreef naar aanleiding van de foto op blz 41 van het 
themanummer over Luitjen Elles; de man vlak achter voerman Piet v.d.Werff 
wordt genoemd jachtopziener de Jong. Volgens Jan Eitjes is deze man met 
verfrommeld hoofddeksel Tuede van Dijk. (red.: deze foto heeft ook gestaan 
in de rubriek 'Zomaar een foto ' van Cees Soepboer in de Dorpsbode van 1 
oktober 1999 en ook daar wordt de naam van Teade van Dijk genoemd). 

De nieuwe oude foto's 

Een foto van Gerrit Visser (Gerrit de kapper) en Rink de Boer, bezig met het 
schapenscheren. (Voor Rink de Boer: zie 't Heer en Feer, 2011 - blz. 79-80) . 
Wie zijn de meisjes die hier op de foto staan? 
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Een foto van Henk van der Wijk uit Petten - hij schreef dat deze strandfoto, 
waarschijnlijk op de Balg, in 1942 of '43 gemaakt zal zijn. Van links naar 
rechts: Klaas Hendrik van der Wijk, Henk van der Wijk, Maria van der Wijk
Lieuwen, mevrouw Hoekstra. Kennelijk is men ook aan het eierzoeken ge
weest! Klaas Hendrik van der Wijk was vuurtorenwachter op Schiermonnik
oog van 1939-1946; zoon Henk heeft hier in de eerste drie klassen van de 
lagere school gezeten bij Juf Karst. 

Een foto van Jeppe Remt Mellema uit Roden. We zien hier een foto van iets 
meer dan honderd jaar geleden. Vlnr: Remt Lourens Mellema (1899-1987), 
Teunke Hauer-Mellema (1906-1979), Theunis Lourens Mellema (1870-1948), 
Fenna Mellema-Orré (1871-1951 ), Louise Nolthenius-Mellema (1901-1990). 
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Roelof, Douwe Smidsen Jannette. 1922. 
Een foto uit het archief van D.R. Jonker uit Hattem - Dries is de zoon van 
Roelof Jonker, die we hier zien met naast hem zijn neefje Douwe Smids en 
zijn moeder Jannette. Deze foto, gemaakt door de vader van Roelof, is ook 
afgedrukt in het boek 'De Kapitein'. 
Over het Hooltemaduun (Holtemadun) schreef Jacob J. Visser in de Dorpsbo
de in januari 1975 het volgende: 
Aan het begin van het Karrepad staat huize Holtemedun, op Groninger 
manier genoemd naar een nabijgelegen bekend duin. 
Ten tijde van de oprichting van "De Herkenning" woonde, waar thans de 
heer J. Benes woont, een zekere Aldert Meyer. Zoals Klaasoom is verbas
terd tot Klasum en all correct tot O.K. zo is Aldert verbasterd tot Ooilt. De 
man had veel oomzeggers en werd daarom Ooilteume genoemd. Met zijn 
kijker kon hij uren vertoeven op het naar hem genoemde Ooiltemedun, 
om de het Friese Gat - destijds de zeeweg voor Stad en Provincie Gronin
gen - uit en in zeilende schepen te verkennen. 
Wanneer hij er in slaagde de nummers te lezen in de vlaggen die de 
schepen voerden, was hij daar gauw in geslaagd en kon hij de verkre
gen gegevens doorgeven aan hier wonende familie van de schepelin
gen . Destijds was Ooiltemedun veel hoger dan thans. 
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Voor 1884, in de telefoonloze tijd derhalve, werd in de winter tijdens iso
lement op Ooiltemedun wel eens een teerton in brand gestoken, teken 
voor de vaste walbewoners dat hier mensen waren die naar de vaste wal 
moesten, tevens een verzoek de komende dagen uit te zien naar de jol, 
waarmee men zou proberen met die mensen naar de vaste wal te varen. 

Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten. Waarschijnlijk zijn veel mensen 
die er op staan eilanders. Zijn er nog lezers die mensen herkennen? 
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Schiermonnikoog, Langeslreek We6lelnde. 

Schiermonnikooq. 
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"De Horst": 1937 - 2012 
Attie en Jos Saveur 

Omstreeks Pasen 2012 is het 75 jaar geleden dat het zomerhuis "De Horst" 
aan het Vuurtorenpad 75 jaar bestaat en dit is dan ook de reden om een 
stukje van de historie te vertellen. 

De opdrachtgever tot het laten bouwen van "De Horst" waren Jan Dirk de 
Jong, geboren in 1903 in 't Meer (bij Heerenveen) en zijn echtgenote Annie 
de Jong- Zondervan, geboren in 1907 te Oldeboorn (resp. overleden in 1970 
en 1972). 
Jan D. de Jong heeft na de H.B.S. de opleiding gevolgd aan de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (de A.L.O. te Groningen) en is daarna aangesteld 
aan een school te Harlingen als leraar Lichamelijke Opvoeding , in de volks
mond gymnastiekleraar genoemd. Na 2 jaar is hij benoemd in dezelfde func
tie aan de Rijks Hogere Burgerschool (R.H.B.S.) te Leeuwarden, waar hij 
werkzaam geweest is tot zijn pensionering. 
Na zijn aanstelling aan de Rijks H.B.S., is hij al snel in dienst getreden van 
zijn grote passie de Gymnastiek- en Atletiekvereniging Quick te Huizum, 
waar hij zijn zeer sportieve vrouw Annie leerde kennen. Dat zij veel gemeen 
hadden blijkt uit de vele sportieve prestaties die zij geleverd heeft, o.a. bij at
letiek- en schaatswedstrijden op de korte baan. 
Na hun huwelijk in 1928 werd dochter Hilda in 1931 geboren. Een dochter 
die sportief gezien in de voetsporen van haar ouders moest treden. Dit is ook 
wel gelukt, getuige de prijzenkast vol medailles, die zij bij atletiekwedstrijden 

20 



behaald heeft. Helaas is zij in 1989 op 57 jarige leeftijd te jong overleden. 
Omdat Hilda astma had, adviseerde de dokter met haar naar zee te gaan en 
zo is Schiermonnikoog in beeld gekomen. Na eerst een paar jaar een gedeel
te van het huis gehuurd te hebben bij kapper Gerrit Visser en zijn vrouw (de 
ouders van Remkje) , gingen zij veel naar het badstrand wat toen nog bij de 
vuurtoren was. 
Er stonden toen nog geen zomerhuizen in dit gebied en als zij dan van het 
strand kwamen, gingen zij vaak nog even zitten tegen het hoge duin, waar 
nu "De Horst" staat. 
Eén van de bekende uitspraken van Jan D. de Jong was toen: "Als ik ooit een 
zomerhuis zou willen hebben, wil ik het op deze plek en nergens anders". 
Zo zijn er in 1936 gesprekken geweest met de Hoogwelgeboren heer Doctor 
Juris Georg Ernst August Graf von Bernstorff over het verkrijgen van een per
ceel duingrond in altijddurende erfpacht voor de prijs van 30.00 Hollandse 
Guldens per jaar. 
Ook is er overleg geweest met de architect de heer Tjeerd Venstra te Dok
kum voor het ontwerpen van het zomerhuis. 
Na goedkeuring van het ontwerp is er een aanbesteding geweest. De hoogste 
inschrijver was firma Rozema te Leeuwarden voor Hfl. 2375 ,- en de laagste 
inschrijving was van Wieger van der Geest te Schiermonnikoog (de vader 
van Sijtje Blauwwiekel) voor Hfl . 1763,- en zoals dit in mooie woorden 
wordt genoemd, is het werk aan de laagste inschrijver gegund. 

Zo werd "De Horst" een feit. Als eerste huisje gebouwd aan wat toen nog 
heette het Torenpad, nu dus Vuurtorenpad. 

"De Bungalow" van de familie Roukes uit Groningen en het huis op het hoge 
duin "Efkes !ins" van de familie Faber uit Leeuwarden zijn korte tijd later ge
bouwd. 
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Opmerkelijk is te noemen, dat genoemde drie huizen nog steeds in het bezit 
zijn van familie van de opdrachtgevers en nog steeds trouwe Schiermonnikoog
fans zijn. 
Met de bewoners van het Vuurtorenpad en omgeving was er vroeger een goed 
contact, getuige de vele gezamenlijke activiteiten in de duinen en op het strand, 
maar ook naar b.v. het Willemsduin. Oude foto's uit die tijd laten zien dat het er 
vrolijk aan toe ging. Uitstapjes met z'n allen, zoals de families Roukes, Dijk, Fa
ber en Eisma waren in die beginjaren geen uitzondering. 

Tijdens de oorlogsjaren stond het vakantiegevoel wat op een lager pitje. Een en
kele keer werd Schiermonnikoog bezocht en dit had alles te maken met de om
standigheden zoals die toen waren. Wat ervan bekend is, i~ dat er op de Badweg 
in de buurt van het Torenpad een slagboom was, waar je als de boom omlaag 
was gewoon om heen kon lopen. 
Er stond boven op ons duin een afweergeschut van de Duitsers en er hebben 
zelfs Duitsers in "De Horst" gebivakkeerd, alhoewel dit in de winter geen pretje 
moet zijn geweest. Maar toch waren er door de houten wanden gaatjes ge
boord, waardoor telefoonkabels of andere verbindingsdraden getrokken zijn. 
Veel hebben de ongewenste bewoners niet vernield, alles was redelijk netjes 
achter gelaten en na het einde van de oorlog kwamen de eigenaren vanzelf 
weer terug. 
In 1942 werd het gezin de Jong verblijd met de geboorte van dochter Attie, die 
al van kind af aan van Schiermonnikoog geniet. In haar jeugdjaren 's zomers 
ca. 6 tot 8 weken. Als regel werd het huis eind augustus afgesloten, omdat de 
scholen begin september meestal weer begonnen. 
Ook zij miste in haar tienerjaren wel eens. Vanwege haar sportiviteit (hoe kan 
het ook anders, het zit in de genen) was atletiek ook haar passie en moest er 
getraind worden (trainingsweekenden) en wedstrijden worden gelopen. Haar 
specialiteit was vooral de 100 m. waarop zij tot de 10 besten van Nederland be
hoorde. Maar ook de 200 m. en de 4 x 100 m. estafette waren één van de num
mers waarop zij uitkwam. Bij de clubrecords van haar atletiekvereniging zijn 2 
records uit 1963 4 x 100 m. estafette (in die ploeg zat toen ook haar 10 jaar ou
dere zus Hilda) en een record op de 100 m. uit 1968, welke records na resp. 48 
en 43 jaar nog nooit zijn verbeterd. 

Na het overlijden van Jan D. de Jong in 1970 en Annie de Jong-Zondervan in 
1972, waren de beide dochters de erfgenamen van het huis "De Horst". Beide 
dochters waren toen nog vrijgezel en het is een goed idee geweest om geen 
snelle stappen te ondernemen om het huis te verkopen. 

In 1973 ontmoetten de beide dochters hun geliefden Martien Murk en Jos Sa
veur op het schiereiland Spanje en hebben vervolgens met hun vieren een aan
tal leuke jaren gehad door veel weekenden op Schiermonnikoog te verblijven. 
Ook zij kregen het echte eilandgevoel. 
In 1989 kwam er door het overlijden van Hilda een abrubt einde aan de geza
menlijke weekenden op het eiland. Jammer en helaas, omdat de beide dochters 
niet alleen zusters waren, maar ook nog eens de beste vriendinnen. De aan-
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hang kwam uit dezelfde geboortestad Schoonhoven. zodat dit in dubbelopzicht 
fijne jaren waren. 

Zoals wel vaker voorkomt bij het verdelen van de toen nog steeds onverdeelde 
nalatenschap van wijlen Jan D. de Jong en Annie de Jong- Zondervan heeft Mar
tien als erfgenaam van Hilda zijn deel verkocht en is Attie thans de eigenaresse, 
die met steun en advies van haar man Jos de uiteindelijk afgesproken overna
meprijs heeft opgebracht. De overdracht heeft in maart 1995 plaats gevonden 
en vanaf die tijd is er het een en ander aangepast en vernieuwd en er is een 
schuurtje als berging bijgebouwd. 

Vanaf die tijd waren het eerst de weekenden en weleens wat langer, maar altijd 
maar korte verblijven in "De Horst". Pas na de pensionering wordt het huis 
thans veelvuldig bewoond. Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, 
hebben wij er inmiddels al acht jaar een "overzomering" op Schiermonnikoog 
opzitten. Daaruit blijkt dat wij ons er aardig thuis voelen. 

Een goede gezondheid is goud waard en als dit zo blijft als het nu is, zijn ze op 
Schiermonnikoog nog lang niet van ons af. 
Wat er daarna met "De Horst" zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Wel
licht zal de opbrengst uit de eventuele verkoop geschonken worden aan b.v. het 
Astma Fonds en enkele andere goede doelen. 

Interieur van De Horst 
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Huwelijken aan de wal 
Pieter Fokkes Visser 

De Doop- en Trouwregisters uit de periode voor de invoering van de Burger
lijke Stand zijn niet allemaal bewaard gebleven. Per plaats treden grote ver
schillen op. Schiermonnikoog blinkt op dit terrein niet uit. Het oudste stuk 
van de toenmalige overheid dateert uit 1690. De eerste kerkelijke aanteke
ningen zijn uit 1718 1 • Voor het doen van genealogisch onderzoek is dat een 
grote beperking. 
Gelukkig zijn er gemeenten waar de registers beter zijp bewaard. Zoals b.v. 
in de havenplaats Harlingen. Het valt op dat in de 1 7e eeuw daar verschil
lende personen afkomstig van Schiermonnikoog zijn getrouwd of in onder
trouw zijn gegaan. Hierdoor maken we kennis met bruidsparen waarvan 
één persoon afkomstig is van Schiermonnikoog. 
De oudste aantekening op dit terrein waar Schiermonnikoog is vermeld, be
treft zelfs een huwelijk waarvan zowel bruid als bruidegom afkomstig zijn 
van het eiland. Hieronder zijn de huwelijken / aangiften op een rij gezet. 

Harlingen: 

huwelijk op 29 september 1616 van Tamme Klases met Trijntje Kornelis, 
beide van Schiermonnikoog. 
huwelijk op 10 november 1637 van Bote Harmens van Schiermonnikoog 
met Lijsbet IJsbrands van Harlingen 
ondertrouw op 12 januari 1645 van Sipke Pieters van Schiermonnikoog met 
Neeltje Joostes van Harlingen 
huwelijk op 12 juli 1657 van Jan Daams van Harlingen met Tietje Jeltes van 
Schiermonnikoog 
huwelijk op 23 mei 1661 van Gerrit Pieters van Harlingen met Jeltje Hend
riks van Schiermonnikoog 
huwelijk op 18 oktober 1 705 van Arjen Cornelis van Schiermonnikoog met 
Jakobje Jans van Terschelling 
attestatie afgegeven op 6 juni 1 778 betreffende Ode Jans van Schiermonnik
oog en Trijntje Dirks Cok' van Harlingen. Dit huwelijk is voltrokken te 
Schiermonnikoog op 19 juli 1778. 

' Repertorium DTB 1 980 door W. Wijnaendts van Resandt, uitgave Centraal Bureau voor Gene
alogie 

2 H.O. Teensma noemt in zijn boek Schiermonnikoger Geslachten op pag. 25 Trijntje Derks Ep
pinga. Gelet op de namen van de kinderen van dit echtpaar lijkt Teensma gelijk te hebben. 
Weliswaar komt de naam Cok in die tijd in Harlingen voor, maar het is denkbaar dat Trijntje, 
die bij haar huwelijk 30 jaar is, een betrekking in Harlingen had. Mogelijk bij een familie Cok, 
waardoor zij in Harlingen met die naam werd aangeduid. 
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Soldaten in het leger van Napoleon 
Op de site van de Historische Vereniging Noordoost Friesland staat een link 
naar een site over Soldaten uit Noord Oost Friesland in dienst van het leger 
van Napoleon. Deze website is te danken aan het werk van de heer JA. Paas
man, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Het was zijn bedoeling 
met deze website een wegwijzer te geven bij het zoeken naar militairen in de 
periode 1 795-1810 en wel in het bijzonder naar die militairen die in de pe
riode 1810-1813 in Franse krijgsdienst waren. Na het overlijden van de heer 
Paasman wordt de website onderhouden door Tresoar, het Fries Historisch 
en Letterkundig Centrum in Leeuwarden. 
Op deze lijst komen ook een aantal Schiermonnikogers voor. 

Boer, Tomas Aukes de; geb. 18.12.1791, wonende op Schiermonnikoog, zoon 
van Auke Tomas de Boer en Anke Jans; loteling lichting 1811 mairie Schier
monnikoog; 10 regt. huzaren, 4e comp .; wordt eind 1814 vermist; zijn laat
ste bericht was van 02 . 1813 met de mededeling dat hij vertrokken was naar 
Duitsland. 
Bronnen: Tresoar nr. 586 op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22.' 

Bok, Marten Wybes, geb. Schiermonnikoog 07.09 .1790 zoon van Wybe Wy
bes en Romkje Martens; loteling mairie Schiermonnikoog lichting 1810 nr. 
12 marine; hem wordt in januari 1812 een certificaat verstrekt als bewijs 
dat aan de conscriptie is voldaan; nadien kennelijk als dienstweigeraar be
schouwd conform vonnis 02.05.1812 Rechtbank van eerste aanleg Leeuwar
den; afwezig voor inwerkingtreding van de wet op de conscriptie in dept. 
Holland; 18.05.1810 naar Amsterdam vertrokken en vandaar naar Denemar
ken met zijn vader op het schip De Jonge Trijntje; niet bekend is waar zij 
zich daarna bevonden. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4002. 05.01.1813; 8/4022 nr. 7 4 ½; 8/4032 nr. 
26; Toegang 16/719 .4 

Vil , Eitje Jacobs, geb. Schiermonnikoog, zoon van Jacob Jans en Trijntje Mar
tens; 
loteling-dienstweigeraar mairie Schiermonnikoog lichting 1810 kanton Hol
werd nr. 9; veroordeeld bij vonnis 02 .05 .1812 rechtbank van eerste aanleg 
Leeuwarden; afwezig voor inwerkingtreding wet op de conscriptie in dept. 
Holland; is 01 .06 .1809 vertrokken naar Groningen en vandaar met het schip 

3 Teensma - Schiermonnikoger geslachten, blz. 36 geeft als naam van de moeder Anneke (of An
ke) Oden; als sterfdatum geeft hij ' 1812 aan de Beresina'. 

• Teensma. 321: Marten trouwt op 21-11-1816 met Wiegeltje van der Zee (geb. 4-5-1793; gest. 9-
5-181 9); op 7-4-1825 trouwt hij met Riemert Hendriks Carst (geb. 7-11-1794; gest. tussen 
1853-1860); Riemen was eerder getrouwd geweest met Wijbe Wijbes Bok - een broer van 
Marten). Marten had de achternaam Bok gekregen bij de loting van 1814 in zijn afwezigheid. 
Teensma geeft als sterfdatum van Marten '1857-1860 ' (echter op blz. 53: '1842-1853 '). 

25 



De Verhildersum onder schipper Jouke Cornelis Visser met onbekende be
stemming; volgens mondelinge mededeling van enige zeelieden zou Jacob 
echter naar Amerika zijn vertrokken. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4002 05.01. lichting 1813; 8/4032 nr. 26; toe
gang 16/719. 5 

Jans, Roelof; mairie Schiermonnikoog maritieme inscriptie; 70e Equipage de 
haut bord, linieschip Le Prince (eerder genaamd Kroonprins, Kon. Holland 
en Wreker); 12.06.1812 overleden in het hospitaal te Enkhuizen, oud 36 jaar. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4040. 

Castinet, Pieter kleermaker, geb. te Bolsward en wonetlde te Leeuwarden; 
vrijwilliger, behoort tot het 2e transport van de compagnie vrijwilligers in 
Friesland in 1809 dat op 02.09.1809 onder de sergeants Nieuwenhuis en 
Bloembergen vanuit Leeuwarden naar Utrecht vertrekt, is dan 38 jaar en 
krijgt een premie van 10 gulden; later plaatsvervanger voor Jan Jans, schip
persknecht te Schiermonnikoog, maritieme inscriptie mairie Schiermonnik
oog. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/3176II; toegang 26 inv.nr. 76008 akte nr. 21. 

Koerkamp, Nicolaas Romkes Quister: Remts ?), geb. 1793, wonende op 
Schiermonnikoog; (zoon van Remt Feyes Koerkamp en Maria Martens ?); lo
teling lichting 1813 kanton Holwerd lot nr. 20; ingedeeld bij het 124e regt. 
inf. van linie; volgens mededeling van de kapitein van de recrutering te 
Leeuwarden was hij niet aanwezig op de revue bij het laatste vertrek van de 
lichting 1813; aantekening in de kantlijn: absent du département. 
Bronnen: Tresoar toegang 8 inv.nr. 4043; brief perfekt van Friesland 
23.10.1813. 6 

Kuiper, Pieter Tijssen, geb. Schiermonnikoog 1792, zoon van Thijs Wybes en 
Tietje Tomas; loteling-dienstweigeraar lichting 1812 mairie Schiermonnik
oog aangenomen marine vonnis Rechtbank van eerste aanleg te Leeuwar
den 1. 04. 1813; wordt afgeschreven daar hij al vóór de loting afwezig was. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4037; toegang 16/721 nr. 518a. 7 

5 Teensma. 286: Eitje. geb. 29-12-1788; trouwt op 26-12-1815 met Trijntje Ruurds Fenenga. Als 
sterfdatum van Eitje geeft Teensma 16-8-1870. 

' Genealogische database Tresoar en Genealogysk Jierboekje 1979, 82: Nicolaas Remts Coer
kamp, (28-08-1793 tot 23-08-1826); Ouders: Remt Remts Coerkamp en Elsyna Gillot; trouwt 
10-03-1815 met Anna Cornelia Stachouwer, (03-06-1793 tot 27-06-1826), ouders: Johan Sta
chouwer en Aagtje Blom. NB: op 13 april 1792 was er ook een jongetje Nicolaas geboren - de
ze moet als baby gestorven zijn. 

' Teensma, 321: Pieter, zoon van Tijs Wijbes Kuiper en Tjietje Thomas Kuiper, geb. 20-2-1792, 
gest. 30-12-1835 Suriname; trouwt met Jantje Hendriks Carst (18-10-1797 tot 8-1-1875). NB: 
Pieter was dus een neef van Marten Bok zie noot 4. 
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Nettmann, Wilhelm, wonende op Schiermonnikoog; vrijwilliger; vóór of in 
1811 gepensioneerd als luitenant in een onbekend legeronderdeel. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/3986 nr. 57. 8 

Onnes, Remke Remkes, geb. Schiermonnikoog 1 788, wonende aldaar, zoon 
van Remke Remkes Onnes en Roelofke Hendriks; loteling-dier1stweigeraar 
lichting 1810 mairie Schiermonnikoog marine; 13 .07.1812 door de recht
bank van eerste aanleg te Leeuwarden veroordeeld; in juni/juli lichting 1808 
naar Amsterdam vertrokken en vandaar over land naar Tonningen in Dene
marken; sedertdien geen bericht van hem ontvangen. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4002 05.01.1813; 8/4028 nr. 83 en 8/4032 nr. 41 
1 /2; toegang 16/719 nr. 16a.9 

Zeilinga, Haike Abrahams, geb. 16.04.1790, wonende op Schiermonnikoog; 
loteling lichting 1810 mairie Schiermonnikoog; plaatsvervanger Symen Jans 
Groenendaal, dagloner te Sneek; hem wordt in januari 1812 een certificaat 
verstrekt als bewijs dat aan de conscriptie is voldaan. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4022 74 ½; 8/4059.245 .10 

Stachouwer, Jan Carels, geb. Schiermonnikoog, zoon van Care! Jans Stachou
wer en Wijke Willems; loteling-dienstweigeraar lichting 1811 mairie Schier
monnikoog marine; op 05.12. 1812 bij vonnis rechtbank van eerste aanleg te 
Leeuwarden veroordeeld om naar een militair depot te worden gebracht en 
een boete van 500 fr. 
Bronnen: Tresoar toegang 8/4033 nrs.10 en 73; toegang 16/719. 11 

' Gen. Jierboekje 1979, 83: Je remias Wilhelm Lodewijk Nettmann (over!. vóór 1818); trouwt op 3 
juni 1809 met Gratia Susanna Stachouwer. 

9 Teensma 228: Remke Remkes Onnes, geb. 28-6-1788; zoon van Remke Remkes Onnes en 
Roelefje Hindriks Trap 

10 Teensma. 352: Haike Abrahams Zeilinga (16-4-1790 tot 27-3-1861), 26-7-1818 getrouwd met 
Martha Alida Coerkamp. 

11 Genealogische database Tresoar en Genealogysk Jierboekje 1979, 69: Jan Karels Stachouwer, 
geb. 17 aug. 1791, gedoopt 21 aug 1791; zoon van Karel Jans Stachouwer en Hyke Willems 
Schuitjer - in het lidmatenboek van de Hervormde gemeente staat vermeld dat Hieke op 25 
december 1805 belijdenis doet. 
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Gedichten van Wopke 
De eilander bard Wopke Fenenga heeft vele gedichten gemaakt, zowel in het 
eilanders als in het Nederlands. Hier twee Nederlandse voorbeelden: een 
raadsverslag uit 1914 en de komst van het elektrisch licht. 

18 augustus 1914 
Aantekeningen uit de gemeenteraadsvergadering 

Ik, president der "Eersteling" 
Besloot er heden heen te gaan 
Met hoge hoed en smoking aan! 
Het onderwerp was deze week, de straatweg in de Middenstreek. 
Jan Coolen zat vlak naast me want, 
Die was in functie voor de krant. 
Hij nam aan zijne lessenaar, 
de pen ter hand en schrijven maar! 
De grijze Teunis Zeilinga, die sliep gerust, 
doch voor en na, ontwaakte hij van 't leven dat, 
Zijn buurman Ede Teensma had. 

Want die maakte nog meer lawaai 
Als 'n aangeschoten papegaai 
'k Zag hoe hij juist een pruimpje nam 
Toen het riool ter sprake kwam! 
F. Bakker was er ook weer voor 
Doch was wat doof aan 't linkeroor-
En sprak: 'k Ging als kwajonge hier naar school 
En speelde toen reeds fijn viool! 
Ofschoon men hier niet lachen mag, 
Schoot ik toch in een schaterlach! 

De burgemeester keek naar mij-
Zijn hoofd glom als een spiegelei! 
Het was weer stil, ik hield me taai 
Doch Ede maakte weer lawaai 
En draaide aan zijn horlogeknop 
Ik dacht: "Nu gaan we anker op". 
De burgemeester merkte ras, dat dit hier een vergissing was, 
En sprak tot Bakker: Maar begrijp! 
"Ik meen hier een riool of pijp!" 
De man was nauwlijks uitgepraat 
Of Bakker zei: Het gaat, zo 't gaat, 
Ik rook geen pijp voorzitter, maar, 
Ik ben een vriend van 'n sigaar! 
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Daar werd 'n andre stem gehoord 
En kwam Jan Coolen aan 't woord. 
"Burgemeester, is 't nog niet gedaan? 
Want 'k heb nog brood in d' oven staan 
En als dat zaakje mij verbrandt, 
Heerst morgen hongersnood in 't land!" 
Boekhoud krabbelde in z'n haar, 
Althans waar haar geweest was, maar 
Dat was hij reeds sinds jaren kwijt 
Door invloed van klimaat en tijd! 
Daar klonk een gil, wat was 't geval? 

Fije Karst viel om met stoel en al! 
Oorzaak natuurlijk onbekend 
Daar zat hij op zijn fondament 
Een storing in de atmosfeer, dat heb je in Augustus meer! 
De aarde heeft dan, zo ik las 
Te grote snelheid om z'n as 
Maar toen hij opstond in 't gewoel 
Zat 'k "fine and dandy" op zijn stoel. 

Doch keer ik tot de raad terug 
De zaken gingen thans heel vlug 
't Riool werd van gewapend beton 
Daar men geen ijzer krijgen kon 
Maar daar schoot Bakker uit z'n slof 
"Dan krijg je oorlog met de mof! 
Hier een gewapend bataljon 
Hoe of de raad dat wel verzon!" 
Hij eiste meer voorzichtigheid 
Met 't oog op de neutraliteit. 

De klok sloeg tien, ik smeerde 'm vlug 
Mijn plicht riep mij op straat terug 
Jan Coolen ging ook, om misschien 
Eens naar z'n roggebrood te zien 
Dit is het slot van mijn verhaal 
Ik sluit hierbij het kladjournaal. 

Exhibition Bob Cross (Wopke Fenenga) 
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Het electrisch licht 
(november 1923) 

Wat is het toch een pracht 
Wie had dat ooit gedacht 
Dat Schiermonnikoog het zoover 
nog in de wereld had gebracht. 
Wij zijn geëlectriseerd 
Wij zijn geheel bekeerd 
Gij mensch die meer petroleum 
Of het donker prefereert. 
Het was een goede keus 
Vooruit is onze leus. 
Ge behoeft nu in't geheel geen 
bril meer op je neus. 
Je ziet nu wat je doet 
En dat is ook wel goed. 
Want daar hebben reeds zoovelen 
voor geboet. 
De kachel kan voortaan 
Bij elk op tafel staan. 
De schoorsteenveger kan wel 
weer naar huis toe gaan. 
Want valt zoo 'n roetpartij 
soms in je rijstebrij 
Dan zit je in de misere 
en in de zwijnderij. 
Zoo'n electrische bout 
Het zij dan warm of koud 
Dat is het ideaal voor 
luitjes pas getrouwd. 
Maar ben je ook 40 jaar 
of langer bij elkaar 
Dan kun je hem nog gebruiken 
zonder brandgevaar. 
De Haan doet naar ik merk 
Het administratieve werk 
Dat is dan ook van lampen 
wel 1000 kaarsen sterk. 
Hij wijst de plaatsen aan 
Waar de draad door moet gaan 
en verder het bedrag 
wat op deze rekening moet staan. 
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Kruip je op je ledikant 
Gebruik dan je verstand 
En zoek de contactstop 
met je rechterhand. 
Vrouw maak je toch niet dik 
Kijk eens hoe ik hem dat flik. 
Het water in de kruik 
Kookt in een ogenblik 
En in de oude tfjd 
Toen werd er veel gevrijd 
Bij de ouderwetsche lamp 
Met een lieve meid. 
Thans is het een andere boel 
Met z'n beiden in 'n stoel 
en 100 kaarsen licht 
Schijnt je heel mooi in je gezicht. 
Wieringa is een man 
Die altijd staat vooran. 
En net zo goed de dames 
Als de paarden temmen kan. 
Hij ging nog nooit op hol. 
Al zijn de paarden dol. 
Dan heeft hij nog de allermeeste lol 
Nu neem ik Olie Pier 
Die heeft altijd plezier. 
En wil zoo gaarne blijven 
Op het eiland hier 
Als ik mij niet bedroog 
Heeft hij nog een jongemeid 
op 'toog. 
En wordt dan ook nog Burger 
Van Schiermonnikoog. 
Wieringa en de Haan 
Die zie je dikwijls gaan 
Zij trekken dan de draden 
Van het net wat strakker aan. 
Want aan de koperen draad 
Hangt eenmaal vroeg of laat 
Schiermonnikoog en alle leden 
der Gemeenteraad. 



Bibliografie van Schiermonnikoog. 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD's e.a. over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar 
vooral aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om 
een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren! 
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel 
over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats 
van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat 
stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .. .. (waarschijnlijk wordt dat 
wel veel gedacht!) 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 

* 'Wonen op een Waddeneiland - wie wil dat niet?' Waddenmagazine 3-2011. 

Interviewtjes met Bob Boelens, adjunct-secretaris op het gemeentehuis en zijn 
echtgenote Julia Arnscheid; en met Chris Wiersma en Remmelt Mulder, één 
van de nieuwe eigenaren van de Toxbar. 

* 'Lang leve de koninginnen.' Waddenmagazine 3-2011 . 

Over 'Schiermonnikoog, broedplaats van gewilde carnicabij'. 

* Lezing door Gerard Mast bij het 150-jarig bestaan van de eendenkooi op 
Schiermonnikoog; Het Kijkgat, mededelingenblad van de Kooikersvereniging, 
december 2011. (aangeleverd door Theun Tulsma). 

* 'Wandelen over een walvistong'; Leeuwarder Courant, 24 december 2011 -
ook (verkort) in Dagblad van het Noorden, 20 januari 2012. 

Interview met oud-walvisvaarder Tjitte Tulsma 

* 'Op bezoek op Schiermonnikoog; klussen voor de KNRM'; De Reddingboot, 
Verslag 214 Qanuari 2012). 

Over het nieuwe Vissershuis (boothuis) en zijn 'bemanning'. 

* 'Woordenboek getypt met twee vingers'; Leeuwarder Courant, 21 januari 
2012 - ook (verkort) in Dagblad van het Noorden, 30 januari 2012. 

Over Els Perdok en het woordenboek Nederlands-Schiermonnikoogs 

* 'Nieuwe droombaan op Schier'; Friesch Dagblad - Sneinspetiele, 21 januari 
2012. 

Interview met de (toen nog!) toekomstige burgemeester die het in het interview 
wel steeds heeft over 'Schiermonnikoog·, dus waarschijnlijk is de koppenmaker 
verantwoordelijk voor het woord 'Schier' in de kop van het artikel! 
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* 'Met de Donald Duck naar Schier'; Leeuwarder Courant, 25 januari 2012 -
ook (verkort) in Dagblad van het Noorden, 27 januari 2012. 

Als het vorige. 

* 'WO I - Oorlog op Schiermonnikoog'; Friesch Dagblad - Sneinspetiele, 21 ja-
nuari 2012. 

Een in 1916 op een zandbank gelopen Britse onderzeeboot en de gespannen 
verhouding tussen de burgemeester en de plaatselijke militaire commandant, 
die dan een climax bereikt. 

* 'Nooit zag iemand haar huilen'; Trouw, 6 februari 2012. ~ 

In de rubriek 'Naschrift': over Annie Wilpstra (1924-2012) (op het eiland beter 
bekend als Annie Vellenga). 

* 'Konijn redt het niet op ruig Schiermonnikoog·, Noord-Hollands dagblad, 23 
februari 2012. (aangeleverd door Thea Wegener-Gardenier, Hoorn). 

* Blijdorp-Jonker, J. - De kapitein; naar de memoires van Drieves Jonker, 
Schiermonnikoog 1885-1936. Leeuwarden, Noordboek, 2012. 119 blz. + 48 
blz. foto's. 

Aan de hand van zijn eigen dagboeknotities, brieven en memoires worden de 
belevenissen van Drieves Jonker, de grootvader van de schrijfster, beschreven . 

* 'De Monnik blijft een fantastische club!'; Voetbalkrant Noord-oost Friesland -
februari 2012. 

* Hooimeijer, A. - Anna Bep - belevingen van een oma in spé. Grou, uitgeverij 
Louise, 2012. 75 blz. 

Anna Hooimeijer ( = Liesbeth Perdok) beschrijft de belevenissen en gevoelens 
gedurende het aanstaande grootouderschap. 

* 'Kampioene (85) soepel aan het biljart'; Leeuwarder Courant, 13 april 2012. 

Over Tiny Dijkhuizen, de oudste biljartster van vrouwenbiljartvereniging D.O.L. 

* Jong, 0. de - Een verlangen naar overzicht; wat er zo fijn is aan een eiland. 
Essay. in: Trouw, Letter en Geest, 14 april 2012. 

Oek de Jong klimt op het hoogste duin van Schiermonnikoog. Voor het over
zicht. En het denken. 
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Verenigingsnieuws 
Van de bestuurstafel, maart 2012 
De ALV van 24 februari 2012 is goed verlopen. We hebben afscheid genomen 
van Jan Holwerda en Bart Sikkema. Jan Holwerda vond het na 10 jaar in het be
stuur gezeten te hebben wel mooi geweest. Gelukkig blijft hij via de achterdeur 
betrokken en mogen we hem als "hunter" altijd vragen. Ook het versturen van 
boeken en tijdschriften blijft hij nog voor ons doen. Bart heeft 6 jaar deel uitge
maakt van het bestuur en ook hij is aan iets anders toe; op hem kunnen we in 
voorkomende gevallen altijd een beroep doen. Roland Sikkema had al eerder te 
kennen gegeven zijn werk en privé niet meer te kunnen combineren met een 
bestuursfunctie. Wij als bestuur respecteren deze redenen, maar vinden het 
ook jammer! Gelukkig kunnen we Els Claessens binnen ons bestuur verwelko
men. We gaan nu in een afgeslankte vorm verder. 
De werkgroepen deden verslag en het blijkt maar weer dat we niet kunnen 
zonder deze vrijwilligers. Het digitaliseren van foto 's en films, het interviewen 
van de ouderen op het eiland, het maken van een mooie expositie, het jaar
boek, het tijdschrift en ga zo maar door. 
Wij zijn blij met deze mensen die ons helpen de geschiedenis van ons eiland zo 
vast te leggen. Na de pauze werden we getrakteerd op een prachtige film over 
de eilanders van toen! Marius van Delden heeft de mensen gefilmd en de mu
ziek erbij gezocht. Dick Kool heeft er een mooi geheel van gemaakt. Het was 
ontroerend om alle eilanders die er niet meer zijn zo in levende lijve te zien. 

Het komende jaar zal wat rustiger verlopen dan 2011 . Er staan geen grote plan
nen op stapel. 
We willen ons nu gaan beraden op een nieuwe bestuursstructuur nu blijkt dat 
het steeds moeilijker wordt mensen voor het bestuur te vinden. 
De banken die in de gemeente tuin gaan komen vorderen gestaag. We hopen 
dit jaar het project samen met de gemeente te realiseren .. 
Het jubileum in 2015 lijkt nog ver weg maar we moeten daar zo langzamer
hand mee aan de gang. 
De website over de begraafplaats moet ingevuld worden, er is een werkgroepje 
voor ingesteld en zij gaan binnenkort aan de gang. We houden u op de hoogte 
zodra er iets op het net te zien is. 
In verband met de bouw van de promenade zullen we het komende jaar 
dakloos zijn wat betreft de expositieruimte. Maar we gaan ons best doen nog 
een expositie te organiseren in het bezoekerscentrum, zolang dit nog kan en 
anders gaan we op zoek naar een alternatief! In het najaar organiseren we 
weer het " Dankjewelborreltje" voor onze vrijwilligers. 
Het verder vullen van ons archief vergt veel tijd, alles blijft nu goed bewaard en 
dat is toch het doel van onze vereniging. 
De heer Wagenaar heeft zijn boek met krantenknipsels over het jaar 2011 aan 
ons gestuurd. Weer een mooi overzicht van alle zaken die op ons eiland spelen 
en de Nederlandse pers bereiken. 

Voor actualiteiten verwijzen wij u naar onze website: www.theerenfeer.nl 
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Jaarverslag 2011 (verkorte weergave) 

Bestuursactiviteiten 
9 maart 2011 was onze eerste vergadering. We hebben dit jaar 9 keer verga
derd. Verder zijn er meermalen gespreken gevoerd in klein comité over de pro
jecten die dit jaar gerealiseerd moesten worden. Simen Stamhuis heeft ons het 
een en ander verteld over het digitaliseren van het cultureel erfgoed op Schier
monnikoog en de mogelijkheden dit archief voor een ieder te ontsluiten. 
In april hebben wij afscheid genomen van Roland Sikkema als bestuurslid. Hij 
kon het bestuurslidmaatschap niet langer combineren met zijn privé- en zake
lijke verplichtingen. 
Het Banckfonds is officieel opgericht. Gelabelde gelden voc,r speciale projecten 
worden in dit fonds gestort. 
In mei 2011 hebben we de notitie 'Uitgaven 't Heer en Feer' vastgesteld. Hierin 
geven wij de kaders aan die gelden bij het uitgeven van tijdschriften en boeken 
door onze vereniging. 
Onze vereniging telde op 1 januari 2012 221 eilandleden en 258 walleden. We 
hebben 19 nieuwe leden mogen begroeten en 10 leden hebben om diverse re
denen hun lidmaatschap opgezegd. 
Dit jaar zijn er weer 3 reguliere tijdschriften uitgekomen en 1 themanummer 
behorend bij onze expositie. 
De expositie "Luitjen Elles -Van alles maakte hij een kunstwerkje" is dit jaar 
voor de eerste keer door onze expositiegroep gerealiseerd. 
Wij informeren onze leden via ons tijdschrift in de rubriek Van de bestuurstafel 
over alle zaken waar we mee bezig zijn. 
De website www.theerenfeer.nl wordt goed bezocht. We krijgen zinvolle, leuke 
reacties, vragen etc. Nieuwe interessante links met betrekking tot de historie 
van het eiland kunt u hier vinden. 
Met ons doel alle stukken die in ons bezit zijn goed en veilig te bewaren, zijn 
we een heel stuk verder gekomen. Momenteel hebben we het hele archief van 
Willem van der Geest in het gemeentearchief ondergebracht evenals veel gedi
gitaliseerde foto 's. Ook het juist ontvangen oeuvre van Pita Grilk is in het ar
chief geplaatst. Wij hebben samen met Tjeerd Jongsma, de streekarchivaris, 
een overeenkomst van opneming en bewaring opgesteld. Dit geeft naar een ie
der duidelijkheid over het bezoeken van het archief. Zie voor meer informatie 
onze website. 
Dit jaar heeft onze vereniging zich weer met veel enthousiasme zichtbaar ge
maakt tijdens de open markten. Dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe le
den. Ook zijn er veel tijdschriften, jaarboeken en boeken verkocht. 
De contributie komt dit jaar goed binnen; dit is mede te danken aan het invoe
ren van automatische incasso. Helaas zijn er dit jaar 6 leden die ondanks 3 aan
maningen niet hebben betaald en volgens de statuten worden geroyeerd. 
Afgelopen voorjaar hebben we weer het "Dankjewelborreltje" voor de werk
groepen georganiseerd. 
Met de gemeente hebben we regelmatig gesprekken gevoerd over zaken die on
ze vereniging aangaan. 
In 2011 zijn we in het bezit gekomen van een aantal mooie stukken o.a. 
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Het doosje van Klaas Ekamp (een paar honderd jaar oud); Handgeschreven 
dichtbundels + handgeschreven cahiers over muziekgeschiedenis en muziek
techniek van Pita Grilk; Een tweetal schilderijen geschilderd door de heer Teen 
Fenenga aangeboden door de erven van de heer M. Bosma uit Delft; Twee mi
niaturen van de masten voor de Zeevaartschool, gemaakt door Hille Holwerda. 

Projecten 
Het Eilander Jaarboek 2010 is dit jaar onder de verantwoordelijkheid van 't 
Heer en Feer uitgegeven. Het is een groot succes geworden. 
De uitgave van het boek "In het voetspoor van monniken" is eveneens een 
bestseller geworden. 29 Oktober is het gedenkteken voor alle eilanders, geble
ven in den vreemde of op zee onthuld. Dit initiatief van de heer Piet Teensma is 
in samenwerking met onze vereniging zo tot een goed einde gekomen. Het is 
een lange procedure geweest met vele ups and downs, maar de prachtige bron
zen golf staat er! Ook het afgelopen jaar heeft de Promenade veel aandacht ge
vraagd, driemaandelijks worden er gesprekken gevoerd met onze accountma
nager Sam Dijs. De zitbanken met de stenen van de voormalige zeevaartschool 
en de lagere school vorderen gestaag. Het is een project van de gemeente 
Schiermonnikoog i.s.m. onze vereniging. Het verzamelen van oud eilander lied
jes is toch moeilijker dan wij eerst dachten. 

Voor het komende jaar staan de volgende onderwerpen op de agenda. 
We gaan verder met het inrichten van het archief. 
Maken van een projectplan digitaliseren, catalogiseren van al het erfgoed mate
riaal op Schiermonnikoog. 
Per 1 januari 2012 is de website van de begraafplaats officieel overgedragen 
aan 't Heer en Feer. Het onderhouden van deze site is nu de verantwoordelijk
heid van onze vereniging. 
Samen met de gemeente faciliteren wij met kennis en materiaal de familie On
nes bij de voorbereiding van een activiteit in het kader van het 100 jarig be
staan van het huis Opduin in 2013. 
Een andere bestuursstructuur onderzoeken. We krijgen steeds moeilijker men
sen voor ons bestuur. We willen onderzoeken of we een andere bestuursvorm 
kunnen vinden . 
We richten ons op het jubileum van de vereniging in 2015. Suggesties en mens
kracht zijn uiteraard welkom. Reacties naar info@theerenfeer.nl 
Tenslotte bedankt het bestuur alle leden en niet-leden die het afgelopen jaar 
onze vereniging hebben gesteund en in het bijzonder de mensen die voor het 
eiland waardevolle cultureel historische bezittingen hebben geschonken, dan 
wel nagelaten. 

Januari 2012 - Letta Visser, secretaris. 

Correcties 
In het stukje over de mast zeevaartschool ('t Heer en Feer 2011 , nr. 3; blz. 95) 
zijn een paar onjuistheden geplaatst betreffende Hille Holwerda. Hij is niet op 
Schiermonnikoog geboren, maar in Nes (om precies te zijn Aug 1942), verder 
heette zijn moeder niet Johanna van der Wilde, maar Johanna de Wilde. 
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Het jaarboek 2011 is uit 
Donderdagmiddag 5 april om 17.00 uur vond de presenta
tie van het Jaarboek 2011 plaats; het achtste in de reeks. De 
presentatie vond plaats in de Toxbar - in het jaarboek 
wordt de geschiedenis van de Toxbar beschreven. 
Bestuurslid Marga Flink heette iedereen welkom en be
dankte de redactie voor dit prachtige jaarboek. Daarna gaf 
zij het woord aan de hoofdredacteur Erik Jansen. Hij vertel
de hoe het jaarboek tot stand is gekomen en dit jaar zelfs 
een maand vroeger dan voorgaande jaren het levenslicht 
ziet. Na het eerste exemplaar uit de pootjes van een paashaasje te hebben ont
vangen gaf Erik het jaarboek door aan Jan Berend Bazuifl, voormalig eigenaar 
van de Toxbar. Na een geestige speech overhandigde hij het boek aan de nieu
we uitbaters, Remmelt Mulder en Christiaan Wiersma. Het doorgeven staat 
symbool voor onze vereniging: het doorgeven en bewaren van het eilander cul
tureel erfgoed. 

Na met elkaar het glas te heffen is dit jaarboek een feit en is het te koop bij 
Boekhandel Kolstein of te bestellen bij onze vereniging (info@theerenfeer.nl) 
voor de prijs vari € 10,00 (excl. verzendkosten) en voor leden voor€ 8,00 bij het 
Bezoekerscentrum op Schiermonnikoog. 
We kunnen terugkijken op een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst. 

De eigenaren van de Tox-bar door de jaren heen. 
Op de voorgrond v.l.n.r.: Jan Berend Bazuin, Jan en Patricia de Ruiter, Jan Les
schen; op de achtergrond: Remmelt Mulder en Christiaan Wiersma. 
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Van de redactie 
Helaas heeft de oproep in het vorige nummer (om herinneringen uit de ja
ren 50 en 60 op te schrijven) nog (?) niets opgeleverd, daarom een herhaalde 
oproep! 
Maar ... wilt u nog iets inleveren voor het volgende nummer, dan moet u 
wel snel zijn. want zoals in het vorige nummer al is aangekondigd zullen de 
reguliere nummers vanaf volgend jaar verschijnen in februari, juni en okto
ber - dus de maanden 2, 6 en 10. (Benieuwd of er iemand kans ziet om nog 
iets te produceren voor het februarinummer ... ). 
Halverwege de achttiende eeuw voltrok zich een grote verandering op het 
eiland. Hoe het er toen uitzag kunnen we lezen in een klein boekje dat 250 
jaar geleden verscheen. Maar ook honderd jaar daarna begon het eiland er 
een beetje anders uit te zien! 
Verder -komen er een aantal oud-eilanders voorbij - en ook een kleinzoon 
van een oud-eilander; alsmede de ouders van iemand die op het eiland be
langrijk werk heeft verricht, zoals blijkt uit een tijdschrift artikel dat geschre
ven is toen diegene hier nog maar pas was! 
Het blijkt maar weer eens dat de liefde vroeger ook wel de reden was dat ei
landers naar de vaste wal trokken. 
En over veranderingen gesproken: ook in het bestuur zijn er daar wel wat 
van - lees het verenigingsnieuws. 
Inleverdata voor de volgende nummers: 15 januari en 1 mei 2013. 
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Jan H. Bakker 
Een man met de meest Nederlandse naam die er is, Jan Bakker, schrijft (in 
2003, met een herdruk in 2011) een boek over zijn leven. Waarom zou dat inte
ressant zijn om er hier aandacht aan te besteden? Wel: deze jan Bakker - werk
zaam geweest in het hotelwezen (o.a. in het hotel van zijn vader - hotel Victo
ria aan de noordzijde van de Grote Markt in Groningen) en lang directeur ge
weest van Odeon in Zwolle; en een niet onverdienstelijk goochelaar - is een 
kleinzoon van Sake van der Werff, de man van het Hotel van der Werff op 
Schiermonnikoog. Reden om een aantal gedeelten uit het boek hier (met toe
stemming van de auteur) af te drukken. 

Bakker begint zijn boek als volgt: 
Wat weet men over z'n ouders, meestal heel weinig. Later merk je dat het 
jammer is, maar daar is dan niets meer aan te doen. Ik heb nu de tijd en mo
gelijkheid om over mijn verleden iets op papier te zetten. Behalve voor naas
te familie, kan dit verhaal misschien ook voor andere lezers iets interessants 
bevatten. (En dat het ook voor de lezers van 't Heer en Peer iets interessants 
bevat: hopelijk bent u dat met de redactie eens!). 

Hendrik, mijn vader, is geboren op 2 januari 1897 in Tolbert. .... 

De Eerste Wereldoorlog brak uit en in 1917 moest Hendrik in Den Helder 
opkomen bij de Koninklijke Marine. Na de opleiding werd hij gestationeerd 
bij de kustwacht op Schiermonnikoog. Hij moest daar de zee en de lucht af 
turen - naar wat? - en hij was nog kleurenblind ook. Hij had hier op het ei
land eigenlijk niets te zoeken, tot amor op zijn pad kwam .... 

Mijn moeder, Louisa Berendina, is geboren op 6 juni 1898 in de Nieuwe Sint Jans
straat in Groningen. Zij was het tweede kind uit het huwelijk tussen Sake van der 
Werff (1870) en Anna Louisa Westra (1870). Het oudste kind in het gezin was 
Tjeerd (1897) en na Louisa kwam nog een zoon, Piet (1913). De levensloop van Sa
ke is niet in 1 regel te beschrijven. Na op verschillende schepen als matroos te 
hebben gediend, werd hij knecht in een wijnkelder in Groningen. Uit slechts 3 va
ten wijn wist hij na mengen vele soorten wijn te creëren. Daarna werd hij politie
agent in Groningen en leerde van een oudere collega lezen en schrijven. Eind 
1901 werd hij veldwachter op het Waddeneiland Schiermonnikoog. 
Op een zondagmiddag in 1906 maakte de familie van der Werff een strand
wandeling. Louisa liep voorop en zag als eerste een uit het zand stekende 
laars. Ze ontdekten dat aan het schoeisel nog een lichaam zat. Het was toen 
nog de gewoonte dat aangespoelde lijken langs de duinrand werden begra
ven. Van der Werff kreeg toestemming om het lichaam ergens in de duinen 
een waardige rustplaats te geven. Vooral tijdens de beide wereldoorlogen 
werd deze duinpan, nu Vredenhof, ook het kerkhof van tientallen drenkelin
gen. Alles onder supervisie van van der Werff, die zich tevens intensief bezig 
hield met de nazorg van de familie. 
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Ook nam de nieuwe koddebeier volop bijbaantjes aan, met en zonder per
missie van de burgemeester, zoals visser, bootjesverhuurder, tuinman en 
vooral pensionhouder. Dit laatste bijbaantje bracht veel extra geld op en hij 
was succesvol, o.a. ook door de smaakvolle maaltijden die moeder Anna be
reidde. 
In een advertentie van omstreeks 1910 stond: 
"Pension Vierhuizen - Schiermonnikoog 
Nette ruime kamers - Rustige omgeving - Degelijke taf el -Voor kinderen geen 
prijsverlaging''. 
Her huis, een typisch eilander huis, was eigenlijk veel te klein voor een pen
sion. 
In 1913 kocht Sake het vanouds bekendstaand logement van de heer H. de 
Boer. Het was op dat moment een zaak waar nauwelijks nog loop in zat. Het 
ontbrak de Boer aan zakelijke inzichten. Sake van der Werff hing zijn politie
pet aan de kapstok. De omzetten van het logement stegen onmiddellijk, 
want Sake was een goed gastheer, Anna een ervaren kokkin en Louisa ging 
het bedienen goed af. 

is.Jarig matroos 

Hotelhouder S. v.d. W erll 

Opa v.d. Werf/verkocht in zijn hotel ansichtkaarten waarop hij met foto's zijn loopbaan toonde. 

Maar ondertussen was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Nederland raak
te niet bij de oorlogshandelingen betrokken, maar met de toeristenaanloop 
was het gebeurd. De marine kreeg het voor het zeggen op het eiland en dat 
leverde alleen wat klandizie van militairen op. En één van die militairen was 
Hendrik Bakker. 
Op het eiland was er voor de militairen weinig afleiding. Hendrik had buiten 
de dienst niet veel vrije tijd. Als het even kon, liep hij graag bij van der Werff 
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binnen waar Louise, de dochter, in het café bediende. Hendrik. gunde haar 
graag een veelzeggende blik. en een begrijpende glimlach was dan altijd het 
antwoord. Zo ontstond een prille liefde. Vader van der Werff vond echter een 
verhouding van zijn dochter met een militair maar niets. Hij kon haar ook. 
niet missen in de zaak.. Omdat ze zo handig was, had hij Louise ook. al jong 
van school gehaald. Leren op school was alleen voor jongens. Hij verbood 
Louise contact te hebben met Hendrik.. Maar ja, juist daardoor werd een 
bloeiende liefde sterk.er. Bakker Ritsema, die zowel aan het hotel als aan de 
marine leverde, zorgde voor een oplossing. Beide verliefden kregen bij hem 
thuis gelegenheid elk.aar beter te leren kennen. De liefde werd zo sterk. dat 
de soms zeer strenge van der Werff toestemming gaf voor een verhouding. 
Eind 1918 eindigde de oorlog en op het eiland ging het gewone rustige leven 
weer verder. Louise bleef in het hotel en Hendrik. ging terug naar de vaste 
wal en de eerstvolgende zomers weer naar het Hotel Groot Berg en Dal (red.: 
waar hij ook al eerder had gewerkt) . In de wintermaanden deed hij prak.tijk. 
op in het buitenland. 
Zo ging hij als hofmeester mee aan boord van een schip naar de Verenigde 
Staten en Mexico. Hij voer een eind de rivier de Mississippi op en was ver
baasd over de kolossale breedte van de rivier. De stad New Orleans vond hij 
indruk.wekkend. Mexico waardeerde hij minder, zijn mooie gouden vulpen 
werd hem daar ontfutseld. Als het stormachtig weer was en er niemand aan 
tafel kwam, moest hij toch de hele vorstelijke maaltijd opdienen. Daarna 
werden alle lekkernijen overboord gekieperd. Als Groningse boerenjongen 
vond hij dat verschrikkelijk.. Vele wintermaanden bracht Hendrik. door in 
Londen, Parijs en Berlijn. Soms ging hij een paar dagen met zijn motor op 
stap, o.m. naar Spa en naar de grotten van Han .. .. 
Een ansichtkaart van Hendrik. vanuitBerlijn aan Louise is bewaard gebleven 
en bevat de volgende tekst: 
"Mej. L. van der Werff, Hotel, Schiermonnikoog, Holland. 
Berlijn, 17 Nov '21. 
L.L. 
Gisteravond om 10 uurr in Berlin aangekomen. Gron,-Nieuwe Schans kostte me 
jl.. 1,50, 3e klasse, Nieuwe Schans-Berlijn 180 mark, 2e klasse, dus buitenge
woon goedkoop. Ik at in de trein voor 38 mark, zeer goed. Morgen ga ik in pen
sion voor 3000 mark per maand. Jammer dat het niet gelegen kwam om ons 
nog even op te zoeken. Nu het komend voorjaar mij maar uit Berlijn afhalen. 
Hrt.Kr. Hendrik. " 

In Hotel Groot Berg en Dal was Hendrik. opgeklommen tot gerant van het 
restaurant. Hij wilde nu een eigen zaak. en dat luk.te. Aan de Groote Markt in 
Groningen was Trianon te koop, een café-restaurant, waar vers bloed ge
wenst was. De ligging aan de noordzijde van de Groote Markt was ideaal. De 
zaak. werd gekocht en kreeg de naam "Hotel VICTORIA" , een naam die Hend
rik. in het buitenland had gezien. 

Op 12 Mei 1924 traden Hendrik. en Louise in het huwelijk.. Louise had voor
goed het eiland verlaten. Vader Sake had haar niet tegen kunnen houden. 
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Het was een troost dat zijn dochter in de horeca bleef. 
Mijn geboortedag, 23 oktober 1925, kwam nu in zicht ..... 

Later besefte ik pas dat ik volop had genoten van mijn vakantiedagen. Verre
weg de meeste grote vakanties heb ik op Schiermonnikoog doorgebracht in 
het hotel van opa van der Werff. 
Van de e.erste keren kan ik mij niets meer herinneren, maar in mijn albums 
zie ik foto's van mij als een kereltje vanaf circa 3 jaar, vaak samen met neef 
Klaas en nicht Annie van der Werff. 

Jan Bakker met zijn opa Sake van der Werf/ (foto: collectie Bram Spier). 

Soms nam ik mijn autoped, een step, mee naar her eiland. In 1934 huurde 
moeder een gedeelte van de woning van · opoe' Trientje, een huisje achter 
de woning van Schut. We gingen dan met veel bagage met beurtschipper 
Boersma of Smink vanaf de Noorderhaven naar Schier. Als ik alleen was, 
ging ik meestal vanaf Zoutkamp via Oostmahorn naar het eiland. Ik mocht 
dan vaak bij kapitein Klaas Onnes in de stuurhut de reis meemaken. De boot 
voer alleen bij hoogtij. Als er geen water genoeg was, moest je vlak voor het 
eiland overstappen op de Bavaria, een kleinere, minder diepliggende boot. 
Wat mij is bijgebleven van die weken op Schier is o.a. het struinen langs de 
dijk en op het strand langs de vloedlijn of achter het hekwerk van de tennis
baan zoeken naar tennisballen, snuffelen in de Fordgarage en in de garage 
van de bussen bij de pastorie. Nooit verveelde het om hele dagen mee te rij-
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den met Diddo in de autobus. Opa bedacht dat ik het ritkaartje uit het boekje 
mocht scheuren en Diddo kon dan her geld innen, een zakelijk idee. 
De ijscoman heette Sliep. Hij verkocht ijsjes vanaf 2 cent. Dat was mij te 
duur. Ik kreeg vaak een ijsje voor een cent en als ik dan vroeg met een kop 
erop, dan kreeg ik dat ook nog. 
Een paar keer heb ik meegevoetbald in het jongenselftal van de eilanders. 
Dat was niet vanwege mijn voetbaltalent, maar om aan genoeg spelers te ko
men. 

Klaas en Annie woon
den aan de Reeweg in 
een nieuw huis (red.: 
nu Reeweg 8). De lin
kerkant ervan was 
een winkel met kle
ding, badspullen en 
vele andere artikelen 
en werd gedreven 
door hun moeder tan
te Stien (Meijer). Ach
ter de winkel was de 
woonkamer met een 
pratende papegaai. 
Oom Tjeerd, de oude

(foto: collectie Bram Spier) re broer van moeder, 
was huisschilder en had in het rechtergedeelte van het huis zijn schilders
werkplaats. Hij had ook artistieke neigingen, hij schilderde vooral zeegezich
ten en maakte glasmozaïeken. Oom Tjeerd had een zeilkano en mocht graag 
op de Waddenzee vissen. Ik ben een keer mee geweest en moest de kiel 
steeds ophalen en laten zakken als we in een geul waren, we hebben toen 
mosselen geplukt. Oom Tjeerd is een keer vermist geweest. Opa heeft via de 
radio een oproep tot zoeken gedaan; het is goed afgelopen, maar de finesses 
weet ik niet. Op radiogebied had opa altijd het nieuwste van het nieuwste. 
Met storm zat hij onafgebroken aan de radio gekluisterd en was er een schip 
dat sleepboothulp nodig had, dan nam hij onmiddellijk telefonisch contact 
op met de sleepbootfirma Bugsier in Duitsland om rederij Doeksen voor te 
kunnen zijn. 
Oom Piet, de jongere broer van moeder werkte in de polder bij boer Holwer
da. 
's Morgens heel vroeg bracht hij de melk naar de melkfabriek. In de verte 
hoorde ik hem al aankomen. Het geluid van een wagen met houten wielen 
met ijzeren banden met op de wagen tegenelkaar rammelende melkbussen 
en het getik van de hoefijzers, dat alles maakte op de hobbelige weg van kei
tjes een geluid dat je nooit vergeet. Ik vloog dan naar buiten en reed met 
hem mee naar de fabriek, schuin achter de pastorie. 

Op 9 december 1936 schreef ik opa van der Werff de volgende brief 
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"Lieve Opa. Vanmorgen heb ik in de krant gelezen, dat Prins Bernhard op 
Schiermonnikoog komt jagen. Ik verzamel handtekeningen en ik verzoek Opa 
vriendelijk de handtekening van Prins Bernhard te willen vragen voor mij. Zeer 
gaarne zou ik ook de handtekening van Opa willen hebben. Vele groeten van 
Jan." 

Opa beantwoordde de brief en schreef dat de prins en hij geen tijd hadden 
en opa eindigde met: 
"Z.K.H. Prins Bernhard heeft mij persoonlijk medegedeeld, dat bij beslist het 
volgende jaar terugkomt en dan mag je komen logeren en zal ik je aan de Prins 
voorstellen. Het is een heel aardige man en geeft U dan beslist een hand''. 

Jachtpartij, 12 december 1936 (foto: collectie Bram Spier) 

Het volgend jaar 1937 kwam het jachtgezelschap, echter zonder prins Bern
hard. De prins was in november tegen een zandauto gereden en gewond ge
raakt, hij kon de jacht niet meemaken ..... 

Bombardement 
Op 28 juli 1943 kwamen, tengevolge van een luchtgevecht boven Schier
monnikoog, bommen midden in het dorp terecht. Er vielen dodelijke slacht
offers, waaronder burgemeester v.d. Berg en zijn echtgenote. Een bom kwam 
terecht tussen het huis van Schut, de kruidenier, en hotel van der Werff, 5 
meter van de kamer van opoe van der Werff. Haar geluk was dat ze op dat 
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moment net voorover gebukt stond om iets onder uit een kast te halen. Was 
dat niet het geval geweest, dan zou ze het niet hebben overleefd. Desalniet
temin waren de gevolgen verschrikkelijk, vele tientallen glassplinters waren 
haar lichaam binnengedrongen en ze had botbreuken op diverse plaatsen. 
Zus Lia, die met vakantie op het eiland was, had net de kamer van opoe ver
laten en was buiten aan het spelen op een plek die niet door bommen werd 
getroffen. 
Na een lang verblijf in het r.k. ziekenhuis in Groningen' en nog enige tijd bij 
ons in het hotel kon opoe terug naar Schier, maar ze is nooit meer geheel 
hersteld. 
Het hotel werd zeer zwaar beschadigd en het had eigenlijk afgebroken moeten 
worden, maar daar voelde opa niets voor. Het gebouw werd gerestaureerd, 
maar aan de noordzijde is nog altijd een breuk in de muur zichtbaar ..... 

In 1944: Opa van der Werff stuurde ons per beurtschip vanaf Schiermonnik
oog een heel grote rol dun, maar zeer sterk pakpapier uit Finland. Het was 
aangespoeld op het strand en het water was slechts een paar millimeter in de 
rol doorgedrongen, jarenlang hebben we goed in het pakpapier gezeten ..... 

Betonarbeider. 
Opa van der Werff op Schiermonnikoog had een oplossing (nadat Bakker een 
tijdje in Duitsland te werk gesteld was geweest en per trein naar Groningen 
was gevlucht), mannelijke inwoners van dit Waddeneiland mochten niet 
naar Duitsland gestuurd worden, maar moesten werkzaamheden op het ei
land verrichten. Met behulp van de Firma Kool en Wildeboer, die voor de 
marine in de duinen bezig was bunkers te bouwen, en dankzij NSB burge
meester Perdok, die mij als eilander inschreef, was ik vanaf 2 januari 1945 
een Schiermonnikoogse betonarbeider. Ook nu weer was moeder voor mij 
achter de naaimachine gaan zitten en had van een moltondeken een onder
broek in elkaar geflanst. De bedoeling was goed, maar het kledingstuk was 
te dik, ik kon er geen tien meter in lopen. 
Wat het werk betrof, kon je merken dat de oorlog op zijn laatste benen liep. 
Er moesten nog bunkers afgebouwd worden, maar het cement was op, bo
vendien, betonstorten was er in de winter niet bij. Met een man of 5 moes
ten we met kruiwagens over een lange wiebelende plank zand storten tus
sen betonnen wanden, zand was er genoeg. Als ik mijn evenwicht boven op 
de plank verloor, liet ik de kruiwagen donderen, maar zorgde wel dat ikzelf 
bleef staan. Maar de Duitsers bedachten ander werk. Bij de steiger onder aan 
de dijk lagen tientallen boomstammen, die moesten we op een vrachttrein
tje laden. Je had minstens 20 man nodig om zo'n natte stam op te tillen en 

' Na plaatsing van een artikel over Jan Bakker in het Nieuwsblad van het Noorden, in januari 
2000 kreeg Bakker o.a. een telefoontje van iemand die in de oorlog verpleegster was geweest in 
het R.K. ziekenhuis en dienst had toen zijn oma daar ernstig gewond werd binnengedragen. De 
verpleegster was heel lang bezig geweest om alle splinters te verwijderen en ze wist zich te her
inneren mevrouw van der Werff twee hele lange vlechten had. Inderdaad, schrijft Bakker daar
bij, opoe van der Werff was altijd trots op haar lange vlechten. 
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wij waren met ons zessen, meer hulp was er niet. 
De Duitse bouwcommandant kwam weer op een ander idee. In een paar 
eerder klaargekomen bunkers lag een grote partij bieten en die lagen daar 
maar te liggen. Door een smid werd een distilleerketel gemaakt. Wij beves
tigden grote hakmessen aan stelen en nu kon, in een van de laatste huizen 
aan de westzijde van de Badweg, een distilleerderij ingericht worden. Eerst 
bieten hakken en daarna alcohol stoken, enige weken zijn we daarmee bezig 
geweest. 
Terwijl er in de grote Nederlandse steden hongersnood heerste, was er op 
het eiland geen tekort aan voedsel. Er was zelfs een overschot. De melk- , te
vens kaasfabriek werkte volop, maar export was niet mogelijk. Elektriciteit 
was echter beperkt, we aten meestal bij kaarslicht. Marie Tromp, de kokkin, 
had eens een lekkere stamppot gemaakt, maar ik kon in het donker niet 
zien wat er door zat. De volgende dag zei Marie dat het gebakken mosselen 
waren geweest, dat was zwaar te verteren voedsel en iedereen had er last 
van gehad, behalve ik. 

De geallieerde troepen naderden het noorden van het land en ik wilde daar
om liever bij mijn ouders zijn. Ik vroeg verlof aan bij de Duitse marinebouw
commandant en mocht, met meeneming van mijn fiets, van 26 maart tot 3 
april 1945 naar Groningen. Een beurtschipper had opdracht om met een mi
litaire vracht, via het Reitdiep en het Eemskanaal, naar Delfzijl te varen . De 
grote kruiken met de door ons gestookte alcohol gingen ook aan boord. Een 
pracht gelegenheid om mee te gaan. Er werd aan boord af en toe door de 
bemanning en militairen getest of de alcohol nog goed was. De boot ging, 
toen er door de stad gevaren werd, soms erg dicht langs de wal. Ik heb daar
van geprofiteerd door met fiets en al van boord te springen ..... 

Ik had verlof tot 3 april en mijn hoop dat de geallieerde troepen omstreeks 
die tijd Groningen bereikt zouden hebben, werd niet bewaarheid. Maar terug 
naar Schiermonnikoog wilde ik niet, nu de bevrijding voor de deur stond. 
Door de bouwcommandant schijnt nog naar mij gevraagd te zijn bij de Duitse 
commandant in Groningen, maar die had wel andere zorgen aan zijn hoofd. 

Na de oorlog zijn alle NSB burgemeesters gearresteerd, maar Perdok werd 
zeer snel weer in vrijheid gesteld. Hij kon niet beticht worden van een anti 
Nederlandse houding ..... 

De officieren van de Sicherheits Dienst van het Scholtenshuis met hun ge
volg waren op 15 april naar Schiermonnikoog gevlucht, het eiland·werd pas 
op 11 juni 1945 verlost van de Duitse bezetting. Ik had verlof van 26 maart 
tot 3 april om van Schier naar Groningen te gaan Gelukkig ben ik die dag 
niet teruggekeerd naar het eiland, want anders had ik pas na 11 juni het ei
land kunnen verlaten. Schiermonnikoog was het laatste plekje in Nederland 
dat werd bevrijd. Ik was nu tijdens de strijd op de Groote Markt met zijn 
rampzalige afloop bij mijn ouders in het hotel en heb me er zo nuttig moge
lijk kunnen maken. 
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Ik kon direct na vertrek van de Duitsers van Schiermonnikoog, als eilandbe
woner weer naar her eiland terugkeren, het eiland was de eerste weken voor 
niet bewoners nog verboden terrein. 
Op 5 juli 1 945 heb ik op "Vredenhof" geassisteerd bij de begrafenis van het 
aangespoelde lichaam van een geallieerde piloot. Bij de begrafenis waren al
leen de burgemeester, de dominee, notaris Bolwijn en de politie aanwezig. 
Enige weken later ging ik terug naar de vaste wal, .. . 

Daarna ging ik op verzoek van opa van der Werff terug naar Schiermonnik
oog. 
Men mocht weer naar het eiland komen en vooral veel eigenaren van vakan
tiehuizen kwamen kijken hoe het met hun huizen was gesteld en logeerden 
in het hotel. Ik moest komen opdraven, want opa kon geen geschikt perso
neel krijgen en zo gebeurde het dat ik soms 50 logés alleen moest bedienen. 
's Avonds diner en daarna moesten op alle tafels andere kleedjes, theelicht
jes met potten thee erop en dan, op verzoek, hier en daar nog goochelen. En 
als iedereen naar bed was, moest ik de ontbijttafels nog even opdekken ..... 

Eind december 1949, na 3 jaar strijd in de tropen, kwam ik terug in Neder
land. Voor mij was nu pas de oorlog afgelopen .. .. 

Vader zag mij graag in Hoogeveen, in zijn "Victoria" , het hotelcafé-restaurant 
tevens met zaalexploitatie, maar na een jeugd in de stad Groningen en daar
na 3 avontuurlijke militaire jaren in Indië, zag ik een horecabedrijf in Hooge
veen eigenlijk niet zo zitten. Na een paar maanden was hier de grootste win
terdrukte voorbij en omdat opa van der Werff op Schiermonnikoog mij 
graag in zijn bedrijf had, verhuisde ik naar het eiland, want daar begon nu 
het seizoen. In een hotel waar de gasten vakantiegangers zijn, is het prettig 
werken. Maar ik zag dat de voorzieningen voor de gasten niet veranderd wa
ren, het was nog net als voor de oorlog. Op de kamers geen warm water, ou
de krakende bedden met ernaast een nachtkastje met nachtspiegel. Verder 
was er geen lift en op elke etage één toilet. De keuken leverde ook geen ver
rassende gerechten. Als nagerecht was vroeger een schaaltje vla met daarop 
een toefje appelmoes al iets bijzonders. Nu zorgde Marie, de kokkin, voor 
chocoladepudding met vanillesaus. Om Marie te plagen vroeg ik haar: "En 
morgen zeker vanillepudding met chocoladesaus?" 

Op woensdag 28 juni 1950 vlogen 2 Gloster Meteor jagers tijdens oefenin
gen over Schiermonnikoog. Er werd op ongeveer 60 meter hoogte een zgn. 
rol ingezet, waarbij een van de vliegtuigen even op de rug bleef doorvliegen, 
daarbij snel hoogte verloor en met de rechtervleugel het noord-westelijke 
strand raakte op de grens van strand en water. Het toestel versplinterde in 
duizenden stukjes, van de piloot spoelde alleen een stukje van de schedel 
aan. In een doodskist werd het stukje schedel op een laag zand gelegd en 
naar de wal gebracht, om op maandag te worden begraven. Zaterdagmiddag, 
3 dagen na het ongeluk, spoelde het complete lichaam op het stukje schedel 
na, aan op het strand. Het gewaarschuwde vliegveld Leeuwarden stuurde 
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een klein vliegtuigje, een Auster, die op het strand landde om het aange
spoelde lichaam op te halen. Men had de piloot verteld dat er nog iets was 
aangespoeld. Maar een heel lichaam, daar had men niet op gerekend. Met 
wat passen en meten is het gelukt het stoffelijk overschot mee te geven. Het 
lichaam werd zondagmorgen naar de plaats van de begrafenis gebracht, 
waar het zo discreet mogelijk in de kist werd gelegd. 

Ik was ondertussen 24 jaar geworden, maar tot dusver had Amor geen se~i
euze pogingen gedaan om zijn pijlen op mij af te schieten. Halverwege mijn 
diensttijd in Indië ontstond er een correspondentie met Emmy Meijer, be
kend van het burenclubje van de Grote Markt in Groningen. Tante Anne
chien schijnt deze correspondentie aangewakkerd te hebben. Terug uit Indië 
en werkzaam bij opa van der Werff op Schiermonnikoog, kwam Emmy af en 
toe een weekend op Schier en Amor begon aan te leggen, maar schoot niet. 

Op 1 augustus 1950 kwam een meisje op het eiland om in het hotel stage te 
lopen en ervaring op te doen voor het diploma "Huishoudkundige voor in
richtingen". Het was Nini Nienhuis, een boerendochter uit Ellerhuizen, on
der de rook van Bedum. 
Dien Bol, de huisjuffrouw van het hotel , liet haar aan alle facetten van het 
hotelbedrijf meewerken. Het werd al spoedig duidelijk, Nini deed haar werk
zaamheden met plezier en tot grote tevredenheid van Opa en Dientje. 
Bovendien vonden ze haar een erg aardig meisje. Datzelfde dacht ik al op 1 
augustus, toen ze op het eiland aankwam en voor het hotel , met haar vis
graatjas, uit de bus stapte om zich in het hotel aan te melden als de ver
wachte stagiaire. De stagetijd zou ongeveer 10 weken duren, d.w.z. ongeveer 
70 d_agen, van de ochtend tot de avond maakte ik Nini dus mee. Ze was han
dig, tactvol in de omgang met publiek en verder, in mijn ogen, zeer aantrek
kelijk. Soms gewild, soms ongewild, liet ik haar blijken van haar te gaan 
houden en haar reactie was niet afwijzend. Emmy en ik doofden het vuurtje 
dat tussen ons smeulde, we voelden dat het bij een jeugdvriendschap bleef 
en we verbraken het contact. En zo legde Amor opnieuw aan en schoot nu 
raak. Nini en ik hadden elkaar op het eiland Schiermonnikoog voorgoed ge
vonden. De eerste reactie van Dientje was: "Het zal niemand in het dorp op
vallen, Nini lijkt op Emmy" (Geboorte datum Emmy is 16-4-1929 en van Ni
ni 17-4- 1929.) 
Opa vroeg Nini of zij langer kon blijven. Over een paar week verwachtte 
men in het hotel een jaarlijks terugkerend jachtgezelschap en een hulp als 
Nini kwam goed van pas. En zij vond het interessant om die extra, tevens ex
travagante drukte eens mee te maken. 

Tijdens een nacht met een noorderstorm hadden honderden trekvogeltjes, 
waarschijnlijk uit Scandinavië en zo groot als mussen, zich doodgevlogen te
gen het vuurtorenlicht. De volgende ochtend hebben we manden vol vogel
tjes opgehaald. Marie, de kokkin, wist er wel raad mee, alles in een grote pan 
en even koken. Ze waren te klein om ze eerst te plukken, niet nodig, Marie 
en Nini aten ze zo op, met kop en pootjes. Ze vonden het heerlijk, maar de 
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veertjes kwamen bijna hun mond uit fladderen . Het verwonderde mij dat er 
geen pootjes en veertjes uit hun neus en oren kwamen. 

De stagetijd van Nini liep ten einde en op 11 november 1950 vertrok ze naar 
haar ouders in Ellerhuizen. Op vrije dagen zochten we elkaar zoveel moge
lijk op, soms op de boerderij bij de ouders van Nini of bij de mijne in Hooge
veen. Op 2 januari 1951 ging Nini naar Bergen om daar op de volkshoge
school "De Zandhoeve" tot 13 maart de overige vereiste stagedagen te door
lopen. Daarna ging ze terug naar Ellerhuizen en natuurlijk kwam Nini regel
matig op her eiland. Maar Opa van der Werff had een idee, aan de Noorder
streek kwam een huis te koop en dat leek hem erg geschikt voor Jan en Nini. 
Want het stond voor hem vast dat ik de hotels (red.: ook het Strandhotel was 
van Sake van der Werfj) zou overnemen. De tapvergunning had hij al op mijn 
naam laten zetten zonder dat ik daarvan op de hoogte was en opa dacht dat 
vader Bakker de f 10.000,- die het huis kostte, wel even zou betalen. Maar 
vader voelde daar niets voor, hij zag liever dat Nini en ik naar Hoogeveen 
kwamen, bij hem in de zaak. Vader en moeder wilden langzamerhand hun 
huis aan de Sweerts de Landasstraat in Arnhem betrekken. Het enthou
siasme om op het eiland te blijven was ondertussen ook niet zo groot meer. 
Om samen met opa en Dien de zaak te runnen, dus 3 kapiteins op een 
schip, begon me tegen te staan. De zakelijke opvattingen van opa en juf
frouw Dien gingen ook niet met de tijd mee. Opa voelde niet veel voor ver
anderingen, warm water op de kamers vond hij nog steeds niet nodig en 
willen de gasten het hebben, dan brengen we wel een karaf met warm water 
op de kamer, was steeds zijn antwoord. Ook wilde hij bijv. geen consumptie
ijs verkopen, daar krijgen de mensen buikpijn van, vond hij. Op de vraag 
van een passant aan Dien of hij een uitsmijter kon krijgen, vroeg zij eerst 
aan mij wat een uitsmijter was. De horecaervaring die Dien opdeed bestond 
uit ongeveer 1 maal per jaar een dag naar Groningen en dan in de Hema een 
kopje koffie drinken. 

En zo ging ik eind maart van de ene op de andere dag Schiermonnikoog ver
laten, om ons in het hotel in Hoogeveen te vestigen .. . .. 

Op 3 maart 1952 kwam er bericht van Schiermonnikoog dat opoe van der 
Werff op 81 jarige leeftijd was overleden. Voor ons was ze altijd een vriende
lijke en opgewekte vrouw, maar een slechte verhouding met opa en de li
chamelijke gevolgen van het bombardement, hadden haar laatste jaren zeer 
moeilijk gemaakt. 
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Banck 
Hilbert G. de Vries 

In jaargang 8 (2006), blz. 22 e.v. heeft een artikel gestaan over John Eric Banck 
- eigenaar van Schiermonnikoog van 1858-1892. Hij was jurist, maar ook 
schrijver en dichter. Hij werd geboren in 1833 - kocht dus het eiland (voor 
93.000 gulden) op 25--jarige leeftijd - en liet in 1860 voor 83.000 gulden de 
Waddendijk aanleggen. Een vraag die dan bij je opkomt: hoe komt iemand op 
zo'n leeftijd aan zoveel geld - in die tijd toch respectabele bedragen? Bekend 
was wel dat Banck zijn vader in de suiker zat, maar toch . ... Een antwoord op 
deze vraag is te vinden in een in 2010 verschenen boek 'Indiëgangers', geschre
ven door Ulbe Bosma, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis. Dus hierbij een gedeelte uit dat boek. De foto's van de ou
ders van 'onze' Banck staan ook afgedrukt in het boek - ze zijn afkomstig van 
Leo Janssen uit De Bilt, die nieuwe scans van deze foto's heeft gestuurd naar 't 
Heer en Peer. 
Mijn dank gaat uit naar Ulbe Bosma en Leo Janssen! 

Naar de overlevering wil , werden suikercontractanten legendarisch rijk, en 
daarin steekt meer dan een kern van waarheid. Het rijkst werd Johann Erich 
Banck. 

Hoe hij op Java kwam is nog on
bekend. Wel weten we dat hij 
enige jaren na zijn aankomst 
trouwde met Carolina Wilhelmi
na Dorothea Hoff, weduwe van 
een inspecteur der meting in 
Soerabaja. Banck durfde wel een 
risico aan, want hij tekende voor 
drie kwart van alle suikercon
tracten in de residentie Soeraba
ja. Dat terwijl zijn collega's in de 
stad vriendelijk hadden bedankt 
voor het aanbod van de resident 
om een suikercontract met het 
gouvernement aan te gaan. 
Banck was op dat moment al 
een handelsman van enige im
portantie wat blijkt uit het feit 
dat hij in deze stad de commis
saris was van de Javasche Bank. 
In de residentie Soerabaja trad 
hij min of meer op als tussen
persoon, want de suiker werd 
hem geleverd door bezitters van 
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suikermolens; destijds twintig Chinese zakenlieden en een Javaanse edel
man. Daarnaast was hij zelf mede-eigenaar van de suikerfabriek Tjandji. Ver
der bezat hij in de naburige residentie Bezoekie nog een fabriek met een van 
de broers Hofland. Banck vormde de spil in een netwerk van suikercontrac
tanten in Oosthoek van Java tot wie ook de Britten Charles Etty en William 
Stavers behoorden. Geen van hen kon rond 1830 gerekend worden tot de 
meest vooraanstaande figuren in de toenmalige handelswereld van Java. De 
in 1791 in York geboren Etty was in 18 19 in Soerabaja terechtgekomen, en 
werkte daar als klerk. Daarnaast zou hij nog handelsman zijn geweest met 
een eigen zeewaardig schip, dat hij echter verkocht toen hij eenmaal een 
suikercontract op zak had. 
Het is er bij de suikercontracten met altijd eerlijk aan toegegaan. Zo was 
Bancks rol als suikercontractant met de nodige verdenkingen omgeven. In 
zijn eerste jaar als contractant leverde hij slechts een derde van de suiker 
waartoe hij zich had verplicht. Hij voerde daarvoor de zware regenval en 
overstromingen aan als excuus. Het gouvernement was eerst niet bereid 
hem daarvoor schadeloos te stellen. Maar de rechter stelde Banck in het ge
lijk, omdat deze kon aantonen dat hij inmiddels zijn onderaannemers had 
betaald. Kennelijk had het gouvernement reden te vermoeden dat Banck 
niet te _goeder trouw was. Zeker is dat overstromingen van de rivier de Bran
tas schade hadden -toegebracht aan de rietvelden - het zou later in de negen
tiende eeuw heel wat ingenieursvernuft vergen om de rivier te temmen -
maar Banck lijkt het effect daarvan te hebben overdreven. Elders in Java's 
Oosthoek had het weer opvallend minder schade aangericht aan de suiker
rietoogst. Sterker nog, overal overtrof de oogst de verwachtingen, met inbe
grip van die van een tweetal kleine contractanten in Bancks eigen residentie 
Soerabaja. 
Er was inderdaad meer aan de hand dan slecht weer. Allereerst bestond er al 
grote weerstand onder de bevolking van de residentie Soerabaja, en niet al
leen daar natuurlijk, tegen de gedwongen teelt en vooral tegen het verplich
te vervoer van het riet naar de molens die niet altijd in de nabijheid van de 
desa's stonden. Het verzet werd aangewakkerd doordat de regent, op instiga
tie van Banck en zijn associe The Goan Tjing, ten nadele van de Javaanse 
boeren geknoeid zou hebben, of hebben laten knoeien, met het opmeten 
van het riet. Deze kwestie kwam tot aan de regering in Batavia, die de heren 
Banck en The opdroeg een betere prijs voor het suikerriet te betalen. Duide
lijk is dat er verzet was, en mogelijk is er ook riet in brand gestoken. Maar 
een veel belangrijker verklaring voor de tegenvallende opbrengsten is dat 
omvangrijke hoeveelheden suiker mogelijk nooit de gouvernementspak
huizen in Soerabaja hebben bereikt. De Britse handelshuizen in deze stad 
betaalden namelijk tot wel 50 procent meer voor de suiker dan het gouver
nement. Klaarblijkelijk dacht ook Soerabaja's resident J.H. Domis dat Banck 
smokkelde, want in 1834 rapporteerde hij naar Batavia dat hij bewakers had 
opgesteld om de suikertransporten naar de gouvernementspakhuizen te be
geleiden. De resident heeft zelfs gedreigd suikercontracten te annuleren. 
Kennelijk hielp dit, want het jaar erop verdween er aanmerkelijk minder sui
ker in Soerabaja. Tegen die tijd was Banck waarschijnlijk al een schatrijk en 
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invloedrijk zakenman, omgeven 
door illustere vrienden als de 
Rotterdamse redersfamilie Van 
Hoboken. 
Het echtpaar Banck is fabelach
tig rijk geworden: het vermogen 
van de weduwe Banck-Hoff be
droeg vier miljoen gulden. Zij 
woonde haar laatste jaren in de 
Carolinenburg aan de Velperweg 
23 bij Arnhem, waar vandaag de 
dag wijnkoperij Robbers & Van 
den Hoogen een vorstelijk ge
huisveste wijnproeverij heeft. 
Gaandeweg raakte het fortuin 
over een reeks van obligatiepak
ketten en rentedragende vorde
ringen verdeeld, en gingen de fa
brieken langzamerhand over in 
handen van de firma Van Hobo
ken. Zoon en naamgenoot Jo
hann Erich Banck kocht het hele 
eiland Schiermonnikoog in 1859 
voor ongeveer negentigduizend 

gulden. Hij liet er dijken aanleggen, haalde boeren uit Texel en bevorderde 
het toerisme door her eerste badhotel van het eiland te bouwen. Banck juni
or liet zich in Indië nauwelijks meer zien, maakte hooguit nog een enkele 
reis zoals in 1859 om zijn fabrieken in Oost-Java te bekijken. Daarmee was 
deze familie een buitenbeentje in de eerste generatie handelslieden en sui
kerfabrikanten. De meesten droegen namelijk de dagelijkse verantwoorde
lijkheid voor hun bedrijf over aan hun zonen of schoonzonen. Sommigen 
lieten bovendien een kleine menigte familie- en landgenoten overkomen. 

Jitze Scheepstra 
Jitze werd geboren op 30 april 1894, als jongste 
van de drie jongens van Daniël Scheepstra en 
Trijntje Postmus. Daniël was zetboer in Lioessens, 
een klein dorpje ten noorden van Dokkum, en had 
er een kleine boerderij gepacht. Jitze groeide op de 
boerderij op, ging naar school en daarna al spoe
dig als boerenknecht aan het werk. Ook heeft hij 
een beperkte periode in Duitsland in de kolenmij
nen gewerkt en daar een mondvol Duits geleerd. 
Hij kreeg verkering met Sjoukje Dijkstra, een meis
je uit Lioessens; ze trouwden op 24 mei 1917. Een 
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broer van Jitze, Klaas, was geëmigreerd naar Amerika om daar als boer een 
nieuw bestaan op te bouwen. Hij boerde zo goed dat hij enige tijd later zijn 
broer Jitze uitnodigde om zijn voorbeeld te volgen en ook de sprong overzee 
te wagen. Jitze en Sjoukje vonden het aanbod van Klaas zeer aantrekkelijk. 
Maar de ouders van Sjoukje, vooral haar vader, vonden het - op zijn zachtst 
gezegd - geen goed idee. Ze besloten dan ook van emigratie af te zien, dat 
voornemen uit hun hoofd te zetten en er ook niet meer over te beginnen. 
De emigratie naar Amerika was een te grote sprong gebleken. Maar de ge
dachte samen elders, met hun beide kinderen Liepke (1918) en Baukje 
(1922), een nieuw bestaan op te bouwen, liet hen niet meer los. Ze praatten 
er met anderen over en wachtten een geschikte gelegenheid af. Lang be
hoefden ze niet te wachten. 
Voorganger Kuiper van de jonge gereformeerde kerk op Schiermonnikoog 
namelijk hoorde, dat ze graag weg wilden. Hij aarzelde geen moment en nam 
contact met hen op. Op het eiland kon hij immers nog wel een paar gezinnen 
- liefst met kinderen - gebruiken. Een aantal jaren daarvoor was er namelijk 
aan de Badweg, als tegenhanger van de openbare lagere school, een School 
met den Bijbel geopend en die school kon nog wel een paar kinderen er bij 
hebben. Jitze en Sjoukje moesten wel even over dat voorstel nadenken, maar 
lang hebben ze Kuiper niet op hun beslissing laten wachten. Ze stemden toe, 
pakten snel hun boeltje en emigreerden in de zomer van 1924 met hun beide 
kinderen per boot naar het eiland. Door bemiddeling van Kuiper kon Jitze di
rect na aankomst op het eiland bij timmerman Hooghart aan de slag. Hij had 
weliswaar geen enkele ervaring op dat gebied, maar twee rechterhanden had 
hij wel, en dat bleek al gauw. Lang heeft hij echter niet bij Hooghart gewerkt, 

hooguit twee maanden. 
Cornelis Visser, de jachtopziener, had 
al gauw door dat Jitze meer in zijn 
mars had. Hij polste hem of hij er 
voor voelde om als jachtopziener in 
dienst van graaf Von Bernstorff - de 
eigenaar van het eiland - te komen 
werken. Het trok Jitze wel aan. Cor
nelis Visser meldde dit aan de graaf 
en deze vroeg Jitze of hij bereid was 
bij hem (de graaf) in dienst te komen. 
Jitze stemde met graagte toe en zo 
kwam hij in de herfst van 1924 als 2e 
jachtopziener in dienst van de graaf. 
In 1935 - toen Cornelis Visser over
leed - werd Jitze Scheepstra eerste 
jachtopziener en werd Johannes de 
Jong tweede jachtopziener in dienst 
van de graaf. Het niet ruime inko
men werd door zijn echtgenote 
Sjoukje aangevuld met schoonmaak-

Jitze Scheepstra in de duinen; schietend werk in de school. 
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De familie Scheepstra woonde eerst in het huis waar nu Gerrit Teerdstra 
woont, maar dan aan de noordkant. 

Toen iets verderop, op de Langestreek, tegenover de Gereformeerde kerk, 
waar nu de Ritsema's wonen. Daarna verhuisden ze naar de Middenstreek 
even ten westen waar nu de familie van der Zaag zit en gingen pas na de 
oorlog naar de boerderij naast de Burcht, de huidige herberg Rijsbergen. De 
vrouw van Cornelis Visser was daar namelijk tot haar overlijden in 1940 blij
ven wonen. 
Na de oorlog werd het beheer over het voormalige particuliere eigendom 
opgedeeld over de Rijksdiensten Domeinen en Rijkswaterstaat. De hechte 
samenwerking tussen notaris Bolwijn, de financiële man van de graaf, en Jit
ze, de praktisch-technische man - wel eens gekscherend de beide onderko
ningen van het eiland genoemd - viel daarmee uiteen; de goede relatie bleef. 
Het lag in de lijn van de verwachtingen dat Jitze onder Domeinen zou kun
nen blijven werken. Domeinen wilde hem eerst niet overnemen. Maar, voor
al door toedoen van notaris Bolwijn, die uitlegde wat er allemaal bij die baan 
kwam kijken, liet Domeinen zich overtuigen. Niet lang daarna werd Jitze of
ficieel tot ambtenaar in vaste dienst bij Domeinen benoemd. Een nieuwe 
goede relatie ontstond nu met inspecteur der Domeinen de heer Ir. Klein. 
In de jaren vijftig zijn onder leiding van Jitze Scheepstra de eerste schelpen
paden aangelegd. De aanleg van deze paden had vooral te maken met het 
feit, dat het toerisme op gang kwam en het badstrand verplaatst werd van 
het eind van de Badweg naar het eind van de Prins Bernhardweg. 
Onder zijn opvolger Nieuwenhuis zou het netwerk van schelpenpaden ver
der uitgebreid worden. 
Inspecteur Klein van Domeinen stelde voor het schelpenpad naar de Grilk 
(zoals de Marlijn toen heette) het Scheepstrapad te noemen. Jitze voelde er 
niet voor. Maar het is toch gebeurd. 
Op 30 april 1959 werd Jitze 65 jaar en ging toen, na 35 jaar trouwe dienst, 

Jitze Scheepstra; eind 70er, begin 80er jaren; voor zijn huis (Lange
streek 90) 

met pensioen; hij 
heeft zijn opvolger 
Rense Nieuwenhuis 
nog ingewerkt. 
Met zijn vrouw verliet 
Jitze na zijn pensioen 
de ambtswoning om 
de Oost. Hij betrok 
een huis aan de Lan
gestreek nr. 90. 

Als penningmeester 
en ouderling maakte 
hij zich verdienstelijk 
in het kerkewerk, was 
bij begrafenissen in
vallend drager, hield 
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van zingen en heeft nog een tijdje in het koor Hosanna met dirigent Foppe 
Schut gezongen. Ook de rest van zijn leven bleef hij een groot liefhebber van 
het tuinieren. De tuin was zijn trots. Voor dag en dauw was hij daar al te vin
den: alles haalde hij uit eigen tuin - geen stukje grond liet hij onbenut. 
Zijn vrouw, Sjoukje, was hartpatiënte en overleed in 1968 op 7 4- jarige leef
tijd. Zij had een teruggetrokken leven geleid en was een vrouw van weinig 
woorden, maar wat ze zei was voldoende. 
Jitze, daarentegen, was een man die graag met mensen sprak. 
In de jaren zeventig is Jitze Scheepstra, samen met zijn oudste -naar hem ge
noemde- kleinzoon toch nog een keer naar Amerika, naar zijn broer Klaas in 
Minnesota, gevlogen. Zij bleven er zes weken. Het werd de reis van zijn le
ven. Maar het leverde hem wel een bevestiging op dat het goed was geweest 
dat hij met zijn gezin in de jaren twintig niet naar Amerika was geëmigreerd. 
Hij zou zich er nooit echt thuis hebben gevoeld. 
Jitse overleefde zijn vrouw 16 jaar en overleed zelf op 30 december 1984, 90 
jaar oud. Op de kop af zestig jaar heeft hij op het eiland gewoond. 
Aan de zuidkant van de kerk liggen ze naast elkaar begraven. 

Verantwoording: artikel van Arend ]. Maris in Zomerkrant 1996/5; Henk 
Scheepstra - informatie en foto's. 

250 jaar geleden 
In 1762 verscheen een boekje met een verslag van de toenmalige situatie op 
Schiermonnikoog - een situatie die in de jaren daarvoor nogal veranderin
gen had ondergaan! De schrijver, Sjoerd Hayes, was boekverkoper uit Oen
kerk in Friesland. Het boekje bestond uit twee gedeelten: een stuk over het 
eiland; en een stuk over de 'vrije genade', een theologisch onderwerp waar 
dit tijdschrift zich maar niet mee bezighoudt! 

Schiermonnikoog in 1762 

Klare en duidelijke beschrijving van het eiland Schiermonnikoog, hoe groot 
veld land dat daar is weggespoeld met de kerk en verscheidene huizen; het is 
begonnen in het jaar 1737, in het jaar 1756 nog meer, en het jaar 1760 bijzon
der, doe moesten zij huizen afbreken, en de overige zijn weggespoeld, en op wat 
manier dat het begonnen is, dat heb ik er bij geschreven, en hoeveel huizen dat 
daar wel gezet zijn. 
En dan wordt de weg van de vrije Genade voorgesteld, zooals die door eigene 
ondervinding geleerd moet worden. 

Dit is opgesteld door Sjoerd Haijes te Oenkerk in Friesland. 
2e druk voor den Auteur 1762. 
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Nu zoude ik u dan bekend maaken die tyd, wanneer ik op het eiland geko
men ben, dat was Woensdag den 27sten January 1762; en den 3den Febru
ary hebben Pieter Jans, oude Dros (drost of vertegenwoordiger van den Heer) 
en ik het eyland bezien en hy heeft my alles bekend gemaakt, hoe dat 't ey
land voor dien tijd geweest is. Men schrijft hem oude Dros, dat geeft zooveel 
te kennen, dat hy lange jaren het eyland regeeren en bestieren moest voor 
die Heer, omdat die doe nog klein was. Hy is een oud man van byna 77 jaar, 
hy hadde het eyland wel in zyn fleur gekend, daarom konde ik nooit beter 
onderrigtinge krygen, dan ik nu heb gekregen. Doe gingen wy eerst naar de 
oude kerk, die was afgebroken. Die konde daer niet langer staen om het 
stuiven van de duinen. Het fondament van de westend van de kerk heb ik 
doe nog gezien, die was omtrent 5 voet binnen de wal, zoo na op de strand, 
en het fondament van de pastorye heb ik ook gezien, die was digt by de kerk 
op de kant van de strant. Daar was doe een schip in de zee, doe zeide de ou
de man tegen my, dat het vaste lant met hooge duinen nog al verder hadde 
geweest als dat schip was, doe zeide ik tegen hem, dat zal wel 200 roede 
weezen, en hy antwoordde my van ja dat zal wel weezen. Gy moet my wel 
verstaan, het is nu deze oude man zyn oordeel, hy heeft het niet gemeten. 
Dit land is hier aan de westkant weggespoeld. Daar de kerk gestaan heeft, 
daar is nu een groote duin, en daerbij om zijn nog meer duinen. Als men op 
het strand staat, dan is 't, of men bij een muur opziet. Als het water hoog 
floeit, dan spoelt het onder weg, daerom staen de duinen zoo regt op en kan 
gy het wel denken, als de Heere het niet verhoet, dat het eylant dan nog in 
een groot gevaer is, want als het zand droog wort, dan loopt het na beneden, 
en als het water dan weer hoog vloeit; dan spoelt het onder al weer weg. De 
dooden hebben zij lange jaaren op dat kerkhof begraven, die staen zoo hoog 
op malkander, omdat het zand daer zoo met der tyd al hooger by op stuifde, 
maer nu begraven zy de dooden daer beneden op de vlakte. Doe zyn wy 
daervan af gegaen naer de plaats, waer de tweede kerk gestaan heeft en on
derweegs onderrigtte hy my van datgeene dat ik schryven zoude. Deze twee
de kerk is gezet in het jaar 1717, die is een end van de oude af gezet in het 
zuidwesten na myn oordeel en op het vlakke veld, daer waer doe het beste 
land. Daer zagen zy doe geen gevaer om het stuven van de duinen, en om 
zoo weggespoeld te worden, daer waren de minste gedachten niet om. Doe 
hebben zy daer zoolang veilig gewoond aen het jaer 1737 toe. Doe hebben 
zy het voor de eerste keer vernoomen. Dit is nog verhaalt van Fokke Tho
mas, veerman op Dokkum, dat daer had een schipper geweest, die was be
schonken en hy was niet in staat om zyn schip te regeeren en evenwel trok 
hy het zeil op en doe zeilde hy op zijn eigen anker; doe kreeg hy een gat in 
zyn schip, doe dreef hy op de strand en doe zonk hy naer beneden. Hy was 
met balvlinten gelaaden, doe begon het rondom het schip weg te scheuren, 
dat is het eerste begin geweest daer zy vernomen hebben en van die tijd af 
aan is 't eyland al trekkende verloren de eene tijd wat meer en de andere tijd 
wat minder. Het is wel geweest, dat zy het niet konden zien dat 't verloor, 
maar den 7 September 1756, doe die harde storm was, doe heeft het onge
meen veel verloren en doe zyn daer huizen omgewaaid en schepen met volk 
weggeseheurd, die zy nooit weer gezien hebben; en van dien tijd af aan 
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heeft het ongemeen veel verloren, maer den eenen tijd wat meer als den an
der,' maer byzonder in het jaer 1760 de tweede Kersdag, doe is de kerk om
gespoeld, zoo hoog vloeide het water, en verscheiden huizen. De banken en 
de predikstoel hadden zy een dag of drie vooraf uit de kerk gehaald en de 
doden uit de graven. Elk borg doe zyn eigen doden. Het is daer een gebruik 
als daer een sterft, dat haer naam op de kiste gezet wordt, en de andere 
dooden die spoelden van het kerkhof af in de zee; de kisten, die zy weêr 
krygen konden, die hebben zy aangehaald en op het land weer begraven, en 
van die ryke lieden, die in de kerk begraaven waren, die hebben zy by die 
plaats gebracht, daer de nieuwe kerk staan zal. Als die gemaakt is, dan zul
len zy daer weer begraven worden; zy staan nu zoo lang onder een afdak die 
daertoe gemaakt is. Wat was daar doe een naare tijd. De menschen die 
moesten vlugten uit hare huizen en zy wysten niet, waar dat zy vlugten zou
den, en dat in den winter in koude en harde wind en zy moesten schielijk 
hare huizen afbreken of zy spoelden weg, en vele arme menschen, die niet 
betalen konden om haar huis af te breken en dan weer te zetten; daer zyn 
wel menschen, die haer huis verkocht hebben aan een ander. Die het dan 
afgebroken hebben, die daar een huis wilden zetten, die moest eerst 15 gul
den geven en dan alle jaren 2 gulden grondpacht en dan hebben zy niet 
meer grond als daar een huis op staan kan . Als zy zooveel grond hebben wil
len, als zij daar schol op droogen kunnen, dan moeten zij eerst 3 gulden ge
ven. Ik heb by verscheiden menschen geweest, die het my zelve gezegd heb
ben, dat zy zoo lang in haar huis gebleven waren, dat het eene end van haar 
huis al omviel en dat het water het geheele huis al langs spoelde, en dat het 
zand tegen de onderdeur aanspoelde en dat zy die niet konden open krygen, 
dat zy moesten over de deur heen. Het water dat vloeide zoo hoog op dat, 't 
is my verhaald, dat het op het dak van een huis geweest is, maer het was 
een lage muur, maer met het spatten ging het over de huizen heen. De 
schelvissen die spoelden op 't land. Tjeerd Jans heeft het my zelve gezegd, 
dat hy met zyn beiden 20 gevonden heeft. Men kan het zoo niet beschryven, 
of de een of den ander zal hier nog wel wat byvoegen kunnen van diegene, 
die daer op 't land woonen, maar ik beschrief het u anders al redelyk klaar. 
Die huizen zyn daer allemaal afgebroken en weggespoeld, daer staen nog 
wat buiten af. Het fondament van deze kerk heb ik ook gezien, dat was op 
de strand, en de regenwaterbak van de pastorie heb ik ook gezien, die was 
digte by de kerk op de strand. De oude man zeide tegen my, daar zoude wel 
een klein uur gaans vast land weggespoeld wezen, daer nu de schepen al 
zeilen, en aan de buitenkant hebben twee regels groote duinen geweest, da
er hadde hy meenig mael heen geweest om konynen te vangen. Het meeste 
land is daer weggescheurd in het zuidwesten van de kerk maer nu hebben 
zy die huizen weer gebouwd, maer allegaar niet. Die zijn gezet een klein half 
uur daervan af in het noordoosten. Daer stonden ook een groote menigte 
van huizen, die staen principaal in twee regels oost en west naer myn oor
deel, en daer is nu nog een lange regel by gezet van 70 huizen op een regel. 
In het jaar 1 756 is daer één opgezet, dat was de eerste, en 1 757 zijn daer 6 
opgezet en 1758 eene groote menigte, want zy braken hare huizen af, zoo 
trekkende al af, omdat zij daer vooraf al begonnen te vreezen, dat het zoo 
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gaan zoude. Vier weken voor Kersdag, daer het alles zoo weggespoeld is, doe 
was daer nog 77 treden vast land van de kerk af; het is my van den school
meester verhaald, die hadde het land zelve getreeden, en nu staat het fonda
ment van de kerk een end op de strand. En in het jaer 1759 en 1760 en 
1761 doe zyn daer ook vele huizen gezet, doch van het jaer 1756 af zijn daer 
94 gezet als ik wel gesteld heb, en die tijd wanneer dat die gezet zyn dat 
heeft Marten Lammerts, baas timmerman my gezegd; en die Huizen zyn by
na allegaer met twee opstaande gevels en twee kamers, dat heb ik met myn 
eigen oogen gezien, want ik ging het eene huis uit en andere weer in met 
boeken te verkoopen. Zij beginnen met haar huizen al wat in orde te h.omen, 
maer die kerk is nog niet gebouwd; die grond hebben zy al begonnen te be
reiden, die zal midden in de buuren staan, maer ik weet nog niet de tyd, 
wanneer zy beginnen zullen te bouwen met de kerk, dat is de 3de kerk al , 
die deze oude man op het eyland gekend heeft. Zij hebben een mooi groot 
huis daer zy haer godsdienst in verrigten. Het eyland dat zal nog omtrent 3 
uur gaans lang wezen met de strand en omtrent een klein uur breed. Ik heb 
verscheiden menschen gevraagd en die hebben het my zoo berigt en op die 
getuigenisse maak ik staat op. Daer heb ik u deze naare omstandigheden 
reis voorgesteld, maer waertoe dat dienen moet dat weet ik niet. Ik ben door 
een gering middel hiertoe opgewekt: daer was eene vrouw op het eyland, 
die dagte ik konde ook wel een boek van het eyland maken, en daer ik op 
myn leger lag, doe arbeidde dat zoo sterk in myn gemoed, dat ik konde daer 
niet van slaapen, en op het laatst warde ik hiertoe overgehaald om te schrij
ven en wil ik het u reis kort en eenvoudig beschryven, waerom dat ik vry
heid kreeg om te schryven: my dachte dat ik was verpligt om die geschikste 
middelen te gebruiken tot voordeel van myn huisgezin, en dan kan ik geen 
geschikter middel vinden, en dit gaf my de meeste vryheid, dat my zoo een 
middel aan de hand gegeven warde tot myn kostwinning. 

(bij toeval kwam nog een bericht uit de Leydse Courant van 22 juli 1761 te 
voorschijn: 
Waarschouwing voor de schippers. Alzoo op het Eijland Schiermonnikoog een 
agtkante Rogmoolen op het nieuw Dorp is gezet, vertoonende zig ten Noorden uit 
Zee te zien, omtrent het midden van het Dorp zeer hoog, wordt ten dienste der 
Zeevaart aan een ieder bekend gemaakt om zig daarna te kunnen reguleeren.) 

150 jaar geleden 
Uit de Leeuwarder Courant van 5 augustus 1862: 

SCHIERMONNIKOOG. In het tijdschrift, uitgegeven door de Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 3e reeks, deel III , 1 ste stuk, 
pag. 20 en volg., lezen wij een zeer belangrijk verslag, betrekkelijk ons 
schoon en vruchtbaar eiland, onder den titel 'de Vooruitgang op Schiermon
nikoog' door den heer A. H. van der Boon Mesch." 
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De schrijver eindigt onder anderen dit geheel naar waarheid en op goede ge
gevens rustend verslag, met de vermelding, dat 30 bunders zware kleigrond 
met koolzaad en 15 bunders met winter tarwe of garst waren bezaaid. De 
heer eigenaar heeft later nog 2 ½ bunder met boonen, 1 7 ½ bunder met 
erwten, 10 met haver, 2 ½ bunder met rogge, en in strijd met het advies van 
een landbouwer, bij wege van proef nabij de duinen, een strook grond met 
boekweit doen bezaajjen. 
Van het met koolzaad bezaaide land zijn p. m. 6 bunders mislukt, omdat 
door de natuurlijke ligging van het eiland, het boezem- of polderwater nu en 
dan niet tijdig genoeg kon uitstroomen; door het aanbrengen van een pomp 
in den oosthoek zal hierin worden voorzien en tevens zorg worden gedragen 
dat het water voor de westersche landen doelmatig kan worden geschut; de 
overige 24 bunders koolzaad hebben een uitmuntend gewas opgeleverd, 
ruim 510 mud (680 zak) zijn in de schuur gebragt en volgens advies van een 
deskundig makelaar behoort het zaad onder het puik beste; de overige ge
wassen beloven zeer veel, en alles van de beste hoedanigheid en behoeft de 
boekweit voor die van den vasten we 1 niet onder te doen; 23 bunder zijn op 
nieuw omgeploegd en liggen voor bezaaijing gereed; de hooioogst is uit
muntend afgeloopen en het nagras zóó overvloedig en vol klaver, dat het 
eiland geen vee genoeg heeft om al dit heerlijk voedsel te gebruiken; de dijk. 
welke in 1861 80 000 ponden hooi opleverde, heeft dit jaar 180,000 ponden 
afgeworpen en is nu zoo digt met fijn gras en overvloed van klaver begroeid, 
dat bij de aanzienlijke kudde schapen nog een groot getal kan worden ge
weid; de grond op het eiland is overal zeer vruchtbaar, met doelmatigen ar
beid en behandeling worden de beste resultaten verkregen; groot zijn dan 
ook de voordeelen welke de landverbetering der arbeidzame klasse ver
schaft en de meerdere welvaart welke daardoor op ons eiland ontstaat. 
Wij vernemen, dat de heer eigenaar nu wil overgaan tot verhuring van de 
nieuw aangelegde zathe, daarbij 50 bunders land, om als bouw- en weidland 
te gebruiken, wil afstaan, en zal overgaan tot stichting van eene tweede zat
he, om alzoo het geheele land regelmatig in cultuur te brengen. Voor jonge 
bekwame landbouwers, welke aan den vasten wal te vergeefs naar eene goe
de gelegenheid tot vestiging uitzien, wordt op ons eiland het middel aange
boden om hunne ervaring en verkregen kennis in praktijk te brengen, en 
kunnen zij zich verzekerd houden dat hunne arbeid en vlijt met de beste ge
volgen bekroond zal worden. 

(red.: het artikel zelf is te lang om hier af te drukken - wie van de lezers er be
lang bij heeft kan een e-mail sturen naar de redactie van "t Heer en Peer' en 
krijgt de tekst thuis!) 

Uit de Leeuwarder Courant van 15 augustus 1862: 
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ZATHEENLANDEN 
OP 

SCHIERMONNIKOOG 
Bij gesloten briefjes TE HUUR, voor z e v e n jaren: Eene zeer vruchtba

re ZATHE en LANDEN, groot p. m. 50 bunders, waarvan 2/3 Bouw- en 1 /3 
Weidland, op het eiland Schiermonnikoog 

De Bouwlanden dadelijk en de Weidlanden met nieuw gebouwde Huizin
ge en Schuur in het voorjaar 1863 of ook nu reeds te aanvaarden, 

Aanwijzing op het eiland door den Heer van den WORM, bij wien, even 
als bij de Notarissen LAND te Franeker en van LEEUWEN te Leeuwarden, de 
conditiën ter lezing liggen. 

De inschrijvingsbriefjes, met opgave van soliden borg- of hypotheekstel
ling, uiterlijk op den 1 September 1862 franco in te leveren bij een der ge
noemde Notarissen. 

Gedichten van de DVD 'it ooine laun' 
Op de DVD 'it ooine laun', die begin november is toegestuurd in plaats van 
het themanummer, wordt een aantal gedichten voorgedragen. Omdat niet 
alle lezers het eilanders goed kunnen verstaan en begrijpen, volgt hier een 
vertaling van deze gedichten (een vrij letterlijke vertaling en daarom mis
schien niet altijd correct Nederlands). 

Pita Grilk - Sjong 
Sjong dan, sjong, myn ooin aud folk! 
Ooine wezzen, 
Ooine wiizen; 
Liet se ut it hets wooi riize! 
Suest' it sweje, 
Suest' it leje. 
Ooine taal jildt baste tolk! 
Sjong dan, sjong, myn ooin aud folk! 

Zing 
Zing dan, zing, mijn eigen oude volk! 
Eigen woorden, 
Eigen wijzen, 
Laat ze uit het hart weg oprijzen! 
Zou je het zwijgen, 
Zou je het lijden. 
Eigen taal geldt (als) beste tolk 
Zing dan, zing, mijn eigen oude volk! 

Sjong dan, sjong, myn ooin aud hets! Zing dan, zing, mijn eigen oude hart! 
Sjong us guedens (Be)Zing het goede in ons, 
Sjong us sjuedens. (Be)Zing het slechte in ons. 
Sjong us wille en us nueden. (Be)Zing ons plezier en onze zorgen. 
Aude pole, Oud plekje, 
Hest' so fole. Je hebt zo veel. 
Aude greeuwn, do dreichst' myn wids. Oude grond, je droeg mijn wieg. 
Sjong dan, sjong, myn ooin oud hets! Zing dan, zing, mijn eigen oude hart! 
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Sjong dan, sjong, o see en wyn! 
Dat it sieuwze, 
Dat it brieuwze! 
Eeuwich heww' jimm' ieur us 
rieuwze, 
Swiere akkeurden 
Fan us eurden, 
Drieuw us liet de loften yn! 
Sjong dan, sjong, o see en wyn! 

Wopke Fenenga - Laban 
Laban die hie 'n tjok gesicht 
en rimmetyk yn elk gewricht 
Syn hassens wiene so waak as bree 
Dus Leentje duech de bieuwrkeree 

Jauns faak lat, en mönes eer 
is jo immer yn de weer 
want so gie't yn't bieuwrefak 
Nimmer feit'lik eeuwnder dak 

Leentje hie'n best humeur 
en haud net fan 'n heup geseur 
It wie nach tjoster ieuwr it laun 
Dà't jo mooi d'omers yn de haun 

Der keure ieuwr 't Jehannespaid 
en tichte by de barmslait 
der wie se by it aiste beest 
En da begoon it wiere feest . 

De beeuwnte wie gin maklik dier 
en sluech de schammel meters fier 
ver 
Mooi meute kriech se toen op 't last 
It beest de afterfotten fast 

Maar ... it melken ging net hes 
want jo seich dat it seker wes 
dat it beest gin jieders hie 
Maar dat it Tjêve's bole wie. 
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Zing dan, zing, o zee en wind 
Dat het suist, 
Dat het bruist! 
Eeuwig hebben jullie over ons 
geruist, 
Zware akkoorden 
van onze oorden. 
Drijf ons lied de luchten in! 
Zing dan, zing, o zee en wind 

Laban 
Laban die had een dik gezicht 
en reumatiek in elk gewricht 
zijn hersens waren week als brij (pap) 
dus Leentje deed de boerderij 

avonds vaak laat en morgens vroeg 
is zij immer in de weer 
want zo gaat dat in het boerenvak 
nimmer feit'lijk onder dak 

Leentje had een best humeur 
en hield niet van een hoop gezeur 
het was nog donker over het land 
toen zij met de emmers in de hand 

daar kuierde over het Johannespad * 
en dicht bij de bermsloot 
daar was ze bij het eerste beest 
En toen begon het ware feest 

De bonte was geen gemakkelijk dier 
en schopte het melkstoeltje meters 

met moeite kreeg ze toen op 't laatst 
het beest de achterpoten vast 

Maar ... het melken ging niet hard 
want ze zag dat het zeker was 
dat het beest geen uiers had 
Maar dat het Tjebbe's stier was. 

* = Oosterreeweg 



Pita Grilk - 't Eilaun 
'k Hew dyn heer en feer 
fersangen ' 
eilaun. Ne bin ik mued en stil; 
'k Wue dy yn myn lieten fange; 
al wat wie, wat wazze si!. 
'k Mocht dyn taal to rymen minge; 
us musyk is 't, aud en swiet; 
maar dyn siel lat him net twinge: 
biste mair as myn lytj liet. 

Pita Grilk - De barre hest 
Starm ut noodwest dy pyske; 
de bimmen da brieuwzje 
en gyselje takken; 
it gos slacht him plaat tjin it fjild; 
de halmen da beile, 
de dune da reke; 
it steeuwsaun bit scharp yn 't 
gesicht; 
de brauning dy spûlke, 
it schum slacht oon jokkels; 
de loften da jeie so wyld; 
de ryn tjaske yn streumen .... 
Da airme seejued -
Is 't so fier? 
- Si! de beut aik al ut? 

Lammert Wiersma - Winter 
Lange nachten, kotse dagen, 
Grauwe loften, starm flagen, 
De son blieuwt lange tiiden wooi. 
Ys en snie, de greeuwn befeisen; 
Tjokke blome op de gleisen 
Bringt us Keuning Winter mooi! 

Kaile fjilden, lege dune, 
Folstà kaud om reeuwn to strunen; 
Neurne livven en fertier, 
Fieuwlgesang allang ferstomme. 
Maar dernooi si! 't feurjier komme, 
Bringt us son en blome wier. 

Het eiland 
'k Heb jouw hele reilen en zeilen 
bezongen 
eiland. Nu ben ik moe en stil; 
'k Wilde je in mijn liederen vangen; 
Al wat was, wat wezen zal. 
'k Mocht je taal mengen om te rijmen; 
onze muziek is het, oud en zoet; . 
maar jouw ziel laat zich niet dwingen: 
Je bent meer als mijn klein lied. 

De barre herfst 
Storm uit noordwest die beukt; 
de bomen die bruisen 
en geselen takken; 
het gras slaat plat tegen het veld 
de helmen die zwaaien 
de duinen die roken (van het stuifzand) 
het stuifzand bijt scherp in het 
gezicht; 
de branding die spookt, 
het schuim slaat aan pegels; 
de luchten die jagen zo wild; 
de regen valt in stromen neer ... . 
de arme zeelui -
Is het zo ver? 
Zal de (redding)boot ook al uitvaren? 

Winter 
Lange nachten, korte dagen. 
grijze luchten, stormvlagen, 
De zon blijft lange tijden weg. 
IJs en sneeuw, de grond bevroren; 
Dikke bloemen op de ramen 
Brengt ons Koning Winter mee! 

Kale velden, lege duinen, 
veel te koud om rond te struinen; 
nergens leven en vertier 
Vogelgezang allang verstomd 
maar daarna zal het voorjaar komen 
Brengt ons zon en bloemen weer 
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Pita Grilk - Winterstraun 
It straun leit leech en breed , 
mooi êve yn 't daide fan de tejen; 
de wiin, de fieuwlereup, 
it mark allene 't gotte swejen. 
Wat krimpe en heeuwt en wier; 
de lytje miet fan 't gotte, rumme. 
Nach lytjer ding is hier: 
in minsk, ferlören en ferklume. 

Jacob Fenenga - Blomsied 
Hier sooide ik in pakjen sied; 
ik heeuwd' it schien, ik heeuwd' 
it wiet; 
it kymde, it greude, it koom yn 
knop 
en blome bin d'r folop. 

Ik hie der neut by stilstien, sjoch -
da drong it wonder tot my troch, 
dat so fole kleur ferberge siet 
yn ien so'n lieuwlytj pakjen sied. 

By öles wat ik plant of sooi 
tacht ik der altyd net by nooi; 
ik hie d'r aik gin erch mair yn; 
det greujen hie 'k so faak al syn ... 

Wy wette d'r maar weinich fan, 
maar 't stuech al yn Gods eeuwich 
plan 
dat yder kêle sied of se! 
de fruchten jeeuwt nooi syn bestel. 

Winterstrand 
Het strand ligt leeg en breed 
met eb in het dode van het getij; 
de wind, de vogelroep, 
het duidt alleen het grote zwijgen. 
wat schelpen en hout en wier; 
De kleine maat van het grote, ruime. 
Nog kleiner ding is hier: 
Een mens, verloren en verkleumd. 

Bloemzaad 
Hier zaaide ik een pakje zaad; 
ik hield het schoon, ik hield 
het nat; 
het kiemde, het groeide, het kwam in 
knop 
en bloemen zijn er volop. 

Ik had er nooit bij stilgestaan, zie -
toen drong het wonder tot mij door, 
dat zo veel kleur verborgen zat 
In één zo'n heel klein pakje zaad. 

Bij alles wat ik plantte of zaaide 
dacht ik er altijd niet bij na; 
ik had er ook geen erg meer in; 
dat groeien had 'k al zo vaak gezien. 

Wij weten er maar weinig van, 
maar 't stond al in Gods eeuwig 
plan 
dat elke korrel zaad of cel 
de vruchten geeft naar zijn bestel. 

Jacob Fenenga - In haunfol saun Een handvol zand 
Wat bynt us oon dat lytj stok greeuwn? Wat bindt ons aan dat klein stuk grond? 
Wy föeren wal de wereld reeuwn, Wij voeren wel de wereld rond 
maar wezzen der wier hanne dreeuwnmaar werden er weer-heen gedreven 
en sochten der us ankergreeuwn; en zochten daar onz' ankergrond; 
wy dwiilen der as bern al reeuwn - wij zwierven daar als kind al rond -
Wat hè we er in wille feeuwn . . . wat hebben we er een vreugde 

Dat öles is so by us bleeuwn, 
is yn us hetsen fast beschreeuwn. 
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gevonden ... 
Dat alles is zo bij ons gebleven, 
is in ons hart vast beschreven. 



Wat bynt us oon dat lytj stok laun? 
Och, 't minste is us al in bjaun; 
of is it maar fan dun of straun 
in haunfol saun. 

Pita Grilk - Livvensliet 
Der roont ien troch 't gemoed in lièt, 
dat klinkt so fol , dat klinkt so swiet; 
dat sjongt syn bliid ferlangjen ut 
mooi 'n sonneklair gelut. 
As mooimond dieuwzend blome 
bringt, 
as sonjiet ieuwr de wereld blinkt, 
dan sjongt aik 't livven mooi syn liet 
as 't hets syn klusters epen slut. 

Wa feur dat liet syn wiergai heert, 
dy 't synen lyke bliid utfiert 
yn klank en wezzen twa-gesang, 
dy kin 't wal sjonge livvenslang. 

Coba Fenenga - Lytje Pole 
Wer it tuerejiet syn stralen 
gliide liet ieuwr see en laun 
Wer de lytje kniine spylje 
yn it wairme saun, 
wer de protters en de moske 
kwetterje yn de aude geut 
Wer de meue blaue distel 
Yn de sommer bleut. 

Wer eeuwnneuzel lytje huzen 
har ferschulje yn it grien 
Wer de strieten schrove binne, 
altyd krais en schien 
Wer se ieur de eeuwnderdare ruppe: 
't weer is gued, af 't weer is min 
Der wit ik dan dat ik op de 
Lytje Pole bio. 

Wat bindt ons aan dat klein stuk land? 
Och, het geringste is ons al een band; 
al is het maar van duin of strand 
een handvol zand. 

Levenslied 
Er loopt je door het gemoed een lied 
dat klinkt zo vol, dat klinkt zo zoet; 
dat zingt zijn blij verlangen uit 
Met een zonneklaar geluid. 
Als meimaand duizend bloemen 
brengt, 
als zonlicht over de wereld blinkt, 
dan zingt ook het leven met zijn lied 
Als het hart zijn kluisters open doet. 

Wie voor dat lied zijn weerga hoort, 
die het zijne net zo blij uitvoert 
in klank en woorden twee-gezang, 
Die_ kan het wel zingen levenslang. 

Lytje Pole (=Schiermonnikoog) 
Waélr het torenlicht zijn stralen 
glijden laat over zee en land 
waar de kleine konijµen spelen 
in het warme zand, ._ 
waar de spreeuwen en de mussen . 
kwetteren in 'de oude goot 
waar de mooïe blauwe distel 
In de zomer bloeit. 

' 

Waar onnozel kleine huizen 
zich verschuilen in het groen 
Waar de straten geschrobd zijn 
altijd keurig en schoon 
Waar ze over de onderdeur roepen 
't weer is goed, of 't weer is slecht 
Daar weet ik dan dat ik op de 
Lytje Pole ben. 
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Een eilander Volkslied? 
Pieter Fokkes Visser 

Van een dorpsgenoot kreeg ik enkele jaargangen van het Friese weekblad 
· Sljucht en Rjuchf. In nr. 31 van de 39e jaargang, dd. 3 augustus 1935, vond 
ik op pagina 491, een artikeltje onder de kop Skiermuntseach, dat ik hieron
der vertaal. 

Schiermonnikoog 

Het ging net zoals het oude versje zegt: Foart älde kedde, nei Dokkum ta .... 
Maar nee, ik reed niet met een paardje, maar met een mooie autobus. 
Toen ik in Dokkum uit moest stappen, zag ik daar weer een bus staan met 
"Nes" er op. Die ging dus naar de geboorteplaats van Nynke van Hichtum. 
Maar die bus moest ik niet hebben. Hier dicht bij de plaats van overlijden 
van de Heilige Bonifatius, moest ik overstappen naar Oostmahorn. Door de 
vette zeeklei reden we daar heen. Och, och, wat ligt daar zware beste grond. 
Wat heeft Friesland toch een veelvoud aan grondsoorten. Zo kwamen we bij 
de hoge zeedijk, daar dobberde de boot die ons naar Schiermonnikoog zou 
brengen al op en neer. De zee was onstuimig en ons bootje danste danig op 
en neer. Nu moest ik denken aan de oude Vikingen, hoe die in oude tijden 
over de wilde baren snelden in hun kleine houten schepen ... Nee, dan had
den we niet te klagen. Zo kwamen we aan de pier. Van de pier in de kwelder 
(?pfv) en dan het dorpje tegen de duinen. Och wat is dit weer een allerkoste
lijkst stukje van Friesland. Het aardige dorpje in de bomen, de dennenbos
jes, de duinen, de konijntjes, de vogels, de hazen, de strandjutter zwaar 
zwoegend onder zijn korf met hout... Dan boven op het hoogste duin het 
uitzicht over het grote water dat tot aan de pool reikt. 
En wat een gulle bevolking! En wat kunnen ze daar hun eilander volkslied 
zingen. Ze spreken daar nog al wat anders dan aan de vaste wal. Pake = bei
te, wang = tjaik. Kijk willen jullie het eilander volkslied es lezen? Hier is het: 
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Reeun troch de see besletten 
Leit er en: lietj stok greeun, 
't Lieke ieënsaam en verlatten 
Maar heel voole hew et veun. 
En 't meuje 'r van wille besjonge. 
Wer is meujer golfslag ? 

Wer uutgestrekter straaun ? 
Wie ken der ieuren roone 
Op 't meuje gele saaun ? 
Uus eilaaun, uus eilaaun, wie 
wills it net verlieëze 
't meuste plak op uus heele ieëze. 



Iene sommer komt et badvolk 
Van stêd en van et laaun 
Om uus meuje duune 
En om uus meu got (great) straaun 
De duune, uus duune, de planten da greu'ér 
De vieuwlen (fûgels) sjonge 'r en de bloome du bleu ér 

Wie sjaier knienen roonen 
Aik speuren van de haas, 
En vier ien het aisten 
Dêr is de kaowe (kobbe) baas. 
Uus eilaaun, steinsduune, de kwelder en de keuj, 
Wie haauw der van, want het is der so meuj. 

Dan nog veulra (?) net verjette 
Wat uus de suudkaaunt bieët: 
Ieuur (oer) 't wetter de kust ien 't verschieët. 
Die diek as een bolwerk, vroeger dat veur de see 
Bewaorre uus huuzen, veur et stormgetee, 

En twisken diek en duune 
Reeuom ien baaim (beammen) en grieën 
Der staaie uus lietje huuzen 
So ovin (eigen) veur uus, schieën. 
En dan nog ien dat aoles, de auderlike weuning 
Wie wenje hier vree, veele uus as een keuning. 

H.J. 

(Helaas heb ik de betekenis van de initialen HJ. niet kunnen achterhalen. Hier 
en daar heeft de schrijver tussen haken ter verduidelijking een fries woord ge
plaatst. In de eerste regel van het op één na laatste vers noemt hij het woord 
"veulra''. Het vraagteken daarachter is van mijn hand omdat ik dit woordje niet 
kan thuisbrengen. Wie kan mij helpen? De spelling die in het zgn. eilander 
volkslied is gebruikt, wijkt nog al af van die nu wordt gehanteerd. Jammer dat 
er geen melodie bij is aangegeven. 
Zijn er nog eilanders die dit lied kennen?) 
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Uit de archieven 
Huwelijken aan de wal - 3 
Pieter Fokkes Visser 

Ook in Dokkum vinden we namen van Schiermonnikogers uit de 1 7e eeuw. 
Opmerkelijk is dat aan het begin van de eeuw de ondertrouw wordt geregis
treerd terwijl later de datum van huwelijksvoltrekking (ook) wordt geno
teerd. 

Ondertrouwd te Dokkum: 
16jul 1613 

Jochum Jetses van Schiermonnikoog met Atke Ellesdr van Dokkum; 
16 maart 1622 

Jan Hendrix van Schiermonnikoog met Maycke Teunisdr van Dok
kum 

23 december 1623 
Jacob Pieters van Schiermonnikoog, strandvoogd, met Trijntje Rei
ners van Dokkum 

21 april 1626 
Roeleff Auc_kes, geboren te Dokkum, met Trijn Driuus11 van Schier
monnikoog 

8 september 1646 
Cornelis Pieters van Dijk van Schiermonnikoog, predikant21, met 
Aefcke Claesses van Schiermonnikoog 

2 januari 1647 
Tuecke Lieuwes van Dokkum met Martien Jans van Schiermonnikoog 

20 april 1650 
Wilhelmus van Tuynen van Dokkum, notaris publicus en procu
reur-postulant, met Trijntie Reiners, wed. van Jacob Pieters Mars
wal, in leven drost van Schiermonnikoog 

8 augustus 1650 
Pyter Marswal, convooimeester van Schiermonnikoog en tonnen
meester van de Gedeputeerde Staten van Friesland, met Geertie 
Cornelis van Dokkum 

19 januari 1656 
Sytse Janses van Emden met Auckien Wygers van Schiermonnikoog 

3januari 1657 
Bote Jansen van Dokkum, makelaar, met Doetie Douus geboren te 
Schiermonnikoog 

0 in het oud handschrift zijn de letters u en v soms moeilijk te onderscheiden. Vermoedelijk 
moeten we hier lezen: Trijn Drivus. Zie jaargang 14 (2012) nr. 2 van dit tijdschrift, pag, 54 en 
55 

" zie Arie van der Stoep: In het voetspoor van monniken, pag. 33 
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19juni 1658 
Petrus Marswal, secretaris en tonnenmeester van de provincie 
Friesland, ontvanger van de convooien en licenten en luitenant 
van Schiermonnikoog, met Dieucke Rodingenus 

3 maart 1660 
Marten Jansen van Dokkum met Grietie Jacobs Merswal van 
Schiermonnikoog 

Gehuwd te Dokkum: 
24 april 1664 

Jan Lammerts Duister van Dokkum met Rinske Andries van 
Schiermonnikoog 

15 juli 1666 
Harmen Geerts van Freen (Vries) omtrent Grol, wever, met Antie 
Andries van Schiermonnikoog 

3e proclamatie te Dokkum op 29 sept 1667 
Pieter Luitiens van Dokkum met Lysbet Minnes van Schiermonnik
oog 

Gehuwd te Dokkum 5 mei 1672 
Tiepke Martens van Dokkum, burger en meester kleermaker, met 
Remkjen Dirx van Schiermonnikoog 

28 oktober 1677 
Antonius Lambergen van Dokkum, schoolrector, met Anna Mars
wal van Schiermonnikoog 

6juni 1680 
Pier Cornelis van Blija met Trijntie Clases van Schiermonnikoog 

2 januari 1687 
Mattheus Clasen van Schiermonnikoog met Hîltje Clases van Dok
kum 

20 februari 1687 
Jack.Ie Wopkes Donama'1 van Schiermonnik'.oog, meester glasen
maker, met Wytske Hendriks Parsijn van Kollum 

11 juli 1691 
Jan Tieerds van Workum, meester koperslager, met Janneke Fetters 
van Schiermonnikoog 

15 september 1695 
Hendrik Renses van Dokkum met Emmichje Fedders van Schier
monnikoog 

21 april 1 709 
Henricus Decama van Dokkum, procureur-fiscaal van Schiermon
nikoog, met Elisabet Lubberti Arents van Schiermonnikoog 

'' zie dr H. Feenstra in het Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel 41, 1987: De Schier
monnikoger families Donama en Donema, pag. 209 e.v. en speciaal pag. 218. 
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Hendrik Tjebbes 

Gerard Mast 

Uit het: Kollumerland proclamatieboek inv. nr. 112 (1728-1743) blz 37, d.d. 
13-8-1729. 

'Bote Rinses dijkgrave van Kollumerl. won. te Kollum b.b.c. zekere acker on
der Oudwoude aan de Zandwegh van Aaltie Pijters L(?)urk huisvr. van Hend
rik Tjebbes wonagtig op't Eijlandt Schiermonnikoogh voor de somma van 
38 car. gulden.' 
(b.b.c. betekent 'begeren boden en consent'. Als een verkoop bij proclamatie be
kend gemaakt wordt geeft de koper aan dat hij graag wil kopen. 
Dan kunnen anderen daar nog bezwaar tegen maken door het 'niaar' (belet) er 
op te leggen). 

Deze Hendrik Tjebbes en Aaltje Pieters komen ook voor in het Geslachten
boek van Teensma op blz. 20 als de eerste generatie van het tweede geslacht 
Bakker. Teensma stelt dat beiden in 1680 geboren zijn: Hendrik in Kollum en 
Aaltje ook? In 1631 woont het echtpaar op Hoogdorp . 

Bibliografie van Schiermonnikoog. 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD's e.a. 
over het eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsar
tikelen, maar aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de be
doeling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren! 
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een arti
kel over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vind
plaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt 
u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .. .. 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 

* 'Rust keert terug op Schiermonnikoog', Veldpost, 18 augustus 2012 
Interview met LTO-afdelingsvoorzitter en melkveehouder, Johan Hagen. 

* 'Zo is de strandtent en nog, en zo is hij weg', in de rubriek 'deklus', Leeu
warder Courant, 15 oktober 2012 

Over Luit Balk en zijn strandtent. 

* 'Wijken voor het water', bijlage Noord-Hollands Dagblad, 24 november 
2012 

Verslag van een poging tot wandelen op de Oosterkwelder (ingestuurd door 
Thea Wegner-Gardenier, Hoorn) 
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* 'Help, Schiermonnikoog ontvolkt', Leeuwarder Courant, 1 december 2012 
Artikel over krimp en woningmarkt op het eiland, waarin een interviewtje 
met Eelke en Dewie-Rose van der Heide. 

Verenigingsnieuws 
Van de bestuurstafel - november 2012 

Letta Visser 

Op het moment dat u dit tijdschrift leest zitten we al weer gezellig bij de 
kerstboom aan het einde van 2012. 
Terugkijkend hebben we een hectisch jaar gehad, We moesten op zoek naar 
een nieuwe voorzitter maar dankzij de welwillendheid van Piet Pokkes Vis
ser om het bestuur gedurende deze zoektocht als interim voorzitter te on
dersteunen,hadden we de tijd om rustig rond te kijken. Ook de onzekerheid 
over wel of geen expositie i.v.m. de bouw van de Promenade hield ons be
zig. Maar gelukkig konden we dit jaar op onze vertrouwde plek nog een ge
slaagde expositie maken. De Promenade heeft ook dit jaar veel tijd geno
men. 1 november j.l. heeft het bestuur met de andere participanten van de 
Promenade een presentatie gehad over het gebouw en de invulling ervan. 
De reacties waren positief. 
De open markten deze zomer hebben weer veel mooie verhalen en contac
ten gebracht, altijd leuk om een avond de kraam te bemannen. 
Veel boeken " In het voetspoor van monniken" zijn over de tafel gegaan. Het 
jaarboek 2011 is daarentegen minder verkocht dit jaar. 
We mochten een flink aantal (18) nieuwe leden begroeten, helaas moesten 
we ook een aantal leden (8) vaarwel zeggen. 

De Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Peer beschikt over een rijk ar
chief met historische foto's van het eiland. Wij hebben u daarin een kijkje 
gegeven in het gemeentehuis. Jan Holwerda is met een aantal foto 's langs de 
streken gegaan. Hij nam zijn camera mee, stelde zich op waar de fotograaf 
vele jaren geleden gestaan moest hebben en drukte af. Van het geheel werd 
samen met Thijs en Zwaan Haasjes een DVD gemaakt. Oud (foto 's van het 
dorp van 1889 tot 1956) en nieuw (2012). Op 26 april hebben Jan Holwerda 
en het bestuur van 't Heer en Peer deze DVD aangeboden aan Burgemeester 
Stellinga en aan de gemeente Schiermonnikoog. 
De expositie " Een kijkje in eilander verleden" wordt goed bezocht en de be
zoekers zijn enthousiast. Het traditionele themanummer heeft dit jaar plaats 
gemaakt voor een DVD waar de eilander taal centraal staat en dus goed past 
bij de expositie. Hierop krijgen we veel waarderende reacties. Mensen die 
hun best doen .om de gedichten en de prachtige verhalen, in het eilanders, 
te begrijpen en te vertalen. De expositie is in de kerstvakantie nog te zien. 
Daarna moeten we opruimen en plaats maken voor de bouwvakkers. We 
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verwachten dat we eind 2014 in de nieuwe Promenade weer zichtbaar zijn. 
Voor 2013 zijn we plannen aan het maken. 

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 22 
februari 2013, plaats: het Dorpshuis en aanvang: 20.00 uur. 
De agenda en de verslagen (verslag ALV 24 februari 2012, jaar- en financieel 
verslag 2012) zijn vanaf 1 februari 2013 op te vragen bij de secretaris Letta 
Visser: info@theerenfeer.nl, of te raadplegen via de website: 
www.theerenfeer.nl 
Ook liggen ze ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het bezoekerscentrum 
"De oude centrale". 
Het gedeelte na de pauze is nog niet bekend. 
Van het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar Nettie Tammes en Jan Piet 
Dijkstra. Marga Flink en Remkje Bouman-Visser hebben eerder dit jaar te 
kennen gegeven uit het bestuur te gaan. 
Op verzoek van de heer Gorsic, medewerker van de gemeente Schiermon
nikoog, heeft het H&F een bijdrage geleverd aan de naamgeving van 11 nieu
we paden op het eiland. Waar mogelijk is voor een naam in de eilandertaal 
gekozen. Een Nederlandse vertaling is daarachter vermeld. Niet voor alle pa
den is nog een naam gevonden. 

De redactie van het jaarboek 2012 is weer hard aan het werk en we streven 
er naar de presentatie 28 maart 2013 te houden. Het belooft weer een mooi 
jaaroverzicht te worden. 
Het archief in kaart brengen is een hele klus. In samenspraak met Tjeerd 
Jongsma, de streekarchivaris, is er een concept beleid m.b.t. archiveren van 
voorwerpen geschreven. In 2013 moeten we dit verder uitwerken en vast
stellen. H en F bezit een opslag van meest door schenking bijeengebrachte 
voorwerpen; Onze statuten spreken van 
A. vergaren en registreren 
B. bewaren 
C. onderhouden 
Hoe gaan wij daar nu en in de toekomst mee om. 

Collecties die aan de Cultuur Historische Vereniging 't Heer en Feer worden 
geschonken (foto's, persoonlijke archieven) worden onder de noemer "Col
lectie 't Heer en Feer" bewaard in het gemeentearchief van Schiermonnik
oog en beheerd door de streekarchivaris. 
De inhoud van de collectie is te zien op de site van het Historisch Archief 
N.O.Friesland, www.hicnof.nl. 
De collectie is in te zien op de dagen dat de heer Jongsma aanwezig is, op 
het gemeentehuis van Schiermonnikoog Nieuwestreek 5, telefoon: 0519-
535050. 

Ook dit jaar hebben we weer prachtige schenkingen gekregen. We danken 
alle gulle gevers weer hartelijk en zorgen voor een goede bewaring voor nu 
en voor de toekomst. 
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U ziet dat er veel te doen blijft en aangezien we allemaal vrijwilligers zijn is 
het soms passen en meten wat tijd betreft. Daarom hebben we onze vrijwil
ligers 1 november j.1. willen bedanken met een Dankjewelborrel. Een gezel
lige bijeenkomst in de Tjattel , waar we met z'n allen nog even hebben geno
ten van een prachtige film, gemaakt door Dick Kool , tijdens de onthulling 
van de Golf voor de gevallenen op zee of in den vreemde. 

Het bestuur van 't Heer en Feer wenst u gezellige kerstdagen en een mooi 
2013 ! 

Aanwinsten. 
Derde kwartaal 2012 

50. Stenen kruik beschilderd door Luitjen Elles. 
51 . Twee zilveren lepeltjes van Schiermonnikoog. 
52. Delftsblauw sigarettenbekertje met afbeelding van de vuurtoren. 
53. Het boek tekeningen van Schiermonnikoog door Simon Gerds. 
Dit is aangeboden door een mevrouw die anoniem wenst te blijven. 

Het verhaal bij de stenen kruik. 

Augustus 1953 waren we voor de 
eerste keer op Schiermonnikoog. 
In het vakantiehuis, toen nog 'de 
Viking' geheten, op de hoek van 
het Karrepad en het Vuurtorenpad. 
Op het strand vonden we deze (on
beschilderde) kruik. 
Iemand vertelde ons, dat op Vier
huizen Luitjen Elles woonde, die 
voor badgasten souvenirs beschil
derde. 
Meestal waren dat schelpen; grote 
strandgapers of aangespoelde stuk
jes hout. 
Het onderwerp mocht jezelf kie
zen:bv. een bootje.vuurtoren.huisje 
of iets uit de natuur. En dat deed hij 
voor: jawel - 5 stuivers. 
Toen wij met deze kruik kwamen 
zei hij, en dat enigszins bezwaard, 
dat het beschilderen ervan toch 
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wel 25 stuivers moest kosten.gezien de tijd.dat hij ermee bezig zou zijn en 
de hoeveelheid verf. 

Een paar dagen later mochten we hem komen ophalen. Omdat we 
vonden.dat het zo mooi geworden was en er blij mee waren.gaven we het 
dubbele bedrag. 
Op ons verzoek en daar moesten we een beetje op aandringen heeft hij het 
toen nog gesigneerd. 

Destijds heeft hij op ons, 18-jarigen, indruk gemaakt. Ik herinner mij hem 
als een oud-visserman;in het zwart gekleed en goed 80 jaar. 
Samenwonend/ verzorgd door een 'huishoudster',waarvan ik de naam niet 
meer weet. 
Zij stond je, als je kwam, het eerste te woord. 
Toen we in 1954 met vakantie terugkwamen was hij, meen ik, al overleden. 
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Van de redactie 
Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat vanaf dit jaar de reguliere nummers 
zullen verschijnen in de maanden 2, 6 en 10 - dus in februari, juni en oktober. 
Vandaar dus dat u zo kort na het laatste nummer van de vorige jaargang, nu al 
weer een nummer in de bus krijgt! Ondanks de korte voorbereidingstijd hopelijk 
weer een nummer met voldoende mogelijkheden om uw historische belangstel
ling te wekken en ... om eens te reageren! We zijn wel weer eens benieuwd wat u 
van ons tijdschrift vindt. 'Ons tijdschrift', daar bedoelen we niet mee 'van de re
dactie', maar 'van ons allemaal'- van redactie, maar ook van de lezers! 
Als je een tijdschrift maakt, dat na vluchtig doorkijken bij het oud-papier belandt, 
ben je niet echt goed bezig (hoe leuk de voetbalclub of een andere instantie die 
het oud-papier ophaalt het ook vindt). Dus: laat het ons eens weten, wat u van 
ons tijdschrift vindt. En als u dan toch aan het schrijven bent: misschien hebt u 
ook nog een bijdrage voor het tijdschrift - over vroegere of nabije geschiedenis! 
Maar voorlopig hopen we dat u kunt genieten van de bijdragen in dit nummer! 
Vliegtuigen op het strand, een haan in de mast, een dominee en een leraar, een 
jarige school, noodgeld uit de oorlog, duiken in de archieven, verenigingsnieuws 
- ondanks die korte voorbereidingstijd toch wel een compleet nummer! 
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Zo gaat het niet elke dag! 
(uit de N.C.R.V. omroepgids van 17 maart 1956; van Hilbrand 
Abma. Foto's uit het archief van Foppe Schut) 

"Man, kom dan vliegen" zei Foppe Schut van Schiermonnikoog .. . 

Sommige uitzendingen komen tot 
stand op een manier, die nodig eens 
zwart op wit gezet moeten worden. 
Wanneer u op 1 9 maart gaat luiste
ren naar de Chr. Gemengde Zang
vereniging "Hosanna" op Schier
monnikoog, zult u aan de opname 
zelf niets bijzonders horen. U zult 
alleen merken dat "Hosanna" een 
goed koor is en dat Foppe Schut, die 
op het eiland een warenhuisje ex
ploiteert, waarin u zowel boter, wa
gensmeer, pijptabak als erwten-in
blik kunt kopen , een goede dirigent 
is. Maar diezelfde Foppe Schut was, 
met zijn hele koor, ontroostbaar 
toen tengevolge van vorst de boot
verbindingen met Schiermonnikoog 
uitvielen en de radio-opname niet 

door dreigde te gaan. U weet, dat dit waddeneiland practisch gedurende de 
hele maand Februari voor verbindingen met de vaste wal was aangewezen 
op de toestellen van de Koninklijke Luchtmacht. En in normale tijden is een 
reis naar Schiermonnikoog al geen kleinigheid; laat staan, dat het in de win
ter moet gebeuren met vijftig kilo apparatuur, twee technici en twee mede
werkers van de N.C.R.V. Telefoontjes vlogen over en weer van en naar 
Schiermonnikoog. ,,Komen jullie toch vliegen, man!" zei Foppe Schut, tus
sen twee klanten door. ,,Als het moet, komen we met het hele koor de 
landingsbaan aanvegen en krijgen jullie nog een serenade ook!" Als je zo'n 
antwoord krijgt, van een geïsoleerd eiland, wordt het hard tijd, zelf ook eens 
wat te doen, vond onze muziekafdeling. Samen met de reportagedienst 
-werd een groots plan gesmeed, om een dubbele expeditie naar Schiermon
nikoog te ondernemen: één voor een rechtstreekse reportage over het isole
ment en één voor de opname van het koor. Maar, kon je aan de Luchtmacht 
wel vragen of hij ons wilde vervoeren naar Schiermonnikoog? Hadden die 
mensen niets anders te doen? We telden nog eens al die koffers na met tech-
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nische apparatuur, die nodig zouden zijn, om de expeditie te doen slagen. 
Elf koffers. Vierhonderd vijftig kilo apparatuur. Vier man. Tja, we wisten, dat 
de Luchtmacht op zijn tijd graag de N.C.R.V. ter wille is, maar in dit geval 
voelden we ons toch wel als het mannetje Piggelmee, dat aan het tovervisje 
zoveel vroeg, dat hij bij wijze van strafoefening, in een oude Keulse pot te
rugkeerde. Maar we waagden het. Telefoontje naar Willem van Veenendaal, 
oud-vlieger, hoofd van de Luchtmacht-voorlichtingsdienst. Willem zei: ,,Ik 
vraag het aan de generaal". En de generaal zei: ,,Accoord!" Zo vlogen we, op 

Bij de aankomst op het strand. Op de achterste rij vlnr: Corrie Dijk, Jacqueline Visser, Lodewijk van 
der Veen, Renze van Dijk, Foppe Schut (met fototoestel - deze foto heeft hij dus niet zelf gemaakt!), 
onbekend (medewerker NCRV), Henk de Groot. Achter Henk de Groot: j. Holwerda-de Wilde en me
vr. Van Dijk ( de vrouw van Pieter van Dijk). Op de voorgrond in een halve cirkel vlnr.: onbekende 
man met hoed, piloot 1, piloot 2, piloot 3, Goos Kamphuis (radioverslaggever bij de NCRV), piloot 4, 
piloot 5, piloot 6. In de halve cirkel: burgemeester Anker en twee kinderen - Griet Holwerda en 
Griet van der Zee. Op de voorgrond: onbekende vrouw en kind. 
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een winterse zaterdag, met twee Domini's en vier Piper Cubs (red.: dit moet 
zijn drie Pipers en een Auster - zie hieronder) van de vliegbasis Leeuwarden 
naar het in nevels gedoken Schiermonnikoog. Onze muziekmedewerker 
Henk Eggersman, die vóór me zat, gaf mij, vanuit de lucht een levendige be
schrijving van het 800-inwoners tellende eiland, waarmee hij door familie
banden sterk is verbonden. 
Op het strand zélf stond de jarige burgemeester, die onmiddellijk gamellen 
chocolademelk leeg begon te schenken en dirigent Foppe Schut maakte de 
foto's, die u op deze pagina ziet afgedrukt. 

Een paar uur later draaiden onze eigen stroomopwekkers in de Gerefor
meerde kerk van Schiermonnikoog en Foppe Schut dirigeerde "Hosanna", 
ondanks alles, ondanks isolement, vorst, kou en zware apparatuur. Op de 
preekstoel stond Henk Eggersman voor de microfoon: ,,Opname vijf secon
den na nu .. .!" Alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Trouwens, deze 

Hosanna onder de walviskaken (de foto zoals die in de NCRV-gids heeft gestaan). 
1.Hiltje Holwerda, 2. Tjikke Visser, 3. Klaske Visser, 4. 

,~~ ~-~ ,,,Pl. t:@ fo_.t0. Minkie Sijtsma, 5. Garda Visser, 6. Corrie Faber, 7. Jan-
/ ,)"' .l. RI / ' "F' l.. tje Holwerda, 8. Nelly Stehouwer, 9. Martha Klontje, 

/ ,r:11.,_,,VdJ.. A G'i 10. Klaske Vlasma, 11 .Jacqueline Groendijk, 12. Aukje 
!71 /1) q ~ ~ ,../z, Kooistra, 13. Annie Visser-Kalfsbeek, 14. Jan Klontje, 

,... " ,; " ;.,t·; -~-~,,,,rJl. 15. Willy Klontje-:]euring, 16. Johannes Kooistra, 17. 
Netty Klontje, 18. Alie Klontje, 19. Leendert Abma, 20. Simon Dijkstra, 21. Pope Smids, 22. Cees 
Diepstra, 23. Piet Vlasma, 24. Anneke Dijk. 
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week begint de Lente alweer. We zijn de koudegolf al weer bijna vergeten. 
Maar voor ons blijft de opname, die u 1 9 maart kunt horen, een winters 
avontuur - een hoogtepunt, toen de thermometer op zijn dieptepunt stond! 

G.K. 

Jarige burgemeester kreeg luchtvloot op bezoek 

(Uit de Leeuwarder Courant van 2 7 februari 1956) 

Burgemeester J. Anker van Schiermonnikoog is eigenlijk maar in een won
derlijke tijd jarig: meer dan eens heeft hij deze voor hem en zijn gezin zo be
langrijke dag tijdens het isolement van zijn eiland moeten vieren en moest 
het bezoek beperkt blijven tot de kring van eilandbewoners. De mannen van 
de Koninklijke Luchtmacht, die in de laatste tijd schier dagelijks als redden
de engelen voor de eilandbewoners optreden, hebben ook hier gezorgd voor 
de "fordividaesje", die een jarig mens eigenlijk toekomt. Zo zag burgemees
ter Anker, toen hij zaterdag (red.: 25 februari) omstreeks het middaguur op 
het Noorderstrand van zijn eiland stond te wachten op het luchtbrugvlieg
tuigje, niet één vliegtuig naar beneden duiken, maar liefst zes. Twee Domi
ni's, drie Pipers en het Waddenvliegtuig PH-NET en daaruit stapten met uit
gestoken hand de kolonel R. Hofstede, commandant van het Leeuwarder 
garnizoen en de vliegbasis, luitenant-kolonel J, van Arkel, luitenant-kolonel 
Donkersloot, kapitein F. Nieuwenhoven, kapitein J. Linzel, sergeant-vlieger P. 
van der Burgt, sergeant-vlieger G. ten Oever en burgemeester R. Walda van 
Idaarderadeel, vroeger van Ameland; de man van het Waddenvliegtuig. Kolo
nel Hofstede bood de jarige burgervader namens de luchtbrug-vliegeniers 
bloemen aan en de heer Anker onthaalde de mannen op warme chocolade 
en koude koek. Met de vliegtuigen kwamen ook enkele mensen van de 
NCRV mee, die vanavond een uitzending over Schiermonnikoog zullen ver
zorgen (van tien voor tot tien over negen) en die opnamen zullen maken van 
het chr. gemengd koor "Hosanah" onder leiding van de heer Foppe Schut. 
Deze opnamen - verzorgd door de NCRV-muziekmedewerker Eggersman -
zullen op 5 maart worden uitgezonden tussen zes uur en twintig over zes 's 
avonds. 

Over het Waddenvliegtuig vinden we informatie op de website: De geschiede
nis van UMCG Ambulancezorg 

In het begin van de vijftiger jaren is veel gesproken over een eigen vliegtuig 
voor ziekentransport vanaf de Waddeneilanden. Op 23 juli 1953 werd na 
toestemming van de gemeenteraden van Vlieland, Terschelling, Ameland en 
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Schiermonnikoog een dergelijk vliegtuig gemeenschappelijk aangeschaft. 
Het was een gebruikte Auster Mk V (registratie: PH-NET). Het vliegtuig werd 
op 12 december 1 953 geregistreerd op naam van de gemeente Ameland te 
Nes en was uitgerust met een brancard en droeg een rood kruis op de romp. 

In 1 954 zou een gemeen
schappelijke regeling in 
het gebruik van het toe
stel voorzien. Het was 
voor onderhoud gestatio
neerd op de Vliegbasis 
Leeuwarden en werd ge
vlogen door luchtmacht
personeel. Het werd niet 
alleen voor ambulance
vluchten gebruikt, maar 
ook voor het vervoer van 
post, vracht en passagiers. 

25 februari 1956 - het Waddenvliegtuig op het strand van 
Schiermonnikoog, als onderdeel van de 'luchtvloot' op die De eerste patiënt zou op 
dag. In het midden Goos Kamphuis, bij de staart van het 28 januari 1954 van 
vliegtuig een medewerker van de NCRV; de andere drie zijn Leeuwarden naar Ame
onbekend- land worden vervoerd, 
ware het niet, dat het vliegtuig iedere dienst weigerde als gevolg van een ka
potte magneet. Het heeft meer dan 200 vluchten gemaakt, ook met hoog
waardigheidsbekleders. Het zou voor minimaal 86 Waddeneilandbewoners 
levensreddend zijn geweest. Het vliegtuig bleek toch zeer onderhoudsgevoe
lig. In juli 1955 keurt de Rijksluchtvaartdienst het toestel af en moest het 
voor reparatie naar de Nationale Luchtvaartschool in Hilversum. Op 21 no
vember van dat jaar kon het weer worden opgehaald. Twee jaar later mag 
het vliegtuig weer niet vliegen alvorens een aantal maatregelen zijn getrof
fen, waarna op 12 augustus de gemeenteraad van Ameland besloot het 
vliegtuig te verkopen, indien de overige Waddengemeenten, alsmede Gede
puteerde Staten ook instemmen. Het vliegtuig werd al op 28 augustus 1957 
voor 5000 gulden verkocht. 
De gemeenschappelijke regeling werd pas op 7 juli 1 961 opgezegd en ein
digde op 1 januari 1963. 
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Als u dit leest duurt het nog wel even voor het Pinkster is, maar toch hier al
vast een verhaal over Kallemooi. En wel een verhaal uit het tijdschrift 'De Wan
delaar' van mei 1939. 

Folkloristisch Pinkster-festijn 
op Schiermonnikoog 
]. P Wiersma 

Kort voor Pinksteren was ik op "Schier" aangekomen met het voornemen 
het feest van Kallemooi mee te vieren. Ik vond er een bevolking, die aange
stoken was gelijk de Amelanders het zijn in de week voor Sinterklaas. Men 
voelde het dadelijk na de aankomst: er broeit hier wat in de lucht, er worden 
heugelijke dingen voorbereid. 
Het viel mij op, dat van heinde en ver de oudeilanders naar hun geboorte
plekje terugkeerden. lederen dag zette de bus een aantal bij den dijk te Oost
mahorn af en 's avonds waren er weer nieuwe gezichten bijgekomen. ,,He, 
Jeen, 'k heb je in geen tien jaren gezien .... " Handen drukken, informeeren 
naar de huisgenooten - en dan liep 't tenslotte uit op een Kallemooi-praat
je: ,,Ik docht, ik ben in zoo lange jaren niet op Schier geweest, ik wil er nou 
met Pinkster heen en den haan mee naar boven hijschen" . . . . Wie zoo met 
overtuiging instemde met het Kallemooi-gebeuren, bewees daarmee dat hij 
het oude Schierster hart nog op de rechte plaats droeg en als belooning 
werd hij door de leden van het Kallemooi-comité meegevoerd naar de jacht
weide (red.: oud Fries woord voor 'gelagkamer') van het hotel, waar met los 
en royaal gebaar de brandewijn werd rondgediend. 
Iedereen was door het naderend Pinksterfeest aangestoken. 0, hoe dat trokr 
Wopke Feninga, die ter eere van den Kallemooi met hoogen hoed en kokar
de was getooid, en aldus uitgedost, de Schiermonnikoogster meiskes vrool
ijk ten dans geleidde, moest ons - tusschen twee dansen in - even het ma
gisch verband tusschen Kallemooi en hem uitleggen. Een paar dagen voor 
Pinksteren had hij te Hamburg "den oude" de hand op den schouder gelegd 
en hem met enkele woorden verteld, welke onwederstaanbare dingen hem 
naar zijn eiland trokken. Nauwelijks had Wopke Feninga met zijn voetzolen 
een kluit van zijn dierbaren geboortegrond aangeraakt, of daar hadden ze 
hem intusschen reeds tot "president van den Kallemooi-Pinkster" gemaakt. 
Ik zou nog ervaren, dat oudkapitein Feninga, die in zijn jeugd door een 
noodlottig gebeuren een zijner oogen kwijt raakte, en aldus gedwongen 
werd een carrière op te geven, als "president" van Kallemooi onovertrefbaar 
en onvervangbaar was, vanwege kwaliteiten, die ook aan Rink Dubblinga, 
den schipper van den reddingboot, in milde maat geschonken bleken te zijn 
Het was deze Rink Dubblinga, die den haan mitsgaders de gansche kraam 
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van onafscheidelijke attributen, een meitak, een vlag, een dwarslat, twee 
leege flesschen en wat hanenvoer, de lucht in dirigeerde. 
Ook de burgemeester had zich laten vermurven door den Kallemooi-geest! 
Oorspronkelijk was verordineerd, dat het dansen tot middernacht en niet lan
ger mocht duren. Eenmaal in de vreugde-sfeer verzeild, werd dat geen orden
telijk uur meer geacht: twaalf uur als slot van zoo een feest - dat kon toch 
niet meer billijk heeten? moesten groote menschen pas over kinder-bedtijd 
dan al uitscheien? Toen de zaak er aldus voorstond kwamen Dubblinga en Fe
ninga in actie en zij vielen met de geheele feest- en Kallemooi-commissie 
den burgemeester op het lijf. Deze toonde zich een ideaal burgervader, die 
het uur kent, waarin de teugels gevierd mogen worden. Daarvoor was geen 
audiëntie op het gemeentehuis noodig. Lachend gaf de burgemeester toe
stemming om te dansen tot ieder uur, dat de liefhebbers maar wenschten. 
Het mooiste waren ongetwijfeld de volksdansen, die hier een taai leven heb
ben, ofschoon men ze in den seizoentijd niet te zien krijgt. Dan hebben de ei
landers het allen veel te druk; vermaak en avondjool is gedurende het badsei
zoen geheel ingesteld op wensch en behoefte der vastewalsche gasten. 

De "Kallemooi-stap''. 
Toen er genoeg gewalst en geschotst was, brak het mooiste gedeelte van den 
avond aan: eigen volkslied in eigen dialect. Tenslotte kwam als pièce de mi
lieu de gelegenheidsdans aan de beurt. 
Wopke Feninga riep den Kallemooi-stap af door den scheepsroeper; midden 
in den cirkel der dansenden plaatste hij zijn commissiegenoot Rink Dubblin
ga, die in dezen dans een eigenaardige functie had te vervullen. Vijf en twin
tig paren maakten de dansfiguur zooals die bij den Kallemooi-stap is voorge
schreven; als de muziek plotseling ophoudt, moeten de dansenden stil staan 
en een gekraai aanheffen. Ik had er een lief ding voor over gehad te weten, 
hoe de Kallemooi-haan, die in de nabijheid in den boom reeds zijn tweeden 
dag zatte verkniezen, deze kukeleku's wel vond, want het was noch schoon, 
noch rhytmisch. 
Hadden de paren gekraaid, dan zocht Dubblinga een man of een vrouw uit 
den kring, trok dit nummer naar voren en zei op zijn bekende oolijke wijze: 
,,Deze haan (of kip) heeft niet gekraaid!" 

Waarop lachende protesten volgden. Maar steeds was Wopke Feninga het 
met zijn vrind Rink eens, zoodat de uitgekozene onder volmaakte stilte moest 
kraaien. Omdat het niet iedereen gegeven is den Kallemooi-haan gevoelig te 
imiteeren, zag menig veroordeelde tegen deze prestatie op. Maar de aan
maningen van den president en zijn helper waren te amikaal en te troostrijk 
om lang weigerachtig te kunnen blijven. Om ieders "kukeleku" werd dan 
voorts nog braaf gelachen. Tenslotte had Rink het nog alleen maar op de 
vrouwen voorzien. 
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,,Deze wyandotter heeft nog niet gekraaid". 
Het werd aan het einde een dol kukeleku-orkest, en sommige vrouwen kwa
men er ook met "tok, tok, tok" af, wat dan weer uitbundig plezier gaf, vooral 
na Dubblinga's commentaar: ,,Ziezoo, dat ei heb ik weer" .... 
Er volgden andere pittige volksdansen, de Jan Pierewiet en "Jaep, stön stil", 
een fleurige dans, die heden ten dage nog op alle Friesche eilanden, van Sylt 
en Helgoland tot Terschelling en Schiermonnikoog, gekend wordt en ge
danst. In deze volksdansen waren de ouderen den jongeren verre de baas. 
Bij "Jaep, stön stil" heupwiegden de jongeren in den stilstand nog na, maar 
Rink Dubblinga, die toch ook wel door grondzeeën is gegaan, stond na on
geloofelijke wendingen met zijn dame dan plotseling roerloos. 

Het omhoogtrekken van den haan. 
Van het plaatsen van den Kallemooi-boom werd, niettegenstaande het zeer 
late uur, door een talrijk publiek genoten. Van het voorspel smulde men 
reeds. Want dagen lang tevoren houdt men zich bij dit feest der traditie bezig 
met de vraag: wiens hàan ditmaal zal worden gestolen. Inderdaad wordt de 
Kallemooi-haan gestolen, op de wijze gelijk de vorige generaties het deden, 
zonder dat deze Pinksterdiefstal ooit tot gerechtelijke consequenties heeft 
geleid. 
Als Pinksteren nadert, zet iedere bezitter van Kallemooi-candidaten nog een 
extra slot op het kippenhok, zoodat het waarlijk niet gemakkelijk is een 
haan te verschalken. Doch de Kallemooi-bende staat voor niets! zij vindt het 
een heerlijkheid een haan te stelen en sluipt des nachts door het dorp. 
Tenslotte heeft men succes; ergens is een hok opgebroken en een haan be
machtigd; al zijn de hokken nog zoo goed afgesloten, de Kallemooi-geest 
dringt overal door. De eigenaar zal moeten gedoogen, dat zijn haan-stam
boeker drie dagen zweeft tusschen hemel en aarde. Eerst den derden avond 
wordt de Kallemooi-haan naar beneden gehaald; dan komt er aan zijn dienst 
een eind en in den vierden nacht mag hij weer rustig op den stok tusschen 
zijn hennetjes zitten. 
Op deze en dergelijke wijze werd voorheen ook te Zoutkamp, te Paesens en 
Wierum het Kallemooi-feest gevierd, doch alleen op Schiermonnikoog bleef 
het gebruik in eere. Zóó in eere, dat president Wopke Feninga bij het om
hoogtrekken van den haan den hoed van het hoofd nam en het publiek ver
zocht dit eveneens te doen. Door onzichtbare handen werd een mand in het 
licht van een zaklantaarn geschoven: de korf met den gestolen haan! Tien
tallen handen waren noodig om de geheele takelage gereed te krijgen. Twee 
masten werden aanéén gebonden; daaraan werd een dwarslat bevestigd, aan 
welker uiteinden twee flesschen kwamen te bengelen, en daar beneden ver
kreeg de Kallemooi-haan domicilie voor drie dagen. Tot grootere glorie werd 
boven aan den mast een meitak geplant en de Kallemooivlag geheschen. 
Met een hoezee-gejoel ging het gansche spectakel omstreeks middernacht 
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de lucht in. Waarop de president nog een hartig woordje zeide over deze 
,,gewijde traditie van Kallemooi", die daarna in de jachtweide werd bezon
gen, bedronken en beklonken. 
De volgende dagen klonk het kukeleku van den Kallemooi-haan boven bet 
eiland. En in de gesprekken van de kerkgangers, van de feestgenooten, van 
de oude wyfkes en oude mantsjes op het dorp nam deze feestelijke haan een 
respectable plaats in. Niemand die geen belangstelling had voor het Kalle
mooi-gebeuren . . . . ,,Deze haan kraait mooier dan die van twee jaar terug." 
Zoo werd er gezegd. Een oud mantsje stak een verhaal af dat zoo begon: ,,Wi 
hew 't der ris hoon, do swige de hoanne hielendal, ja wier 't net frjemd?" 
Op den derden avond werd de Kallemooi-haan van zijn eenzamen post hoog 
in den Kallemooi-boom, naar beneden gehaald. Men stond verwonderd over 
de menigte die naar het geval was komen kijken en over de groote, trillend
opgewonden nieuwsgierigheid voor dezen toch doodgewonen haan, die de 
laatste uren vanwege vergald hanengeluk heelemaal niet meer had gekraaid 
en bijgeval best dood kon zijn. Uitgelaten kinderen omjoelden den neer
zwiependen boom en ook een menigte ouderen, mannen en vrouwen, die 
toch wel eens eerder een haan hadden gezien, omstoven den korf met den 
kukeleku, zoodra de kraam op aarde was neergedaald. 
Nadat de Kallemooi-haan weer op den grond aangeland en door herauten 
van de commissie terugbezorgd was in het hok, waaruit hij drie avonden ge
leden listiglijk was gestolen, werd het den eilanders geleidelijkaan duidelijk, 
dat het einde dezer kostelijke Pinksterkermis nabij was en dat er ook aan 
een driedaagsch Pinksterfeest eens een slot moet komen .... 
Een bijzonder vroolijke gebeurtenis was ook nog het Pinksterrijden, waar
aan de geheele jeugd deelnam. Bij secties kwamen de groote boerenwagens, 
die voor den hooibouw werden gemaakt, met kinderen volgeladen, het dorp 
binnenrijden, de route nemend langs den sierlijken Skierstins of langs het 
jachthuis van den Duitschen graaf Von Bernstoff, den eigenaar van het ei
land. Dit geschiedde voor niemendal, want boerenpaarden verbruiken 
onderweg haver noch benzine, en dus werd van deze gelegenheid rijkelijk 
gebruik gemaakt. Deze operaties, waarbij de lof van Kallemooi en V.V.V. door 
wijd geopende kinderkelen door de straten werd gezongen, werden geleid 
door Rink Dubblinga en Wopke Feninga, die verzot op dit rondrijden sche
ne~ te zijn en die men nooit anders zag dan tronend met hoogen hoed en 
kokarde, hoog op de wagens temidden van een joelende kinderschaar. 

Iets over de beteekenis van Kallemooi 
Ondertusschen dwalen wij allen in het onzekere omtrent het ontstaan en de 
beteekenis van het Kallemooi-feest. Volgens sommigen zou het woord "Kal
lemooi" eenvoudig "kale Mei" en niets anders beteekenen. Anderen willen 
het Kallemooi-gebruik in verband zien met de antieke vruchtbaarheids
feesten . Ook is de onderstelling geopperd, dat het woord Kallemooi verband 
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houdt met Koning Klaas, die in Twenthe nog niet heelemaal vergeten is, 
resp. met de godheid Kala der Indiërs, identiek met den Germaanschen Wo
dan. De Kelten vereerden reeds dezen Kala of Kali, d.i. den schepper der we
reld. Volgens een dichter aan onzen tijd verwante verklaring zou de Kalle
mooi-haan dienen als symbool der waakzaamheid; het gebruik zou zijn ont
staan in den tijd toen de Noormannen ook deze eilanden plunderden en 
brandschatten en er steeds een man op het hoogste duin op wacht stond. 
Kwamen de Noormannen, dan riep de wacht: ,,Kallemooi!" - en dan stroom
den alle beschikbare mannen tot afweer samen. Nadat ons land en ook deze 
eilanden van de Noorsche terreur bevrijd waren, plaatste men hier en elders 
den Kallemooi-boom met den haan als wachter. 
Tenslotte brengen kenners van ons volksleven de beteekenis van den Kalle
mooi in verband met den haan Vidofnir uit de Edda-mythe. Deze mytholo
gische haan, geheel uit goud gemaakt, woonde in de kruin van den werel
desch Ygdrasil en zou de zon hebben voorgesteld, terwijl Ygdrasil de levens
kracht beteekende, die het heelal met leven vervulde. 
Doch hoe het ook zij, het traditioneele Kallemooi-feest wortelt nog heden 
ten dage in het volksleven op dit eiland. Men moet dat eens hebben beleefd 
om te beseffen welk een bekoring er uitstraalt van zoo'n folkloristisch ge
beuren, dat jaar op jaar wordt gevierd. 

Jan H. Bakker - 2 
Nog een klein gedeelte uit het boek vanjan Bakker (zie het laatste nummer van 
de vorige jaargang). 

In maart 1992 hield het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en 
Penningkunde in het Museon (red.: in Den Haag) een bijeenkomst, waarbij de 
mogelijkheid bestond om vreemde en onbekende munten te laten onder
zoeken naar herkomst en op waarde. Dit was voor ons de gelegenheid een 
paar oude muntjes te laten beoordelen, erg kostbaar waren ze niet, maar het 
was interessant de herkomst ervan te vernemen. We hadden ook een biljet 
met een waarde van 1 gulden, het was Duits noodgeld, tijdens de oorlog op 
Schiermonnikoog uitgegeven door de Duitse commandant. 

Door de strenge winter in 1 941 had het eiland enige tijd geen verbinding 
met de vaste wal en toen de Duitse bezetters geen geld meer hadden, heb
ben ze noodgeld gestencild. En juist dit biljet was een grote verrassing, het 
bestuur van het Genootschap en ook een vertegenwoordiger van het Ko
ninklijk Penningkabinet uit Leiden hadden nog nooit van Duits noodgeld ge
hoord, laat staan gezien. 
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Deskundigen van her 
Penningkabinet heb
ben contact opgeno
men met de Duitse 
oud commandant van 
het eiland en alles 
uitgezocht, ook heb
ben ze oude archie
ven nagesnuffeld. In 
het numismatisch 
maandblad 'Muntkoe
rier' van januari 1 995 
stond over twee pagi

na's een artikel met als kop "Duits noodgeld op Schiermonnikoog". Hieruit 
bleek dat mijn guldenbiljet kennelijk nog de enige was. Er schijnen ook bil
jetten van 10 gulden in omloop te zijn geweest, maar daar is er niet een van 
teruggevonden. 

De reden dat dit stukje niet in het vorige nummer heeft gestaan is dat de redac
tie van dit tijdschrift toen nog geen foto had van het noodgeld - in het boek 
vanjan Bakker staat wel een fotokopie, maar de heer Bakker was zo vriendelijk 
een foto te maken en een scan daarvan te sturen. (Een uitgebreider artikel over 
het noodgeld - van Bauke Henstra - heeft gestaan in het allereerste nummer 
van ons tijdschrift in 1999). 

Herman Baudet 

Eddie Bakker 

Op de plaats waar nu de winkel Kleur aan Zee is gevestigd, op de Lange
streek op de oostelijke hoek van de Badweg, stond aan het begin van de 2oe 
eeuw het huis van de familie Baudet, dat omstreeks 1900 moet zijn ge
bouwd. 

Op de foto zien we het echtpaar Hermanus Baudet en Catharina Fokkes bij 
hun huis en een onbekende jonge vrouw links in de deuropening. In het hui
dige winkelpand is nog de bouwstijl van het oude woonhuis terug te vinden. 
Hermanus Helenus Baudet (geboren 30 september 1847 te Sliedrecht, over
leden 9 maart 1 920 te Schiermonnikoog - getrouwd met Catharina Fokkes, 
geboren 6 mei 1851 te Schiermonnikoog, overleden 25 juli 1942 te Schier
monnikoog) was vanaf december 1 902 tot 1 920 als leraar talen aan de zee-

12 ------



vaartschool verbonden - hij gaf les in Frans, Duits, Engels en Nederlands. 
Ook was hij van 1908-1920 president-kerkvoogd van de Nederlandse Her
vormde Kerk en was hij jarenlang secretaris van de VVV. 
Baudet leek, niet alleen door zijn naam, maar ook door zijn Flambard op 
een Fransman. Hij droeg een spierwitte puntbaard en een snor die een beet
je vergeeld was door de sigarenrook, want de man was een echte genieter 
van een goede sigaar. Ook zijn echtgenote (roepnaam Tie) droeg spierwit 
haar. 
Een zoon van het echtpaar, de heer H.H. Baudet jr. is in 1913 afgestudeerd 
als dominee en is van 1923 - 1916 predikant van de N.H. gemeente op 
Schiermonnikoog geweest1

• (Deze zoon is in 1919 getrouwd met Louise Mel
lema - het huwelijk heeft een achttal jaren standgehouden). 

Baudet stond bij de leerlingen van de zeevaartschool zeer goed aange
schreven en er heerste dan ook grote verslagenheid onder de jongelui toen 
ze vernamen dat de heer Baudet plotseling was overleden in 1920, aan de 
vooravond van een feest dat in hotel Schaafsma zou worden gehouden. Na 
zijn overlijden werden de taallessen voortaan gegeven door de heer van Bra
kel van de chr. School. 

1 Zie voor deze predikant: A. van der Stoep - In het voetspoor van de monniken, blz. 81-85; en 
van dezelfde auteur: Het Konvooi, november 2012 
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Uit de Leeuwarder Courant van 15 maart 1920: 

Dinsdag j. L. , schrijft men ons uit Schiermonnikoog, gaf de heer H. H. Baudet 
leeraar in de moderne talen aan de zeevaartschool nog met de meeste opge
wektheid zijne lessen en Zaterdag volgde eene groote menigte belangstellenden 
zijn overschot naar de laatste rustplaats. Geheel onverwachts was hij uit het le
ven weggerukt. De heer Baudet was een man van wien, ondanks zijn werk
zaam leven kon worden gezegd, dat hij geen vijanden had. Altijd even welwil
lend en vriendelijk, steeds tot raad en daad bereid, wist hij zich ook buiten de 
school bemind te maken en vooral in de functie van secretaris der vereeniging 
voor vreemdelingenverkeer, welke functie hij jaren bekleedde en die hij eerst 
een paar jaar geleden, wegens zijn gevorderden leeftijd neerlegde, maakte deze 
eigenschap hem tot den bekenden, populairen persoon bij iederen badgast. Zijn 
verscheiden zal dan ook niet alleen hier op het eiland, maar evenzeer in den 
vreemde een diepen indruk hebben gemaakt en de badgasten zullen zijn per
soon missen, al stond hij in de laatste paar jaar niet zoo nauw meer tot hen in 
betrekking. Ook als kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente was hij gedurende ee
nige jaren werkzaam. Om zijne geopende groeve stond dan ook een groot deel 
der bevolking van Schiermonnikoog geschaard, waarheen hij door zijne leerlin
gen, als blijk van hooge liefde, gedragen was. Burgemeester v. d. Berg sprak na
mens directeur, leeraren en leerlingen van de zeevaartschool een woord van 
hulde en oprechten dank voor wat de overledene zoowel voor zijne medeleera
ren als voor zijne leerlingen heeft gedaan. Ook bedankte de Burgemeester voor 
wat hij in het belang van het eiland had verricht. De heer Gasau, hoofd der 
openbare lagere school, herdacht den vriend, op wiens vriendschap men met 
recht trotsch mocht zijn. Leeraren en leerlingen legden als stoffelijk blijk van 
hulde een fraaien krans op de baar. De zoon van den overledene, ds. H.H. Bau
det dankte met een kort woord voor overgroote belangstelling en de liefde den 
overledene bewezen. De heer Baudet zal nog lang in dankbare herinnering blij
ven voortleven. 

Hendrik de Weerd -
een gedreven prediker en publicist 
Egbert van Ijken 

In het najaar van 2011 is er een uitgave van de Cultuur Historische Vereni
ging 't Heer en Peer verschenen met de titel 'Schiermonnikoog - in het voet
spoor van monniken', geschreven door Arie van der Stoep. In hoofdstuk 7 
van deze publicatie wordt een beschrijving gegeven van de Hervormde 
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Evangelisatie zoals die van 1 920 tot 1 981 op het eiland heeft bestaan en 
waarvan de gemeenteleden kerkten in het gebouw aan de Badweg, nu be
kend als 'Kittiwake' . 
Eén van de beschreven voorgangers was Hendrik de Weerd, Wzn. 
Wie was deze man nu eigenlijk? In dit artikel wil ik wat meer naar voren 
brengen wie hij was, waar hij vandaan kwam en wat hem dreef. 

Hendrik de Weerd was afkomstig uit een boerengeslacht, dat oorspronkelijk 
uit Voorst, bij Apeldoorn kwam. Zijn vader, Willem de Weerd, groeide op in 
Terwolde en later in Twello, beide in de gemeente Voorst. Willem de Weerd 
werd op jonge leeftijd al geraakt door een oproep in een preek om het evan
gelie aan de heidenen te verkondigen. Het lukte hem via avondlessen bij 
predikanten de nodige kennis te vergaren en hij werd in 1 903 bevoegd gods
dienstleraar. Hij kreeg een beroep naar Klazienaveen, waar hij in 1 904 als 
25-jarige evangelist zijn werk begon in een zeer armoedige streek van veen
arbeiders, waar drank, geweld en ontucht welig tierde. Willem zette zich ook 
zeer in voor de drankbestrijding. 
Hij heeft zijn leven en werk uitgebreid beschreven in het boek 'De Do
meneer van Turfland' , dat in 1915 is verschenen. 
Willem de Weerd huwde in 1 906 met Martje Perdon, een jonge onderwijze
res, afkomstig uit Finsterwolde, die ook in Klazienaveen werkte. Uit dit hu
welijk werden acht kinderen geboren, waaronder 2 tweelingen. Een dochter
tje en een zoontje overleden op jonge leeftijd. 
Hendrik de Weerd werd op 20 januari 1 907 te Klazienaveen in de gemeente 
Emmen geboren en was de oudste van deze acht kinderen. In 1918 overleed 
zijn moeder op 33-jarige leeftijd en bleef zijn vader alleen met 7 kinderen ach
ter. In 1919 overleed nog een zoontje uit zijn 1 e huwelijk. Zijn vader hertrouwde 
in 1 920 met Wilhelmina Heemstra. Uit dat huwelijk werden nog 2 kinderen ge
boren. De tweede vrouw van zijn vader, Wilhelmina, overleed in 1937 op 52-ja
rige leeftijd. 
Hendrik de Weerd heeft het leven van zijn vader beschreven in het boek 'Een 
pionier herdacht'. 

Hendrik de Weerd is begin jaren '20 naar Velsen verhuisd en volgde een oplei
ding in de grafische industrie. Hij was vanaf 1 928 proevenmaker bij de papier
fabriek in Velsen en correspondent van de IJmuider Courant. Ook is hij in de ja
ren 20 van de vorige eeuw als opvoedkundig ambtenaar verbonden geweest 
aan de Stichting Hoenderloo, een opvoedingsinrichting. 
Hij trad in het voetspoor van zijn vader door zich in de theologie te verdiepen 
en in 1 930 slaagde hij voor de acte godsdienstonderwijzer. 
Hendrik huwde in 1930 met Johanna Maria Geertruida Beek uit Gasselte (Dr.). 
Zij was een dochter van H. C. Beek en H.M. ten Hoope. Hendrik Cornelis Beek 
(1866-1958) is bekend geworden als 'de Padjesdominee'. 
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In Velsen werden uit dit huwelijk een zoon en een 
dochter geboren. Deze zoon, M. W. H. de Weerd, 
heeft later een gedichtenbundel geschreven over 
Schiermonnikoog met de titel 'Het boeiende eiland'. 
In 1933 solliciteerde Hendrik de Weerd op de vaca
ture van evangelist te Schiermonnikoog. Hij ver
meldt in zijn dagboek dat er toen 33 sollicitanten 
waren. De notulen van de Evangelisatievereniging 
vermelden dat een van de sollicitanten, de emeritus
predikant ds. P. van Dam afziet van een benoeming 
en dat men vervolgens de heer De Weerd zal uitno
digen om op 13 augustus te willen proefpreken. 
Voor een eventuele benoeming moet er wel toe
stemming gevraagd worden aan en gewacht worden 
op een goedkeuringsbesluit van het hoofdbestuur 
van de Bond van Evangelisatiën in en ten bate van 

1. Hendrik de Weerd en echt
genote 

de Ned. Herv. Kerk, waarbij de Evangelisatie op Schiermonnikoog was aange
sloten. In de vergadering van het kerkbestuur van de Evangelisatie van 21 sep
tember 1933 wordt De Weerd benoemd. Op 23 september 1933 ontving Hend
rik de Weerd een benoeming op Schiermonnikoog als evangelist van de Evan
gelisatie, die hij aanneemt als opvolger van dhr. Kousemaker. De heer Kouse
maker nam op zondag 24 september 1933 afscheid. Op 1 7 oktober vertrekt De 
Weerd in storm en regen naar Schiermonnikoog. 
Hij werd daar op zondag 22 oktober 1 933 door zijn vader bevestigd met een 
preek over Lucas 9, vs. 60. De nieuw benoemde evangelist sprak over 1 Co
rinthe 4, vs. 20. Zijn jaarsalaris bedroeg toen J 600,-. Na hun verblijf in de 
woning aan de Langestreek, huisje Marijke, wat vroeger Nautica heette, heeft 
het gezin ook nog aan het Helmsnijderspad gewoond. 

Per 25 april 1934 wordt De Weerd verbonden als docent 'vertellen en kin
derliteratuur' aan het Chr. Koloniehuis 'Elim'. Er werden daar ook cursussen 
gegeven tot opleiding van gediplomeerd kinderverzorgster. De Weerd neemt 
daar examens af voor het diploma 'kinderverzorgers in koloniehuizen'. 
Kort na zijn intrede zet De Weerd zich in om te komen tot een evangelisatie
maandblad. Dit wordt het blad, 'Torenlicht', waarvan het eerste nummer op 
1 juli 1934 verschijnt. De abonnementsprijs bedraagt dan J 0, 75 per half 
jaar op het eiland en J 1,00 per half jaar op de vaste wal. In elk nummer 
staat de oproep: 'Steunt het Ned. Herv. Evangelisatiewerk op Schiermonnik
oog; adverteer in dit blad.' Hij neemt ook het initiatief tot de oprichting van 
een zondagsschooltje, meisjesvereniging en zangkoor. 
Op Schiermonnikoog werd het derde kind, een dochter, in het gezin de 
Weerd geboren. 
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Ook was De Weerd actief in de politiek. Op 12 december 1933 werd hij be
noemd in de statenkring Dokkum van de Christelijk Historische Unie. Op 10 
maart 1935 is er op Schiermonnikoog een comité gevormd ten behoeve van 
het algemene reclasseringswerk. Vanuit diverse maatschappelijke organisa
ties werden vertegenwoordigers benoemd. Zo ook Hendrik de Weerd vanuit 
de Christelijk Historischen. Ook zijn echtgenote was politiek betrokken, wat 
blijkt uit haar plaatsing op nr. 5 op de kieslijst van de C.H.U. op Schiermon
nikoog in 1 935. 
De Weerd was tevens een van de beide geestelijk verzorgers van het Christe
lijk Koloniehuis Elim. De andere was toen ds. Tj. Van Wieren. 
En hij was ook voorzitter van de plaatselijke afdeling van de geheelonthou
dersvereniging. 

In de periode Schiermonnikoog schrijft 
De Weerd de volgende boeken: 'De Drie 
Hervormers' - 1935; 'Leekepreken' in 1937 
en in 1938 verschijnt 'Het Wondere Ge
rucht' . Ook is er het boekje 'In Krijgs
dienst' verschenen, met daarin een drietal 
preken die hij in uniform uitsprak op 
Schiermonnikoog. 2. De Kittywake 

Hendrik de Weerd was op 1 februari 1927 ingelijfd als gewoon dienstplichti
ge bij de lichting 1927. Hij werd als ziekenverpleger geplaatst bij de 2e com
pagnie hospitaalsoldaten. Op 1 juni van dat jaar werd hij korporaal en op 1 
juni 1936 is zijn mobilisatieonderdeel de 2e compagnie geneeskundige troe
pen. Bij zijn oproepkaart voor militaire dienst staat als beroep vermeld: ' op
voedend ambtenaar in het opvoedingsgesticht Hoenderlo '. Op 28 februari 
1928 gaat hij met groot verlof. 
In verband met de oplopende spanning in Europa komt op 25 augustus 1 939 
het Infanterie Kustwacht Detachement (IKWD) onder leiding van sgt. G.R. 
Veldkamp op Schiermonnikoog aan, met in totaal 10 man personeel. De taak 
was de bewaking van het eiland, in het bijzonder de Marine Kustwachtpost. 
Het personeel van deze post was al eerder op het eiland geplaatst, in de vorm 
van een Marine Kustwacht Detachement (MKWD), onder leiding van Sgt v. 
Seijst. Deze post was in vredestijd met 2 man bezet. Na de mobilisatie be
stond de bezetting uit 1 9 man. 
Op 28 augustus 1 939 werd de algemene mobilisatie in Nederland afgekon
digd in verband met de crisis rond Polen en de algemene oorlogsdreiging. 
Omdat Hendrik de Weerd geen 'officiële' predikant was maar evangelist, had 
hij ook geen mobilisatievrijstelling, in tegenstelling tot de 'officiële' predikan
ten. Hij moest zich dus als militair melden aan de vaste wal. Hij is onder 
meer in fort Spijkerboor -bij Amsterdam- geweest. 

17 



Tot 18 november 1 939 is hij aan de vaste wal gebleven en daarna gedeta
cheerd naar Schiermonnikoog bij het IKWD. Deze plaatsing gebeurde op 
voorspraak van de hoofdpredikant van leger en vloot. De Weerd was toen ook 
nog korporaal bij de geneeskundige dienst. Hij mocht bij zijn vrouw in de 
kost verblijven. Die kreeg daar een vergoeding voor van J 1,~ per dag. Zelf 
kreeg hij een kostwinnersvergoeding van J 18,55 per week. Zover zijn werk 
als soldaat dit toelaat, mag hij zich als pastor wijden aan zijn gemeentewerk, 
maar dan wel in uniform. Een soort legerpredikant dus. Bij huwelijken en be
grafenissen mocht hij wel in burger dienstdoen. 
Zij hadden bij hun woning aan de Lange Streek ook een soort ziekenverblijf, 
waar in geval van nood wel 30 personen konden verblijven. Er was daar ook 
een apotheek in het voorkamertje, omdat De Weerd ook ziekenverzorger was. 

Op 10 mei 1940 komt de mededeling van sgt. Veldkamp, dat het oorlog was. 
Het detachement op Schiermonnikoog, dan totaal ca. 30 man, trekt zich ver
volgens samen bij de vuurtoren. 

Op 14 mei volgt de capitulatie. De Weerd schrijft in zijn dagboek dat de een
heid geheel geïsoleerd is en er geen verbinding is met het vaste land. Ook de 
postduiven konden niet vliegen, vanwege de ruwe zee. Ook in het verslag van 
korporaal Eikelboom wordt vermeld dat op 10 mei de verbindingen met het 
vaste land al spoedig verbroken zijn. 
In het tijdschrift 't Heer en Feer nr. van 2008 van Schiermonnikoog be
schrijft B. Henstra in een artikel 'De Vroege bezetting van Schiermonnikoog' 
dat De Weerd op 9 mei vermoedelijk door een groep Duitsers vanaf Schier
monnikoog is meegenomen naar Borkum. Deze gebeurtenis wordt door 
hem ook genoemd in zijn boeken ' De oorlog in Woord' en de 'Oorlog in 
Beeld'. In het boek van A. v.d Stoep wordt het verhaal over De Weerd uit 't 
Heer en Feer' als bron opgevoerd. 

Er bestaan echter twijfels over de juistheid van dit verhaal. Alleen al het feit 
dat op 9 mei 1940, een dag voor de officiële inval van de Duitsers in Neder
land, een groep Duitsers een persoon meenemen naar Duitsland (Borkum) 
en deze persoon een week lang niet als vermist wordt opgegeven, roept op 
zijn minst vraagtekens op. Zeker als hij ook nog een publieke functie op het 
eiland vervult. Er is niets over terug te vinden in officiële rapporten. Ook dr. 
L. de Jong noemt dit incident niet in zijn publicatie Het Koninkrijk der Ne
derlanden in de Tweede Wereldoorlog. Een dergelijke ontvoering al op 9 mei 
1 940 doet denken aan het zogenaamde 'Venlo-incident' en zou dus een 
unieke gebeurtenis zijn in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. 
De Weerd's eigen dagboek ontkracht dit verhaal. Hij geeft de gebeurtenissen 
anders weer. 
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Op 16 mei 1940 bezet een Duits detachement Schiermonnikoog o.l.v. sgt. 
Frankenberg. 
De Weerd schrijft in zijn dagboek dat hij een paar dagen na de capitulatie op 
14 mei 1940, door de politie uit huis is gehaald en vervolgens in Duits 
krijgsgevangenschap met een gewapende trawler is afgevoerd naar Borkum. 
Hij vond dit zelf in strijd van de Conventie van Geneve. Het hele Nederlandse 
detachement van Schiermonnikoog, zowel van de marine-kustwacht, als dat 
van de landmacht, is op 16 mei 1 940 nog dezelfde dag door de Duitse bezet
ter afgevoerd naar Borkum. De Duitse bezetting was in de veronderstelling 
dat er op Schiermonnikoog zware wapens waren. Feitelijk was de bewape
ning volgens De Weerd: 28 geweren, 29 bajonetten en een zakje kogels. Er 
waren geen handgranaten of mitrailleurs ... .. 
Ook leefden de bezetters in de veronderstelling dat er op het eiland Engelse 
soldaten waren, die na de capitulatie als burgers verkleed rondliepen en er 
zou een geheime verbinding met Engeland zijn. 

De Weerd is dus niet op 16 mei vanaf Borkum teruggekomen op Schiermon
nikoog, zoals Henstra schrijft in zijn artikelen, want hij was nog gewoon als 
gemobiliseerd militair op het eiland toen Schiermonnikoog door de Duitsers 
werd bezet. 

Het feit of De Weerd op 16 mei 1 940 op Schiermonnikoog aanwezig was, 
speelde ook nog een rol in de zaak van het proces uit de jaren '80 over het 
boek 'Schiermonnikoog, Oogappel van Hitler ', van Wilko Bergmans. De 
vraag was of De Weerd getuige zou kunnen zijn geweest bij de overhandi
ging van het telegram waarin burgemeester V.d. Berg om Duitse bescher
ming had gevraagd. 
Over zijn tocht naar Borkum en zijn verblijf daar schrijft De Weerd dat zij er 
midden in de nacht, na een tocht door een mijnenveld aankwamen. De vol
gende dag, 1 7 mei, vertrokken de andere krijgsgevangenen, maar hij mocht 
tot zijn verwondering blijven. Hij verbleef bij de onderofficieren en had 's 
nachts lange gesprekken met hen. Hij noemt ook nog dat een bewaker Fi
scher een goed mens is. De gesprekken leidden wel eens tot irritatie van zijn 
bewakers, die dan boos wegliepen. Op 1 9 mei 1 940 keert hij op het eiland 
terug uit krijgsgevangenschap. Hij komt met een aantal militairen mee van
uit Borkum op een kleine motorboot. Hij is dan weer vrij man. De andere 
krijgsgevangen militairen zijn op 1 7 mei met de veerboot van Borkum naar 
Emden overgebracht en vandaar per autobus naar een krijgsgevangenkamp 
bij Wilhelmshaven. Vervolgens op 24 mei overgebracht naar kamp Lucken
walde bij Berlijn. Op 8 juni 1940 zijn de krijgsgevangenen in vrijheid gesteld 
en zijn ze via Enschede in 2 transporten weer naar Nederland gereisd waar 
ze op 9 juni aankwamen. 
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Het officiële Duitse rapport van de eilandcommandant van Borkum ver
woordt de reden dat De Weerd weer terug mag naar Schiermonnikoog als 
volgt: 
'19 mei 1940- 14.30 uur. Onder de op 16.5.1940 vanuit Schiermonnikoog op 
Borkum binnengekomen 30 gevangenen bevond zich o.a. een korporaal-zieken
verzorger. Hij is met betrekking tot het feit dat hij zowel ziekenverzorger en ge
lijktijdig pastor ( 'Pfarrer') van de gemeente van het eiland is, om 14.30 uur 
weer met een boot van het M.N.O. weer naar Schiermonnikoog gebracht.' 

Henstra noemt in zijn boek 'De oorlog in Woord' op pag. 21 de reden dat de 
Duitse adjudant op Borkum tegen de sergeant Frankenberg van de bezet
tingsmacht heeft gezegd dat 'hij, de Weerd, zijn gelovigen kon toespreken '. 

De Nederlandse bewakingsdetachementen van landmacht en marine op 
Rottumeroog hebben in nagenoeg dezelfde periode dezelfde ervaring gehad 
bij het in krijgsgevangenschap gaan als de detachementen op Schiermon
nikoog. Deze detachementen bestonden ook uit in totaal 30 personen: 11 
man infanterie en 1 9 man marinepersoneel. Hiervan is een uitgebreid relaas 
bewaard gebleven, opgetekend door de voormalig sergeant Dirk Bode, gepu
bliceerd in het Noord-Hollands Dagblad 19 maart 1980. Opvallend is dat 
men spreekt over een uiterst correcte behandeling en goede voorzieningen. 

De Weerd schrijft in zijn dagboek dat het kerkblad Torenlicht in juli 1940 
voor het laatst verscheen. Hij moest namelijk een controle-exemplaar van 
elk nummer inleveren bij de bezetter en dat weigerde hij. Ook het teruglo
pende aantal landelijke abonnees en voordat de teruglopende inkomsten uit 
het abonnementsgeld hem er toe dwongen, heeft De Weerd de uitgave stop
gezet. 

In oktober 1 940 aanvaardt De Weerd een benoeming als afgevaardigde bij de 
landelijke Bond van Evangelisatiën in en ten bate van de Ned. Herv. Kerk. Dit 
met een jaarsalaris van f 1200,-. Het kantoor hiervan bevindt zich in 
Amersfoort. Deze benoeming heeft tot gevolg dat hij in november 1 940 zijn 
werk op Schiermonnikoog zal beëindigen. 
Op zondag 1 7 november 1 940 neemt Hendrik de Weerd na een periode van 
ruim 7 jaar afscheid van Schiermonnikoog met een preek n.a.v. 1 Johannes 
4, vs 10, in verband met het vertrek naar Baarn, dicht bij het kantoor in 
Amersfoort. In de kerkelijke archieven is geen verslag bewaard gebleven 
waarin de reden van vertrek van Schiermonnikoog wordt weergegeven. Wel 
is uit de archieven van het hoofdbestuur op te maken dat de verhoudingen 
tussen het plaatselijke bestuur op het eiland en de Weerd niet goed meer 
waren. Het feit dat De Weerd zo kort na zijn wegvoering in mei al weer terug 
kwam op het eiland heeft mogelijk ook geleid tot een verwijdering tussen 
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hem en een aantal van zijn gemeenteleden. Men had hiervoor geen verkla
rfng. De Weerd werd in 1 941 opgevolgd door de hulpprediker CJP. Mackaay. 

Dit ... 
m11n 

Na zijn periode op Schiermonnikoog is Hend
rik de Weerd van november 1 940 tot april 
1 950 nog werkzaam geweest als afgevaardig
de op het hoofdkantoor voor de Bond in 
Amersfoort. Hij woonde toen in Baarn. 
In zijn Baarnse tijd verschijnt o.a. in 1943 
'Waddenlegenden '. 
Na zijn werk als afgevaardigde van het hoofd
bestuur heeft hij zijn oude taak als evangelist 
weer opgepakt en heeft hij van april 1 950 tot 
1 januari 1967 gewerkt op het voormalige ei
land Wieringen. Het gezin woonde toen in 
Hyppolitushoef. 
De laatste jaren van zijn werkzame leven is hij 
hupprediker in de Hervormde combinatiege
meente Budel-Maarheze (NB). Op 20 januari 

3. Dit eiland, mijn haven 1 972 wordt hij 65 en gaat hij met pensioen. 
In deze periode schrijft hij in 1969 het boek 'Dit Eiland, mijn haven ... '. Een 
roman over de totstandkoming van de Christelijke School op Schiermonnik
oog. 

In oktober 197 4 verhuist het echtpaar 
De Weerd naar Den Bosch. Na zijn 
pensionering heeft De Weerd geen ker
kelijke taken meer vervuld. 
Hendrik de Weerd overlijdt vrij plotse
ling op 22 maart 1975 te Den Bosch 
op 68-jarige leeftijd . Hiermee kwam 
een einde aan het werkzame leven van 
een bevlogen en gedreven, maatschap
pelijk betrokken evangelist. 
Zijn echtgenote, Johanna M.G. Beek, is 
in die gehele periode van haar huwe
lijk met Hendrik de Weerd hem tot 
grote steun en stimulans geweest. Zij 
verhuist in september naar Akkrum, 
naar haar jongste dochter, die daar 
woont. Zij is op 3 maart 1 990 overle
den. 

een dichterlijke illustratie-reportage van 
SCHUiRMONNIKOOG 

met de mooiste folo"s van het f'itand 

4. voorblad Het boeiende eiland 
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Schiermonnikoog 

De droom moet van dit land de schepper zijn geweest, 
Die in de schoot der zee zijn fantasieën teelde 
en over deze vrucht zijn irreële geest 
liet spelen en haar schoonheid toebedeelde. 

De wind zou in haar lijf z n felle lijnen snijden 
en werd de vader van een langgerekt figuur 
De zee zong haar een lied der komende getijden. 
De zonnewende in het God'lijk uur. 

De purpergloed van zomerlucht en herfstpalet 
zijn haar de kleuren van een stervend leven: 
dit blonde kind zal in haar zilte bed 
nog eenmaal straks, verloren beven .... 
De zee zal spattende een bult ombruisen 
waar dan de wind nog stuift in dart le spoed 
om t Paradijs te schuiven en te gruizen: 
dan neemt de stroom de droom voorgoed .... r 
(M.W.H. de Weerd) 

Bibliografie 

Hendrik de Weerd heeft in zijn arbeidzame leven, naast zijn werk als evangelist, 
veel geschreven. Behalve een groot aantal gebundelde preken en toespraken zijn 
onder meer de volgende werken van hem verschenen: 
De drie hervormers 1935; Leekepreken 1937; Het wondere gerucht 1938; 
Rondom de kerstboom 1943; Waddenlegenden 1943; Legenden rondom Pon~ 
tius Pilatus 1947; Met evangelisten op pad 1947; Apostellegenden 1949; In de 
branding der reformatie 1951 ; Grote blijdschap 1956; Gooise legenden 1960; 
Dit eiland .. mijn haven 1969; Manuscript 'Het Grote Proces' over het proces 
van Jezus voor Pontius Pilatus ~ niet gepubliceerd; 

Met bijzonder dank aan: 
Mw. H. Koesveld ~ de Weerd, Rhenen voor de verstrekte informatie vanuit het 
dagboek van haar vader en haar eigen aantekeningen; 
Mw. C.T.M: de Weerd, Akkrum; 

tevens dank aan: 
de heren A. v.d. Stoep; C. Soepboer en B. Henstra, allen Schiermonnikoog; dhr. 
F Verkade, Hoogeveen; dhr. N. de Weerd, Blaricum; dhr. Tj. Jongsma, archivaris 
Dokkum; 
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Geraadpleegde archieven: 
Archief Protestantse kerk te Utrecht; Het Utrechts Archief; Streekarchief 
Noordoost Friesland te Dokkum; Gemeentearchief Schiermonnikoog; Archief 
hervormde kerk Schiermonnikoog; Tresoar Leeuwarden; Centraal Bureau Ge
nealogie; Historische vereniging Wieringen; Archief Bond van Evangelisatiën 
te Utrecht en Hoogeveen; Koninklijke Bibliotheek Den Haag; Archief Ned. In
stituut Militaire Historie, Den Haag; Archief Commando dienstencentra Min. 
van Defensie, Kerkrade; 

Afbeeldingen: 
1: Mw. C.T.M. de Weerd, Akkrum; 2: Nieuwsblad v/h Noorden; 3: E.G. van IJken; 
4: Mw. C.T.M. de Weerd, Akkrum; 

N.b.: Voor belangstellenden is een uitgebreidere versie van dit artikel met 
bronvermeldingen en noten schriftelijk of via de mail op te vragen bij: 
E.G. van IJken, Eyso de Wendtstraat 28, 9291 ET Kollum; eg.vanijken@knid.nl 

65 jaar, maar nog niet met pensioen! 
Hilbert G. de Vries 

Op 16 januari 2013 was het 65 jaar geleden dat de ULO, de voorloper van de In
specteur Boelensschool de deuren opende. Een reden om aandacht aan deze 
school te schenken! 

Toen in 1934 de Zeevaartschool op Schiermonnikoog - als gevolg van bezuini
gingen op de Rijksuitgaven - gesloten werd, had het eiland geen voortgezet on
derwijs meer. In de daaropvolgende jaren is een aantal malen geprobeerd hier
aan iets te doen. In 1947 werd besloten te komen tot de oprichting van een 
ULO school. (ULO - Uitgebreid Lager onderwijs; of MULO - Meer Uitgebreid La
ger Onderwijs: de voorloper van de Mavo). 
Op het eiland waren twee lagere scholen: een openbare en een christelijke. 
Maar voor een openbare en een christelijke ULO zouden er te weinig leerlingen 
zijn. Men kwam daarom met een voor die tijd unieke oplossing: de verschillen
de eilander groeperingen - openbaar en protestants-christelijk onderwijs - sta
ken elkaar de hand toe en stichten tezamen een ULO. Deze - wat men zou kun
nen noemen 'eerste compromisschool in Nederland' - zou worden gevestigd in 
het restant van de Zeevaartschool, die in de oorlogsjaren door bommen was 
verwoest. Wat daar nog van overeind stond (eigenlijk niet veel meer dan één lo
kaal) was door architect Venstra opgeknapt en geschikt gemaakt. De school 
werd geopend op 16 januari 1948. (Tegenwoordig zit de Rabobank in dit ge
bouw). 
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(Vele eilanders zagen in de school een hernieuwde voortzetting van de Zee
vaartschool - voorbeelden daarvan zijn de woorden die in 1951 bij de inwij
ding van de poort van walviskaken werden gesproken). 
Men ging van start met 32 leerlingen en twee leraren. 
In 1949 kon een derde leraar worden benoemd. Deze situatie (drie leraren) 
bleef bestaan tot 1 969, toen er een vierde leerkracht werd benoemd. 
Omstreeks 1960 waren er zo'n 60 leerlingen en was er dus sprake van ernstig 
ruimtegebrek. Men dacht aan nieuwbouw, want de Inspectie van Onderwijs 
had het gebouw in 1 960 afgekeurd. 
Uiteindelijk werd in 1 965 begonnen met het bouwen van een nieuw schoolge
bouw aan het Kerkelaantje. 
Op 18 november 1 966 werd de nieuwe school geopend door de inspecteur bij 
het lager onderwijs in de inspectie Dokkum, de heer K. Boelens. Hij onthulde 
de naam van de nieuw school: Inspecteur Boelensschool. Het bijzondere aan 
dit gebouw was dat er boven de ingang stond: MAVO ( = Middelbaar Algemeen 
Vormend Onderwijs). Die benaming voor de ulo was voorbarig, omdat de 
Mammoetwet (waarbij een ulo zich mavo mocht noemen) op 1 september 
1 968 van kracht zou worden. Het was inspecteur Boelens die zich sterk ge
maakt had dat op de school niet alleen de 'normale' ulovakken zouden worden 
onderwezen, maar ook huishoudelijke en technische vakken. Daartoe was er 
een techniekruimte en een ruime keuken in het gebouw aangebracht. Het leid
de ertoe, zoals in een kantenartikel over de opening van de nieuwe school 
staat, 'dat leerlingen na het doorlopen van de school zodanig onderwezen wa
ren dat ze alle kanten uitkunnen en dat is juist de opzet van het mammoet on
derwijs '. 
Begin jaren tachtig was er weer ruimtegebrek. Omdat er vanuit het ministerie 
een investeringsstop was afgekondigd zat een echte uitbreiding er niet in. Er 
werd een oplossing gevonden: voorjaar 1 984 kwam er een 'tijdelijke voorzie
ning' (voor een periode van 'maximaal drie jaar'), bestaande uit een container
gebouw van drie lokalen (oa. een computerlokaal en een handenarbeidlokaal). 
De drie jaar werden wel wat meer - aan het eind van de vorige eeuw begon het 
plannen maken voor een verbouwing van de school, maar het ene plan was te 
duur, het andere te hoog ... . Uiteindelijk kwam er een plan dat uitgevoerd kon 
worden en op 15 maart 2002 werd het huidige gebouw geopend. 
Aan de noordkant van het oorspronkelijke gebouw kwamen er drie lokalen bij , 
met een nieuwe toegang, en aan de oostkant werd een aula aangebouwd. 
De Inspecteur Boelensschool is sinds 1 januari 2012 ondergebracht in een per
sonele unie met het Dockinga College in Dokkum. Dat wil zeggen dat het be
stuur van het Dockinga College tevens het bestuur is van de Inspecteur Boe
lensschool. Er is wel samenwerking, vooral met de afdeling Ferwert van het 
Dockinga College (de directeur van 'Ferwert' is ook directeur van 'onze' 
school), maar de Inspecteur Boelensschool is en blijft wel een zelfstandige 
school! 
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Een eilander volkslied? - 2 
Er zijn enkele reacties gekomen op het artikel 'Een eilander volkslied?' van 
Pieter Fokkes Visser in 't Heer en Feer nr. 3 van de vorige jaargang. 
Als eerste mailde Jan Eltjes van den Berg (de zoon van burgemeester Van den 
Berg): 
'Ik meen mij te herinneren dat dit gemaakt is ter ere van het 25-jarig ambts
jubileum van mijn Vader in 1931. Ik was toen uiteraard een schooljongen en 
wij moesten dit op die feestdag zingen. Mijn jongste zusje was ook aanwezig. 
De melodie ken ik nog wel een beetje en met behulp van bv. Henriette Piepe
riet zouden we een eind komen, maar verwacht niets van mijn zangkwalitei
tenI Toch jammer, want mijn Moeder had een mooie sopraanstem en zong 
vaak vanaf het orgelbalcon in de kerk. De initialen H.J. weet ik ook niet. Nu 
even het eerste couplet, na de strofe "maar heel vole hewwe t feeuwn"komt 
volgens mij het volgende: "t"is eilaauwn, uus eilaauwn, seeze ouwde en jon
ge, en t meuje ervan, wille wie nu besjonge". Wer is meujer golfslag, is m.i. de 
eerste regel van het tweede couplet. Het woordje "veulra" (in het vijfde cou
plet) moet zijn: "veural" , dus het wordt "dan nog veural net verjette".' 
Piet Visser zelf mailde: "Op het eiland werd ik staande gehouden door mevr. 
Bouwman-Drenth (Pita van Jacob Drenth), die mij het eerste vers van het ei
lander lied uit het recente nummer van 't Heer en Feer voorzong. Ze had het 
geleerd van haar tante Pietertje Ekema, die met Wieger van der Geest was ge
trouwd. 
Nu nog iemand die de muziek kan noteren en dan is het compleet dacht ik." 

(Het leek de redactie goed om het lied hier nogmaals af te drukken en dan in de 
tegenwoordige spelling, met daarbij een vertaling). 

Reeuwnom troch de see beslatten 
Leit der in lytj stok greeuwn, 
't Liike iensum en ferlatten 
Maar heel fole hew it feeuwn. 
't Is 't eilaun, us eilaun, 
seze aude en jonge, 
en 't meuje der fan, wille wy ne besjonge 

Wer is meujer golfslag ? 
Wer utgestrekter straun ? 
Wa ken der ieuwren roone 
Op 't meuje gele saun ? 
ûs eilaun, us eilaun, 
Wy wille it net ferlieze 
't meuste plak op us hele ieze. 
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Yn 'e sommer komt it badfolk 
Fan stêd en fan it laun 
Om us meuje dune 
En om us meuje gotte straun 
De dune, us dune, de planten da greu 'r 
De fieuwlen sjonge 'r en de blome dà bleuje 'r. 

Wie sjaie 'r kniinen roonen 
Aik speuren van de haas, 
En fier yn it aisten 
Dêr is de kowe baas. 
ûs eilaun, steinsdune, de kwelder en de keu, 
Wy haude der fan, want it is der so meu. 

Dan nach feural net verjette 
Wat us de sudkaunt bied: 
Ieuwr 't watter de kust yn 't ferschyt. 
Dy dyk as in bolwerk, froeger dat feur de see 
Bewöre us huzen feur it starmgetee, 

En twisken dyk en dune 
Reeuwnom yn baim en grien 
Der staie us lytje huzen 
So ooin feur us, schien. 
En dan nach yn dat öles, de auderlike weuning 
Wy winje hier free, fele us as in keuning. 

(Rondom door de zee omsloten, ligt daar een klein stukje grond, 't lijkt eenzaam en verlaten, 
maar heel veel hebben het gevonden, 't is het eiland, ons eiland, zeggen ouden en jongen, en 
het mooie ervan willen wij nu bezingen. 

Waar is mooier golfslag, waar uitgestrekter strand? Wie kan er uren lopen, op het mooie gele 
zand? Ons eiland, ons eiland, wij willen het niet verliezen, de mooiste plek op onze hele aarde. 

We zien er konijnen lopen, ook sporen van de haas, en ver in het oosten is de meeuw baas. Ons 
eiland, sternduinen, de kwelder en de eendenkooi, we houden er van, want het is er zo mooi. 

Dan nog vooral niet vergeten wat ons de zuidkant biedt: over het water de kust in het verschiet. 
De dijk als een bolwerk, eerder dat voor de zee, bewaart onze huizen voor het stormtij . 

En tussen dijk en duinen rondom in boom en groen, daar staan onze huizen, zo vertrouwd voor 
ons, schoon. En dan nog in dat alles, de ouderlijke woning. Wij wonen hier vrij, voelen ons als 
een koning.) 
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Uit de archieven 
* Zeeprotest XXIII 

Pieter Fokkes Visser 

In deze aflevering geen spectaculaire zeereizen, maar toch is het de moeite 
waard om het onderstaande vast te leggen. Twee maal wordt op Terschelling 
een zeeprotest genoteerd van de Schiermonnikoger kapitein Tjerk Dirks Fa
ber2, gezagvoerder van het kofschip Johanna Mulder3

• 

Het eerste is gedateerd op 23 oktober 18464
. In Memel is tarwe geladen met 

de bestemming Rotterdam. De reis is goed verlopen tot dat door tegenwind 
de noodzaak ontstaat om een loods te nemen en het Vlie binnen te varen. 
Men gaat voor anker op de rede van Vlieland. Dan steekt er storm op . Dat hij 
comparant ter gemelde Rede door zwaar stormweder uit het zuid zuidwesten 
beloopen, verpligt is geweest tot veiligheid van schip en lading de beide ankers 
voor het schip te stellen; dan aangezien de storm zich vreesselijk verhefte en na 
voor de beide ankers zwaar te hebben gereden tot op gistermorgen ten tien á 
elf ure, als toen met scheepsberaad en overleg van den loods beslooten werd tot 
behoud van schip en lading eene veiliger Rede te zoeken alzoo bereids meerder 
schepen ter Rede rampen verkregen. Om te kunnen vertrekken moet men het 
kettinganker laten slippen. Het gaat verloren. Het touw van het andere anker 
wordt zwaar beschadigd. 's Middags om vijf uur loopt men de haven van Ter
schelling binnen. Tjerk Faber gaat dadelijk naar de notaris om één en ander 
te laten vastleggen in een zeeprotest. 
Het volgende zeeprotest dateert negen jaar later en wel op 1 9 november 
18555

• Het kofschip Johanna Mulder nog onder gezag van Tjerk Dirks Faber 
is op die datum op het oostelijk deel van het eiland Terschelling gestrand. 
Men is met een lading erwten, raapzaad en een last gerst, bestemd voor Am
sterdam, gekomen van Karrebaeksminde6

• Door zware lekkage met verstop
te pompen is men uit nood die ochtend om zes uur gestrand meldt het zee
protest. Een verklaring omtrent de gang van zaken is niet bij de notaris op
gemaakt zodat we niets weten over zeereis op zich. 
De bemanning is behouden aan wal gekomen, maar verder is er niet veel 
vreugdevols te melden. Wat er van de lading aan wal is gebracht en in het 
Domeinpakhuis te Hoorn op dat eiland is opgeslagen, wordt op 26 novem-

2 Geb. Schiermonnikoog 23 juli 1793, ov!. 15 nov 1856 aldaar. Zie H.D. Teensma, pag. 114 
3 Volgens mededeling van dhr Mulder van Marhisdata is aan Tjerk Dirks Faber op 22 apr 1839 
een eerste zeebrief verstrekt. Het schip zou in dat jaar moeten zijn gebouwd. Faber was toen ka
pitein-eigenaar. 
4 Tresoar, toegang 26, inventaris 130022, akte 45 
5 Idem, toegang 26, inventaris 130031, akte 4 7 
6 aan de zuidwestkust van het eiland Seeland in Denemarken 
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ber het logement Het Wapen van Amsterdam te West-Terschelling geveild7
• 

Vooraf is de veiling bekend gemaakt te Leeuwarden en Harlingen en op de 
eilanden Terschelling, Vlieland en Texel. De lading wordt omschreven als: 
door zeewater en zand zwaar beschadigd en onderling vermengd raapzaad, 
witte erwten en garst. 
De lijst van de veiling heeft 85 kavels groot één tot vijf mud en per soort nog 
een portie waarvan de hoeveelheid door de Rijksmeter moet worden vastge
steld. De totale opbrengst is fl. 4684,50 
Enkele dagen later, op vrijdag 30 november is de veiling van wat is overge
bleven van het kofschip Johanna Mulder, aangeduid als de wrakken en aan
gespoelde overblijfselen als mede het geborgene der tuigagie. De verkoping is 
bij het eerder genoemde Domeinpakhuis te Hoorn8

• Er zijn 68 kavels van 
een grote diversiteit. Nr. 1 betreft twee zwaarden waarvoor Rein Doekes 
Roos fl. 8,40 betaalt en de laatste kavel een eindplank, waarvoor Cornelis 
Smit fl. 2,90 neertelt. Dit moet wel een bijzondere plank zijn geweest want 
Willem Jollema betaalt voor zes planken fl. 6, =. Het hoogste bedrag wordt 
geboden door Jan van Zwol voor een zwaar touw: fl. 136, = . 
Ook Arie Doekes Roos doet een flinke duit in het zakje door voor losse stuk
ken wrak fl. 119, = te betalen. 
De verkoping van het wrak met alles wat daarbij is aangetroffen brengt to
taal fl . 889, 15 op. Hiermee werd de geschiedenis van het kofschip Johanna 
Mulder afgesloten. Een jaar later overleed haar gezagvoerder Tjerk Dirks Fa
ber op Schiermonnikoog9

. Of de stranding hierop van invloed is geweest zul
len we nooit weten. 

* Huwelijken aan de wal - 4 

Pieter Fokkes Visser 

In de voorgaande afleveringen noteerden we huwelijken uit enkele steden, 
w.o. de havenstad Harlingen. Onderstaand gaan we naar plaatsen langs de 
kust. 
In de eerste plaats naar Anjum waaronder ook Oostmahorn en Ezumazijl 
vallen. Het trouwregister begint in 1693 en de eerste aantekening waarin 
Schiermonnikoog wordt vermeld is in 1695: 

ondertrouwd Anjum 14 april 1695 
Douwe IJsbrands van Schiermonnikoog met Antje Cornelis van Anjum. 

1 Tresoar, toegang 26, inventaris 13001 , akte 48 
8 Idem, toegang 26, inventaris 13001 , akte nr. 50 
9 Geb Schiermonnikoog 23 juli 1793, ovl. 15 nov 1856 aldaar. Zie H.O. Teensma, pag. 114 
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Anjum 5 okt 1 715 
Klaas Geerts van Anjum met Geertruit Arens van Schiermonnikoog 

Anjum 9 februari 1 732 
Haye Sippes van Anjum en Janke Tjerks van Schiermonnikoog 

Hiermee hebben we de mensen geboren in de 1 7e eeuw vermoedelijk al 
achter ons. Het valt op dat in de 1 se eeuw verschillende partners afkomstig 
zijn uit Ezumazijl , waar nog wel eens een schip afmeerde. 

Men zou verwachten dat ook uit het trouwregister van Paesens de betrekkin
gen van dit dorp met Schiermonnikoog zou blijken, mee omdat van 161 7 tot 
1638 er gezamenlijke predikanten waren (Heynema en Poppius) . 
Helaas begint men in 1 712 in Paesens met een nieuw boek. Van een eerder 
boek is niets bewaard gebleven. 
Het eerste huwelijk met een Schiermonnikoger is opgeschreven in 1737. 
Dat betrof op 10 november van dat jaar 
Jacob Cornelis van Schiermonnikoog en Hiltje Jennes van Paesens. 

Aan de westkant van het riviertje de Paesens ligt het tweelingdorp Modder
gat, destijds in de grietenij Westdongeradeel. De bewoners hoorden dan ook 
niet bij de kerk van Paesens, maar vielen onder wat men noemde de klok
slag van her dorp Nes, nu in de gemeente Dongeradeel. 

De reis van Moddergat naar Nes was in vroeger tijden vaak tijdrovend over 
onverharde kleiwegen. Bewoners van Moddergat lieten dan ook wel eens 
een baby in Paesens dopen. Van een huwelijk met een inwoner van Modder
gat of zoals dat destijds ook werd genoemd : het Moddergat onder Nes, is in 
het boek van 1 712 niets te vinden. Evenmin in de gerechtelijke archieven. 
Van Nes D, begint het huwelijksregister in 1697. De eerste aantekeningen 
van het gerecht beginnen in 1619, maar daarin geen huwelijken met Schier
monnikogers. In het kerkelijk trouwboek is de eerste eilander Arjaantje Har
mens die op 4 september ondertrouw gaat met Philipus Jans van Nes. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit bruidspaar niet meer geboren in de 1 7e eeuw. De 
derde aantekening over Schiermonnikogers betreft de huwelijksafkondiging 
van Johan Stachouwer van Schiermonnikoog met Aagje Blom uit Nes D. Het 
is dan intussen 1790. 

In de boeken van Holwerd vinden we uit de 1 7e eeuw slechts één notitie. 
Op 23 juni 1666 wordt een attestatie afgegeven naar Ameland 
van de bruidegom Wopke Pieters van Holwerd met als bruid Jacobje Gerrits 
van Schiermonnikoog. 
Langs de kust in Ferwerderadeel, Het Bildt of Barradeel zijn geen huwelijken 
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uit de 1 7e eeuw of begin 1 s e eeuw met partners van Schiermonnikoog 
gevonden. Dat dit heel anders is in de aansluitende gemeente Harlingen, za
gen we in de eerste aflevering van deze serie. 

Iets verder van de kust in Metslawier werd op 23 november 1699 een atte
statie naar Dokkum afgegeven voor het bruidspaar Pieter Sjoerds Adema van 
Leeuwarden en Geertruit Christianus Vetter van Schiermonnikoog. 

Ook Hantum één huwelijksaantekening. Een attestatie d.d. 11 november 
1647 betreffende het bruidspaar Gerben Tjepkes van Hantum en Klaaske 
Jans van Schiermonnikoog. 

Tenslotte nog in Hempens, toen grietenij Leeuwarderadeel, waar op 5 juni 1 712 
trouwen David Acronius, drost van Schiermonnikoog met Gertie Oepts Donia. 

In Friesland zijn verder geen 1 7e eeuwse notities van huwelijksaangifte of 
-voltrekking gevonden. 
In een volgende aflevering gaan we kijken naar de huwelijksbetrekkingen 
met de eilanden langs de waddenkust in Nederland. 

Bibliografie van Schiermonnikoog 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD's e.a. over 
het eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartike
len, maar aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoe
ling om een boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren! 
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een arti
kel over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vind
plaats van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt 
u niet: dat stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 

* 'Wijken voor het water', Leeuwarder Courant, 29 december 2012 
Verslag van een poging tot wandelen met kletspoot, op de oosterkwelder. 

* 'Steun van de stilte', weekendbijlage 'Vrij' van het Noord-Hollands Dag
blad, 5 januari 2013 
Over het boek 'Het geheim van de stilte' van Leo Fijen (ingestuurd door Thea 
Wegner-Gardenier, Hoorn) . Dit artikel ook in de Schager Courant (ingestuurd 
door Henk van der Wijk, Petten). 
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Verenigingsnieuws 
Van de bestuurstafel - januari 2013 
Er ligt weer een heel nieuw jaar voor ons, een jaar waarin we ons vooral wil
len richten op de inhoud. 
In onze vorige 'van de bestuurstafel' hebben we gesproken over het vergaren 
en registreren van onze bezittingen. 
Dit jaar willen we dit aspect zover mogelijk inhoud geven. 
Wij zijn in gesprek met de streekarchivaris Tjeerd Jongsma om ervoor te zor
gen dat we op een professionele manier ons archief kunnen beheren, maar 
ook toegankelijk kunnen maken voor onze leden. Momenteel kan ons ar
chief bezocht worden tijdens de dagen dat de archivaris aanwezig is. Deze 
data vindt u hieronder. 
In de toekomst zou het mooi zijn om ons archief ook digitaal te kunnen be
zoeken. Dit met name voor onze buitenleden. Ook onze objecten in de kel
der van het bezoekerscentrum, al gefotografeerd en beschreven, willen we 
in dit systeem zetten zodat duidelijk is wat we hebben en waar het zich be
vindt. 

In november is er een voorlichtingsmiddag geweest voor de participanten in 
de Promenade. 
Hier is gesproken over het gebouw en zijn mogelijkheden. In februari is er 
op uitnodiging van de gemeente een gesprek georganiseerd met alle partici
panten en het Stichtingsbestuur van de Promenade. In dit gesprek zal een 
vervolgstap wat betreft de inhoud gemaakt worden. In de brainstormsessies 
in 2011 zijn er veel ideeën op tafel gekomen die nu om een uitwerking vra
gen. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte . 

Op de valreep van het jaar 2012 zijn we in het bezit gekomen van een map 
+ cd met verslagen van de commissie, die zich in de jaren 1946 en 1947 
heeft bezig gehouden met het zeevaartonderwijs. Dit met als doel weer een 
zeevaartschool op het eiland te realiseren. Dit is uiteindelijk niet gebeurd 
maar hierdoor is er wel een MULO op het eiland gekomen. 
Deze stukken zijn aangeboden door ir. H.J. de Groot (Henk de Groot, klein
zoon van de heer Cornelis Blok) en opgeborgen in ons archief op het ge
meentehuis. 

Namens het bestuur, Letta Visser 

Aanwinsten 
54. Een map + cd met commissieverslagen van de commissie die zich in de 
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jaren 1 946 en 1947 heeft bezig gehouden met het zeevaartonderwijs met als 
doel weer een zeevaartschool op het eiland te realiseren. Aangeboden door 
ir. H.J. de Groot (Henk de Groot, kleinzoon van de heer Cornelis Blok) 

Bezoekdata streekarchivaris aan Schiermonnikoog 1 e halfjaar 2013 
De donderdagen 3, 1 7 en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; 11 
en 25 april ; 16 en 30 mei; 13 juni. 

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Cultuur Historische 
Vereniging ''t Heer en Peer' 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 22 
februari 2013, in het Dorpshuis te Schiermonnikoog, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen van het verslag van de ALV 24 februari 2012 
4. Mededelingen 
5. Voortgangsreportage 

Van de secretaris jaarverslag 2012 
Werkgroepen en commissies 

6. Financieel 
Verslag penningmeester 
Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie 
Vaststellen jaarrekening 2012 + begroting 2013 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Nettie Tummes en Jan Pieter Dijkstra 
Voorgesteld nieuwe voorzitter : Haijo Homan 
Vacature: twee bestuursleden 

8. Wat verder ter tafel komt 
9. Rondvraag 
10. Lezing door de heer G. Mast over de historie van eendenkooien en de 

oudste eendenkooi op Schiermonnikoog. 
11. Pauze 
12. 't Heer en Feer en de Promenade. 
13. Sluiting. ( ALV 2014 28 februari onder voorbehoud). 

Verslag ALV 22 februari 2012 en Jaar- en financieel verslag zijn vanaf 
1 februari 2013 op te vragen bij de secretaris Letta Visser, e-mailadres: 
inJo@theerenJeer.nl; te raadplegen via de website: www.theerenjeer.nl; en ze 
liggen ter inzage bij de bibliotheek, VVV en het bezoekerscentrum. 
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Bij de dodenherdenking in de Got Tjark staat elk jaar één persoon – die vermeld 
staat op de steen in de noordmuur van de kerk – centraal. Dit jaar was dat Hendrik 
Douwe Teensma. 
 
HENDRIK DOUWE TEENSMA (1910-1945): EEN SPRONG 
DIE HEM FATAAL WERD 
 
Arend Maris 
 
Zijn grootouders Teen Jeppes Teensma (1848-1893) en Riemada Hoeksma (1850-
1940) zijn beiden afkomstig van Schiermonnikoog. Ze trouwen in 1875. Teen 
Jeppes is dan 1e stuurman op de zogeheten Groote Zeilvaart. Zijn zeevaartlessen 
volgt hij 's avonds tijdens de wintermaanden in de openbare lagere school, terwijl 
hij praktijkervaring aan boord opdoet. Het paar krijgt tussen 1876 en 1884 vier 
kinderen, drie jongens en een meisje. In de periode 1879-1893 vaart hij als kapitein 
op zeilschepen van o.a. de reders Van Neck te Nieuwediep en Bok te Amsterdam.  
                                                     

 
                  Teen Jeppes Teensma en Riemada Hoeksma 
Zoals meerdere eilander zeemansgezinnen in die tijd verhuist ook Teen Jeppes met 
zijn gezin naar Noord- Holland om zo dichter bij de thuisbasis van zijn rederij te 
wonen. Hij verkoopt zijn woning aan de Langestreek, toen nummer 4, voor een 
bedrag van 200 gulden en vestigt zich in 1892 te Zaandam. Begin 1893 wordt Teen 
Jeppes echter als gevolg van een verwaarloosde blindedarmontsteking met 
buikvliesontsteking in een ziekenhuis te Amsterdam opgenomen. Hij overlijdt op 
10 februari 1894. Een vrouw en vier opgroeiende kinderen laat hij na. En zonder 
uitkering.  
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Hun derde zoon, die bij geboorte op 16 september 1880 de voornamen Hendrik 
Douwe - van de broer van zijn vader1 - meekrijgt, is 13 jaar als zijn vader overlijdt. 
Net voordat het gezin naar Zaandam verhuist heeft hij op het eiland de lagere 
school doorlopen. Zoals dat traditie is in veel zeemansfamilies, is ook Hendrik 
Douwe voorbestemd om naar zee te gaan. Als jongen van veertien jaar gaat hij het 
zeegat uit. Rond 1900 stapt hij over op de stoomvaart, doorloopt zijn rangen en 
vaart vanaf 1904 als kapitein op stoomschepen van de Amsterdamse Maatschappij 

Oostzee (Vinke & Co). Op 18 oktober 1906 
trouwt hij met Maria Rensen. Ze is op 12 
september 1879 te Zaandam geboren.  
Na hun trouwen gaat het stel in Zaandam wonen, 
in de Csaar Peterstraat. Na 1913 heeft een 
verhuizing binnen Zaandam, naar de 
Ooievaarstraat, plaats. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog blijft Hendrik Douwe buitengaats 
varen. In 1921 volgt een verhuizing naar 
Bussum.  In 1937, hij wordt dat jaar 57 jaar, zegt 
hij de zee vaarwel, vanwege 
gezondheidsredenen. Met zijn vrouw gaat hij 
dan in Huizen wonen en vervolgens kiezen ze in 
1956 voor het aldaar nieuwe bejaardencentrum 
"Voor Anker".  
Maria overlijdt op 28 juli 1960 en Hendrik 
Douwe volgt 
haar op 13 
februari 1968.  
 

Hendrik Douwe Teensma en Maria Rensen 
 
In de Csaar Peterstraat te Zaandam worden 
tussen 1907 en 1913 hun vier kinderen geboren, 
namelijk een dochter en drie jongens. Na hun 
dochter Rimada, vernoemd naar haar 
grootmoeder, wordt hun eerste zoon geboren. Hij 
krijgt de voornamen van zijn vader, Hendrik 
Douwe, en wordt op 7 maart 1910 geboren. Dit 
is de zoon waarover het in dit verhaal gaat.  

            Hendrik Douwe Teensma 
 
  

                                                
1 Stuurman en later kapitein op de Groote Zeilvaart Hendrik Douwe Teensma(1851-1924). 
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Geen van de drie zonen kiest voor een toekomst op zee2. Na de lagere school te 
Zaandam en een verhuizing naar Bussum, bezoekt Henk vervolgens het Christelijk 
Lyceum  te Hilversum, aan de Lage Naarderweg.  Hij maakt intussen, mede via de 
gymnastiekvereniging Ontspanning door Inspanning (ODI) en het schaatsen, 
kennis met Adriaantje (Jeanne) Witteveen. Ze is op 19 juli 1911 te Bussum 
geboren en bakkersdochter. Na het behalen van  

het diploma gaat Henk in de kost te 
Haarlem en bezoekt de Middelbaar 
Technische School (MTS). Terwijl hij deze 
school nog niet helemaal heeft afgerond, 
trouwen Henk en Jeanne op 9 augustus 
1933 te Bussum.                                                                    
Na hun trouwen wonen ze tijdelijk in 
Huizen bij zijn zus Rimada en haar man 
Anton van Wiefferen. Op 3 februari 1934 
wordt hier hun dochter Adriana (Jeanne) 
geboren. Even later betrekken ze een 
nieuwe woning te Eemnes. Henk is zeer 
sportief, kan met name goed voetballen. 
Dat valt ook zijn zwager op en die haalt 
hem als midvoor in de voetbalvereniging 
van zijn bedrijf. Ze worden, mede door 
toedoen van Henk zelfs een keer  
kampioen. Wanneer Henk met succes als 
technisch tekenaar aan de MTS afstudeert,   
gaat hij op zoek naar werk. In een tijd van  
Bruidspaar Teensma en Witteveen 

crisis valt dat niet mee. Zijn zwager, chef Veiligheidsdienst bij de Nederlandse 
Sein Fabrieken (NSF), zorgt er echter voor dat hij bij dit bedrijf aan de slag kan. 
Op 2 november 1938 heeft er een gezinsuitbreiding plaats en krijgen Henk en 
Jeanne een tweede dochter, die de naam Ria krijgt.  
 
Begin 1939 verhuist het gezin naar Rotterdam, naar de Harddraverstraat (achter het 
Centraal Station) en komt Henk in dienst van de Arbeidsinspectie met als functie 
inspecteur in het Rotterdamse havengebied. Nadat Nederland in de meidagen van 
1940 door Duitse troepen is overmeesterd, betekent zijn functie een belangrijke 
invalshoek om op een legale wijze veel strategische inlichtingen te verzamelen 
over het doen en laten van de Duitse bezetter.  
 
Vanaf juli 1943 wordt dan ook door verzetsmensen een over het land verspreid 
netwerk van medewerkers opgericht dat zich toelegt op het verzamelen van Duitse 
militaire, politieke en economische gegevens. Deze informatie wordt vervolgens 

                                                
2 De tweede zoon Teen wordt sportleraar en de jongste zoon Gerard verzekeringsagent. 
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door een Centraal bureau en via landen als Zwitserland en Spanje naar het 
Bureau Inlichtingen (B.I.) van de Nederlandse Regering te Londen opgestuurd3. 
Medewerkers worden door anderen aangezocht die reeds in de groep werkzaam 
zijn. Daarbij wordt doorgaans in eigen kring gezocht zodat men precies weet wat 
voor vlees men in de kuip heeft. De opname van nieuwe medewerkers verloopt 
meestal langzaam en weloverwogen zodat de chefs de tijd hebben om een 
medewerker in te werken en gade te slaan4.  
 
Gezien zijn functie en de mogelijke bijdrage die Henk in de betreffende 
inlichtingendienst zou kunnen leveren, wordt hij betrouwbaar geacht en vanuit het 
regionale netwerk Rotterdam benaderd om mee te doen. Of hij hierover lang heeft 
moeten denken, is niet bekend. Hij verleent zijn medewerking, blijkt betrouwbaar 
en zeer actief en wordt na enige tijd benoemd tot een van de hoofdmedewerkers, 
die elk een eigen geografisch gebied en mensen krijgt toegewezen5.   
 
Begin maart 1945 wordt Henk echter bij een razzia in Rotterdam voor 
tewerkstelling in Duitsland opgepakt6. De Duitsers beseffen niet wat voor een 
waardevol persoon zij met hem in handen hebben7. Henk gaat met velen per trein 
op transport via Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Bussum, Amersfoort, Enschede 
en daar de grens over en Duitsland in. Nabij de grens heeft Henk samen met een 
vriend, Jaap Heyndert, nog geprobeerd te ontsnappen door uit de rijdende trein te 
springen. Die poging mislukt, grenswachters pakken hen op. Ze worden hiervoor 
echter niet extra afgestraft. Aan de sprong uit de trein houdt Henk een beenwond 
over die hem later fataal zou worden. In Gronau moeten allen uitstappen en heeft 
een eerste selectie van de op transport gestelde mannen plaats8. Na enkele dagen 
daar tewerkgesteld te zijn, reizen Henk met zijn vriend Jaap en nog drie anderen 
met een personentrein verder en komen ze 's nachts in Munster aan. Een stad die 
juist overdag zwaar is gebombardeerd. Na nog verder gereisd te hebben, komen ze 
eindelijk aan  
  

                                                
3 En na september 1944 ook naar het bevrijde zuiden van ons land. Zie: W.G. Visser, De 
Geheime Dienst in Nederland -een documentair verslag over een inlichtingengroep in bezet 
gebied 1943-1945, A.M. Overwater, Barendrecht, 1989, blz.11.  
4 W.G.Visser, 1989: 284. 
5 W.G.Visser, 1989: 123/124. 
6 W.G.Visser, 1989: 195. 
7 W.G.Visser, 1989: 124: Arrestaties in verband met het inlichtingenwerk zijn tijdens de 
oorlogsjaren in het gebied Rotterdam niet voorgekomen. 
8 De hier weergegeven informatie is  ontleend aan de volgende correspondentie: Aan mijn 
vriend Henk Teensma ter herinnering aan onze dagen in de kolonie  Westphalen, je vriend 
Dirk Poll (Amsterdam); Brief van de Directeur-Geneesheer van St.Josef-Stift, 
Spezialkrankenhaus für Knochen-,Gelenk- und Drüsentuberkulose und Allgemeines 
Krankenhaus te Sendenhorst aan de familie Teensma dd. 17 april 1945; Brief van 
G.Kuypers te Budel aan de familie Teensma dd. 18 juni 1945.  
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in Rinkerode, in de buurt van Sendenhorst. Het vijftal wordt met anderen in twee 
schuren ondergebracht. De volgende dag worden de mannen in twee ploegen 
ingedeeld en moeten ze mitrailleursnesten graven, bomtrechters dichtmaken en aan 
spoorbanen werken die door Engelse bommenwerpers geraakt zijn. Drie van de vijf 
vrienden krijgen dysenterie. Henk krijgt een ontsteking aan zijn been,  ligt 
vervolgens veertien dagen in een schuur zonder behandeling en wordt ook onder 
die omstandigheden geprest om te werken, waardoor zijn toestand alleen maar 
verergert. Ze worden tenslotte door Amerikanen bevrijd en die zorgen ervoor dat 
Henk op 8 april in een katholiek ziekenhuis te Sendenhorst wordt opgenomen. Zo 
blijft Henk achter terwijl zijn vier vrienden, al lopend en voor eten werkend, de 
terugreis naar Nederland aanvaarden.  
 
Bij opname blijkt zijn rechterbeen vanaf de tenen tot aan de lies sterk te zijn 
gezwollen en is de huid bovendien over een groot oppervlak fors ontstoken en 
branderig. Het is zeer de vraag of genezing nog mogelijk is. Na 24 uur behandeling 
wordt echter een beduidende verbetering gesignaleerd. Henk vat weer hoop dat hij 
misschien ook spoedig naar huis kan terugkeren.  
 
Op de zondagmiddag 10 april wordt de dienstdoende arts echter plotseling 
opgeroepen. De toestand van Henk is namelijk plotsklaps verslechterd en als de 
arts ter plaatse komt, kan hij slechts de dood constateren als gevolg van een van het 
been uitgaande embolie. Henk wordt vervolgens op de woensdag daarop op het 
plaatselijke kerkhof van Sendenhorst begraven. 
 
Diezelfde maand nog, namelijk op 17 april 1945, schrijft de directeur - geneesheer 
van het betreffende ziekenhuis aan zijn vrouw Jeanne en haar beide kinderen, van 6 
en 11 jaar, dat haar man en hun vader op 35-jarige leeftijd in Duitsland is 
overleden en aldaar is begraven. Van een eventuele opvang en ondersteuning bij 
dit verlies is geen sprake. Met als gevolg dat zowel de ouders van Henk als ook 
Jeanne dit verlies nooit echt hebben verwerkt. Jeanne krijgt na de oorlog twee 
afzonderlijke brieven van de Geheime Dienst Nederland. Beide zijn afkomstig van 
het Centraal Bureau van de Dienst te Amsterdam. In de ene brief schrijft de Dienst 
dat Henk.....tijdens de Duitse bezetting zeer belangrijk werk heeft verricht. Hij 
verschafte namelijk inlichtingen die van grote militaire waarde waren in de 
periode oktober 1943 tot maart 1944. Hij was een van de voornaamste 
medewerkers van het bureau Rotterdam.  Op 31 augustus 1945 krijgt Jane opnieuw 
een brief van het Centraal Bureau van de Geheime Dienst Nederland, Frans van 
Mierisstraat te Amsterdam, waarin nogmaals wordt aangegeven wat voor 
belangrijke werk Henk binnen de Dienst heeft vervuld: ...ik kan u verzekeren dat 
het mooi en belangrijk was. Om een voorbeeld te noemen:  Uw man gaf mij de 
tekening van de onderdelen van het V-wapen -  die kwamen kort daarop in 
Engeland aan. Met behulp van deze gegevens  
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konden de Engelse autoriteiten betere afweermaatregelen nemen, dan als ze geen 
gegevens hadden gehad. Ook werden werkplaatsen van V -onderdelen doeltreffend 
gebombardeerd. Weest U ervan verzekerd dat het waardevol werk was. Misschien 
is er later de gelegenheid om er iets meer over te vertellen. Gegevens over het werk 
van uw man zijn doorgezonden naar het Departement van Oorlog, waaronder het 
bureau B.I. (Binnenlandse Inlichtingen) ressorteerde en waarvoor onze Dienst 
werkte. U ziet dat er een redelijke kans is dat ons werk niet vergeten wordt. Ik heb 
alle hoop dat u nog geholpen zult worden. Voor mij ben ik tot de conclusie 
gekomen dat het beste is om niet aan anderen te vertellen wat je voor verdienstelijk 
werk gedaan hebt. Het wordt door velen miskend......  
 
De Stichting 1940-1945 erkent zijn vrouw als oorlogsslachtoffer en vanaf dat 
moment ontvangt ze van deze Stichting maandelijks een uitkering en komt 
bovendien geregeld een maatschappelijk werkster op bezoek. Ook koningin 
Wilhelmina laat zich niet onbetuigd. Op 11 december 1946 schrijft ze in een brief 
het volgende: ..........Lang heeft U aan de lafhartige vallen van de vijand kunnen 
ontkomen, maar het gelukte de overweldiger hem in zijn macht te krijgen. Toen 
moest hij op 10 April 1945 zijn tol betalen. Duizenden met hem voor de vrijheid 
van ons dierbaar vaderland. Om U bij dit verlies mijn hartelijke deelneming te 
betuigen. Zijn lijden en sterven zal ik niet vergeten. Trots zal ik zijn daden blijven 
gedenken.   
 
In aanwezigheid van vele familieleden wordt het stoffelijk overschot van Henk op                 
17 september 1951 samen met dat van vele anderen op de Erebegraafplaats te 
Loenen herbegraven. Jeanne keert met haar beide dochters terug naar Bussum. 
Hertrouwt met een voor haar oude bekende, wordt ziek, door haar oudste dochter 
verzorgd en overlijdt in 1971 met de naam van Henk op haar lippen. 
 
(Met dank aan dochter Jeanne Teensma voor informatie (interview 10 oktober 
2000 en 10 januari 2001), neef Nico Witteveen (interview 19 november 2000) en 
neef Jeppe Teensma voor schriftelijk toegezonden documenten en foto's).            
           
Bliksemse jonges!  
 
Jan Eltjes van den Berg 
 
As lytje  jonges wienen wy altyd mooi ineeuwr oon ‘t spyljen en wes er wal es wat 
kattekwaid of kwaijongesstreken úthôle. So wienen wy faak ‘reis oon ‘t foetbaljen 
op het stok gôslaun feur de daar van de dames Hylkema (wer  
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nu Anneke de Jonge wene). Dan komen se de daar út mooi de wezzen: ,,Jimme 
motte hier futgain want it hele laun wet rau!”  
Aik koom de bal wal ‘reis yn de reuzestrúken by Jeppe Teensma, in man mooi in 
lang wyt bes, wer wy deudsbenaud feur wienen en dan fleigen wie gauw fut sonder 
bal!  
Op ‘e húeke by Van der Werff stúegen ieuwrdeis altijd wal een pair manjúed tò 
prate (Cees Colmer, Albert Jansma, Lauw Visser (Lauw fan Kieke) etc.) en dan 
koomen wy der oon keurjen; ien fan ús hie een stook yn ‘e haun mooi it eeuwre 
útieuwn troch hieuwnestreeuwnt hôle! As wy wat tichteby wienen, begoonen wy 
sogenaimd eeuwnder ineeuwr rieuwzje tò metjen.  Tò maar, seine dy manjúed, 
Janeltjes jeeuw ‘m in peut feur de kop! Nee, sei Jeppe dan, hy het een stook yn ‘e 
haun! Jeeuw hier maar die stook, seinen se dan en JanE  júech de stook mooi it 
útieuwn wer de streeuwnt oon siet nooi feuren tò. De man pakte ‘m dan oon en dan 
wienen wy wal fut! En schelde dat se dúegen!  
Aik hienen wy in lape (fan katoen of so wat) en hienen dat eeuwnder de stets fan 
een loopse teef  wreeuwn en dan quasi lieten wy dy lape fale op de greeuwn flak 
by de manjúed. It deure maar even of der koom in reu op de aroma oof  en bleeuwn 
reeuwn de manjúed drooien. Die fansalm schelde: aude rot hieuwn, mieterje op; en 
so. Op ‘t last de reu nog syn fúet omheich en tjin in brúekspiip oon peesje! Ne, wy 
wienen al lang fut fansalm en seigen dat van een oofstand oon!  
Bliksemse jongens!  
Meuje verhalen dy dy dyn hele livven by blieuwe! 
 
(Bliksemse jongens. 
Als kleine jongens waren we altijd met elkaar aan het spelen en werd er wel eens wat kattekwaad of 
kwajongensstreken uitgehaald. Zo waren we vaak eens aan het voetballen op het stuk grasland voor de 
deur van de dames Hylkema (waar nu Anneke de Jonge woont) (red.: Langestreek 72). Dan kwamen ze 
de deur uit met de woorden: jullie moeten hier weggaan, want het hele veld wordt ruw. 
Ook kwam de bal wel eens in de rozenstruiken bij Jeppe Teensma, een man met een lange witte baard, 
waar wij doodsbenauwd voor waren en dan vlogen we gauw weg zonder bal. 
Op de hoek bij Van der Werff stonden altijd wel een paar mannen te praten (Cees Colmer, Albert 
Jansma,  
Lauw Visser (Lauw van Kieke) etc.) en dan kwamen wij er aan kuieren; één van ons had een stok in de 
hand met het ander uiteinde door de hondestront gehaald. Als we wat dichterbij waren, begonnen we 
zogenaamd onder elkaar ruzie te maken. Toe maar, zeiden de mannen, Janeltjes geef hem een klap voor 
de kop. Nee, zei Jeppe dan, hij heeft een stok in de hand. Geef hier maar die stok, zeiden ze dan en JanE 
gaf de stok met het uiteinde waar de stront aan zat naar voren toe. De man pakte ‘m dan aan en dan 
waren wij al weg. En schelden dat ze deden. 
Ook hadden wij een lap (van katoen of zo iets) en hadden dat onder de staart van een loopse teef gewre-
ven en dan quasi lieten we hem op de grond vallen vlak bij de mannen. Het duurde maar even of er 
kwam een reu op de aroma af en bleef rond de mannen draaien. Die natuurlijk schelde: oude rot hond, 
donder op; en zo. Op het laatst nog de reu de poot omhoog en tegen een broekspijp aan pissen. Wel, wij 
waren al lang weg natuurlijk en zagen het van een afstand aan. 
Bliksemse jongens. 
Mooie verhalen, die je je hele leven bij blijven.) 
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Wereldoorlog I op Schiermonnikoog 
 
Kees Bangma  
 
Op 1 augustus 1914 storten veel Europese landen zich in de oorlog. Nederland 
vormt één van de weinige uitzonderingen en blijft neutraal. Wij doen niet mee in 
wat andere landen “The Great War” noemen. Nee, de enige strijd die wij voeren is 
om er niet in betrokken te raken. Maar ook in Nederland is het geen “business as 
usual”. Overal in Nederland voeren personen en instanties hun eigen strijd om het 
hoofd te bieden aan de moeilijke omstandigheden. En de strijd van de één leidt 
soms tot oorlog met een ander.  
 
Om neutraal te blijven kondigt de Nederlandse regering direct na het uitbreken van 
de oorlog de onzijdigheidsverklaring af. Hierin wordt bepaald dat alle militairen 
van oorlogvoerende landen die op Nederlandse bodem komen, zullen worden 
ontwapend en geïnterneerd. Oorlogsschepen die binnen de territoriale wateren 
komen of vliegtuigen die het luchtruim schenden worden voor de duur van de 
oorlog aan de ketting gelegd. Overal langs de grenzen en de kust worden militairen 
gelegerd. Dit is ook het geval op de Friese Waddeneilanden. Op Schiermonnikoog 
blijkt al snel dat dit niet voor niets is.  
Op 14 augustus 1914 landt een van de Flugplatz Borkum afkomstig Duits 
watervliegtuig op het strand. De bemanning, Ober-leutnant Kleijn en vaandrig 
Fischer, wil snel een kleine reparatie verrichten.  
Maar voordat het toestel weer kan opstijgen, wordt de tweekoppige bemanning 
aangehouden door op het eiland gelegerde militairen. Voor de vliegtuigbemanning 
is de oorlog voorbij: ze worden geïnterneerd in het speciaal voor Duitse militairen 
opgerichte kamp bij Bergen in Noord-Holland. Het vliegtuig, de Friedrichshafen 
FF29 tweedekker nummer 28, wordt in beslag genomen. In 1915 koopt de 
Nederlandse staat het vliegtuig van Duitsland. Het is het eerste van tientallen 
vliegtuigen die in de loop van de oorlog op Nederlands grondgebied neerkomen9.  
 

                                                
9 Over de details van deze landing zie Leeuwarder Courant dd 15-8-1914 en 17-8-1914. 
Over de diplomatieke discussie tussen Nederland en Duitsland ten aanzien van de reikwijdte 
van de Nederlandse neutraliteitsproclamatie zie Oranjeboek oktober 1915-juli 1916 pag 24. 
Over de overname van het vliegtuig door Nederland: nationaal archief, 2.05.03 dossier 831. 
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De Duitsche militaire vliegmachine, die op Schiermonnikoog een noodlanding 
moest doen en toen werd in beslag genomen, terwijl de bestuurder en zijn pas-
sagier, beide officieren, geïnterneerd werden. Links: Het vliegtuig, door een 
matroos bewaakt; rechts: de gevangen genomen officieren worden naar het 
gemeentehuis te Schiermonnikoog gebracht. (foto uit: tijdschrift Het Leven, 25 
augustus 1914) 
 
Naast de legering van troepen wordt in veel grens- en kustgemeenten, waaronder 
Schiermonnikoog, de staat van beleg afgekondigd. In de kuststreken is de staat van 
beleg vooral bedoeld om te kunnen optreden tegen het schenden van de territoriale 
wateren door de oorlogvoerende naties en om spionage tegen te gaan. Door de staat 
van beleg krijgen de militaire autoriteiten formeel zeggenschap over het burgerlijk 
bestuur. Het militair gezag krijgt verregaande bevoegdheden zoals de mogelijkheid 
personen uit te zetten, bijeenkomsten te verbieden of het briefgeheim te schenden. 
Burgers kunnen worden verplicht op allerlei manieren medewerking te verlenen 
aan het militair gezag. Die situatie leidt op veel plaatsen tot spanning tussen 
burgerlijke bestuurders en militaire commandanten. 
  
Ook op Schiermonnikoog zitten de burgemeester en de militaire commandant 
elkaar in de haren. Er is ruzie over het gebruik van de reddingboot door de 
militairen. De burgemeester is voorzitter van de plaatselijke commissie van de 
Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij, de NZHRM. De commissie is 
verantwoordelijk voor het goed functioneren van het plaatselijke reddingsstation. 
Dit binnen de regels die zijn opgesteld door het landelijk bestuur van de 
NZHRM10.  
De militairen moeten de neutraliteit handhaven door op te treden tegen vijandelijke 
schepen binnen de territoriale wateren en de bemanningsleden daarvan te 

                                                
10 Op 11 november 1824 wordt in Amsterdam de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding 
Maatschappij, de NZHRM opgericht. Enkele weken later wordt in Rotterdam de Zuid-
Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen, de ZHMRS, opgericht. In 
1949, 125 jaar na hun oprichting, krijgen beide organisaties het predikaat Koninklijke 
toegewezen. In 1991 fuseren ze tot de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.  
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interneren. Daarbij willen ze gebruik maken van de reddingboot en van de 
bemanning, die veel kennis van het kustwater heeft.  

Direct na het afkondigen van de staat van beleg geeft de militaire commandant 
Vanderclijs aan burgemeester Van den Berg te kennen dat hij voortaan de leiding 
bij het uitvaren van de reddingboot op zich wenst te nemen. Van den Berg 
accepteert dit niet. Hij weet met een hogere legercommandant, de op Terschelling 
gelegerde overste Timmermans, af te spreken dat bij reddingen alles bij het oude 
blijft. Is er sprake van buitenlandse militairen die geïnterneerd moeten worden, dan 
worden deze, zodra ze aan wal komen, aan het Nederlandse bewakingsdetachement 
overgedragen.  

De irritaties blijven echter voortduren. Op 14 februari 1915 landt een militair 
watervliegtuig bij de Engelsmanplaat tussen Schiermonnikoog en Ameland11. De 
reddingboot vaart zonder militairen uit. Bij het vliegtuig gekomen weigeren de 
twee inzittenden over te stappen. Wanneer de reddingboot uren later, nu met 
Nederlandse militairen aan boord, opnieuw bij het watervliegtuig komt, is dit 
verdwenen. Een schending van de neutraliteit die onbestraft is gebleven! Vanaf dat 
moment willen de militairen direct mee wanneer de reddingboot uitvaart. Maar 
Van den Berg weigert en beroept zich op eerdere afspraken met de hogere 
legerleiding. Hij schrijft rechtstreeks een brief aan de hoogste Nederlandse militair, 
Generaal Snijders. Hij stelt dat het meenemen van gewapende militairen in de 
reddingboot voor de burger-roeiers complicaties geeft. Misschien wordt de 
reddingboot nu wel als militair vaartuig beschouwd. De bemanning van de 
reddingboot loopt daardoor het gevaar te worden beschoten. Bovendien wordt door 
meevarende militairen ruimte ingenomen die bestemd is voor schipbreukelingen, 
zo schrijft hij aan Snijders.  
Tegelijkertijd gaat een afschrift van deze brief naar het bestuur van de NZHRM. 
Daarbij schrijft van den Berg dat de telkens terugkerende herrie met het Militair 
Gezag hoogst onaangenaam is. ”Het zal onnodig zijn U nog te verzekeren dat ik 
het Militair Gezag erken en steun; dat het niet geldt een twist over wie het meeste 
zal hebben te zeggen ofschoon het me in het begin hoog zat dat de heer Vanderclijs 
mij ineens het werk waaraan ik met heel mijn hart werk uit handen wilde nemen”, 
zo besluit van den Berg zijn brief aan het bestuur. 
 
Op 22 februari 1915 schrijft van den Berg opnieuw aan het bestuur der NZHRM. 
Een dag eerder wordt de reddingboot gevorderd om met medeneming van 
militairen uit te varen voor een geheim doel. Hieraan wordt voldaan, maar met 
tegenzin. “ Het is voor de roeiers toch ook niet alles om op zoo’n manier voor een 
                                                
11 In het Friesche zeegat op 51-28-70 NB, 06-05-05 OL wordt de “watervliegmachine 
nummer 8(?)” met onbekende nationaliteit aangetroffen, aldus het strandingsrapport, 
opgemaakt door schipper Dubblenga. Het lijkt aannemelijk dat ook dit een van Borkum 
afkomstig Duits verkenningsvliegtuig is geweest. 
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onbekend doel te worden gezonden”, aldus van den Berg. Hij dringt opnieuw bij 
het bestuur aan om duidelijkheid. 
 
Het bestuur neemt haar verantwoordelijkheid door op 25 maart een brief te sturen 
naar de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht. Daarin wordt voorgesteld door 
middel van een circulaire aan alle reddingsstations duidelijkheid te verschaffen 
over de verhouding tussen het militair gezag en de plaatselijke commissie in de 
gemeenten die in staat van beleg of staat van oorlog verkeren. Het bestuur heeft als 
standpunt dat verzoeken niet-bemanningsleden, dus ook militairen, mee te nemen, 
nooit zullen worden ingewilligd. Een reddingboot is immers “een instrument des 
vredes”. Dat is echter anders in die gevallen waarin medewerking wordt gevorderd. 
In dat geval “houdt deze reddingboot alsmede hare bemanning op te zijn in dienst 
der NZHRM met alle gevolgen welke daaruit kunnen voortvloeien. De NZHRM 
kan bij dergelijke tochten dan ook niet aansprakelijk gesteld worden, noch voor de 
wijze waarop eventueel reddingwerk wordt uitgeoefend, noch voor de betalingen 
van loonen aan bemanningen, voerlieden etc noch voor de ondersteuning van 
nagelaten betrekkingen van leden der bemanningen zoo dezen een ongeval mocht 
overkomen.”. Alle kosten dienen derhalve te worden betaald door het Rijk. 
 
Op 17 april 1915 laat de chef van de Marinestaf het bestuur weten zich geheel te 
kunnen vinden in de voorgestelde verhouding. Bovendien, om de eigen taken te 
kunnen verrichten krijgt het marinedetachement op Schiermonnikoog de 
beschikking over een eigen vaartuig. Op deze wijze kunnen de militair 
commandant en de burgemeester zoveel mogelijk uit elkaars vaarwater blijven en 
lijkt de vrede getekend.  
Ook Van den Berg lijkt zich hierin te kunnen vinden, zij het dat er volgens hem 
nog wel een vraagpunt blijft: “Nu blijft nog over de kwestie of bij strandingen 
wanneer de militaire boot uitgaat ook onze boot moet uitgaan en dunkt mij dat dit 
wel het geval behoort te zijn. Ik merk hierbij op dat ik steeds tracht met den 
militairen bevelhebber op den besten voet te staan en twijfel dan ook niet of een 
overleg zal bij voorkomende gevallen plaatsvinden”, zo schrijft hij het bestuur. 
 
Op 19 januari 1916 stormt het rond Schiermonnikoog. De Britse onderzeeboot de 
H612 loopt om 04.30 uur op een zandbank in het Friesche zeegat, minder dan 1 
                                                
12 De Britse onderzeeboot H6 uit de Holland-klasse werd gebouwd op de Canadian 
Vickers&Co shipyard in Montreal (Canada). Onmiddellijk na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog accepteerde de Amerikaanse firma Bethlehem Steel grote wapenorders van de 
geallieerden. In oktober 1914 bracht de directeur van het bedrijf een bezoek aan de Britse 
minister van Oorlog Lord Kitchener en Lord Fisher van de Britse admiraliteit. Zij spraken af 
dat de Amerikanen, in het grootste geheim, twintig onderzeeboten van het type “H” voor 
Engeland zouden bouwen tegen een prijs die twee keer zo hoog lag als de normale prijs. 
Deze opdracht was in flagrante strijd met de Amerikaanse en internationale wetten inzake de 
neutraliteit en werd dan ook niet officieel goedgekeurd door de Amerikaanse regering. 
Bethlehem Steel ontdook dit probleem door het opzetten van productiefaciliteiten in Canada. 
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kilometer van de kust van het eiland13. Het schip maakt onderdeel uit van de Britse 
zeemacht die met een blokkade van de Noordzee probeert de Duitse economie en 
het Duitse moreel te breken.  
De boot van het marinedetachement vaart uit maar kan wegens te grote diepgang 
de onderzeeboot niet bereiken. De reddingboot krijgt om 12.00 uur de mededeling 
dat de onderzeeër in nood verkeert en om hulp seint. Om ongeveer 14.00 uur 
bereikt de reddingboot de H6. De bemanning van de H6 weigert echter op dat 
moment om over te stappen. Even later komt een stoomsloep van de buiten de 
territoriale wateren gelegen Britse torpedoboot HMS Firedrake ter plaatse. Deze 
neemt tien bemanningsleden,de scheepspapieren en instrumenten van de H6 aan 
boord en brengt ze naar de torpedoboot14. 
Al snel is ook het Nederlandse oorlogsschip Noord-Brabant met enkele 
torpedoboten in de nabijheid van het Friesche zeegat. Daardoor zijn de Britten niet 
in staat ook de overige bemanningsleden van de H6 te evacueren. De bemanning 
van de reddingboot blijft intussen bij de H6. Omdat het weer steeds slechter wordt 
stappen de overgebleven 12 bemanningsleden van de duikboot toch over op de 
reddingboot. Op Schiermonnikoog worden ze overgedragen aan de commandant 
van het marinedetachement op het eiland, kapitein jonkheer Groeninx van 
Zoelen15.  

Terwijl de bergers bezig zijn het schip los te krijgen vliegen burgemeester Van den 
Berg en de militaire autoriteiten elkaar opnieuw in de haren. De burgemeester is 
woedend over het gedrag dat de militairen vertonen bij het uitvaren van de 
reddingboot. Vlak voor het vertrek van de reddingboot verschijnt de sergeant van 
                                                                                                             
De onderzeeboten werden in onderdelen in Amerika geproduceerd om vervolgens in Canada 
tot één geheel te worden samengesteld. Op 10 juni 1915 werd de H6 in dienst genomen en 
overgedragen aan de British Royal Navy. Het schip werd ingedeeld bij de Harwich 
Submarine Force (8th flotilla). Hierover J.H.J.Andriessen, “Keizer Wilhelm II, mythe en 
werkelijkheid” p 233 
13 De exacte strandingslocatie is volgens het door de schipper van de reddingboot 
opgemaakte strandingsrapport 6.05.00 graden OL, 53.29.40 graden NB 
14 De Nederlandse regering heeft geprotesteerd tegen het feit dat de Britse motorsloep een 
deel van de bemanning van het schip had afgehaald. Deze handelwijze was geenszins 
geboden uit een oogpunt van menslievendheid, aangezien de reddingboot van 
Schiermonnikoog zich reeds ter plaatse bevond. Slechts ten gevolge van de omstandigheid 
dat de reddingboot geen militaire autoriteiten aan boord had, aldus de Nederlandse regering, 
was het te danken dat de motorsloep met de door haar afgehaalde leden der bemanning het 
Nederlandse rechtsgebied had kunnen verlaten. Oranjeboek oktober 1915 – juli 1916, p24 
15 Namen van de door de reddingboot aan land gebrachte bemanningsleden volgens het 
strandingsrapport zijn: Robert N.Stopford, lieutenant, commanding officer; Whitelans chief 
Petty officer; Gibson Petty officer; Robinson stoker Petty officer; Ridding leading seaman; 
Dudley able seaman; Cooper able seaman; Eldesfield stoker; Beer stoker; Beeby stoker; 
Burwelt ordinary telegraphist; Chandler able seaman.  
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het marine detachement met 4 á 5 matrozen. “Met de geweren omhoog” delen zij 
mee dat ze dat op last van de chef van de militairen staf mee moeten op de 
reddingboot. Van den Berg weigert. Hierop laat de sergeant de boot zonder 
militairen vertrekken. Wanneer de boot in zee is zegt de sergeant , dat hij niet heeft 
geschoten om doden te voorkomen, aldus Van den Berg. Ons leven is in het werk 
Uwer reddingmaatschappij voor ons en anderen geen ogenblik zeker. Het lijkt hier 
of we door een vijandelijk leger zijn bezet, zo schrijft hij het bestuur van de 
reddingmaatschappij. Hij eist de persoonlijke verzekering van de minister van 
Marine dat dit nooit weer plaats zal vinden. 

De militaire leiding op haar beurt is in alle staten over de opstelling van de 
burgemeester. In zijn brief aan het hoofdbestuur van de NZHRM houdt de 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht de burgemeester verantwoordelijk voor 
deze ernstige schending van onze neutraliteit. Immers, wanneer er gewapende 
militairen met de reddingboot waren meegegaan, waren de Engelsen er nooit in 
geslaagd om een deel van de bemanning van de onderzeeër af te halen. En de in 
1915 gemaakte afspraken zijn immers duidelijk: bij een vordering door het militair 
gezag moeten er militairen mee.  
 
Inmiddels blijkt dat er wel iets valt af te dingen op het standpunt van de 
legerleiding dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de schending van de 
neutraliteit. Uit het rapport dat de militaire commandant aan de legerleiding stuurt, 
blijkt dat hij in eerste instantie sergeant Dekker opdracht geeft om mee te gaan met 
de reddingboot. Zodra de marineboot, met aan boord Groeninx zelf, in zee is, trekt 
hij die opdracht in. Daarna krijgt sergeant Dekker van de uitkijktoren bericht dat de 
chef van de marinestaf telegrafisch goedkeuring had verleend aan de opdracht van 
Groeninx om de reddingboot te vorderen. Op basis daarvan wil hij alsnog mee in 
de reddingboot. Wanneer de schipper van de reddingboot weigert de militairen mee 
te nemen met de woorden “de burgemeester is hier de baas”, krabbelt de sergeant 
terug. “Daar de order die ik (van de chef van de marinestaf) had slechts een 
goedkeuring van hoogerhand was van een order van den commandant – die hij 
echter voor zijn vertrek weer had ingetrokken – vond ik dat ik geen krachtiger 
maatregel kon gebruiken”, aldus sergeant Dekker in zijn rapportage over het 
voorval.16  
 
Het beeld dringt zich op dat de burgemeester moet dienen als zondebok voor de 
verwarrende communicatie tussen de verschillende militairen. Doch van den Berg 
heeft het inmiddels over hem bestaande beeld bevestigd. Op 4 maart 1916 
vergadert de landelijk secretaris van de NZHRM De Booy op Schiermonnikoog 
met de plaatselijke commissie. “Waarbij de burgemeester zich weder doet kennen 

                                                
16 De rapportages van de betreffende militairen bevinden zich in het nationaal archief, 
2.05.03 nr 756 
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als een koppige kerel, die niet meewerkt met het Militair Gezag”, zo schrijft De 
Booy in zijn dagboek. 
 
Het leidt op 20 maart 1915 tot een brief van het bestuur van de NZHRM aan alle 
plaatselijke commissies die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Het bestuur 
schrijft dat het militair gezag door alle vertegenwoordigers van de 
reddingmaatschappij zoveel mogelijk bij de uitoefening van haar moeilijke taak 
moet worden gesteund. Wanneer het Militair Gezag van zijn bevoegdheid gebruik 
maakt de reddingboot te vorderen, dient hieraan direct gehoor te worden gegeven. 
Eveneens dienen in een dergelijk geval de schipper en de roeiers van de 
reddingboot de bevelen van het Militair Gezag op te volgen. De wet bevat artikelen 
waarin zij, die weigeren met straffen worden bedreigd. 
 
De brief valt op Schiermonnikoog niet in goede aarde. De volledige plaatselijke 
commissie stapt op 30 maart 1916 op omdat “wij in de onderhavige kwestie niet 
meer op Uwen steun kunnen rekenen en geen zekerheid hebben gekregen dat 
dergelijk onbesuisd optreden van militairen, beneden de rang van officier, 
waardoor ’t leven van vreedzame burgers wordt bedreigd, zich niet zal herhalen..” 
 
Vanaf dat moment wordt de reddingmaatschappij op Schiermonnikoog 
vertegenwoordigd door bootsman Dubblenga. Pas na de oorlog komt er een nieuwe 
plaatselijke commissie. 
 
De duikboot wordt door de Nederlandse overheid in beslag genomen. Er volgt een 
moeizame bergingsoperatie omdat het schip diep in het zand ligt17. Op 20 februari 
lukt het de H6 definitief vlot te krijgen. Na maanden van onderhandeling met de 
Britse regering wordt de onderzeeër begin 1917 door Nederland gekocht voor 

                                                
17 Na enige dagen van onderzoek en voorbereiding wordt op 26 januari door de schelpenzuiger 
“Volharding” van Doeksen een eerste poging gedaan het schip vlot te trekken. Deze poging mislukt, 
evenals nieuwe pogingen op 7 en 8 februari. De daarop volgende dagen kunnen geen nieuwe pogingen 
worden gedaan ten gevolge van de lage waterstand. Pas op 16 februari komt de boot op eigen kracht 
vlot bij hoogtij, maar komt even later weer vast te zitten. Op 20 februari slaagt de Volharding erin de 
boot opnieuw vlot te trekken. De schelpenzuiger sleept de onderzeeër, begeleid door de marineschepen 
Hr.Ms G11, Hr.Ms. Holland en drie torpedoboten naar Willemsoord, waar ze op 23 februari aankomen. 
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81.500 Engelse ponden18. Op 7 mei 1917 wordt het schip herdoopt in Hr Ms 08 en 
zet haar carrière voort in Nederlandse dienst.19. 
 
De geïnterneerde bemanning van de H6 intussen heeft van dit alles geen weet. Ze 
verblijven enkele dagen in het badhotel op Schiermonnikoog. Ze krijgen veel 
aandacht van de plaatselijke dames. Daarna worden ze overgebracht naar het 
interneringskamp voor Engelse militairen in Groningen. “It was a sad mischance 
that cast the H6 on the shores of Holland and put our comrades out of action; while 
commiserating with them in their misfortune, we hope the day is not far distant 
when they will be restored to liberty, their hearths and homes”, zo schrijft the 
Camp magazine bij hun aankomst in het kamp. Niet wetend dat het tot eind 1918 
zal duren voordat deze wens in vervulling gaat......  
 
(Kees Bangma doet onderzoek naar personen en gebeurtenissen uit Friesland die 
een relatie hebben met de Eerste Wereldoorlog: mobilisatie, opvang van Belgische 
of Franse vluchtelingen, gestrande schepen, schepen die gezonken zijn door 
torpedering of zeemijnen, militaire drenkelingen etc. Want zoals uit bijgaand 
artikel blijkt had de Eerste Wereldoorlog, ondanks de Nederlandse neutraliteit, ook 
grote gevolgen voor Schiermonnikoog en haar bewoners. Graag komt hij in 
contact met mensen die hierover informatie (brieven, foto's, dagboeken of ander 
materiaal) hebben. Zijn e-mailadres is cbangma@hotmail.com) 
 
Oude foto’s 
 

                                                
18 In mei 1916 start de Nederlandse regering onderhandelingen met de Britse regering over overname 
van de H6. De waarde van de onderzeeboot bedraagt exclusief torpedo's 158.000 Engelse pond, aldus 
Londen. Veel te hoog, aldus de mededeling van het departement van Marine aan Buitenlandse Zaken. 
Kort hiervoor hebben we van Amerikaanse zijde het aanbod ontvangen om een identieke boot geleverd 
te krijgen voor fl 150.000,- Volgens eigen berekening is de waarde van de H6 fl 62.670,- Na enig loven 
en bieden komt men uiteindelijk een bedrag van 81.500 Engelse pond overeen. Dit bedrag wordt 
opgenomen in de marinebegroting voor 1917. Op 4 juni 1917 wordt het overnameprotocol getekend, 
mede door de nog steeds in Groningen geïnterneerde gezagvoerder LtZ Stopford. Daarbij wordt tevens 
overeengekomen dat de Britse regering nog een aantal vitale onderdelen voor het schip moet leveren. 
Zie hiervoor nationaal archief, 2.05.03 nr. 756  
19 In oktober 1921 zinkt de O8 tijdens onderhoud. De boot kan geborgen en gerepareerd worden. 
Tijdens de Duitse inval in 1940 is de O8 nog steeds in dienst en bevindt het schip zich in Den Helder. 
Omdat het schip te oud is voor de operationele dienst en daardoor niet kan uitwijken naar Engeland 
wordt het onklaar gemaakt en tot zinken Den Helder. De O8 wordt door de Duitsers gelicht, die het in 
vrijwel onbeschadigde staat aantreffen. In november 1940 wordt de O8 als U-D1 in dienst genomen 
door de Duitse marine en overgebracht naar Kiel. Hier doet het schip dienst als oefen- en 
opleidingsboot. Op 3 mei 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt het schip door 
de Duitsers onklaar gemaakt en tot zinken gebracht in de haven van Kiel. Na opnieuw te zijn gelicht 
wordt de UD-1 in 1945 gesloopt.  
 
 
 

mailto:cbangma@hotmail.com
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Reactie 
Reactie van Toos de Groot op foto Baudet (blz. 13 van het vorige nummer):  
De onbekende jonge vrouw is Jansje van Dijk, zij werkte bij de familie (Jansje was 
een oudere zus van Renze van Dijk). 
Zij heeft indertijd zelf aan Toos verteld dat ze stiekem in de deuropening was gaan 
staan toen de foto werd gemaakt. Deze foto was bedoeld als een soort staatsiefoto 
en de Baudets waren niet erg blij met deze actie van Jansje.  
 
De ‘nieuwe’ oude foto’s 
 
Henriette Pieperiet heeft de vereniging een aantal foto’s geschonken – waaronder 
de drie volgende, gemaakt in 1965 (door Bas den Oudsten), toen een boottocht van 
hoe het vroeger toeging werd uitgebeeld: van de grote boot in een klein bootje en 

dan verder met paard en 
wagen naar het eiland. 
 
De overstap van de grote 
boot naar het kleine bootje. 
v.l.n.r.: Henk Koning, Rie-
kert Visser, Emmy Wijnholts, 
Margo Talsma, Els Perdok, 
Jeppe Pieperiet, Meindert 
Dobbinga, Piebe Toxopeus, 
Henriette Pieperiet. 
 
 
 
 

 
Van het kleine bootje op de wagen. 
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Na afloop van de tocht bespreekt het gezelschap de avontuurlijke tocht. 
Op voorgrond met witte pet: Teun Talsma, daarnaast zijn vrouw Margo. Verder 
v.l.n.r.: Henriette Pieperiet met Jeppe, Henk Koning, Els Pedok, Meindert Dobbin-
ga en zijn vrouw Brigitte, Emmy Wijnholts met Eric, Sytze Schut. 
 

 
Deze foto van Henriette Pieperiet is gemaakt door Cees van der Meulen. 



 51 

Henriette schreef er bij: In de 50er jaren toen iedereen nog liep en er nog niet zo 
veel auto’s waren. Deze mensen liepen naar de boot die toen nog aan de oude aan-
legsteiger lag. 
 

 
Nog een foto van Henriette.  
Een optocht ter gelegenheid van een Koninginnedag? Wie kan opheldering ver-
schaffen? 
 
Molens op het eiland 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Over het onderwerp ‘Molens’ is geschreven door W.T. Keune in: ‘Van Koren- en 
Pelmolens in Noordoost Friesland’:  
 
Sedert wanneer het eiland Schiermonnikoog een molen rijk is geweest weten wij 
niet.  
Vast staat, dat Johan Stachouwer, de eerste Heer van het eiland bij zijn komst in 
1638 daar reeds een molen aantrof. Bakker - molenaar Jan Geerts20 stelde het ge-
zag van de nieuwbakken Heer al vrij spoedig op de proef door zijn korenmolen21 
zonder diens voorkennis of toestemming in Dokkum door bemiddeling van zijn 
zwager Taecke Lieuwes te verkopen aan Andrijs Gerrijts Acronius.  

                                                
20 HGdV: Jan Geerts was de stamvader van het eerste geslacht Bakker – zie Teensma - 
Schiermonnikoger geslachten, blz. 13  
21 HGdV: deze molen stond  ten zuiden van de Voorstreek-west. 
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Het antwoord van Johan I liet niet lang op zich wachten. In het familiearchief Sta-
chouwer, dat op het Rijksarchief te Leeuwarden berust, bevindt zich een stuk, 
waarin Johan Stachouwer aan de molenaar, die tevens de functie van burgemeester 
van Schiermonnikoog vervulde, zijn standpunt op niet mis te verstane wijze duide-
lijk maakte: “Alsoo ons ter ore gekomen is, dat ghij Jan Geerts.... U ed. meulen, 
huijsinge cum annexis, staende op den Eijlande vors. hebt vercoft sonder onder ons 
als eijgenaer van 't geheele Eijlandt hierinne te erkennen.... soo verstaen wij, dat 
ghij Jan Geerts grootelijks dienaengaende hebt gesondight.” Met deze woorden 
begint het schrijven, dat de Heer op 9 april 1650 tot zijn weerspannige burgemees-
ter - molenaar - bakker richtte. Hij maakte hem voorts daarin duidelijk, dat 
“niemand naast God als Ons alleen de windt toebehoort” en dat de verkoop van 
korenmolens zowel op het vasteland als op het eiland is gebonden aan de goedkeu-
ring van de regenten ter plaatse. Hij lichtte toe, dat die maatregel vooral voor een 
eiland als Schiermonnikoog van zeer groot belang is “vermits wij moeten weeten 
ende bezorgen 't land als een eijlandt met behoorlijk brood tot nut ende dienste van 
de goede Ingesetenen, die 't selve door misweer ende andersins niet van 't vaste 
landt connen becoomen.” Het is helaas niet bekend, hoe deze zaak uiteindelijk 
afgelopen is.  
Uit gegevens uit later tijd kunnen wij echter opmaken, dat Jan Geerts de verkoop 
van zijn korenmolen ongedaan heeft moeten maken.  
Ruim honderd jaar later was dezelfde molen de inzet van een proces, dat de wedu-
we van molenaar Teunis Haijkes Mellema en haar kinderen Jacob en Geertruid 
hadden aangespannen tegen de toenmalige Heer van eiland Johan Willem Sta-
chouwer. De Mellema's stelden dat zij eigenaars waren van een rogmolen, “bene-
vens huijsinge en bakkerij, die al voor een eeuw bij (door) hun wijlen mans en 
vaders vader” werd gekocht van een zekere Jan Geerts, destijds burgemeester en 
bakker op Schiermonnikoog. Omdat de molen werd bedreigd door het steeds ver-
der opdringende zeewater, had Teunis Haijkes Mellema reeds in 1759 aan de Heer 
verzocht om die te mogen verplaatsen naar “een sekere huisstede, gelegen aan de 
Oostkant van ‘t Eijlandt alwaar hij ook twee huisen naest malkanderen heeft 
staan.” Zijn billijk verzoek was van de hand gewezen en daarom wendden zijn 
erfgenamen zich in 1761 tot het Hof van Friesland om in deze zaak te beslissen. De 
Mellema's moesten wel heel zeker van hun zaak zijn geweest en niet bang uitgeval-
len zijn, want het was in die dagen een waagstuk om als gewoon burger een proces 
te voeren tegen de vrijwel almachtige Heren van het eiland.  
Johan Willem Stachouwer deelde het Hof mede, dat hij plannen koesterde om zelf 
een molen en bakkerij te stichten. De broodvoorziening van Schiermonnikoog zou 
dan niet meer afhankelijk zijn van de Mellema's, die “als monopolisten tot uitspat-
tend toe rijk en weelderig zijn geworden.” Daar kwam dan nog bij, dat de Ingeze-
tenen als er maar één bakker was en alle concurrentie ontbrak gedwongen waren 
“om so wel het quade misbakte of minder smakelijke, dan wel het goede brood van 
deselve te kopen.” Om de eilandbewoners en zichzelf tegen dat euvel in bescher-
ming te nemen, was de Heer op zijn menslievende idee gekomen. Gezien de po-
gingen echter die de Stachouwers steeds in het werk hadden gesteld om Mellema 
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uit te kopen, kunnen wij ons niet geheel aan de indruk onttrekken, dat de Heer het 
maal- en bakmonopolie zelf goed kon gebruiken ter versteviging van zijn gezag.  
In 1762 kwamen de partijen tot een vergelijk. Johan Willem Stachouwer en de 
erven Mellema zouden gezamenlijk eigenaar worden van een door de Heer te bou-
wen molen aan de noordzijde van het eiland22. Mellema zou daarop “een bequaem 
molenaar onderhouden” waarvoor hij jaarlijks “uit de gemene beurs der participan-
ten” een toelage zou krijgen. Als er voor die molenaar op de molen eens weinig 
werk was door windstilte of andere oorzaken, dan zou deze als knecht voor de 
Stachouwers werkzaam zijn. Uiteraard eveneens ten laste van de “gemene beurs 
der participanten.”  
Waarschijnlijk is Jacobus Teunis Mellema de laatste molenaar van die naam op 
Schiermonnikoog geweest. In de 19e eeuw is er ook geen sprake meer van een 
gedeelde eigendom van de molen, want in de oudste kadastrale leggers wordt 
steeds de Heer van het eiland als eigenaar van de molen vermeld.  
Als molenaar treffen wij vóór 1843 aan Seüs Martens Kruisinga, zoon van de uit 
Watsing in Groningerland afkomstige meester bakker Marten Seüs Kruisinga. In 
1843 kwam de molenaarsplaats vacant door het overlijden van Kruisinga en Mar-
ten Tjebbes Smids, tot dan toe knecht op de molen van de Turkstra's in Anjum, 
volgde hem op23. Zijn dochter Liesbeth trouwde in 1871 met Doeke Hendriks 
Turkstra, zodat de relatie met Anjum in stand bleef. Smids heeft nogal wat tegen-
slag te verwerken gehad. Kort voor zijn komst naar het eiland verloor hij zijn echt-
genote Tetje Jans Sijtsma door de dood. Hij hertrouwde op Schiermonnikoog met 
Martha Remts Feijes. In 1858 moest hij het beleven, dat de molen door het warm 
lopen van de vang in brand raakte. De bewoners van het eiland werden op een 
koude februarimorgen van dat jaar 's morgens om half vier door de bel van omroe-
per Jan de Boer uit hun slaap opgeschrikt om te horen dat de molen in brand stond. 
Onder leiding van brandmeester Jacob Jelkes Visser deed men al het mogelijke om 
het bouwwerk te behouden, maar ook de assistentie van de te hulp geroepen spuit 
van de vuurtoren kon niet verhinderen dat de molen tot de grond toe afbrandde.  
Het voor Schiermonnikoog zo noodzakelijke bedrijf werd spoedig elders in het 
dorp weer opgebouwd. Molenaar Smids heeft daar echter niet lang plezier van 
gehad, want op 4 maart 1859 werd hij door een omlaag vallende molensteen ge-
troffen en overleed door gebrek aan medische hulp aan verbloeding.  

                                                
22 HGdV: Vergelijk echter de volgende mededeling in de Leydse Courant van 22 juli 1761 
(ook op 24/7 en 29/7):  
“Waarschouwing voor de schippers.  Alzoo op het Eijland Schiermonnikoog een agtkante 
Rogmoolen op het nieuw Dorp is gezet, vertoonende zig ten Noorden uit Zee te zien, om-
trent het midden van het Dorp zeer hoog, wordt ten dienste der Zeevaart aan een ieder be-
kend gemaakt om zig daarna te kunnen reguleeren.” 
Deze molen stond op het duin bij (wat nu heet) de Molendijk. 
 
23 HGdV: zie ook het artikel ‘Smids, een Kollumer geslacht op Schiermonnikoog’ van Pieter 
Fokkes Visser; in ’t Heer en Feer, jrg. 13 (2011), blz. 74-76. 
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Zijn vrouw zette de zaak voort met hulp van de uit Harlingen afkomstige bakker 
Karel Coolen, met wie zij op 19 april 1861 in het huwelijk trad. Coolen had 
evenals Smids ervaring opgedaan op de molen van Anjum, maar volgens de over-
levering was hij toch geen “echte” molenaar. Misschien heeft dat feit naast de 
verslechterende economische toestand er toe bijgedragen, dat het echtpaar ruim 
tien jaar later het bedrijf opgaf.  
In 1872 kwam voor de molen het definitieve einde door afbraak.  
 
Keune stelt dus in zijn verhaal dat de molen in 1858 in brand vloog, maar noemt 
niet het volgende – uit de Leeuwarder Courant van 28 augustus 1863: 
 Schiermonnikoog, 22 augustus. In den afgeloopen nacht werden de bewoners van 
dit eiland zeer onverwacht gewekt en naar buiten geroepen. De rogmolen, behoor-
ende aan den heer Coolen, was, zonder bekende oorzaak, in brand geraakt en de 
sterke wind uit het n.w. maakte elk middel tot blussching bijna nutteloos, te meer 
omdat de brandbluschmiddelen alhier zeer onvoldoende zijn – ook was in den 
molen een eene aanzienlijke hoeveelheid dekriet voorhanden dat voor eene herstel-
ling aan den kap was aangekocht en de vlammen rijkelijk voedsel gaf. Gelukkig 
was de rigting van den wind niet in ’t minst gevaarlijk voor de belendende huizen, 
zoodat dit ongeluk zich bij dit genoemde pand bepaalde. Naar men uit goede bron 
verneemt, was deze molen slechts voor een gedeelte voor brandschade verzekerd.  
 
 
Fanfare Schiermonnikoog: 125 jaar muziek door de streken.  
 
Eddie Bakker 
 
Op 1 november 1888 kwam het idee van enige inwoners om een Fanfarekorps op 
te richten. Een aantal muzikanten had al een eigen instrument, voor anderen zal 
getracht worden er een aan te schaffen. De heer Van Boven - die huisarts was op 
het eiland - was de eerste dirigent van de Fanfare.  
Er werd tweemaal per week geoefend - op maandagavond en op vrijdagavond van 
acht tot tien uur - in de schuur van de Boerderij Pathmos. Het eerste optreden was 
op Koninginnedag 1889.  
Ondanks dat men reeds beschikte over enkele donateurs, had het jonge korps, toen 
evenals heden ten dage, financiën nodig om attributen aan te schaffen. Daarom 
werden er concerten gegeven in het Badhotel - in 1891 werden van het geld enige 
olielampen aangeschaft om beter te kunnen zien, om het musiceren in de muziek-
tent te vergemakkelijken.  
In 1907 ging het Fanfare korps uit elkaar en werd het Chr. muziekkorps “Looft de 
Heer” opgericht. Zo had Schiermonnikoog twee korpsen.  
“Looft de Heer” repeteerde in het begin in de gereformeerde kerk. Toen de kerk 
werd afgebroken werden de repetities in de Christelijke lagere school aan de Bad-
weg gehouden.  
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In 1913 telde de Fanfare nog acht leden en repeteerde het groepje in de ruimte, 
waar nu De Spar haar pakhuis heeft. In 1917 werd de huur opgezegd en werd be-
sloten renteloze aandelen uit te geven, om een eigen repetitielokaal te bouwen. Bij 
de verplaatsing en de wederopbouw van de villa Josanna aan de Badweg bleef een 
groot aantal bakstenen in de duinen liggen. Door een groepje (8 man) van de Fan-
fare werden deze stenen ondertoezicht van timmerman Sjefke Vroomen gebikt en 
werden de stenen gebruikt voor het bouwen van een muziekgebouwtje aan de Lan-
gestreek. Jarenlang werd hier door de leden van de Fanfare geoefend. Het gebouw-
tje werd uiteindelijk aangekocht door de eilander Teen Visser - hij was ook jaren 
lid van het korps. Met bepaalde dorpsfeesten zoals o.a. Koninginnedag speelde de 
beide korpsen samen onder de naam “Eendracht maakt Macht”.  
In 1958 bleek dat de beide korpsen te weinig leden hadden om afzonderlijk verder 
te gaan, en besloot men om weer samen te gaan met vijfentwintig leden - onder 
leiding van dirigent Otto Postmus – en onder de naam: Schiermonnikoger muziek-
korps I. N.  
I.N. staat voor vlaggeseinen uit de scheepvaart. Het sein wordt gevoerd bij drei-
gend gevaar. In dat geval betekent het sein ‘Laat ons bij elkaar blijven tot weder-
zijdse steun’. Een heel toepasselijk gevonden naam voor het korps, die is ontstaan 
door het gevaar van te weinig leden van de twee korpsen.  
De dirigenten waren vanaf 1888 o.a. dr. H. van Boven, dr. J S. Beekhuis, dhr.F. de 
Boer, dhr. E. Teensma, dhr. G. Visser, dhr. O. Postmus en dhr. J. Klontje.  
De oudste korpsmuzikant met de meeste ‘muzikale dienstjaren’ was de heer Rie-
kert C. Visser (76 jaar), hij heeft ongeveer 150 muzikanten opgeleid.  
Laten we hopen dat I.N. nog jaren mag blijven bestaan. 
 
Enige grepen uit de geschiedenis van het muziekkorps 
 

 
De donatie van 1 gulden per jaar. 
 

http://dhr.f.de/
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Schiermonnikoog had in 1919 twee fanfare korpsen; bij diverse feesten was er een 
samenwerking van beide korpsen. De foto is genomen op Koninginnedag 31 au-
gustus 1919, op de dag dat meester Gasau afscheid nam van de lagere school. Het 
afscheidsfeest werd met muziek door de twee eilander fanfares opgeluisterd. Ge-
heel rechts op de foto zien we een praalwagen, daar voor wandelen achter dorps-
veldwachter Minnema rechts burgemeester v.d. Berg en wethouder Ede Teensma. 
De muzikant links van Minnema is Riekert Visser; links van Riekert met Bugel een 
winkelbediende van de Bazar naam onbekend. Links van hem met Piston voor de 
mond Jotsje Hoekstra - hij was fotograaf en winkelier en woonde aan de Badweg. 
Voor Jotsje loopt Melle Kalfsbeek - hij was eerst boer, en later pensionhouder in 
de Middenstreek. De jongeman lopend in het gras is Gerrit Bakker, een tweeling 
broer van Foppe Bakker. De muzikant rechts van hem met grote lichte pet op is 
Foppe Bakker. Achter hem loopt Watze Schaafsma. Links van Gerrit Bakker, in 
grijs kostuum en lichte pet loopt Ede Visser. De laatste man die bekend is, is Lytje 
Willem, hij loopt voor Ede Visser aan de buitenkant van de stoet - hij loopt enigs-
zins voorover met de Tuba in de linkerhand. De foto is genomen aan de 
Noordoosthoek van het plantsoen aan de Langestreek.  
Dorpsveldwachter Minnema had net een nieuw uniform aan. 
 
Theunis Visser zijn vier zonen 1919. 
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Op de achtergrond van de foto de schuurdeuren van Pathmos in de zomer van 
1919. Op de foto v.l.n.r.: Riekert 
Cornelis (geb. 1901),  Ede Jeppe 
(geb. 1903), Gerrit Willem (geb. 
1910), vader Theunis (geb. 
1868), Teen Willem (geb. 1906). 
De jongste zoon Gerrit was toen 
nog niet bij het fanfare korps. De 
trommel van de fanfare, die op 
Pathmos werd bewaard, werd 
voor deze fotogelegenheid (in die 
jaren een zeer bijzondere gebeur-
tenis) gauw even tevoorschijn 
gehaald en broer Gerrit omge-
hangen. Gerrit kreeg de fanfare-
pet op van broer Riekert, terwijl 
Riekert zijn eigen witte schip-
perspet ophield. Terugblikkend in 
de historie van de eilander fanfare 

kunnen we vaststellen dat Riekert en Ede Visser samen met een groep van 8 andere 
eilander jongens in 1912 tot het korps toetraden. Teen Visser werd een paar jaar 
later lid. Toen de foto genomen werd was Gerrit (9 jaar) nog geen lid. Wel trom-
melde hij mee als door de andere 3 broers en zijn vader op Pathmos werd geoe-
fend. 
 

 
Muziekcorps ‘Eendracht maakt Macht’ tijdens het Koninginnefeest 1923. Vooraan 
zittend: v.l.n.r. Melle Feninga, Lieuwe van Etje, Andries Wielema, Willem 

http://geb.in/
http://geb.in/
http://geb.in/
http://geb.in/
http://geb.in/
http://geb.in/
http://geb.in/
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Dijkstra (Lytje Willem). Geheel links staande met grote trom Piet Hoekstra en 
naast hem met gleufhoed schilder Kooistra en met witte pet Riekert Visser. Onder 
het vaandel 3 personen v.l.n.r. Paulus Dijkstra, Melle Kalsbeek, Teensma (diri-
gent). Rechts naast het vaandel v.l.n.r. Simon Dijkstra, Teake Holwerda , Lammert 
Wielema, Foppe Bakker, Klaas Boersma, veldwachter Minnema en tenslotte de 
jeugdige trommelslager Douwe Kalsbeek.  
Het vaandel is een product van Eilander huisvlijt (red.: heeft iemand een idee waar 
dit vaandel gebleven is?). 
 
 
 

 
 
De eilander Fanfare jubileum 1888 -1928. 
De foto is genomen bij het huis van Louw Grilk aan het Westeind van de Lange-
streek in september 1928 - in het jaar dat de Fanfare veertig jaar bestond. 

Over dag was er feest in 
het dorp en ‘s avonds in 
hotel Van der Werff.  
Louw Grilk maakte ter 
gelegenheid van het feest 
een grote lichtbak met 
gekleurde lampjes, waarin 
de volgende tekst was 
aangebracht: 1888 Fanfare 
1928. Deze lichtbak hing 

http://v.l.n.r.paulus/
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‘s avonds in de serre bij Van der Werff.  
Op de foto staan op de voorste rij v.l.n.r. Gerit Visser, Riekert Visser, Theun Mart-
roos, Wieger v. d. Geest, Leo v.d. Veen, Jitze de Vries, veldwachter Minnema. 
Achterste rij v.l.n.r. Ede Visser, Jilke Visser, Theunis Riekert Visser, directeur Eise 
Teensma, Jan Dobbenga, Jacob Drent, Harm Drent en Willem Verwer. 
 
 

 
 
Langestreek 1928. 
De beide korpsen bij de winkel van Remt Zeilinga met het pad naar de Nooist Tuer 
op de achtergrond. De meeste namen van de muzikanten zijn bekend, van links 
naar rechts: Klaas Verwer, dirigent E. Teensma. De jongeman die het vaandel 
draagt werkte bij de Bazar van Zeilinga, zijn naam is onbekend. Dan volgt Anne 
Visser, de drager van de grote trom. Naast hem staat Piet Hoekstra met de bekkens 
en daarachter timmerman Simon Dijkstra. Rechts van hem veldwachter Minnema 
en naast hem Jacob Drent. De volgende 2 muzikanten zijn helaas niet te herkennen;  
dan Jan Dobbinga met bariton, Melle Kalfsbeek met bariton, zoon Douwe Kalfs-
beek met bariton. De andere jongen met korte broek is Jilt Visser.  
De volgende muzikant (met gleufhoed) is Ede Jeppe Visser en daarna Leo v. d. 
Veen, Wieger v. d. Geest, Riekert Visser, Paulus Dijkstra, Gerrit Visser, Jotsje 
Hoekstra. De drie toeschouwers die onder de tweede boom staan zijn Tjeerd Visser 
en Feye Faber (alle twee met witte pet) en voor hen Arie Brand met gleufhoed. 
 
 
De “Oriënt Express” 
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Een (zoals hij het zelf noemt) rijmelarij van Jan Eltjes van den Berg (geschreven in 
de winter 1944/45) over het spoorlijntje dat in de Tweede Wereldoorlog was aan-
gelegd vanaf de steiger (nu de jachthaven) naar het Schleidorp (aan het eind van 
wat nu de Prins Bernhardweg heet). Over dit treintje is op het ogenblik  een ten-
toonstelling in het Bunkermuseum. 
 
Ons anders toch zo vredig oord  
Werd op ruwe wijze weer verstoord.  
Ons eiland met zijn vrij natuur,  
had geslagen hier zijn laatste uur.  
In ‘t algehele werkproces 
verscheen de “ORIENT EXPRESS”.  
Stoomlocs met een hele sleep 
van kipkarren, die als een streep,  
door polder en het oosteind gleed.  
Gerrit Karst keek neer van zijn balcon,  
boven op het Centraal Station. 
En de machinist die naar 5 uur hunkerde 
keek naar de man die bunkerde.  
Hier lagen kolen bij de vleet 
en ook voor ons een goede weet!  
Zo reed d’Expres met grote speed  
het land door als een ammelekiet.  
Want alles reed maar duurde lang,  
D’alom bekende “Wehrmachtsgang”. 
De machinist hield goed het roer,  
Betonbouw Kool en Wildeboer. 
In pension Friso zat het hart 
van alles wat voor Wehrmacht kart.  
En na veel hard geploeter dan,  
verscheen op ‘t duin de Wassermann,  
beschermer van ons strand en wad,  
van Reddingsweg en Jacobspad, 
Wat werd daar om de noord gebouwd,  
geen van ons had ‘t ooit aanschouwd.  
Duinen , zo werd er gezegd, 
werden van west naar oost verlegd.  
Een keuken verrees er ook terstond,  
vlak voor de ijsbaan op de grond.  
zodoende dus geen droge kost, 
het jusprobleem was opgelost. 
Een ziekenhuis werd, tot grote spijt,  
neergezet, pal voor de Orebijt.  
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zodat alleen de Heinzsoldaat  
genezen werd van al zijn kwaad. 
En zo werd ons mooie eilandergrond  
vernield, en in het hart gewond. 
 
 
Reacties en Kort nieuws 
 
Reactie van B. Henstra op het artikel van Van IJken over Hendrik de Weerd (’t 
Heer en Feer, jrg. 15 (2013), blz. 14-23). 
 
In het artikel baseert Van IJken zich op dagboeknotities van De Weerd en op pu-
blicaties van ondergetekende. Van IJken schrijft dat wat ondergetekende schrijft 
niet juist is, nl. dat De Weerd op 16 mei 1940 vanaf Borkum meegenomen is naar 
Schiermonnikoog door de Inselkommandant Hans Frankenberg die op die dag 16 
mei 1940 Schiermonnikoog bezette en dus niet wat van IJken schrijft dat hij op 16 
mei is meegenomen vanaf Schiermonnikoog naar Borkum.  
Het vraaggesprek van 2 uur met H. Frankenberg is vastgelegd op band en wordt 
bovengenoemde tot twee maal toe genoemd. Daarbij aanwezig bij opgenomen 
gesprek met de Inselkommandant was W.K. van der Geest op 5 augustus 1990.  
Dus ondergetekende beroept zich op het gesprek met Frankenberg, een toen nog 
levende ooggetuige. Die ook wordt genoemd in Boeken als Bron. 
 
Bron: H. Frankenberg †, Borkum.  
 
Eilander volkslied? – vervolg 
                                      
Als vervolg op de artikelen over ‘Een eilander volkslied?’ in nr. 1 van deze en nr. 3 
van de vorige jaargang van ’t Heer en Feer is nog het volgende te melden:  
In ‘Ús eilaun besangen’ staat op blz. 81/82 een lied ‘Reeuwnom troch de see 
beslatten’, tekst L. Colmer-Visser, muziek J. Slofstra.  
Drie coupletten – de eerste twee komen bijna overeen met twee coupletten, het 
eerste en het vierde, van het ‘eilander volkslied’).  
 
Duinzicht 100 jaar 
 
Hotel Duinzicht bestond op 7 juni 100 jaar:  Op 7 juni van het jaar 1913 opende 
dhr. van der Ben aan Badweg voor het eerst de deuren van Pension Duinzigt. Het 
nieuwe pension had eenvoudige kamers. De Badweg was toen nagenoeg onbe-
bouwd en toerisme was er in die jaren amper. In de loop van de jaren nam het 
toerisme op Schiermonnikoog toe en met de komst van rneer gasten veranderde er 
veel op ‘’t aailand’, zoals de Groningers steevast zeggen. Om mee te gaan met de 
tijd werd in de loop der jaren het logement voortdurend aangepast en uitgebreid. 
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Na een aantal uitbreidingen veranderde de naam dan ook van Pension Duinzigt 
naar Hotel Pension Duinzicht en weer later naar de huidige naam: Hotel Duinzicht. 
Het hotel werd in deze 100 jaar geleid door diverse families. Het begon met de 
oprichters, de familie van de Ben en daarna was de leiding in handen van respec-
tievelijk de families Reinhart, Schuurman, Soepboer, Talsma sr., Speelman en 
Talsma jr.. 
Vanaf april 1999 wordt het hotel geleid door de familie Harthoorn. Gilles Hart-
hoorn was al een aantal jaren werkzaam in het hotel en toen de mogelijkheid voor-
deed om de zaak zelfstandig voort te zetten, besloten hij en zijn vrouw lna de lei-
ding van het hotel over te nemen.  
Zij zijn de huidige eigenaren van Hotel Duinzicht. 
 

 
Van Pension Duinzigt naar Hotel Duinzicht – het eerste gebouw is nog herkenbaar 
in het huidige! 
 
 
Uit de archieven 
 
Gerard Mast heeft weer enkele eilanders opgedoken uit de archieven. 
 
Uit het Kollumer Proclamatieboek, inv. nr. 111 folio 508, d.d. 2-2-1727:  
 
‘2/5 parten van twe en een half ponte greijdland, gelegen in Laansterkluft onder de 
klokslag Kollum, in gebruik bij Jacob Paulus noch voor twe jaren. Dit alles in koop 
bekoomen van Koert Meijnderts woonagtig op 't Eyland Schiermunnike oogh voor 
129 car.g. en drie silveren ducatons.’  
 
Bij verdere naspeuringen in de genealogische databases van Tresoar komt over 
deze Koert Meynderts nog het volgende boven water in het Trouwregister van de 
Hervormde gemeente Schiermonnikoog:  
Vermelding: Ondertrouw op 13 november 1723; Bruidegom: Coert Meynderts;   
Bruid: Wygel Teunis 
En in Teensma – Schiermonnikoger geslachten, blz. 45, blijkt dat deze mensen, 
beide geboren in 1700, de eerste generatie zijn van het geslacht Buurmans. Zij 
krijgen zes kinderen, waarvan er twee jong overlijden. 
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En: 
 
Uit: Kollumerlân ynv.nr. 111 folio 146vo  
 
Jackele Wopkes ende Wijtske Hindrix echtel. op’t Eylant Schiermunnekeoogh  
b.b.c. ¾ van een huis ent camp lants ten westen daaraan gelegen waar de copers de 
resterende vierde part selfs toebehooren gelegen aan de Oudedijck onder de 
clockslach Collum bij Geert Jelles als huidrder wordende bewoont enz. naastleger 
de olde dijck ten Noorden ende de uitterdyxsterwech ten W.  
Dit alles in coop becomen van Maijke Hindrix echtehuisvr. Van Meinardus 
Bosman te Collum en dr. Scipio Halbetsma secr. van Westdongeradeel wonende te 
Ternaard hem sterckmakende voor Hidde ende Buwe Hindrix in dier qlt: voor de 
somma 112 car.g. 10 st. 
Coopbrief in dato15 sept. 1694 3e procl. 1-6-1695. 
 
Ook deze Jackele en Wytske zijn verder te traceren als Jackele Wopkes Donema en 
Wytske Hindriks Parsyn, op 20 februari 1687 te Dokkum getrouwd (zie: H. Feen-
stra – De Schiermonnikoger families Donama en Donema; in het jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie 1987, blz. 218). 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespre-
king te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het arti-
kel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander 
wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvul-
lingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Het begint met zand’; Noorderland, zomer 2012, blz. 16-21. 
Over zand op het strand van Schiermonnikoog en over de beesten die daar leven. 
 
* ‘Verwilderde katten op Schiermonnikoog’; De Levende Natuur, jrg. 114, nr. 1 
(jan. 2013), blz. 4-8. (met dank aan Cynthia Borras en Mia Michiels). 
Over het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar de verwilderde katten populatie. 
 
* ‘Haven Schier raakt onbereikbaar’; De Telegraaf reiskrant, 26 januari 2013 (met 
dank aan Thea Wegener-Gardenier). 
Over de baggerproblematiek. 
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* ‘Eerst Cito, dan taart’; Leeuwarder Courant, 7 maart 2013. 
Over de basisschool Yn de Mande. 
 
* ‘De strijd om hotel Bernstorff’; Leeuwarder Courant, 9 maart 2013. 
 
* In de serie ‘Achteraf’ van De Reddingboot, nr. 218 blz. 14, een interviewtje met 
Henk Huizinga over de redding op 25 november 2012. 
 
* Bakker, E. – Schiermonnikoog, 1640-1965; geschiedenis van het eiland. Grou, 
Uitgeverij Louise, 2013. 143 blz. 
 
* ‘Poolhond Larski redt Schier’; Leeuwarder Courant, 26 maart 2013. 
Over Frank Westerman die, samen met zijn dochter Vera, na een vakantie op 
Schiermonnikoog het kinderboek ‘Larski slaat alarm’ schreef. 
 
* ‘Op ze passen, meer kon je niet’;  Dagblad van het Noorden Weekend, 27 april 
2013. 
Interview met Maria Hooghart over de evacuatie, in maart 1945, van psychiatri-
sche patiënten van Dennenoord naar Franeker. 
 
* ‘De littekens van Schier’; in de serie ‘Het mooiste Nederland’, Trouw 4 mei 
2013, bijlage Tijd. 
 Fietsroute over het eiland, met aandacht voor bunkers en Vredenhof. 
 
* ‘Swingen in de Tox’; Leeuwarder Courant, 25 mei 2013. 
Interviewtje met Christiaan Wiersema en Remmelt Mulder over de gang van zaken 
in de vernieuwde Tox Bar. 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel - juni 2013 
 
Eric Augusteijn - Marga Flink 
 
Het afgelopen half jaar is voor de vereniging geen gemakkelijke periode geweest. 
Aanleiding daarvoor was het beleid dat het bestuur heeft gevoerd ten aanzien van 
deelname aan de Promenade en de wijze waarop het daarover met de leden heeft 
gecommuniceerd. Op 17 december 2012 verzochten veertien verontruste leden een 
extra ledenvergadering te beleggen om het bestuur ter verantwoording te roepen 
over het gevoerde beleid. De groep verweet het bestuur dat het in 2009 akkoord is 
gegaan met deelname aan de Promenade, zonder hierover de leden te raadplegen 
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en dat het vervolgens een afwachtende houding heeft ingenomen inzake de positie 
die de vereniging in de Promenade zou worden toegewezen. 
 
Op 9 februari 2013 vond de extra ledenvergadering plaats. De daar gevoerde dis-
cussie samenvattend zegde de interim-voorzitter Piet Visser toe dat alle relevante 
informatie op de website  zal worden gezet. Dit is gebeurd, op de pagina 'Actueel'. 
De statuten van de vereniging staan op de pagina 'Doel'. Echter, de emoties waren 
tijdens en na de vergadering zo opgelopen, dat eerst de interim-voorzitter en daarna 
de andere bestuursleden besloten om tijdens de reguliere ledenvergadering op 22 
februari terug te treden. 
Uit de vergadering heeft zich toen een groepje van vier leden gevormd dat een 
nieuwe vergadering op 13 april heeft uitgeschreven. Tijdens deze vergadering is 
met ruime meerderheid van stemmen een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit vijf 
leden: voorzitter Eddie Bakker, secretaris Eric Augusteijn, penningmeester Cynthia 
de Jong en de leden Remkje Bouman en Marga Flink. Dit nieuwe bestuur heeft 
zich via de Dorpsbode en een rondgestuurde nieuwsbrief gepresenteerd.  
Het bestuur betreurt het dat de leden van het vorige bestuur hebben gemeend zich 
uit hun functie te moeten terugtrekken op zo'n teleurstellende wijze, zowel voor 
henzelf als voor anderen. Het bestuur dankt Piet Visser, Letta Visser, Nettie Tam-
mes, Els Claessens en Jan-Piet Dijkstra voor hun inzet voor de vereniging en hoopt 
hen in de toekomst, als de lucht wat geklaard is, weer in de vereniging te mogen 
begroeten. 
 
Om te beginnen zag het nieuwe bestuur zich voor de taak gesteld een positie ten 
aanzien van deelname aan de Promenade in te nemen. In de nieuwsbrief van 3 juni 
j.l. heeft het bestuur u hierover geïnformeerd. Er is besloten om, zo mogelijk, mee 
te werken in enkele werkgroepen en daarnaast in te zetten op het onderzoeken van 
mogelijkheden tot het realiseren van een eigen expositie- en depotruimte. 
 
Wij raden u aan om ook de website van ’t Heer en Feer (www.theerenfeer.nl) te 
bezoeken, omdat wij verenigingszaken die van belang zijn daarop zullen vermel-
den.  
 
Het bestuur wenst u een goede zomer en wellicht tot ziens op de Eilander Strún-
markt. 
 
Jaarboek 
 
De verkoop van het Jaarboek Schiermonnikoog 2012 loopt goed. Voor leden van 't 
Heer en Feer is de gereduceerde prijs bij het Bezoekerscentrum  € 9,-. Als u het 
wilt laten toezenden, kijk dan op de website. 
 
Eilander Strúnmarkt 
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Intussen zijn de zomervakanties in aantocht. De open markten moesten vervallen, 
maar krijgen nu een enthousiaste doorstart onder een nieuwe naam: Eilander 
Strúnmarkt, als vanouds op de donderdagavond. ’t Heer en Feer zal met een kraam 
aanwezig zijn op de markten van 11 juli, 25 juli, 8 augustus en 22 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van de redactie 
Het winternummer van de 15e jaargang: op het moment van schrijven is het 
nog echt herfst, maar volgens sommige voorspellingen is de (strenge!) win
ter echt in aantocht. Of voorspellingen altijd uitkomen? We zullen het wel 
zien. 
Wat we hier wel hebben gezien (en nog zien) zijn de gevolgen van de storm 
van eind oktober: heel veel bomen in het dorp zijn gesneuveld - en in het 
bos ook. Het aanzien van het dorp heeft hier en daar een flinke opduvel ge
had en zodoende zullen de gevolgen van deze storm - helaas - nog lang 
zichtbaar zijn. 
In ieder geval hebt u met dit nummer van ons tijdschrift weer war- om een 
paar uurtjes (hopelijk met genoegen) door te brengen. 
Om als eerste te noemen: een (lang) artikel van de dochter van dokter Beek
huis over haar leven op het eiland. Er is voor gekozen om het hele artikel in 
één keer af te drukken. Hierdoor is het totale nummer wat dikker geworden, 
want we willen natuurlijk ook nog wel andere artikelen een plaats gunnen! 
O.a. annexatie, de Reeweg/Vierhuizen, molens en lagere school komen aan 
de orde. Speciaal is ook de vondst van de munt op het strand en de reactie 
van de vinder! 
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Begrafenis van N.J. van den Worm 

Op 14 september was de officiële overdracht van de 'collectie Teensma' aan Hotel 
van der Werff Enkele tentoongestelde zaken hebben betrekking op burgemeester 
Van den Worm. Een nazaat van Van den Worm las het volgende artikel voor uit 
het Leidsch Dagblad van 9 maart 1893. (De foto van de pagina is gemaakt door 
Zwaan Haasjes; de tekst is uitgetypt door Sam Dijs). 

Leiden 8 Maart. 
Men schrijft ons uit Schiermonnikoog, 
d.d. 6 maart: 
" Heden werd hier op plechtige wijze het 
stoffelijk overschot van den heer N.J. van 
den Worm, rustend scheepsgezag
voerder en oud-burgemeester dezer 
gemeente, aan ene slepende ziekte te 
Davos overleden, ter aarde besteld. 
Van de vuurtorens, van een aantal 
particuliere woningen, benevens van de 
ter reede liggende schepen waren de 
vlaggen halfstoks geheschen. Het 
fanfarekorps der jeugdige stuurlieden, 
dat enige kerkelijke liederen ten gehore 

bracht, opende de stoet, waarbij zich, behalve enkele familiebetrekkingen, de 
leerlingen der Zeevaartkundige School en nagenoeg de gehele manlijke 
bevolking van het eiland hadden aangesloten. 
De met kransen belegde lijkkist werd volgens oud scheepsgebruik drie malen 
rond het kerkhof gedragen eer zij in de groeve werd nedergelaten. 
De eigenaar van het eiland, de heer mr. JE. Banck, was overgekomen om zijn 
ouden vriend en ijverig medearbeider, die aan de ontwikkeling van het eiland 
zulk een belangrijk aandeel heeft gehad, de laatste hulde te bewijzen. Hij 
herdacht meer in het bijzonder de verdiensten van den oud-burgemeester, 
wiens werkzaamheid in deze gemeente sporen heeft achtergelaten, welke niet 
zo spoedig zullen zijn uitgewischt. 
Het nieuwe schoolgebouw voor openbaar lager onderwijs, de Zeevaartkundige 
school, die tot eene der bloeiendste inrichtingen van dien aard in ons land 
behoort, welke een groot aantal bekwame zeelieden voor de groote en kleine 
vaart heeft opgeleverd, waren op zijn initiatief verrezen. 
Het plantsoen en de belommerde wegen, die in de zomer het verblijf voor de 
bewoners en badgasten alhier zoo aangenaam maken, benevens een aantal 
verbeteringen, van belangrijken aard, waren door de overledene tot stand 
gebracht. 
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De heer Van den Worm had zich vooral de sympathie der zeevarende 
bevolking weten te verwerven en van verschillende buitenlandsche 
regeeringen stoffelijke huldeblijken ontvangen, voor zijn ijverige pogingen tot 
redding van schipbreukelingen. 
Er heerschte tijdens de toespraak van den heer Mr.Banck eene 
indrukwekkende stilte, welke slechts door het geluid van de branding op de 
kust verstoord werd. 
De heer van den Worm laat twee zonen achter, beiden officieren bij de 
Koninklijke Marine van wie de oudste deel uitmaakt van het eskader dat de 
kust van Atjeh geblokkeerd houdt, terwijl de andere, onlangs van een verblijf 
in Indië teruggekeerd, tijdelijk op het wachtschip te Hellevoetsluis dienst doet. 
De laatste was bij de plechtigheid tegenwoordig en dankte met enkele woorden 
voor de eer, aan de overledene bewezen." 
Aan het bovenstaande kunnen wij nog het volgende toevoegen: 
De overledene was hier ter stede (Leiden) meer in het bijzonder bekend als 
oud gezagvoerder van het fregatschip "De stad Leijden" , welke betrekking hij 
later met die van burgemeester verwisselde. Hij was van moederszijde met het 
geslacht van Van der Werff verwant en werd als zoodanig bij de onthulling van 
het gedenkteken van Leidens ontzet door de feestredenaar (prof.dr. M. de Vries) 
destijds herdacht. Hij was in het bezit van de gouden gedenkpenning der stad 
Leiden aan haren burgemeester als herinnering aan het beleg vereerd, welke 
penning door hem in bruikleen aan het Stedelijk Museum werd afgestaan. 

De 'annexatie' van Schiermonnikoog 
Bauke Henstra 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Schiermonnikoog - vanaf 1894 in bezit van de 
Duitse familie Von Bernstorff- door de Nederlandse Staat 'onteigend', als zijnde 
'vijandelijk vermogen '. De vraag ontstond toen wat er met het eiland moest 
gebeuren: moest men het te koop aanbieden, of moest het eilamd staatseigendom 
blijven? (De volgende tekst is met toestemming van de auteur overgenomen uit 
het boek 'Een omstreden eiland' van Foskea van der Ven; de foto's zijn van Bauke 
Henstra). 

Direkt na de 'onteigening' deed de stad Groningen een poging het eiland te 
verwerven. De burgemeester van Groningen, P.W.J.H. Cort van der Linden, 
schreef op 16 november 1945 aan het Nederlands Beheersinstituut te Den 
Haag dat hij de indruk had dat het Beheersinstituut in beginsel wel bereid was 
de private eigendom van de gronden op het eiland Schiermonnikoog aan de 
gemeente Groningen over te dragen 'opdat de gemeente Groningen zoo 
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spoedig mogelijk een aanvang zou kunnen maken met het werk, dat moest 
geschieden om het eiland als behoorlijk recreatiecentrum van in de eerste 
plaats de stad Groningen en verder ook voor de bevolking van andere steden 
van ons land tot haar recht te doen komen '. 
Blijkens een artikel uit de Leeuwarder Courant van 1 april 1946 werd het 
' Groningse plan ' in Friesland met gemengde gevoelens ontvangen: 

als het niet de bittere waarheid was, zou het een onschadelijke Aprilgrap kun
nen heten, het bericht dat in Groningen alle mogelijke moeite wordt gedaan om 
Schiermonnikoog te bemachtigen (. . .). Neen, het is geen verheffend schouwspel 
dat ons wordt geboden en waarin wij nu gedwongen worden mee te spelen. De 
annexatie-gedachte zoekt ook al binnen de nationale grenzen emplooi en onze 
naaste, oostelijke buurman slaat begerige ogen op een deel van onze wijngaard 
(. . .). Er zijn er, die de Groninger pogingen om het eiland der schiere monniken 
te verwerven, niet ernstig nemen. Alsof Groningen in zakelijk opzicht de ogen 
niet open had en zomaar even een vlaag van kinderlijke begerigheid vertoonde 
en alsof het met het eierrijke en mensenarme Rottumer-oog tevreden zou kun
nen zijn! Maar toch is het gevaar om van deze zijde kaalgeplukt te worden, niet 
bijzonder groot te achten, al is Schiermonnikoog passief onder dit alles, het is 
en blijft Fries van karakter en sympathie. (. . .) '. 

Notaris Bolwijn kon zich het plan van de Groningers goed herinneren. Cort 
van der Linden, de burgemeester van Groningen wilde Schiermonnikoog 
inderdaad kopen en het eiland vervolgens bij de provincie Groningen inlijven. 
Daartoe zou hij op zaterdag 13 april 1946 een bezoek brengen aan 
burgemeester Anker op Schiermonnikoog. Tevens zou hij die dag in een 
toespraak de bevolking proberen te overtuigen dat het eiland eigenlijk bij de 
provincie Groningen behoorde. Nadat dit bericht Bolwijn ter ore was gekomen, 
wendde deze zich op woensdag 10 april tot H.P. Linthorst Homan, de 
commissaris der Koningin in de provincie Friesland. Zij besloten het eiland 
de volgende dag op spectaculaire wijze te bezoeken. Hiertoe werden twee 
vliegtuigen gecharterd en burgemeester Anker werd bericht dat Linthorst 
Homan en Bolwijn in aantocht waren. 
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Oostkant Langestreek, april 1946, onder de ereboog vlnr. 0. Postmus,Jj. Visser, Linthorst Homan, 
B. Bo/wijn, burg. Anker 

Het dorp op Schiermonnikoog werd in verband met dit hoge bezoek met 
vlaggen en erepoorten getooid en tijdens het bezoek hield de commissaris een 
toespraak waarin hij erop wees dat het eiland altijd tot de provincie Friesland 
behoord had en dat de toekomst hierin geen verandering zou brengen. 

In de notulen van de gemeenteraad lezen we over dit bezoek het volgende: 

Voor het eerst wellicht in de geschiedenis heeft een Commissaris der Koningin 
een gemeentebezoek per vliegtuig afgelegd. Om ± 10 uur in den morgen daal
den bij de Burcht twee vliegtuigen (. . .), waarin de Commissaris der Koningin en 
notaris Bolwijn te Aryum, beheerder van het eiland. De gasten werden verwel
komd door den Burgemeester en de wethouders. Bij het gemeentehuis word de 
commissaris toegezongen door de leerlingen der beide scholen en werd hem als 
herinnering een zilveren lepeltje met het gemeentewapen overhandigd. Hierna 
volgde een kennismaking met de raadsleden en een bespreking over den status 
van het eiland, de vaargeul, het vliegveld en de electriciteitstarieven. Na afloop 
werd de steiger bezocht om de vaargeul in oogenschouw te nemen. Na een be
zichtiging van 'Vredenhof' en de stelling 'Schlei' werd om drie uur in de middag 
afscheid genomen. 
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1946; aan de lunch bij Hotel van der Werff; vlnr. burgemeester Anker, notaris Bolwijn, Commissaris 
der Koningin Linthorst Homan. 

Toen de Groningse burgemeester op zaterdag 13 april op het eiland arriveer
de, was hij aangenaam verrast door de vlaggen en erepoorten in het dorp, 
maar hij wist niet dat het dorp was versierd ter meerdere glorie van de com
missaris der Koningin in de provincie Friesland. 
De Groningers visten achter het net en zijn er nimmer in geslaagd het eiland 
bij hun provincie in te lijven. 
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Zomaar een foto : 

1965; de Hasperschool aan de Badweg 
(foto van Bauke Henstra). Er zijn vast wel 
lezers die zichzelf of anderen herkennen. 



Vierhuizen en de Reeweg 
Eddie Bakker 

Vierhuizen 
- ----a<,!!JlffilNll!llfflll;f•U----- --
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Pension 'Vierhuizen ', 1908 

Links veldwachter Sake van der Werff, rechts in de deuropening zijn vrouw 
Anna Louise v.d. Werff-Westra. De jongeman voor het hekje is zoon Tjeerd 
v.d. Werff. Het blonde meisje op de bank is dochter Louise v.d. Werff. De bei
de andere dames zijn pensiongasten. 
Sake v.d. Werff kwam eind 1901 met zijn gezin naar Schiermonnikoog. Na 
een geslaagde sollicitatie was de agent 3e klasse van de gemeentepolitie in 
Groningen in 1901 benoemd tot gemeenteveldwachter op Schiermonnik
oog. Het gezin kwam voorlopig aan de Voorstreek te wonen tot 1 906 en ver
huisde toen naar Vierhuizen en begon daar een pension. Het pension, 'Vier
huizen ' werd in 1912 aan de zuidkant uitgebreid met een serre (zie de vol
gende foto) . In april 1913 kocht Sake v.d. Werff het hotel van Hendrik de 
Boer. Van der Werff en zijn gezin bleven nog tot 1919 op Vierhuizen wonen. 
De voormalige hoteleigenaar Hendrik de Boer bleef met zijn gezin in de wo
ning bij het hotel tot 1916 wonen. Deze hotelwoning bevond zich ten zuiden 
van het hotel en ten westen van de plaats waar vroeger de visafslag werd ge
houden. In 1919 verhuisde het gezin v.d. Werff naar het hotel en Hendrik de 
Boer met zijn gezin naar de woning van Sake v.d. Werff op Vierhuizen. In 
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1920 werd het woonhuis bij het hotel afgebroken, de ene helft werd ver
bouwd tot hotelkeuken en de andere helft werd verbouwd tot serre. De serre 
van het pension 'Vierhuizen' werd afgebroken en verplaatst naar de zuid
kant van het hotel. 

Het huis met de serre was pension 'Vierhuizen' van Sake v.d. Werff - de serre 
is in 1912 aan het huis gebouwd. In 1913 werd v. d. Werff eigenaar van hotel 
de Boer. In het laatste huis woonde de weduwe Boukje Draayer met haar 
dochter Truida. In 1916 werd dit huis bewoond door de familie Jacob Visser, 
gepensioneerd loodsschipper van Delfzijl, hij heeft ook nog les gegeven aan 
de zeevaartschool. Van bootsman Visser hebben de aankomende stuurlieden 
van de zeevaartschool veel ervaring opgedaan. Jacob Visser en zijn vrouw 
hebben hier tot hun dood gewoond. Later heeft in dit huis ook nog gewoond 
de familie Piebe Toxopeus de (broer van Mees Toxopeus). In het huis naast 
het pension woonde in die jaren Hendrik Visser, motordrijver van de post
boot. Hendrik was vrijgezel en woonde hier samen met zijn moeder en zijn 
zuster Geertje; de vrouw in de deuropening is de moeder van Hendrik. In het 
huis op de hoek van Vierhuizen en de Reeweg woonde Willem en Aukje Fe
nenga en hun zes jongens en vier meisjes. Willem was slager en heeft in de 
noordwesthoek van het huis zijn slagerij. Het meisje dat in het stek staat is 
de oudste dochter Anke. 

Omstreeks 1925 begon een zoon Sake van der Werff, Tjeerd van der Werff sa
men met zijn vrouw Stien van der Werff-Meijer in de buurtschap Vierhuizen 
op huisnummer 2 een winkel. Tjeerd, die huisschilder was en ook wilde pro
fiteren van de ieder jaar groter wordende groep zomergasten of badgasten, 
ging behalve verf en behang voortaan ook badartikelen en petten verkopen. 
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Zijn vrouw Stien deed de winkel, en kreeg via modezaak Zwartsenberg uit 
Groningen kledingstukken en badpakken voor de verkoop, die buiten aan de 
boom werden geëtaleerd (zie onder het bord Ingang Winkel). Om voor het 
publiek de winkel niet te veel aan het oog te onttrekken, werden twee dikke 
boomtakken afgezaagd. Het winkeltje groeide na een paar seizoenen uit zijn 
jasje en werd later verplaatst naar een moderner pand vlak in de buurt op 
de hoek Reeweg-Van der Molenpad en heette toen Magazijn Van der Werff. 
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Onder deze naam heeft het bedrijf jaren lang bestaan. Stien dreef in die ja
ren de winkel, en Tjeerd oefende zijn schildersvak uit. 

Reeweg 

Reeweg 1920 

In het huis links op de foto woonde in 1920 Albert Klontje die gemeente
ontvanger was. Hij was getrouwd met Ake de Boer, zij was een dochter van 
Folkert Hendrik de Boer. Na het overlijden van Albert Klontje heeft in dit 
zelfde huis de familie Donkerbroek gewoond, hij was van beroep Commies. 
Later werd het huis bewoond door een schoenmaker, de laatste schoenma
ker was de familie Broerse. 
Nu is dit pand cafetaria "De Halte" van de familie Sikkema. 
Naast dit pand zien we de boerderij Folkerts Schun (de schuur van Folkert) 
en dan Hotel v.d. Werff met "Kallemooi mast". In het midden van de jaren 
'30 van de vorige eeuw werd Folkerts Schun (deze schuur stond er al zo'n 
honderd jaar) verbouwd tot toneel-, muziek-, dans en bioscoopzaal. Hotel
houder Sake v.d. Werff was met een bioscooponderneming uit Arnhem 
overeengekomen dat dit bedrijf gedurende het zomerseizoen op bepaalde 
avonden in Folkerts Schun films zou draaien; het begon allemaal in 1936. In 
de zomer van 1939 werd er een film gedraaid van Stan Laurel en Oliver Har
dy. Door onbekende oorzaak stond in een mum van tijd het hele dak van 
Folkerts Schun in de fik, en brandde de hele schuur af. Gelukkig waren er 
geen slachtoffers of gewonden. Zo kwam er een einde van Folkerts Schun op 
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Schiermonnikoog (zie hiervoor het artikel van Douwe Homan in ' t Heer en 
Feer,jrg. 12 (2010), blz. 11-20). 
Tussen de bomen zien we nog net de houten muziektent die stond in die ja
ren op het reddingsland deze muziektent werd gebouwd in 1929. Op de 
voorgrond rechts is het houten hokje van de firma Wagenborgh te zien waar 
bootkaarten konden worden gekocht. Op het zwarte bord aan de westkant 
van dit hokje, onder de dakrand werden met wit krijt de vertrektijden van de 
veerboot vermeld. 

Een foto op de Reeweg, met verhaal door Bennie van Bon 

Een foto genomen ong. zomer 1929. 
De foto is gemaakt door ene Frans Eifert, een fotograaf welke in de twintiger 
jaren enige malen groepsfoto's maakte van leerlingen der O.L.S. op het 
schoolplein naast het oude gemeentehuis. 
Hij verkeerde destijds met zijn gezin alleen des zomers in een huisje in de 
tuin van Langestreek o.d. Noord toen genaamd "By Honk" , tegenwoordige 
naam??? 
De jongens op de foto zijn vlnr: Klaas Grilk, Henk Visser, Marten Kruisinga 
en Bennie van Bon. Zij bevinden zich aan de Reeweg tegenover het huisje 
destijds bewoond door Melle, Klaas en Anke Feninga. 
Het karretje (op het onderstel van een oude kinderwagen) werd getrokken 
door twee van ons hetwelk een span paarden moest voorstellen. Deze "paar
den" liepen in een tuigje met leidsels en de voerman liep achter het karretje. 
De vierde man nam plaats op het voertuig. Dit was meestal Klaas Grilk, de 
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jongste van ons. Ik zal een jaar of elf zijn geweest en de anderen een of twee 
jaar jonger. Henk Visser was meestal voerman, hij had reeds enige ervaring 
opgedaan met het mennen van paarden bij enige dorpsboeren. Ikzelf func
tioneerde steeds als paard. 
Er waren meerdere spannen, en wij hielden wedstrijden in de "streken". Ook 
raasden wij het dorp rond en door het plantsoen, zonder dat dit het toenma
lige verkeer hinderde. 
Wel herinner ik mij een botsing met een ander span waar wij in volle vaart 
op instormden. Komende van Vierhuizen via dat smalle paadje en steeg naar 
de Middenstreek. 
Dit spelletje hebben wij naar ik mij kan herinneren niet lang gespeeld. 
(B.v. B.) 

Mijn moeder Greta Johanna Beekhuis 
Maaike van Boven-Klunne 

Mijn moeder Gretajohanna Beekhuis (1907-1994), 
de jongste dochter van jan Steven Beekhuis en Antonia 
Antoinette (Toos) van Boven schreef in de laatste jaren 
van haar leven het volgende over haar leven op het ei
land. 

Mijn familie 
Mijn vader was een zoon van Dr. Willem Beekhuis, 
huisarts in Nijland en Akke Gaastra. 
Mijn grootvader heb ik niet gekend. Pa studeerde in 1886 af in Groningen. 
Na een jaar in Beekbergen gewerkt te hebben ging hij naar Hoogezand, waar 
hij 10 jaar als arts werkzaam was. Hij trouwde met Alida Maathuis. Ze kregen 
3 zoons: Willem, Gerard en Kees. 
Het huwelijk liep mis, wat in die tijd een schande was, waar niet over ge
praat werd. Toen ik een jaar of 1 7 was, hoorde ik dan ook pas dat ik 3 half
broers had! 
In juni 1899 werd Pa benoemd als gemeentearts op Schiermonnikoog. 
Hij kreeg als basissalaris fl 1200,- (red. : 1200 gulden, ong. 600 euro), waarvan 
fl 700,- door de provincie werd betaald en fl 500,- door de gemeente. 
Zijn moeder en z'n zuster Klas(ke) kwamen met hem mee. 
Mijn moeder Antonia Antoinette van Boven was een dochter van Dr. Van Bo
ven. 
Met een zuster Johanna (tante Han) woonde zij bij haar vader sedert 10 jaar 
(va. 1881) op Schiermonnikoog. Hij overleed 24-02-1899 en werd dus opge-
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volgd door dr. Beekhuis. De familie Van Boven woonde in een dubbel huis 
aan de Langestreek (nu Langestreek 4 en 6). Omdat het doktershuis nog ver
bouwd moest 
worden, trok Pa met z'n moeder en zuster bij de zusters Van Boven in. De 
fam . Beekhuis bewoonde de rechter helft, de dames Van Boven de linker. 
Pa trouwde 18 oktober 1900 met "Toos" en zij gingen wonen in het huis 
naast Patmos, de boerderij van de familie Visser. 
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8 Augustus werd de eerste dochter Akke geboren, genoemd naar oma Beek
huis. 
21 Juli 1904 Jet (Henriette Elizabeth) De eerste naam kwam van opa van Bo
ven die Hendrik Willem heette. Elizabeth was de vrouw van dr. Van Boven. 
3 April 1907 sloot ik de rij : Greta Joanna. De eerste naam was van tante 
Griet, ook een zus van Pa. Zij was getrouwd met oom Rudolf Feenstra en 
hadden een boekwinkel in Sneek. Johanna was de naam van tante Han. Ik 
noemde mezelf Teet en dat ben ik voor de familie altijd gebleven. 
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Greta met oma Van Boven 
bij de zandbak 

Ik kan me oma Beekhuis nog wel herinneren, al was ik nog maar 4 jaar (1911) 
toen ze stierf. Tante Klas bleef toen alleen aan de Langestreek wonen. Ik herin
ner me haar als een deftige tante. Een paar jaar later liet ze het "Hoogheem" 
(aan de Van Westerholtlaan) bouwen waar ze nog jaren gewoond heeft. Ze is la
ter naar een verzorgingsflat in Groningen gegaan. 
Bij tante Han was intussen een andere zuster ingetrokken: tante Mina. Zij had 
in het Walenweeshuis in Amsterdam gewerkt als onderwijzeres. Die tantes 
hebben in mijn jeugd veel voor me betekend. Bij tante Klas bracht ik elke dag 
het "Handelsblad" (N.R.C.) en elke week moest ik mijn nagels laten zien. Als ik 
niet gebeten had, kreeg ik een cent. Dat was veel , als je rekent, dat we 's zon
dags 2 centen kregen: 1 voor de zondagschool en 1 voor snoep dat we koch
ten bij Kaatje, die tegenover de kerk woonde. Om de Noord had ze een snoep
winkeltje. We kochten voor 1 cent 4 "koukintjes" , die ze zelf maakte van witte 
stroop! Tante Han en tante Mina waren veel eenvoudiger dan tante Klas en lie
pen altijd te zingen. Achter hun huis een grote moestuin, zoals overal. Langs 
het middenpad stonden bessenstruiken: rode en zwarte. En wij maar snoepen! 
Tante Mina kwam elke dag in 't schemeruurtje naar ons om met mij een 
spelletje te doen. Dat móést, ofschoon ik niet altijd zin had. Ik won het blijk
baar vaak, want ik hoor Ma nog zeggen: "Je moet tante Mina ook eens laten 
winnen hoor"! (Colorito, spelletje van 16 enz.) 
Tante Han deed de huishouding ook voor tante Klas en kookte ook voor alle 
drie. 

Ons huis. 
We woonden in een heerlijk ruim huis met een grote tuin op het Zuiden. 
Achter de tuin liep het laantje vanaf de "Burcht" (de woning van de eigenaar 
van het eiland) tot aan de kerk. Daar achter weilanden tot aan de dijk. Als er 
logees verwacht werden, gingen we naar de logeerkamer, die uitzag tot ver 
over het Wad. We zagen de boot van verre aankomen, zodat we op tijd bij de 
steiger waren. 
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Ons huis stond aan het wagenpad (alle wegen waren nog onbestraat behalve 
de Badweg). Tussen ons huis en "de streek" was een breed grasveld, dat eigen
dom van de gemeente was, tenzij er hekjes om geplaatst waren. Wij speelden 
er vaak "croquet", een spel met houten ballen, hamers en poortjes. 
Tegenover ons, naast bakker Caron, woonden oude dametjes: Jannette en 
Grietje. Zij hadden een klein winkeltje in hun portaal. Van hen mochten wij 
niet op het land spelen. Zodra we met ons spel buiten kwamen ging hun deur 
open en daar kwamen ze aan: de een met de asla, de ander met een emmer 
water. Al scheldende werd de inhoud over het land gegooid. Wij stoorden ons 
er niet aan. Het land was even goed van ons! 
De serre was het lievelingsplekje van Ma. Daar zat ze altijd achter het theeblad, 
als wij uit school kwamen. Alleen 's winters gingen de tussendeuren dicht. 
Wij speelden ook graag in de serre, het was er licht en knus. Hier stond ook 
het prachtige grote poppenhuis, dat oom Adrie, een broer van Ma, voor zijn 
dochter Bep had gemaakt in zijn vrije tijd als machinist in de grote vaart. Het 
was een huis met 3 verdiepingen, alles erop en eraan. In één woord: een 
kunststuk! Jet en haar vriendin Wiesje Wiebes speelden veel met poppen en 
ook met het poppenhuis. Ik mocht ook wel eens meedoen, maar was altijd 
het dienstmeisje, dat verkeerde boodschappen deed!! 
Oom Adrie kwam na z'n pensionering met tante Lei naar Schiermonnikoog. 
Eerst woonden ze naast de tantes Van Boven in het huis met uitgebouwde 
serre. De enige moerbeiboom die ik ooit gezien heb stond in hun achtertuin! 
Later bouwden ze een huis in de duinen naast 't Hoogheem. Tante Lei was 
theosoof. Ze hield séances bij haar aan huis. 
In onze huiskamer stond een grote, ronde tafel met een donkerrode pluche 
kleed. Er boven een grote olielamp. Samen met de grote kolenhaard met mi
ca deurtjes gaf dat een gezellig warm licht. Tussen de ramen een theestoof. 
Na het middagmaal (om 12.30 u) ging een gloeiend kooltje uit het fornuis in 
de "doofpot". Bij theetijd ging dat kooltje over in de theestoof. En daarop 
stond het koperen keteltje te zingen! Het melkkannetje stond in een spoel
kom. Hierin werden de kopjes na de thee "gewassen". 
We aten alleen 's zomers in de eetkamer om de noord omdat we dan veel lo
gees hadden. Pa gebruikte die kamer ook als spreekkamer. Zolang we alle 
drie thuis waren, sliepen we bij Pa en Ma in de grote slaapkamer. Een klein 
olielampje van groen glas ging mee. Als ik eerst naar bed ging, zeiden Jet en 
Akke: .,Teet, wakker blijven hoor en vertel ons dan van de "Poepepoeris". 
Dat was een fantasie figuur van mij die achter de dijk woonde en allerlei 
avonturen beleefde. 
De WC. (de plee, zeiden wij) was in het hok, waar alles natuurlijk stik don
ker was, want alleen in de vestibule brandde een lantaarntje. Ik was bang in 
het donker dus wachtte ik net zo lang tot Ma zei: ,,Toe Jet ga even met haar 
mee". Die had daar meestal geen zin in en ik was doodsbenauwd, dat ze weg 
zou gaan en praatte alsmaar tegen haar. 
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De emmer van de plee werd geleegd in een grote gemetselde bak achter in 
de tuin. 
Boven waren de logeerkamers (9 slaapplaatsen) en een zolder, waar de man
gel stond en de zwaluwen een nestje bouwden in de balken. In het kippen
kamertje sliep een inwonend dienstmeisje. Jansje van Dijk is lang als hulp bij 
ons geweest. 
Ook stond hier lange tijd een broedmachine. Als de eieren uit kwamen riep 
Pa ons erbij en zagen we de kuikentjes uit het ei kruipen. Als ze wat groter 
waren, werden ze in een klepmand tussen wollen doeken naar de kunst
moeder in het kippenhok gebracht. Ze kregen geklutste eieren met beschuit
kruimels te eten. 

Het huishouden 
Ma had steeds hulp in huis. De huishouding was heel wat ingewikkelder dan 
nu. In de kamers lag zeil en daar overheen een vloerkleed. Ma strooide natte 
theebladeren over het kleed, dat hield het stuiven tegen, als het met stoffer 
en blik geveegd werd. Later kwam er een rolveger, een hele vooruitgang. 
Olielampen en kolenkachels gaven ook veel werk. De was was ook een hele 
klus. In het hok stond een grote gietijzeren kookpot en een ronde houten 
wasmachine met een wringer er boven. Eerst werd de witte was gekookt in 
de kookpot, waar een vuurtje onder brandde. Na een poosje werd het met 
een grote houten lepel overgeheveld naar de wasmachine, waar een sop in 
gemaakt was (al het water moest met een emmertje opgehaald worden uit 
de regenbak). Op het deksel van de wasmachine was een handel. 100 x naar 
links en 100 x naar rechts. Als wij haar dan iets vroegen was 't antwoord: 65, 
66, . ..... m.a.w. houd je mond, ik tel. Uit het sop op de bleek en daarna spoe-
len en door de wringer. Dat alles was niet in één dag klaar! 
Als er gekookt moest worden, werden we allemaal uit de keuken geweerd. 
Het enige wat we mochten doen was in de pap roeren. ,,Als het 'prut' zegt, is 
't klaar" , zei Ma dan. 
Pa sneed altijd de rollade (ik geloof, dat we dat erg veel aten). Met een slijp
steen werd eerst het vleesmes geslepen. Ook maakte Pa altijd de sla aan. Uit 
de karafjes van het mooie kristallen "olie en azijn stel" werd 2 lepels olie en 
2 eetlepels azijn gemengd en wat zout en peper. Slasaus was er niet. 

Vader 
Behalve huisarts was Pa een grote tuinliefhebber. Dat had hij geërfd van z'n 
vader, die in Nijland met z'n kassen en mooie tuin diverse prijzen h~d ge
wonnen. Onze tuin (de enige grote bloementuin van het eiland) was altijd zo 
mooi, dat de mensen 's zondags hun wandeling langs de tuin maakten om 
hem te bewonderen. Ook de grote moestuin aan het andere eind van 't laan
tje gaf veel werk. Elke ochtend om 8 uur ging hij de tuin in op klompen en 
in z'n oude slobberbroek. Een pet of oude hoed op z'n hoofd. Precies om 10 
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uur kwam hij terug, verdween in de slaapkamer en kwam er als een heer 
weer uit! Na een kopje koffie ging hij de praktijk in met z'n wandelstok. Een 
telefoon was er nog niet. De mensen die hem nodig hadden wisten precies 
de route die Pa door het dorp nam. Als hij langs kwam tikten ze tegen 't 
raam en wenkte hem naar binnen. Bij oude mensen liep hij vaak even bin
nen om een praatje te maken. Alles deed hij te voet. Alleen patiënten uit de 
polder werden wel eens per fiets bezocht. Als ik thuis was tijdens de vakan
ties, wandelde ik 's middags vaak mee naar de boeren in de polder. Hij wees 
me dan, een kringetje trekkend met z'n stok, op de plantjes en bloemen die 
we tegen kwamen. Ook leerde hij mij de namen van de weidevogels. 
Na z'n ronde verdween hij in de apotheek om eigenhandig de poeiertjes te 
vouwen, pillen te draaien en drankjes te mengen. 

Huishouding, inmaak e.d. 
De moestuin leverde voor het hele jaar alle groente en aardappelen. We heb
ben vaak moeten helpen bonen plukken, afhalen en breken voor de weck. 
Daar had Ma een groot werk aan. Maar aan 't eind van de zomer stonden in 
de kelder 2 lange planken vol met allerlei groenten, groen, .rood, oranje, een 
mooi gezicht. Op de grond grote Keulse potten (bruine) met ingemaakte 
zoute snijbonen met witte bonen erdoor en zuurkool, afgedekt met een 
rondhouten plankje met een zware kei erop . 
Behalve de weck was ·ook de slacht een drukke tijd voor Ma. We kregen dan 
van een boer een half varken. Hoe het vlees verwerkt werd herinner ik me 
niet. Wel zie ik tante Han, die kwam helpen, met twee duimen de worst 
stoppen in darmen. Ook de ronde kommetjes hoofdkaas weet ik nog goed. 
Nooit heb ik ze weer zo lekker geproefd. 
De hammen werden in het nachthok van een afgedankt kippenhok gerookt 
boven een potkacheltje. 
Ja, de huishouding was in mijn jeugd heel wat bewerkelijker dan tegenwoor
dig. Alleen al het water, dat dagelijks gebruikt werd. Alles moest met een 
akertje aan een lang touw, of met een puthaak uit de regenbak of put opge
haald worden. Putwater was voor consumptie (via een filter die in de bijkeu
ken stond). Regenwater werd gebruikt voor de was en voor de wastafel op de 
slaapkamers. Naast de wastafel stond een toiletemmer, waar de kommen in 
geleegd werden. 
Pas in 1950 werd Schiermonnikoog als eerste Friese Waddeneiland op de 
waterleiding aangesloten. Dat hebben mijn ouders dus geen van beiden 
meer meegemaakt. 

Elektriciteit kwam er in 1923. Het heeft lang geduurd voor Ma het knopje 
durfde om te draaien! Geen elektriciteit betekende natuurlijk ook dat het 's 
avonds buiten donker was. Langs de streken stonden olielantaarns, die rond
om de paal kringetjes licht gaven. Om 10 uur werden ze weer uit gedaan . Als 
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Pa en Ma 's avonds uit gingen, (kaartavondje, een avond van ,,' t Nut" of van 
de fanfare, waarvan hij een tijd directeur is geweest) namen ze een stallan
taarn mee met een kaars erin. Als dwaallichtjes zag je al die lichtpuntjes 
door het donkere dorp zweven. 
Twee dagen in de week had ik van 5-7 Franse les in de hoogste klas. Terug 
naar huis liep ik dan nooit door het laantje, maar langs de streek. Ik holde 
van lantaarn naar lantaarn langs al die donkere steegjes. Doodsbenauwd was 
ik dan! De laatste lantaarn stond schuin tegenover ons huis aan de overkant 
van het grasveld. Rennen naar de voordeur en buiten adem stond ik dan in 
de vestibule waar altijd een lantaarntje brandde. 

Zomertijd 
In de zomer tijd hadden we altijd kinderen in huis, waarvan de ouders met 
vakantie waren, of die zeelucht nodig hadden. Dat waren meestal kinderen 
van rijke boeren uit Groningerland. Soms waren er wel 4 of 5. Bovendien 
bracht Akke vaak een vriendin mee of Nini Brugmans, een dochter van een 
nicht van Pa, die in Helpman (bij Groningen) woonde. Haar zusje Kik (een 
jaar ouder dan ik) is zelfs ½ jaar bij ons geweest voor haar gezondheid. Ze 
ging met mij naar school. 
In mijn verbeelding was het zomers altijd "strandweer". Pa huurde voor 't 
hele seizoen een strandtentje. 's Morgens trokken we er op uit met de 
strandkar, waar de jongste, soms 4-5 jaar, in werd vervoerd. Akke bracht ons 
dan naar het strand, waar we de hele dag zouden blijven. Om 12 uur ston
den we allemaal onderaan de trap van de duinen hongerig te wachten tot de 
"groten" terug kwamen met de kar, waarin nu een grote trommel met brood 
en kannen melk aangevoerd werden. De kleinsten gingen na de maaltijd 
mee terug voor een middagdut, wij bleven wachten tot Pa ons aan het eind 
van de middag weer kwam halen. 
We liepen dan langs de badweg en stopten vaak bij een houten filiaal van 
een grote groentezaak in Groningen. Die was er alleen in de zomermaanden. 
Daar zagen we fruit, dat vreemd was voor ons. Wij kenden alleen appels en 
peren. Pa kocht dan vaak een netmeloen en pruimen! De geur van dat win
keltje met al dat fruit, ruik ik nog! 
Aan het huis Regina (op de Badweg) heb ik zomerse herinneringen. Dan 
kwam de familie van Hoorn de hele zomer naar Schiermonnikoog. De doch
ters Dinie en Rika waren dan bij ons op school. Dinie was mijn vriendin in 
die tijd. Van haar kreeg ik mijn eerste fiets: een door haar afgedankte door
trapper. Met m'n voeten op het stuur racede ik dan de hellende Badweg af! 
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Foto op het strand van Schiermonnikoog, ong. 1924. Greta Beekhuis is de 4e van links (met cein-
tuur). Weet iemand wie de anderen zijn? · 

Pa was behalve arts en tuinman ook leraar in verband- en gezondheidsleer 
aan de zeevaartschool. Ook was hij medeoprichter van " Het Groene Kruis" 
en van de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer. Tot zijn dood in 1939 was 
hij ouderling van de Hervormde Kerk. Toen we eens geen predikant hadden 
was Pa gevraagd op het kerstfeest van de zondagschool het kerstverhaal 
voor te lezen. Hij las "Hegge Hannes" voor. Altijd is dit mijn favoriete kerst
verhaal gebleven! 
Pa was een heel geliefde arts op Schiermonnikoog, maar hij kon ook heel 
streng zijn, als de mensen zijn advies niet opvolgden. Wat kon hij mopperen 
als de badgasten, roodgeblakerd door een dag zon op het strand, bij hem 
kwamen om hulp voor hun pijnlijke huid! 
Door zijn toedoen kwam er ook een wijkzuster (zr. De Boer) op Schiermon
nikoog. Vóór die tijd deed hij al de verrichtingen van een wijkzuster zelf. Na 
een bevalling met behulp van een "baker" ging hij nooit weg voor de kraam
vrouw goed verzorgd door hem in bed lag. 
Er was natuurlijk ook geen radio. Maar we hadden wel een grammofoon, 
een echte "His Master Voice" met een grote horen! Daar draaiden 
we platen op van Jan Riemsdijk en Speenhof b.v. ,,Daar was eens een meisje 
loos"! 
In de eerste wereldoorlog van 1914-18, was er een kustwacht op de vuurto-
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ren en in het paviljoen van het grote strandhotel een troep soldaten (mari
niers) . Als ze een feest hadden, kwamen ze Pa vragen of hij met z'n gram
mofoon wou komen. Dat deed hij dan met plezier. 
In die oorlogsjaren zagen we ook een zeppelin voorbij komen op weg naar 
Engeland. 

In het midden zittend huisarts Beekhuis en zijn vrouw. Achter Beekhuis Greta en naast haar Niek 
Lofvers (echtgenoot van Akke). Op de voorgrond Akke met Wim; en Jet (zij was getrouwd met 
dominee Dikboom - die niet op de foto staat: waarschijnlijk heeft hij de foto gemaakt!) 

Pa is van 1899-1929 in functie geweest. 3 februari 1939 overleed hij en werd 
op zijn 80e verjaardag 7-2- '39 begraven. 

Kleding 
We zagen er wel heel anders uit dan de kinderen van tegenwoordig. Veel 
saaier. 
Over een hemdje droegen we een katoenen lijfje. Daar aan zaten opzij kno
pen waaraan onze zwarte gebreide wollen kousen met knoopsgatenelastiek 
werden vastgeknoopt. Dan een wit katoenen broek met pijpen tot op de knie 
voorzien van een mooi kantje. Twee kleppen, een voor- en een achterklep, 
die met bandjes voor en achter vastgestrikt werd. Het duurde wel even voor 
ik dat zelf kon . 's Winters ging er een zwarte wollen broek overheen (lange 
broeken waren er natuurlijk nog niet). We droegen 's winters ook hoge 
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knooplaarsjes, die we met een knopenhaak vastmaakten. 0 wee, als die niet 
op z'n vaste plaats lag! 
's Zomers droegen we sokjes en lage schoentjes met een bandje over de voet 
en één knoop. 
De jongens hadden een korte broek tot op hun knieën, een lange kregen ze 
pas als ze een jaar of 14 waren . 's Winters liep ik ook veel op klompen met 
zwarte wollen sokken erin. Lekker warm en als er sneeuw lag, kon je er 
heerlijk op glijden. Een geliefd spelletje was, wie de klomp het verst weg kon 
schoppen. Vaak brak de kap eraf. We hoopten dan op een paar nieuwe, 
maar moesten meestal genoegen nemen met een kram eroverheen. 
Naar school droegen we een schort. 's Maandags begonnen we met een wit
te, die aan 2 kanten gedragen kon worden. Maar halverwege de week was de 
mijne vuil en moest ik een bonte aan met mouwen, een "kiel". 
Er was geen modezaak op Schiermonnikoog. In 't voor- en in 't najaar kwa
men er twee vertegenwoordigers van zaken uit Dokkum en Leeuwarden 
(Baarsma en Steringa) naar 't eiland. Met twee grote koffers vol stalen gingen 
ze hun klanten langs. We stonden er natuurlijk met onze neus bovenop, als 
ze bij ons· kwamen. We mochten mee uitzoeken. Een naç.ister kwam onze 
jurken naaien . Garen, band en linnengoed kochten we in de Middenstreek 
bij Dobbinga, waar nu de drogist is (nu de kledingzaak). 
De school was aan het eind van het laantje, waar nu het nieuwe gemeente
huis staat. Er waren 3 klassen en 2 meesters: Gasau en }Iellings; en in mijn 
tijd juf Grietje Melis. Ik vond haar niet lief. Ze sloeg me met een vierkant lini
aaltje heel hard op m'n knokkels als ik m'n griffel in de linkerhand l,held! 
We schreven nl. op leien. Toen ik naar school ging (15 juli 1913) kreeg* een 
griffelkoker met 2 lagen en een spçinzedoos. Die kon aan 2 kanten open. De 
ene helft voor een nat sponsje, in de andere helft een stukje zeem. Natuur
lijk lieten we er vaak een boon in groeien! De jongens spuugden op hun lei 
en gingen er dan met hun mouw overheen. 
Ik kreeg nogal eens straf en moest dan een poos in het kolenhok staan, dat 
aan de klas grensde. Ook moest ik op m'n lei strafregels maken. Ik durfde 
daar niet mee thuis te komen en maakte ze stiekem en ging dan 's morgens 
met de lei onder de cape naar school, al was het stralend weer. Eens had ik 
hem na 4 uur in een holle boom verstopt. Helaas ging het 's nachts regenen 
en al m'n regels weg. 
In 't speelkwartier rende ik door 't laantje naar huis en kreeg dan een beker 
vers gekookte melk met schuim en vellen! Heerlijk! Met een stuiver in de 
hand rende ik naar de bakker aan de overkant voor een krentebol. Net op 
tijd was ik dan weer terug. 
In de bakkerij woonden Caron, die een bochel had en Carolientje, die was 
mank. Schatten van mensen en ik was dan ook vaak in de bakkerij. We ro
ken als er koek werd gebakken en mochten dan een zak vol "kantkoek" ha
len voor een paar cent. 
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Voor schooltijd speelden we "petbal". De jongens zetten op en tegen de 
muur en we moesten er met een bal in gooien. De eigenaar van de pet 
moest iemand afgooien. Mijn schoolvriendinnetje was Lies Wielema. Ze 
woonde op "Zevenhuizen" (waar nu de kinderboerderij is) (het terrein tussen 
de Aisterbun en de Reddingsweg). Haar vader was in de zomermaanden koe
herder. De hele familie woonde dan in een klein huisje vlak bij de dijk. Vaak 
ging ik met haar mee. Ik vond het daar heerlijk! 
Na de hoogste klas kreeg ik nog een jaar extra les van meneer Gasau, die me 
klaar maakte voor het examen voor de H.B.S. Hij had vaak een druppel aan 
z'n neus. Als ik dan naast hem zat als hij mijn werk na keek was ik altijd 
bang dat er een druppel af zou vallen! Toen had ik wel schriften. 
Veel jongens gingen na de lagere school naar de zeevaartschool. Voor de 
meisjes was er niets, zodat ze bijna allemaal thuis bleven. Wij moesten naar 
Groningen. Toen ik 6 was ging Akke weg en toen ik 9 was Jet ook. 
Van de tijd dat we met z'n 3en thuis waren, herinner ik me niet veel meer. 
Ons gezinsleven was dus heel anders dan een normaal gezin. Als Akke en Jet 
in de vakanties thuis kwamen, waren ze meer logees dan vaste gezinsleden. 
Misschien dat er toen al een zekere afstand tussen ons gekomen is. Ik was 
het "kleine zusje". 
Toen ik naar Groningen ging, was Akke er nog. Zij studeerde L.O. Engels. 
Jet was dat jaar naar Amsterdam gegaan waar ze aan 't conservatorium les 
kreeg van Julius Röntgen. Röntgen kwam 's zomers vaak naar Schiermon
nikoog en gaf dan bij Van der Werff concerten. Hij vond het altijd gezellig om 
bij ons in de tuin thee te komen drinken. We woonden in Groningen bij juf
frouw Franke, een ongetrouwde dame, die meisjes in huis had. Behalve wij 
waren er ook meisjes van herenboeren uit Groningen. Bussen waren er nog 
niet. Zij gingen wel vaak een weekend naar huis, wat wij natuurlijk niet kon
den. Ik ging dan wel eens mee naar z'n grote boerderij in Ulrum of Leens. 

Het huis van de familie Baudet. 
De heer H.H. Baudet was als taalleraar verbonden aan de zeevaartschool. 
Hun huis stond op de hoek van de Badweg, waar nu "yn 'e straunkuer" (nu 
de Natuurschuur) staat. Ma ging vaak na de thee even naar "Ti", zo werd me
vr. Baudet genoemd. Het waren goede kennissen. Hun dochter Willie trouw
de met Jo Feenstra, een zoon van tante Griet en oom Rudolf uit Sneek. Zij 
kregen 2 kinderen: Rudolf en Marietje. 

Boodschappen haalden we in de "Bazar" van Remt Zeilinga (Waar nu een eet
huis is op de hoek van de weg naar 't bezoekerscentrum). In de bazar verkoch
ten ze alles voor de huishouding, levensmiddelen en huishoudelijke artikelen, 
ook strandbenodigdheden. Ik herinner me alleen dat ik er stroop haalde. Uit 
een groot vat werd met een houten lepel stroop geschept in mijn wit stenen 
stroopkannetje. Stroop voor de karnemelkse pap, pannekoeken en "stroopjes-
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vet". Ma bakte spek uit (van ons half varken). De kaantjes die overbleven waren 
heerlijk op de boterham. Het gesmolten vet werd vermengd met stroop en 
was na afkoeling (stijf) heerlijk broodbeleg (stroopjesvet). 
Behalve naar Ti Baudet ging Ma ook vaak naar Marie Zeilinga, familie van Zei
linga van de bazar. Wij mochten dikwijls met z'n drieën 's zaterdagsavonds 
naar "tante Marie". We aten er dan een boterham en deden daarna spelletjes. 
Akke en Jet maakten me vaak aan 't lachen, waardoor ik dan m 'n plas niet in 
kon houden. Zij pret!! Ik zei dan van te voren: ,,me niet aan het lachen maken 
hoor!" Dat deden ze trouwens thuis ook vaak onder het eten. Ik moest dan 
met m'n bord naar de slaapkamer. 
Ik geloof dat ik niet zo 'n erg gemakkelijk kind was. Op school kreeg ik nogal 
straf. En ik herinner me ook, dat ik soms wegliep, ver langs de dijk en kwelder. 

Feesten 
Eerste paasdag gingen we al vroeg met een netje vol hardgekookte gekleurde 
eieren naar ,,'t Paiskelaun"('t Paasland) achter de pastorie waar nog geen 
huizen stonden. Daar hadden zich al jongens van de zeevaartschool verza
meld om voor een cent onze eieren ver over het land te gooien. Met een 
beetje geluk haalde je het héél weer op, maar vaak had je pech. Voor een 
dubbeltje gooiden ze het in de bomen! Voor de verdiende centen kochten we 
hazelnoten. Daar "sparkten" we mee. Een soort knikkerspel. Je nam een 
aantal nootjes in je hand en een ander legde er een zelfde aantal bij. Je gooi
de ze in een kuiltje, even er in was gewonnen, oneven verloren. 
Ik herinner me, dat het vaak heel koud was op dat land. Thuis wachtte ons 
een echt paasmaal. Midden op de tafel stond een stenen kip op z'n nest vol 
eieren. We aten zachte eieren met paaskrentebrood (zwart van de krenten) 
en harde met aardappelpuree en zurebotersaus. Rijstebrij toe! 

Pinksteren 
Zaterdagavond of nacht werd bij hotel Van der Werff de Kallemooi opge
richt. Uit een kippenhok van iemand van wie verwacht werd, dat hij kwaad 
zou worden, werd een haan gestolen. Die werd in een mand boven in een 
lange paal gehesen, voorzien van eten en drinken voor 3 dagen. Een "mei
tak", een fles en een vlag completeerden het geheel. 
Wij kinderen waren al dagen van te voren vol van onze nieuwe "Pinksterjur
ken ". Ieder kind werd in het nieuw gestoken. De reizigers uit Dokkum en 
Leeuwarden zorgden voor de lapjes. Ik herinner me nog een jurk wit met lila 
bloempjes en pofmouwtjes! En een hoed (want die hadden we ook altijd) 
met een rand van kersjes! Zo, in onze nieuwe kleren, gingen we 2e Pinkster
dag "Pinksterrijden". De boeren hadden hun karren een nieuw verfje gege
ven en stonden om 2 uur klaar. We reden met de wagen van Tjebbe (later 
Foppe) Smid, schuin tegenover ons. Ieder had een puntzakje met snoep. 
Daar zat in elk geval een nogablok in. Dat was "je van het". 
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Voor een dubbeltje reden we de polder en het hele dorp. Bij ieder huis waar 
iemand buiten stond, zongen we uit volle borst: ,,En .. .. .. gaat nóóit verloren, 
falderralderiere"! 
Zo werd iedere toeschouwer de eeuwigheid in gezongen. 
De oudere jeugd ging voor een kwartje langs de Reddingsweg het strand 
langs en Badweg terug. 
Tweede Pinksterdag werden er de hele dag kinderspelen gehouden, waar
van onze overbuurman Rink Dubblinga de spil was met z'n grappen en grol
len. 
Dinsdag (3e Pinksterdag) werd 's avonds tijdens grote feestelijkheden (voor 
de "groten") de haan weer naar beneden gehaald en teruggebracht naar z'n 
vertrouwde omgeving. 

Sinterklaas 
De sinterklaastijd werd ingeluid door de vrouwen, die voor de 3 bakkers van 
het dorp langs de deuren kwamen met 2 grote manden "bollekueren" 
(broodmanden) aan de armen volgeladen met open zakken vol heerlijke din
gen: speculaas en taaipoppen in diverse maten, suikergoed en marsepein. 0, 
wat rook dat lekker! We stonden er met onze neus bij. 
4 December kwamen de "Klozums" door het dorp. De opgeschoten jeugd 
kwam dan onherkenbaar verkleed en met maskers voor met veel lawaai 
door het dorp. Waar een licht in de gang brandde waren ze welkom. Ik lag 
beneden in de slaapkamer met de deur op een kier. Spannend, maar ook 
angstig, vond ik het. Na een glaasje van 't een of ander, gingen ze met veel 
tam, tam weer verder. 
Surprises maken kenden we niet. Het was een echt kinderfeest. 5 December 
stond in de kamer een grote tafel vol cadeautjes, voor ieder een afdeling. 
Ook de schoen onder de schoorsteen werd niet vergeten. Aan 't eind van de 
middag werd Sinterklaas zelf verwacht. Wat jammer, dat Pa dan nét werd 
weggeroepen voor een patiënt. Als hij terug kwam vertelden we hem in geu
ren en kleuren van het bezoek van de goede sint. 

Kerstmis 
Ook nu weer een paar dagen van te voren de vrouwen met de "bollekue
ren". Nu met Kerstkrans en ander heerlijk Kerstgebak. Ik herinner me niet 
dat we in huis een kerstboom hadden. Er waren in die tijd nog geen denne
bossen op Schiermonnikoog en ik denk, dat aanvoer van de vaste wal te 
duur werd. Wel stond in de kerk een grote boom met echte kaarsen. Als we 
dan 's avonds om 6 uur voor het kerstfeest van de zondagschool naar de 
kerk gingen zagen we al van ver het mooie licht door de kerkramen schij 
nen. En 0 ... .. als dan de deuren open gingen! Wij zaten op lange banken 
rond de boom. 
Aan het eind van 't feest kregen we een boek en lekkers. 
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Oud en Nieuw 
Of we als kind tot 12 uur opbleven herinner ik me niet meer, maar vuur
werk werd er wel afgeschoten. Wopke Feninga verloor een oog door een 
verdwaalde vuurpijl . 
Nieuwjaarsochtend gingen we al vroeg op pad. We moesten niet alleen de 
tantes nieuwjaar gaan wensen, maar ook de onderwijzers van de school en 
zondagschool. In een grote kring zaten we bij de meester op bezoek. Nie
mand durfde wat te zeggen. We kregen iets te drinken en een koekje. Weg
gaan durfde je ook niet. Tot de meestersvrouw zei: ,,Nou moeten jullie zeker 
weer verder?" 

Zó werd er getrouwd! 
De veldwachter "Minnema" kwam naar het huis van de bruid. Als de stoet 
gevormd was met Minnema voorop, begon de torenklok te klepperen. Langs 
de streek ging het naar 't gemeentehuis. Als de stoet binnen was stopte de 
kerkklok, maar zodra de deur open ging begon het geklep weer, tot de stoet 
weer thuis was. 

Ook de begrafenis ging lopend. De dragers droegen de kist het huis uit on
der gelui van de kerkklok (nu een ander geluid). De stoet liep 2 x om het 
kerkhof heen, om de boze geesten te verjagen, voor ze naar het graf liepen. 

Molens op het eiland 
Hilbert G. de Vries 

Over het onderwerp 'Molens' is geschreven door W T Keune in: 'Van Koren- en 
Pelmolens in Noordoost Friesland': 

Sedert wanneer het eiland Schiermonnikoog een molen rijk is geweest we
ten wij niet. 
Vast staat, dat Johan Stachouwer, de eerste Heer van het eiland bij zijn komst 
in 1638 daar reeds een molen aantrof. Bakker - molenaar Jan Geerts 1 stelde 
het gezag van de nieuwbakken Heer al vrij spoedig op de proef door zijn ko
renmolen2 zonder diens voorkennis of toestemming in Dokkum door be
middeling van zijn zwager Taecke Lieuwes te verkopen aan Andrijs Gerrijts 
Acronius. 

' HGdV: Jan Geerts was de stamvader van het eerste geslacht Bakker - zie Teensma -
Schiermonnikoger geslachten. blz. 13 
2 HGdV: deze molen stond ten zuiden van de Voorstreek-west. 
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Het antwoord van Johan I liet niet lang op zich wachten. In het familiear
chief Stachouwer, dat op het Rijksarchief te Leeuwarden berust, bevindt zich 
een stuk, waarin Johan Stachouwer aan de molenaar, die tevens de functie 
van burgemeester van Schiermonnikoog vervulde, zijn standpunt op niet 
mis te verstane wijze duidelijk maakte: "Alsoo ons ter ore gekomen is, dat 
ghij Jan Geerts.. .. U ed. meulen, huijsinge cum annexis, staende op den 
Eijlande vors. hebt vercoft sonder onder ons als eijgenaer van 't geheele 
Eijlandt hierinne te erkennen .... soo verstaen wij , dat ghij Jan Geerts groote
lijks dienaengaende hebt gesondight. " Met deze woorden begint het schrij
ven, dat de Heer op 9 april 1650 tot zijn weerspannige burgemeester - mole
naar - bakker richtte. Hij maakte hem voorts daarin duidelijk, dat "niemand 
naast God als Ons alleen de windt toebehoort" en dat de verkoop van koren
molens zowel op het vasteland als op het eiland is gebonden aan de goed
keuring van de regenten ter plaatse. Hij lichtte toe, dat die maatregel vooral 
voor een eiland als Schiermonnikoog van zeer groot belang is "vermits wij 
moeten weeten ende bezorgen 't land als een eijlandt met behoorlijk brood 
tot nut ende dienste van de goede Ingesetenen, die 't selve door misweer en
de andersins niet van 't vaste landt connen becoomen." Het is helaas niet 
bekend, hoe deze zaak uiteindelijk afgelopen is. 
Uit gegevens uit later tijd kunnen wij echter opmaken, dat Jan Geerts de ver
koop van zijn korenmolen ongedaan heeft moeten maken. 
Ruim honderd jaar later was dezelfde molen de inzet van een proces, dat de 
weduwe van molenaar Teunis Haijkes Mellema en haar kinderen Jacob en 
Geertruid hadden aangespannen tegen de toenmalige Heer van eiland Johan 
Willem Stachouwer. De Mellema's stelden dat zij eigenaars waren van een 
rogmolen, "benevens huijsinge en bakkerij, die al voor een eeuw bij (door) 
hun wijlen mans en vaders vader" werd gekocht van een zekere Jan Geerts, 
destijds burgemeester en bakker op Schiermonnikoog. Omdat de molen 
werd bedreigd door het steeds verder opdringende zeewater, had Teunis Ha
ijkes Mellema reeds in 1 759 aan de Heer verzocht om die te mogen verplaat
sen naar "een sekere huisstede, gelegen aan de Oostkant van 't Eijlandt al
waar hij ook twee huisen naest malkanderen heeft staan." Zijn billijk ver
zoek was van de hand gewezen en daarom wendden zijn erfgenamen zich in 
1761 tot het Hof van Friesland om in deze zaak te beslissen. De Mellema's 
moesten wel heel zeker van hun zaak zijn geweest en niet bang uitgevallen 
zijn, want het was in die dagen een waagstuk om als gewoon burger een 
proces te voeren tegen de vrijwel almachtige Heren van het eiland. 
Johan Willem Stachouwer deelde het Hof mede, dat hij plannen koesterde 
om zelf een molen en bakkerij te stichten. De broodvoorziening van Schier
monnikoog zou dan niet meer afhankelijk zijn van de Mellema's, die "als 
monopolisten tot uitspattend toe rijk en weelderig zijn geworden." Daar 
kwam dan nog bij, dat de Ingezetenen als er maar één bakker was en alle 
concurrentie ontbrak gedwongen waren "om so wel het quade misbakte of 
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minder smakelijke, dan wel het goede brood van deselve te kopen." Om de 
eilandbewoners en zichzelf tegen dat euvel in bescherming te nemen, was 
de Heer op zijn menslievende idee gekomen. Gezien de pogingen echter die 
de Stachouwers steeds in het werk hadden gesteld om Mellema uit te kopen, 
kunnen wij ons niet geheel aan de indruk onttrekken, dat de Heer het maal
en bakrnonopolie zelf goed kon gebruiken ter versteviging van zijn gezag. 
In 1762 kwamen de partijen tot een vergelijk. Johan Willem Stachouwer en 
de erven Mellema zouden gezamenlijk eigenaar worden van een door de 
Heer te bouwen molen aan de noordzijde van het eiland3 • Mellema zou daar
op "een bequaem molenaar onderhouden" waarvoor hij jaarlijks "uit de ge
mene beurs der participanten" een toelage zou krijgen. Als er voor die mole
naar op de molen eens weinig werk was door windstilte of andere oorzaken, 
dan zou deze als knecht voor de Stachouwers werkzaam zijn. Uiteraard 
eveneens ten laste van de "gemene beurs der participanten." 
Waarschijnlijk is Jacobus Teunis Mellema de laatste molenaar van die naam 
op Schiermonnikoog geweest. In de 19e eeuw is er ook geen sprake meer 
van een gedeelde eigendom van de molen, want in de oudste kadastrale leg
gers wordt steeds de Heer van het eiland als eigenaar van de molen vermeld. 
Als molenaar treffen wij vóór 1843 aan Seüs Martens Kruisinga, zoon van de 
uit Watsing in Groningerland afkomstige meester bakker Marten Seüs Krui
singa. In 1843 kwam de molenaarsplaats vacant door het overlijden van 
Kruisinga en Marten Tjebbes Smids, tot dan toe knecht op de molen van de 
Turkstra's in Anjum, volgde hem op•. Zijn dochter Liesbeth trouwde in 1871 
met Doeke Hendriks Turkstra, zodat de relatie met Anjum in stand bleef. 
Smids heeft nogal wat tegenslag te verwerken gehad. Kort voor zijn komst 
naar het eiland verloor hij zijn echtgenote Tetje Jans Sijtsma door de dood. 
Hij hertrouwde op Schiermonnikoog met Martha Remts Feijes. In 1858 
moest hij het beleven, dat de molen door het warm lopen van de vang in 
brand raakte. De bewoners van het eiland werden op een koude februari
morgen van dat jaar 's morgens om half vier door de bel van omroeper Jan 
de Boer uit hun slaap opgeschrikt om te horen dat de molen in brand stond. 
Onder leiding van brandmeester Jacob Jelkes Visser deed men al het moge
lijke om het bouwwerk te behouden, maar ook de assistentie van de te hulp 
geroepen spuit van de vuurtoren kon niet verhinderen dat de molen tot de 
grond toe afbrandde. 

' HGdV: Vergelijk echter de volgende mededeling in de Leydse Courant van 22 juli 1761 (ook op 
24/7 en 29/7): 
"Waarschouwing voor de schippers. Alzoo op het Eijland Schiermonnikoog een agtkante Rog
moolen op het nieuw Dorp is gezet, vertoonende zig ten Noorden uit Zee te zien, omtrent het 
midden van het Dorp zeer hoog, wordt ten dienste der Zeevaart aan een ieder bekend gemaakt 
om zig daarna te kunnen reguleeren." 
Deze molen stond op het duin bij (wat nu heet) de Molendijk. 
' HGdV: zie ook het artikel 'Smids, een Kollumer geslacht op Schiermonnikoog· van Pieter Fokkes 
Visser; in 't Heer en Peer, jrg. 13 (2011), blz. 74-76. 
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Het voor Schiermonnikoog zo noodzakelijke bedrijf werd spoedig elders in 
het dorp weer opgebouwd. Molenaar Smids heeft daar echter niet lang ple
zier van gehad, want op 4 maart 1859 werd hij door een omlaag vallende 
molensteen getroffen en overleed door gebrek aan medische hulp aan ver
bloeding. 
Zijn vrouw zette de zaak voort met hulp van de uit Harlingen afkomstige 
bakker Karel Coolen, met wie zij op 19 april 1861 in het huwelijk trad. Cool
en had evenals Smids ervaring opgedaan op de molen van Anjum, maar vol
gens de overlevering was hij toch geen "echte" molenaar. Misschien heeft 
dat feit naast de verslechterende economische toestand er toe bijgedragen, 
dat het echtpaar ruim tien jaar later het bedrijf opgaf. 
In 1872 kwam voor de molen het definitieve einde door afbraak. 

Keune stelt dus in zijn verhaal dat de molen in 1858 in brand vloog, maar 
noemt niet het volgende - uit de Leeuwarder Courant van 28 augustus 1863: 
Schiermonnikoog, 22 augustus. In den afgeloopen nacht werden de bewoners 

van dit eiland zeer onverwacht gewekt en naar buiten geroepen. De rogmolen, 
behoorende aan den heer Coolen, was, zonder bekende oorzaak, in brand ge
raakt en de sterke wind uit het n.w. maakte elk middel tot blussching bijna 
nutteloos, te meer omdat de brandbluschmiddelen alhier zeer onvoldoende zijn 
- ook was in den molen een eene aanzienlijke hoeveelheid dekriet voorhanden 
dat voor eene herstelling aan den kap was aangekocht en de vlammen rijkelijk 
voedsel gaf Gelukkig was de rigting van den wind niet in 't minst gevaarlijk 
voor de belendende huizen, zoodat dit ongeluk zich bij dit genoemde pand be
paalde. Naar men uit goede bron verneemt, was deze molen slechts voor een 
gedeelte voor brandschade verzekerd. 

Eilander school 1810 
In het tijdschrift: 'Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoe
ding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland' deel I uit 
1810, staat een artikel over de school op Schiermonnikoog. Henk Koning kreeg 
het artikel van Hendrik Douwes Teensma en dacht dat het wel wat was voor 
ons tijdschrift. 

Berigt aangaande de openbare Nederduitsche School op het Eiland 
Schiermonnikoog 

Op dit klein Eiland vindt men eene talrijke, wel geklassificeerde en door den 
oordeelkundigen Onderwijzer R.K. de Jong wel bestuurde school. De leerwij-
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ze, waarvan deze Onderwijzer zich bedient, onderscheidt zich door goede 
orde. Niets is in deze school over hoop, maar alles op zijne plaats. Dat zulks 
tot het geven van doelmatig onderwijs, vooral tot het winnen van tijd en het 
inboezemen van eenen, zich over het volgend leven der leerlingen uitbrei
denden, hoogst nuttigen en weldadigen geest van orde volstrekt onmisbaar 
zij, weet men ten volle bij ondervinding, en men zou daarvan naauwelijks 
behoeven te spreken, indien er niet nog maar al te veel onderwijzers gevon
den werden, die er zoo voor zich zelve als voor de schooljeugd belang bij 
hebben, dit groot geheim eener verstandige onderwijs- en opvoedingsme
thode te kennen. 
De leerlingen zitten niet alleen in klassen verdeeld, maar worden ook, met 
behulp van eenen ondermeester, naauwkeurig klassikaal onderwezen. Bij de 
eerstbeginnende worden letterhoutjes van twee duimen in het vierkant ge
bruikt. Al spelende , leeren zij daarmede zonder wanorde of gedruisch. Elk 
kind heeft drie of vier zulke houtjes, die van dag tot dag met andere afgewis
seld worden, voor zich, en oefent zich niet alleen in alle stilte, door zelve on
der het gedurig verleggen dier houtjes kleine woordjes te maken, maar ook 
door gedurig het oog te slaan op de woordjes. die, op dezelve wijze, door de 
naast zittende kleine medeleerlingen gevormd worden. Dit is een aange
naam en tevens ongemeen leerzaam spel, waarbij geen tijd tot andere ge
dachten of kleine verkeerdheden, waartoe vooral de jongere kinderen an
ders onophoudelijk vervallen, overschiet. Wanneer zij zich een tijd lang met 
dit letterspel hebben bezig gehouden, laat de Onderwijzer de gemaakte 
woordjes noemen, halende tevens de houtjes op, om er gebruik van te ma
ken op eene schuiflijst , waarop hij de woordjes zamenstelt, welke gevonden 
worden in kleine spelboekjes, die de kinderen gebruiken, om de, door den 
Onderwijzer in de schuiflijst gezette, woordjes daar in op te zoeken, te verge
lijken, één voor één aan te wijzen en uit te spreken. Op deze wijze wordt de 
kunst van lezen voor een groot getal tevens aanmerkelijk bespoedigd; te 
meer, daar de Onderwijzer zich niet alleen tot de vergelijking en aanwijzing 
der woordjes op de schuiflijst en in de gezegde spelboekjes bepaalt, maar 
door gedurige omzetting en bijvoeging van verschillende letters aan het be
gin en aan het einde allerlei woordjes en woorden vormt, welke hij door de 
leerlingen, die bij dit werk doorgaans eene levendige deelneming en grooten 
naijver aan den dag leggen, laat uitspreken en daar bij de begane misslagen 
verbetert. Op deze wijze worden insgelijks de verschillende getalmerken en 
leesteekenen, op afzonderlijke houtjes geschreven, al spelende in het geheu
gen geprent. 
Bovendien bedient de Onderwijzer zich van eene leesmachiene, ten naas
tenbij vier voeten hoog en drie voeten breed, welke, voorzien zijnde van 
twee naast elkander geplaatste, in grootte verschillende, beweegbare schij
ven, door het omdraaijen van twee krukken, bij afwisseling, door langwer
pig vierkante openingen verschillende, uit de middelpunten der schijven 
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naar de omtrekken geschilderde, klinkers, twee- en drieklanken en kleine 
woordjes vertoont, welke mede door het aanvoegen van voor- en achterzet
sels in daartoe gemaakte sleuven aan de einden der langwerpig vierkante 
openingen gedurig veranderd en tot allerlei kleine woordjes zamengesteld 
kunnen worden. Aan het benedeneinde van deze leesmachine is een zand
bak omtrent ¾ voet breed en drie voeten lang, waarin de Onderwijzer de 
kinderen nu en dan op de effene zandvlakte met de vingertjes lettertrekken 
laat maken, het welk hun eene even aangename en vervrolijkende als leer
zame bezigheid verschaft. 
Ter beoefening van de Hollandsche taal bedient de Onderwijzer zich voor de 
hoogere klassen van borden, waarop hij van tijd tot tijd met krijt nieuwe vol
zinnen schrijft, strekkende deels ter aanwijzing der taaldeelen met derzelver 
verbuiging en vervoeging, deels ter verbetering van opzettelijk gemaakte 
fouten in de taaien stijl. De hoogere afdeelingen worden, in de Hollandsche 
taal, vaderlandsche en algemeene Geschiedenis, als mede in de aardrijks
kunde, ten behoeve van welke laatste wetenschap een gedeelte der school
wanden met goede landkaarten behangen is, ondere andere onderwezen 
door middel van het dikwijls herhaald overluid lezen van geschrevene vra
gen en antwoorden, welke de leerlingen, op die wijze, zeer vast in het ge
heugen prenten. Men staat versteld over de vaardigheid, waarmede de leer
lingen de door den Onderwijzer opgelezen vragen uit het hoofd beantwoor
den. Op eene gedane vraag antwoorden ten minsten wel twintig te gelijk. 
Hoe vreemd dit ook schijne, het blijkt echter een geschikt middel te zijn om 
vragen en antwoorden gemakkelijk in het geheugen te prenten. Bij het over
luid opzeggen namelijk vult de een het onvolledig antwoord van den ande
ren aan, en daar er op die wijze telkens een volledig antwoord gegeven 
wordt, blijft hetzelve eindelijk, door middel van deze gedurige herhaling in 
het geheugen hechten. Op deze school wordt al mede onderwijs in de Zee
vaartkunde gegeven, waarbij een tweede ondermeester den Onderwijzer bij
zonderlijk ten dienste staat. 
Op het gedrag der leerlingen wordt naauwkeurig gelet, en van derzelver mis
slagen aanteekening gehouden in een zoogenoemd conduite-boek. Wange
drag wordt met schande gestraft, het zij door een tijd lang met een biljet, 
waarop het een of ander geschreven of geteekend staat, in de hand te zitten, 
het zij door op de eigenlijke schandplaats met een bordje om den hals te 
staan. Een kleine provoost, of liever een klein vierkant hok, hetwelk, geslo
ten zijnde, volstrekt donker en juist zoo groot is, dat er een leerling in kan 
zitten, dient niet tot gebruik, maar tot afschrik van het kwade. 
Als de aanvankelijke heilzame uitwerkingen van de goede inrigting dezer 
school kunnen genoemd worden, deels de algemeene en goede vorderingen 
der schooljeugd, deels en inzonderheid derzelver stil en zedig gedrag, beta
melijke vrijmoedigheid, beleefdheid en meer en meer ontkiemende be
schaafdheid. Ook hebben de kinderen alle een zindelijk en welgehavend 
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voorkomen, terwijl het schoolvertrek zelve bij uitstek rein en zindelijk is. 
Gelijk de jonge Onderwijzer wegens de goede inrigting zijner school lof ver
dient , zoo mag men ook niet verzwijgen, dat het Bestuur van het Eiland 
door betooning van belangstelling en voortdurende zorg hem behulpzaam is 
om in zijne school de goede orde te bewaren en deze, voor de jeugd zoo nut
tige kweekplaats, benevens hare inrigtingen, hoe langer hoe meer te verbe
teren. 
De school voltallig zijnde, telt men er ten minste 150 leerlingen. Doch wor
den er, wegens de toenemende armoede der ouders, die daardoor buiten 
staat geraken het schoolgeld te betalen, maar al te dikwerf vele kinderen te 
huis gehouden. Zonder krachtdadige voorziening staat het te vreezen, dat dit 
althans op de verschillende eilanden en zeedorpen, ten meesten nadeele der 
jeugd, hoe langer hoe meer het geval zal worden. 

De 'oordeelkundige Onderwijzer R.K. de Jong' was in 1806 als schoolmeester 
benoemd op Schiermonnikoog (zie over hem het artikel 'De schoolmeesters van 
Schiermonnikoog in de loop der tijden ' in ' t Heer en Peer, jrg. 10 blz. 90 ev.). 
Roelof Kaspers de Jong trouwde op 6 nov. 1808 met Fennigje Jacobs Meijer 
(H.D. Teensma - Schiermonnikoger Geslachten, blz. 224 - Vb-3) . 
In 1813 vertrok De Jong naar Stiens. 

Reactie op artikel Hendrik de Weerd 
en de reactie daarop van Bauke Henstra 
Egbert van Ijken 

In 't Heer en Feer nr. 1 van jaargang 15 (2013) heb ik een artikel geschreven 
over de evangelist Hendrik de Weerd en de gebeurtenissen rond de Duitse 
bezetting van Schiermonnikoog in mei 1940. Dit naar aanleiding van het 
boek van Arie van der Stoep 'Schiermonnikoog, in het voetspoor van de 
monniken ' waarin werd aangehaald (uit een artikel van Bauke Henstra, in 't 
Heer en Feer, 2008-1 , blz. 11) dat De Weerd met meerderen vanaf Schier
monnikoog al op 9 mei 1940 zou zijn ontvoerd naar Borkum. 
Ik heb in mijn artikel gesteld dat de aanname van Bauke Henstra dat De 
Weerd ontvoerd zou zijn niet juist is. 
In 't Heer en Feer nr. 2 reageert Bauke Henstra daarop dat zijn beschrijving 
van het gebeurde wel correct is, met een verwijzing naar een vraaggesprek 
met de voormalig Inselkommandant van Schiermonnikoog, H.Frankenberg, 
dat hij in 1990 heeft gehouden en waarop Henstra zijn informatie baseert. 
Dat Frankenberg zijn informatie die 50 jaar na dato vanuit zijn geheugen 
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naar voren haalt en daarbij niet tot op de datum en uur nauwkeurig kan re
produceren, wat er precies is gebeurd, is niet verwonderlijk. 
Ik heb mijn gegevens met schriftelijke bronnen onderbouwd, namelijk het 
dagboek van de Weerd zelf en het op de minuut vastgelegde verslag van de 
Inselkommandant van Borkum. Zie hieronder twee fragmenten van dit ver
slag. (Ook voor mij blijft het een vraag wie die andere eilanders dan geweest 
zijn die met de Weerd op 9 mei ontvoerd zouden zijn. Mogelijk dat oudere 
eilanders hier nog een antwoord op kunnen geven). 

Unter den am 16.5.40 von Schiermonnikoog in Borkum eingetroffenen 30 
Gefangenen befand sich u.a. auch ein Sanitätskorporal. Er ist mit Rücksicht 
darauf, dae er Sanitäter und gleichzeitig Pfarrer der Gemeinde der Insel ist, 
wieder freigelassen worden. Gegen 1430 Uhr ist er mit einem Boot des 
M.N.O. wieder nach Schiermonnikoog gebracht worden. 

Das M.N.O. -Boot überführt Transport nach Schiermonnikoog. 

Uit het dagboek van De Weerd. Het origineel is slecht leesbaar. Zijn dochter 
heeft het overgeschreven. 

10 mei 1940: oorlog met Duitsland. 
Vader schreef: 't was reeds lange tijd spannend. Vanmorgen vroeg wekte ser
geant Veldkamp ons met de ontstellende tijding. Alle soldaten - een dertig 
tal - trokken zich samen bij de vuurtoren. Zwermen vijandelijke vliegtuigen 
gaan langs 't eiland, dicht over het water. In de verte buldert het ... 
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14 mei 1940 Generaal Winkelman zwicht voor het dreigement van de Duit
schers. Ons leger capituleert na nauwelijks 4 1 /2 dag verwoede strijd. 
20 mei 1 940 We werden een paar dagen na de capitulatie weggevoerd. De 
Duitsers kwamen toen voor 't eerst op 't eiland, met 't geweer in de aanslag. 
Ik werd uit huis gehaald door de politie - absoluut in strijd met het Convent 
van Genève. De Duitsers meenden dat ze machtig in tal en wapens waren en 
daarom waren ze niet eerder gekomen. Ook veronderstelden ze dat er Engel
se soldaten op het eiland waren, die na de capitulatie als burgers verkleed 
rondliepen. En er zou een geheime verbinding met Engeland zijn! We wer
den met een bewapende trawler weggevoerd naar het vestingeiland Borkum, 
waar we te middernacht - dwars door de mijnenvelden - aankwamen. 
De anderen werden de volgende dag doorgezonden, ik alleen bleef achter. 
Waaraan ik dit te danken had? Halve nachten zat ik soms met de Duitsers te 
debatteren, tot sommige nijdig wegliepen. Bewaker Fischer uit Dresden 
bleek een goed mens te zijn. Op een kleine motorboot, te midden van mili
tairen, werd ik naar 't eiland Schier teruggebracht. Zie foto 's. ik was geen 
krijgsgevangene meer. 

Herinneringen 
van mevrouw Aaf Brans Huitema 
Van 1936 tot juni 1942 heb ik op Schiermonnikoog gewoond. Mijn vader 
was de "beheerder" van de zuivelfabriek. 
Als 6-jarig meisje ging ik met mijn vader mee naar Martin van Waning. Hij 
had zijn atelier in de oude zeevaartschool (deze zeevaartschool hield in 1934 
op te bestaan). 
Het atelier was een grote ruimte met tegen de achterwand een sofa waarop 
een rood kleed met ingeborduurde spiegeltjes lag. Dat vond ik als kind 
prachtig. 
Aan de wand van het gebouw hingen vele schilderijen. Daar was een heel 
groot schilderij bij, 2 bij 1 m., voorstellende de kwelders met op de achter
grond de duinen. Mijn vader vond de schilderijen prachtig en kocht er zo nu 
en dan één (Martin van Waning moet een georganiseerd mens geweest zijn, 
want zijn schilderijen hebben aan de achterkant een fraai etiket waarop hij 
het nummer, het jaar, en wat hij geschilderd had, schreef). 
Op 28 juli 1943, toen wij alweer in Friesland woonden, mocht ik logeren bij 
Trieneke Hooghart, een schoolvriendinnetje. Op die dag vielen er wel 35 
bommen op het eiland; in de duinen maar ook op het dorp. Er viel een bom 
precies op de zeevaartschool (het atelier!) naast hotel (nu hotel Graaf Bern
storff). Het geluk was dat er een zware houten deur over Martin van Waning 
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heen viel. Dat redde zijn leven, maar al zijn schilderijen waren kapot. 
Wat een klap! 
Later had hij zijn atelier in z'n tuin aan de Voorstreek. Alle huizen aan de 
Middenstreek (die kant) hebben een grote tuin aan de Voorstreek. 
Als we op Schier waren gingen we altijd even bij Martin van Waning op visi
te. 
In dat tuinatelier begon hij bronzen beelden te maken; die waren misschien 
beter bestand tegen oorlogsgeweld. 

Op diezelfde 2sste juli 1943 speelden wij in een groot duin achter het voet
balveld bij de eerste dennen. Door het geluid van het afweergeschut en van 
vliegtuigen werden we bang en vluchtten we gauw naar huis. Toen we thuis 
waren hoorden we de bommen door de lucht gieren . We werden door moe
der Hooghart vlug naar binnen geduwd, in de betonnen gang. M'n zus was 
ook op Schier bij de familie Faber (Langestreek) en daar moesten ze onder 
tafel kruipen, om te overleven. Een ander vriendinnetje uit de Middenstreek 
verloor haar moeder die dag. 
In het duin waar we speelden bleek later ook een bom te zijn gevallen. 
Duitse jachtvliegtuigen zaten achter de bommenwerpers aan, daarom moes
ten ze hun zware lading kwijt. 
We verstuurden op het postkantoor 's middags een telegram: "Alles is goed 
met ons". Thuis wisten ze nog van niets, van een bombardement (geen tele
foon , geen televisie, dat kun je nu haast niet meer begrijpen). 

Ik ben nu 79 jaar. Herinneringen dus van 70 jaar geleden. 

Zilveren munt op het strand 
Thijs de Boer 

Op zondag 7 juli 2013 nam Jark de Boer uit Heiloo deel aan een jutterstocht. 
Bij paal 2 vond hij een dunne zilveren munt op het strand. De munt lag tussen 
de schelpen in een uitgestoven strandgedeelte. Toevallig kwamJark in gesprek 
met Roland Sikkema, die hem kon vertellen dat het om een Rijderschelling (6 
stuivers) ging, van de stad Deventer. De munt is geslagen in 1690 en dus ruim 
320 jaar oud. Hoewel enigszins afgesleten, is aan de voorzijde het stadswapen 
te zien en is langs de rand de volgende tekst te lezen: MO.NO ... DAVENTRIIE 
(nieuwe zilveren munt van de stad Deventer). 
Op de keerzijde staat een ridder te paard afgebeeld, naar rechts rijdend en 
staat langs de rand de tekst: CONCORDIA .. PARVIE.CRESCVNT (kleine dingen 
groeien door eendracht). 
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Over de manier waarop de munt op het strand terecht is gekomen is weinig 
te zeggen, maar de kans bestaat dat hij uit een wrak komt. Jark vind dat de 
munt op het eiland thuis hoort en heeft de munt geschonken aan 't Heer en 
Feer, waarvoor dank! 

' 
1 Î 

1 7e"eeuwse huwelijken 
van Schiermonnikogers op Ameland 
Pieter Fokkes Visser 

In de 4e aflevering van huwelijken aan de wal Qaargang 15 nr 1, pag 28) werd 
in het vooruitzicht gesteld een onderzoek naar de huwelijksbetrekkingen langs 
de Waddenkust. Voorlopig moet ik dit beperken tot de Friese Waddenkust en 
kijken we eerst naar de huwelijksverbintenissen met Amelanders in de 1 7e 
eeuw. 

De eerste huwelijksbevestiging is genoteerd op 21 januari 1629 als Pieter 
Hanses van Ameland trouwt met Rints Jacobs van Schiermonnikoog. 

Nog in dat zelfde jaar op 12 juli 1629 trouwen Gerrit Douwes van 
Schiermonnikoog en Neeltje Pieters van Nes (Ameland). 

Op 28 januari 1642 is er weer een verbintenis en wel van Gerrit Gerrits van 
Ameland met Sieuwke Jochums van Schiermonnikoog. 

Zeven jaar later op 26 september 1649 trouwen de op Ameland geboren Klaas 
Thomas uit Amsterdam en Eelkje Jelkes van Schiermonnikoog. 

--- ~-- 99 



Het volgende jaar op 20 februari 1650 wordt het huwelijk bevestigd van Teunis 
Jans van Nes (Ameland) en Doetje Martens, ook van Nes maar geboren op 
Schiermonnikoog. 

Op 9 februari 1653 zijn het Iense Eeuwes van Nes (Ameland) en Tjeerdtje 
Geerts die het met elkaar wagen een huwelijk aan te gaan . 

Op 16 februari 1656 volgen Klaas Douwes van Schiermonnikoog en Dirkje 
Pieters uit Buren (Ameland). 

Tenslotte op 9 januari 1665 Ritske Freerks van Hollum met Trijntje Harmens 
van Schiermonnikoog. 

Zeven huwelijken in de 1 7e eeuw van Schiermonnikogers en Amelanders. 
Of dit alle huwelijken zijn staat niet vast. In de verschillende dorpen op 
Ameland beginnen de trouwregisters niet in het zelfde jaar. Het oudste register 
waarin huwelijken werden genoteerd is dat van de Amelander overheid: 162 7. 
Het trouwboek van de NH-kerk van Hollum begint pas in 1723. Dat geldt ook 
voor Ballum. In Nes is het beginjaar van deze administratie in de NH-kerk 1726 
en in de RK-kerk 1696. 
De administratie van de Doopsgezinde Kerk op Ameland begint in 1777. De 
enige kans dat er nog meer 17e eeuwse huwelijken worden gevonden is in 
Amsterdam, waar gegevens van de Doopsgezinde Kerk van Ameland in het 
stadsarchief daar worden bewaard. 
Voorlopig mogen we de Amelander overheid dankbaar zijn voor hun 
administratie uit de 1 7e eeuw. 
N.B. De gegevens over de beschikbare trouwboeken zijn ontleend aan het 
Repertorium DTB van het Centraal Bureau voor Genealogie - 1980. 

Bibliografie van Schiermonnikoog 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD's e.a. over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar 
aan bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren! 
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel 
over Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats 
van het artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat 
stuurt een ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
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reiskrant, 28 juni 2013. 

* Boer, Th. W. de, en E. Jansen - De paddenstoelen van Schiermonnikoog; 112 
soorten uit bos, duin, dorp en kwelder. Schiermonnikoog, Schepenmuseum 
"Paal 14", 2013. 64 blz. 

* Hindriks, H. ; met behulp van I. Groendijk - So seid, so dien; taalgids 
Nederlands-Schiermonnikoogs. Schiermonnikoog, ( .... ). 2013. 48 blz. 

* 'Als het eiland roept; Franse passie op Schier' , Leeuwarder Courant, Sneon 
en snein, 17 augustus 2013, blz. 1 en 4-5. 
Over Cynthia Borras: Française, en boswachter op Schiermonnikoog. 

* 'De sensatie van de vogeltrek', Puur natuur (blad van Natuurmonumenten), 
nr. 3-2013, blz. 12-15. 
Met Erik Jansen tussen de reizende vogels op Schiermonnikoog. 

* 'Familie Teensma: Een leven op zee ... ', samengesteld door P.J. TeensmaJr. 
, met medewerking van Th. en Z. Haasjes; en E. Dobbinga. Leeuwarden, CSL, 
2013. 84 blz. 
Brochure naar aanleiding van de overdracht van een collectie schilderijen, 
foto's en persoonlijke bezittingen van de familie Teensma aan Hotel van der 
Werff. (Particuliere uitgave, niet in de handel). 

* 'Bij ons zijn alle doden gelijk', Dagblad van het Noorden, 17 september 2013, 
blz. 8-9. 
Over Vredenhof. 

* 'Go north and prosper', Holland Herald (het maandblad uit KLM-vliegtuigen), 
October 2013, p. 30-38. 
'the lively northern city (of Groningen) and tranquil nearby island of 
Schiermonnikoog'. 

* 'Van tandpasta tot handgranaten', Leeuwarder Courant, bijlage - rubriek 
'reizen', 5 oktober 2013 , blz. 12-13. 
Over het bunkermuseum. 
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* Deen, Matthijs - De wadden, een geschiedenis. Amsterdam, Thomas Rap, 
2013 . 336 blz. 

Vraag 

Jan Eitjes van den Berg 
kwam met de volgende 
vraag: 
"Ik kreeg bij mijn zoon een 
boekje in handen (de kaft 
was verdwenen) en dat heet
te "as de dochters oan e man 
moatte". Een blijspel ge
schreven door jiffer Jaarsma. 
Men heeft gevraagd en de 
vergunning verkregen om 
dit blijspel vanuit het fries in 
het eilanderdialect op te 
voeren en zulks is gebeurd, 
nl. op 8 Februari 1935, in 
Hotel "Bellevue" (waar te
genwoordig Bernstorff staat). 
Mijn vader was souffleur, 
mijn Moeder speelde de 
hoofdrol. Ook Remkje haar 
vader deed mee, als Oom 
van de hoofdrolspeelster. 
Enfin, in mijn herinnering 
een zeer plezierige en lache
rige opvoering en natuurlij
ke tijdens de nodige repeti
ties. 

Het moet in 1943 in de puinhopen teruggevonden zijn in ons huis op de 
Willemshof. 
De omzetting van het blijspel in de eilander taal - de eilander uitgave dus: 
bestaat die wel?" 
Jan Eitjes stuurde het boekje met de tekst van het blijspel in de Friese taal en 
daarbij een entreekaart voor de toneeluitvoering in de eilander taal. 
Wie weet hier meer van en kan ons helpen?? 
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Verenigingsnieuws 
Eric Augusteijn, secretaris 

Van de bestuurstafel 
Wie de berichten over de Promenade heeft gevolgd weet het: de procedures 
zijn voorlopig stopgezet en Yannes Koning is gevraagd om uit te zoeken wat 
de haalbaarheid van de plannen is. Hij overlegt met alle betrokkenen over de 
mogelijkheden om het project op een gezondere financiële basis voort te 
zetten. Ook wij, het bestuur van 't Heer en Peer hebben met hem om tafel 
gezeten en we hebben nog eens duidelijk de noodzaak van een eigen ruimte 
uiteen gezet. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet duidelijk hoe dit 
een vervolg zal krijgen, maar de afspraak voor nieuw overleg is al gemaakt. 
De verkoop van het Jaarboek 2012 is goed verlopen, alleen zijn bij het vast
stellen van de verkoopprijs risico 's gelopen waarvan we nu zeggen dat ze ei
genlijk niet verantwoord waren. Door de (te) lage ledenprijs legt de vereni
ging een paar honderd euro toe op de uitgifte. Inmiddels zijn we met boek
handel Kolstein in gesprek om de uitgave heel anders te laten verlopen, 
waardoor de productiekosten fors omlaag kunnen. 

Zo krijgen we als nieuw (zo voelt het nog) bestuur veel zaken op ons bordje. 
Het depot in de kelder van het Bezoekerscentrum moet ontruimd worden. 
Gelukkig kunnen we tijdelijk terecht op de zolder van het Witte Huis, maar 
dat er een blijvende oplossing moet komen is duidelijk. De verhuizing is ook 
een goede aanleiding om te komen tot een beleid inzake het verzamelen van 
cultuurhistorisch erfgoed. Wat accepteren we wel van goede gevers en wat 
niet? Wat bewaren we wel en wat niet? We laten ons hierbij adviseren door 
de gemeentearchivaris, Tjeerd Jongsma. 

Door de problemen met de Promenade en de financiële tegenvallers Qaar
boek, maar ook de extra vergaderingen en de rondschrijfbrief hebben geld 
gekost) hebben we besloten dit jaar geen expositie te houden en geen the
manummer uit te brengen. Verder zijn we bezig met het onderhoud van de 
stenen van de taalroute en hebben we overleg met betrokkenen over de 
nieuwe kerkhof-website en de banken met de oude gevelstenen. We organi
seren het cultuurhistorisch wandelweekend op 15-1 7 november en beraden 
ons over de noodzaak van een huishoudelijk reglement voor de vereniging. 

Deze onderwerpen (en meer) zullen aan de orde komen op de eerstvolgende 
ledenvergadering, die gepland is op 21 februari 2014 in het Dorpshuis. 

Tenslotte nog een rectificatie. In het vorige tijdschrift schreef ik dat het be-
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stuur hoopt de afgetreden bestuursleden in de toekomst, als de lucht wat ge
klaard is, weer in de vereniging te mogen begroeten. Dit kan de suggestie 
wekken dat zij hun lidmaatschap zouden hebben opgezegd. Dat is niet het 
geval. Wat wij hopen is dat zij zich in de toekomst weer met plezier in het 
actieve verenigingleven zullen begeven. 

Storm 28 okt 2013: ook op het kerkhof liet de storm zich gelden (foto Hilbert G. de Vries) 
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Van de redactie 
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang - wel veel later dan de bedoeling 
was! Dat heeft te maken met een aantal zaken. Dit nummer zou al iets 
later uitkomen dan oorspronkelijk gepland, omdat het de bedoeling was een 
verslag van de jaarvergadering op te nemen. Maar door een misverstand 
kwam dat verslag pas een aantal weken na de vergadering. En verder: ja, helaas 
is de vereniging nog steeds (of: weer) in zwaar weer terechtgekomen - 
zie het verenigingsnieuws in dit nummer. 
Ten slotte kostte het ook moeite om genoeg vulling voor dit nummer bij elkaar 
te krijgen; dus hierbij de oproep om alstublieft kopij in te sturen!! Het is toch 
de bedoeling dat alle leden met elkaar dit tijdschrift maken? Laat het niet over 
aan een klein aantal mensen om het tijdschrift vol te krijgen, maar schrijf! 
Hopelijk is dit toch wel een nummer geworden dat in de smaak zal vallen .... 
Het grootste gedeelte wordt in beslag genomen door (een gedeelte van) het 
boekje van Allan over Schiermonnikoog - de eerste beschrijving van het eiland. 
Verder o.a. een herdenkingsartikeltje over de zoon van de langstzittende 
burgemeester. 
En - misschien helpt dat bij de oproep voor kopij - iets over twee begrippen 
die kunnen aanzetten tot verder onderzoek: Delpher en Allefriezen.nl. 
De rubriek Verenigingsnieuws mag ieder aan het denken zetten over de toekomst 
(en dat in een tijdschrift over het verleden!). 
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In memoriam 
 
Op 24 december 2013 is op 89-jarige 
leeftijd overleden Jan Eltjes van den 
Berg, zoon van burgemeester Hendrik 
Willem van den Berg (deze is van 
1906-1942 burgemeester van 
Schiermonnikoog geweest). 
Hoewel Jan Eltjes al lang niet meer op 
het eiland woonde (hij woonde in 
Oosterhout) bleef het eiland hem altijd 
zeer lief – hij kwam hier nog heel 
geregeld, een paar keer per jaar. 
Hij probeerde in ieder geval elk jaar op 
de dag van de dodenherdenking - 4 mei 
– hier te zijn en eveneens op 28 juli. 
28 juli was de dag waarop in 1943 Amerikaanse bommenwerpers, op weg naar  
Duitsland en aangevallen door Duitse jagers, hun bommen moesten afwerpen (om 
zich zo sneller uit de voeten te kunnen maken), die voor het grootste deel in Noord- 
en Waddenzee terechtkwamen, maar ook een aantal op het eiland, o.a. een paar op 
het dorp. Hierbij kwamen zeven eilanders om het leven, onder wie oud-
burgemeester Van den Berg en zijn vrouw. Jan Eltjes werkte op dat moment in de 
polder bij een boer (om te voorkomen dat hij naar Duitsland te werk gestuurd zou 
worden had Simon Perdok, de toenmalige burgemeester van het eiland er voor 
kunnen zorgen dat eilander jongens, waaronder Jan Eltjes, op het eiland konden 
blijven werken). Toen hij en een vriend zagen hoe de bommen op het dorp vielen 
zijn ze zo vlug mogelijk naar het dorp gefietst – om daar tot de gruwelijke 
ontdekking te komen dat onder andere Jan Eltjes zijn ouders door de bommen 
gedood waren!  
Na deze trieste gebeurtenis is hij liefdevol opgevangen in het gezin van Gerrit de 
kapper. In de oorlog kon hij zo op het eiland blijven. Na de oorlog verhuisde hij 
naar zijn zuster in Den Haag en ging hij op Scheveningen naar de zeevaartschool. 
Maar hij bleef de band met het eiland houden! 
Jan Eltjes was een man vol verhalen, zowel over de tijd van zijn jeugd op het 
eiland als over de oorlogstijd. Je noemde een naam en dan begon hij met een 
verhaal over die man, vrouw of familie.  
Hij heeft de laatste jaren een aantal keren bijdragen geleverd aan ons tijdschrift, 
w.o. in het vorige nummer nog een vraag over een in 1935 opgevoerd Fries blijspel 
in de eilandertaal. 
 
(foto: Woodrow Rullmann) 
 
 
Voorgoed verleden tijd 



 
Bauke Henstra 
 
Mellemagevels verdwenen in de Middenstreek. 
  
Het ruim tachtigjarige huis in de Middenstreek met zijn mooie trapgevels is niet 
meer. Het is gesloopt. Vooral de trapgevels hadden een grote cultuurhistorische 
waarde.  
Voordat het huis er stond, stond er een eilander woning. Rond 1900 was het 
bewoond door Ennee Teensma, getrouwd met Dieuwke Teensma. Deze gingen er 
na een aantal jaren weer uit. Toen kwam de familie Grilk: Gerrit, die getrouwd was 
met Renske de Boer. Rond 1928 werd Teunis Louwrens Mellema, getrouwd met 
Fenna Orre, eigenaar van het perceel in de Middenstreek. Hij gaf de eilander 
aannemer Jan Hooghart opdracht hier naar zijn eigen ontwerp een huis neer te zet-
ten, met zowel voor als achter een trapgevel. Nu, na ruim 83 jaar is alles 
verdwenen.  
Juist deze trapgevels hadden een stuk geschiedenis. Mellema had zich hierbij 
namelijk gebaseerd op de Mellemastate, bij Oostrum in Oost-Dongeradeel.  

De Mellemastate is vermoedelijk ontstaan in de 14e eeuw. In 1422 werd de state 
voor het eerst in documenten genoemd. Aan het einde van de 15e eeuw raakte de 
state waarschijnlijk door vererving aan de familie Remmersma te Dokkum. Poppe 
Remmersma was vanaf 1511 namelijk eigenaar van de Mellemastate, waarna hij 
zich Poppe Mellema noemde.  In 1517 werd Poppe tot grietman over Oost 



Dongeradeel benoemd. Omdat zijn andere kinderen geen nakomelingen hadden, 
vererfde Mellema op zijn dochter Luidts Mellema. Zo bleef de state toch steeds 
weer in handen van de Mellema's. Dit bleef zo tot 1651. Toen ging de 
Mellemastate opnieuw in andere handen over. Eerst in die van Catharina van 
Scheltinga, later in die van haar man Schelte van Heemstra. In 1735 besloot de 
zoon Feye, eigenaar van de state, om deze af te breken. Vervolgens liet hij met het 
materiaal van de Mellemastate in Oenkerk de state herbouwen: de Heemstrastate. 
Deze is echter in de tweede helft van de 20e eeuw afgebroken om plaats te maken 
voor een bejaardentehuis.  
Op de plek van de Mellemastate in Oostrum werd in 1672 een kop-hals-romp-
boerderij gebouwd. Deze werd ook wel weer de Mellemastate genoemd. Ruim 
vijftig jaar geleden werd deze boerderij bewoond door de familie Wienia. Op 7 
oktober 1963 werd de boerderij door brand grotendeels in de as gelegd. Hiermee 
kwam er een einde aan de naam Mellemastate in Oostrum. Het voorhuis, het lythus 
en een ander bijgebouwtje bleven bij de brand gespaard. 
De gevels in de Middenstreek deden nog denken aan de Mellemastate. Dit was 
dankzij T.L. Mellema, die het huis na zijn dood vererfde aan zijn zuster Teunke 
Mellema, de moeder van Karin Hauer. Zij verkocht het later weer. Het is heel erg 
jammer dat de oude trapgevels in de nieuwbouw niet terug zullen komen. De 
eigenaar van het pand heeft andere ideeën. Zo'n stuk historie voorgoed verleden 
tijd. 
(foto’s: Bauke Henstra) 
(red.: In de Dorpsbode van 15 maart 2014 staat een artikel van de nieuwe 
eigenaar van het huis, Edwin Schipper, over de gang van zaken). 

 



In 1856 verscheen het (30 blz. tellende) boekje ‘Het eiland Schiermonnikoog en 
zijne bewoners’, geschreven door F. Allan (in 1971 is er een heruitgave 
uitgekomen door W.K. v.d. Geest en Ad. C. de Haan; en in 1987 heeft uitgeverij 
AT-SEE een herdruk uitgegeven – in één uitgave samen met ‘Het eiland 
Schiermonnikoog als badplaats’ van A. Winkler Prins). 
Francis Allan was een Nederlandse onderwijzer en schrijver. Hij werd geboren op 
12 oktober 1826 in Helvoirt en overleed op 31 juli 1908 in Haarlem. Hij volgde de 
marineopleiding en voer enige jaren op zee. Nadat zijn moeder was overleden, liet 
hij zich omscholen tot onderwijzer. Allan werd in 1850 benoemd tot hoofd van de 
school en onderwijzer in de zeevaartkunde te Marken werd in 1863 leraar aan de 
Rijks Kweekschool te Haarlem. Allan schreef enige leerboeken, bijvoorbeeld een 
uitgewerkte geografie van Oost-Indië en lees- en leerboeken. Hij werd vooral 
bekend door zijn beschrijvingen van de eilanden Marken, Texel, Vlieland en 
Schiermonnikoog. Hij maakte ook stedenbeschrijvingen van onder meer Utrecht, 
Enkhuizen, Edam en Den Haag. 
Het grootste gedeelte van zijn boekje over Schiermonnikoog laten we hier volgen. 
 
HET EILAND SCHIERMONNIKOOG EN ZIJNE BEWONERS, geschetst 
door F. Allan. Met eene kaart. Amsterdam, Weytingh & van der Haart. 1856.  
 
(tegenover de titelpagina staat het volgende gedichtje van Helmers: 
“O grond! Waarop, in blijde dagen, 
Een  moeder me onder ’t hart gedragen, 
Mijn wieg en rinkelstoel met bloemen heeft bestrooid! 
O grond! Waarop, in reine weelde, 
Ik aan haar dierbren boezem speelde, 
O, aangebeden grond! neen, ik vergeet u nooit”)  
 

Voorwoord. 
 
Het was naar  aanleiding van eenige door mij geschreven werkjes, over sommige 
Noord-Hollandsche Eilanden,  dat ik door eenige mijner vrienden en betrekkingen 
(geboren Schiermonnikoogers) op wier vriendschap ik hogen prijs stel, werd 
aangezocht, om ook van hun EILAND iets te geven. Rekenende op hunne belofte, 
om, zoo veel in hun vermogen was, mij met hunne inlichtingen ter zijde te zullen 
staan, zette ik mij neder ter vervaardiging van het Werkje, dat ik hierbij, mijne 
Landgenooten in het algemeen, en den Schiermonnikoogers in het bijzonder, met 
bescheidenheid aanbiede. 
Terwijl ik tevens mijnen dank betuig aan die allen,welke mij me hunne 
inlichtingen wel hebben willen dienen. 
Moge het vele lezers vinden! 
Eiland Marken,       F. Allan 
den 1 Febr. 1856 
 



HET EILAND SCHIERMONNIKOOG EN ZIJNE BEWONERS 
 
Het in zoo vele opzigten belangrijke eiland Schiermonnikoog, dat inzonderheid 
door de geheel eigenaardige taal der bewoners, zich van de overige Nederlandsche 
dialecten onderscheidt, maakt tegenwoordig eene der grietenijen van de provincie 
Friesland uit, en behoort als zoodanig, tot het Arrondissement Leeuwarden, Kanton 
Dockum.  
Ten Noorden omspoeld door de Noordzee, en ten Oosten door de Lauwer, is het 
ten Zuiden begrensd door de Wadden, en ten Westen door de uitwatering van de 
Hunse, welke het Groninger-Diep wordt geheeten. Dit water loopt, na zijne 
zamenvloeijing met de mondingen der Dockumer-Nieuwezijlen (de Ecumazijl en 
Munnekezijl,) bij Oostmahorn, door het zoogenoemde Friesche-Gat, tusschen de 
Friesche kust en dit eiland, in de Noordzee. 
De gemiddelde diepte van dit zeegat, dat vooral door zijnen sterken stroom, bij den 
zeeman bekend is, bedraagt 18–36 voeten. De stroom heeft te dezer plaats zulk 
eene groote kracht, dat men er, zelfs gedurende de strengste winters, geen ijs 
aantreft. Dit is echter niet het geval aan het andere einde van het eiland. De ruimte 
van dáár tot aan de vaste kust der provincie Groningen, bestaat geheel uit Wadden 
en Zandvlakten, die bij gewone weêrsgesteldheid, met laag water of ebbe, 
telkenreize, bijna geheel en al droog vallen; ja, meermaals zoude men, door den 
nood gedreven, aan deze zijde, den overtogt naar den vasten wal, te voet kunnen 
ondernemen. Men maakt echter van deze, altijd zeer gewaagde gelegenheid, om 
het eiland te verlaten, geen gebruik; naardien niet alleen de afstand groot, maar 
ook, omdat de grond op sommige plaatsen zeer los en moerassig is. Gedurende 
strenge winters en aanhoudende koude, bedient men zich van het ijs, om den 
vasten wal te naderen. 
De geographische ligging van Schiermonnikoog, is 53°, 28′, 47″ N.B., en bijna 
23½° O.L.; de afstand van de Friesche kust 1½ uur, van de Groninger kust en van 
het eiland Ameland 3 uur. 
Omtrent den naamsoorsprong van Schiermonnikoog bestaat verschil van gevoelen. 
Naar sommiger meening zou dit eiland zijnen naam gekregen hebben van zekere 
monnik-orde of konvent, tot welks toenmalige bezittingen het behoorde. Het is 
echter niet genoegzaam zeker, of deze monniken, hun verblijf hebben gehouden in 
een, op het eiland toenmalig aanwezig klooster, dan wel in een ander gewijd 
gebouw, ergens elders in Friesland. Welligt, dat Schiermonnikoog eenen eigendom 
heeft uitgemaakt van de rijke kloosters Lidlum en Ludingakerk;van dezen althans, 
is het bekend, dat derzelver bewoners, ter voldoening aan hunne schraapzucht, veel 
in het noordelijk gedeelte der tegenwoordige Zuiderzee, en de Wadden, hebben 
verrigt, dat naderhand ook op de gesteldheid van de noordelijke eilanden grooten 
invloed heeft uitgeoefend.Zoo is het bekend, dat zij eene doorgraving lieten maken, 
in die strook lands, waaruit in lateren tijd de eilanden Vlieland en Terschelling zijn 
ontstaan, terwijl de Abt Gerhardus,van Lidlum, in de nabijheid van Terschelling, 
zijnen lusthof had. De naam daarvan, is nog aanwezig in de zandplaat de Abt, bij 
laatstgemeld eiland, terwijl van de groote uitgestrektheid lands, waarvan de Grind 



nog overig is gebleven, bijna niet meer dan den naam bekend is. En toch, de Grind 
was eens eene hoogst belangrijke plaats, waar een der Abten zelfs eene school voor 
de hoogere wetenschappen had gesticht. Ook is het bekend, dat de kloosterbroeders 
eene gracht lieten graven van Harlingen naar de Grind, welke thans nog het 
grootscheeps vaarwater uitmaakt, en de Harlinger Jetting, (uitwatering, gieting) 
geheeten wordt. Van de eertijds groote dorpen Westerbierum en Dijkshorne, zijn 
niet de minste sporen meer zigtbaar; terwijl evenzoo de voornaamste bezittingen 
van de aanzienlijke geslachten der Harmana’s, Harlinga’s en Haltema’s, in de 
diepte bedolven zijn. 
Oudtijds werd het eiland Monnikoog genoemd, waarschijnlijk eene afleiding of 
verbastering van het Latijnsche Monicoga, waarbij later het woorde Schier of 
Scheer gevoegd is, omtrent welks beteekenis verschillende meeningen bestaan. 
Volgens sommigen komt het woordje Schier af van de Schiere, d. i. grijze of 
graauwe mantels en kappen, welke de kloosterlingen zouden gedragen hebben. Is 
dit gevoelen, waarmede wij geheel instemmen, waar, dan volgt daaruit ook, dat er 
veel waarschijnlijkheid bestaat voor de meening, dat op het eiland zelve, en dus 
niet daar buiten, een klooster gestaan hebbe. 
Anderen nemen aan, dat de kloosterbroeders, dit oog of eiland in eigendom 
hebbende, in de bekende binnenlandsche verdeeldheden tusschen de zoogenaamde 
Schieringers (behoeftigen) en Vetkoopers(gegoeden) welligt betrokken zijn 
geweest, of daaraan deel hebben genomen en der Schieringer-partij waren 
toegedaan. 
Van daar zouden zij dan den naam van Schieringer-Monniken, en bij verkorting, 
dien van Schiermonniken erlangd hebben.Wat hiervan zij, zoo veel is, blijkens een 
oud handschrift zeker, dat die van Monnik-oog, zoo als het daarin heet, tot de partij 
der Schieringers behoord hebben. 
Althans, genoemd handschrift gewaagt van een verdrag of overeenkomst, dat op 
zekeren tijd stond gesloten te worden tusschen de Schieringers en Vetkoopers, en 
dat onder de afgevaardigden of gecommitteerden van beide partijen, van de zijde 
der Schieringers ook verschenen die van Monnik-oog en Rottumer-oog; die bij dit 
verdrag, aan de Vetkoopers, de vrije en onbelemmerde visscherij op hunne kusten 
toestonden. 
De vlakke inhoud van dit eiland, die thans ongeveer 1088 bunders bedraagt, 
waarvan ruim 1079 bunders belastbaar land, was vroeger veel uitgestrekter. De 
gestadige afbrokkeling, veroorzaakt door de vreesselijke stormvloeden, welke in 
den loop der eeuwen ook dit gedeelte van den vaderlandschen bodem teisterden, 
hebben een aanmerkelijk gedeelte van het eiland ingekort en aan de zee 
prijsgegeven. 
Het waren inzonderheid de verwoestende stormvloeden van Kerstnacht 1717, en 
van den 1e Januarij des jaars 1720, waardoor Schiermonnikoog zeer veel had te 
lijden.De natuurlijke schutsmuur, tegen de woede der zee, de duinen, werden ten 
deele weggeslagen of verstoven, en de bewoners genoodzaakt, hunne woningen af 
te breken en die zoo veel mogelijk oostwaarts weder op te bouwen. 



Zoo bestond er in vroegere jaren aan de zuidzijde des eilands ook eene haven, de 
Wiel genaamd, die vooral des winters, aan de schepen tot eene veilige ligplaats 
diende, doch ook deze is thans door de zee geheel verzwolgen. 
De duinen bezitten geen eigen namen, behalve eene, die algemeen bekend staat, als 
de Witte Duin, en dezen naam draagt naar de helm, waarmede zij is beplant. 
Tusschen de duinen heeft men drie tamelijk uitgestrekte valeijen, gloppen 
genaamd, als 1e het Kaperglop, (waar vroeger eene kaap of verkenningsteeken 
stond1;)—2e Zeeduinen, en 3e het Zeeglop, terwijl buiten de duinen nog het 
Groene Glop gevonden wordt. Voorts is er eene uitwatering aan de zuid-oostzijde 
des eilands, het Nieuwlands-riet genaamd. 
Ook het lot dat der voormalige buurtschappen op dit eiland ten deele is gevallen, 
bewijst mede de verandering, welke de natuurlijke toestand van Schiermonnikoog 
heeft ondergaan. Vroeger namelijk, bestonden hier 4 buurtschappen, Ooster- en 
Westerburen, Binnendijken en Dompen. Deze laatste buurt, welke voorheen tot 
Westerburen behoorde, is omstreeks het midden der 18e eeuw ten gevolge van 
overstrooming en afkabbeling vernietigd, welk lot ook later ten deele aan 
Oosterburen was beschoren. 
Een eigenlijk geregeld dorp of vlek, bestond er vóór 1720 niet. De buurten telden 
te zamen een 160-tal woningen, die nagenoeg zonder regel verspreid lagen.—
Tegenwoordig bevat Schiermonnikoog een vijftal buurten, die ééne gemeente 
uitmaken, n. l. de Voorste Streek, de Lange Streek, de Middenstreek,Vierhuizen en 
Zevenhuizen, benevens een paar meer afgelegen boerenplaatsen, te zamen 
bevattende p. m. 900 inwoners. 
Door de hierboven genoemde verplaatsing oostwaarts heen, erlangde Oosterburen 
eene merkelijke uitbreiding, en werd langzamerhand een regelmatig aangelegd 
dorp, dat voornamelijk uit twee rijen huizen bestaat, die van elkander 
onderscheiden worden door de benamingen van de Oosterstraat of Voorstreek en 
de Westerstraat of Achterstreek, waarvan eerstgenoemde het langste en het meest 
bevolkt is, terwijl de andere, als bevattende de voornaamste huizingen, zoo als van 
den geneesheer, ontvanger enz., het aanzienlijkste voorkomen heeft. 
Beide hoofdstraten strekken zich van het westen, oostwaarts uit, en zijn niet 
geplaveid. 
De tegenwoordige kerk, welker stichting van 1762 dagteekent, is in het midden 
dier straat, op een ruim plein dat tot algemeene begraafplaats dient, gebouwd. Het 
is een langwerpig vierkant gebouw, dat zeer net betimmerd is en dat, bij eene 
breedte van 25, eene lengte van 60 voeten heeft. Op het midden der kap is eenen 
zeskanten groen geverwden toren, waarin een klok hangt, die, naar men zegt, 
afkomstig is van een Engelsch schip, dat op de kusten van dit eiland strandde. 
Aan de oostzijde bezit dit bedehuis twee, aan den noordkant vier, en aan de 
zuidzijde vijf ramen. Van de twee over elkander gelegene ingangen is die aan de 
westzijde de hoofdingang met een portaal. Het inwendige der kerk, welke een 
verwulf heeft, is versierd met eenige fraaije wapenborden van de adellijke familie 
der Stachouwers, terwijl een verheven zitbank, waaronder een grafkelder, het 
eigendom is van de vroegere bezitters of heeren van dit eiland, dat ten jare 1638 tot 
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eene Vrije Heerlijkheid werd verheven, en door de Staten der provincie Friesland 
beschonken, met de landen, zeeregten, impositiën civiele en crimineele justitie, 
onder voorbehoud echter van het regt van souvereiniteit en hommage te erkennen 
en te praesteren, bij solemneelen eede van getrouwheid aan hunne provincie in het 
bijzonder, en in gevolge van dien aan de geheele Unie, tegen eene som van ƒ 
18,151, in vollen eigendom overgedragen aan Johan Stachouwer, Heer van 
Rijsbergen, St. Anna en Isselietes, wiens nazaat, Jonkheer Edzard Tjaard van 
Starkenborg Stachouwer tot Wehe, Lid van de Ridderschap der provincie 
Groningen, verblijf houdende te Maarssen, provincie Utrecht, de tegenwoordige 
eigenaar is. 
De waarde dezer Heerlijkheid was in den tijd van bijna anderhalve eeuw, door 
ontwikkeling van de vruchtbaarheid des bodems, dermate gerezen, dat dezelve ten 
jare 1761, bij eene boedelscheiding, op eene innerlijke waarde van ongeveer 
89.000 guldens werd geschat. 
Aangaande deze heerlijkheid vonden wij in een oud gedrukt stuk veel 
wetenswaardigs betrekkelijk het „Eygen gekogte Regt van Civile en Criminele 
Justitie” over dezelve. (red.: Dit gedeelte is hier niet opgenomen in dit artikel). 
Het vorig kerkgebouw, met steenen toren en pannen dak, werd gesticht omstreeks 
1600, doch in 1715, ten gevolge van aanhoudende zandstuivingen der duinen, 
gesloopt en vervangen door eene andere, waarvan men slechts ruim veertig jaren 
genot mogt hebben, naardien zij in 1760 door de zee werd verwoest. 
Dan, niet alleen dat de veranderingen, welke er in den loop der eeuwen op 
Schiermonnikoog hebben plaats gegrepen, blijken uit den bouw der drie kerken, in 
een betrekkelijk kort tijdsbestek; maar er is meer dat van die verandering getuigt. 
Zoo ontwaarde men omstreeks 1735, dat het buitenstrand aan de Z.-West zijde, 
door het verloopen der zeegaten en stroomen, op verontrustende wijze afnam. Deze 
afspoeling nam zoo zeer toe, dat men omtrent 20 jaren later, het aan de zee prijs 
geworden gedeelte lands, op meer dan een uur gaans konde begrooten, terwijl het 
volgens latere waarnemingen, van 1814 tot en met het noodlottige jaar 1825 
gedaan, bleek, dat Schiermonnikoog aan de zuid- en zuidwestelijke zijde, zoo zeer 
was ingekort, dat het in de breedte verloren gedeelte lands eene uitgestrektheid had 
gehad, bijna gelijk aan die van het land, dat toen nog van den zeekant tot aan de 
duinen op het breedste gedeelte des eilands aanwezig was. Geen wonder dus, dat 
de inwoners met reden bevreesd waren voor het toekomstige lot van hun eiland, 
aangezien het te vermoeden was, dat, ingeval de loop des strooms door het 
verbreken of aanslibben der voorliggende gronden, geenen anderen weg werd 
aangewezen, de vaste bodem des eilands, binnen korten tijd, afgespoeld zoude zijn, 
tot zelfs daar waar het dorp was gebouwd. En nog te meer werden zij in hunne 
vrees bevestigd, naardien de duinen reeds op onderscheidene plaatsen waren 
geïnundeerd, en de Noordzee, ter plaatse waar deze natuurlijke zeeweringen 
ontbraken, met vollen golfslag op het vlakke gedeelte des eilands aankwam, terwijl 
het land dáár, waar dit niet plaats had, door aanhoudende overstuiving der 
zandduinen bedorven geraakte. Zoo als wij boven reeds aanmerkten, hadden er van 
tijd tot tijd verhuizingen plaats gehad, ter oorzake waarvan de voormalige 



buurtschappen waren verdwenen. Dan ook dit middel, om den gevreesden vijand, 
het water, althans tijdelijk te ontkomen, baatte niet meer, aangezien de watervloed 
van Februarij 1825 had doen zien, dat de woningen reeds op het hoogste gedeelte 
des eilands stonden, zoodat het vooruitzigt der bewoners, bij eene aldus 
voortgaande afneming, waardoor het te voorzien was, dat het eiland eindelijk in 
eene kale zandbank zoude verkeeren, allezins bang was. 
Bovendien was het in het voormelde jaar, 1825, gebleken, dat de kunstmatige 
zeeweringen, geene genoegzame sterkte bezaten, om, in tijd van nood, den 
aandrang des zeewaters te keeren. Zoo was het op den avond van den 5den Februarij 
v.m.j. dat het zeewater met zulk eene snelheid rees, dat het ongeveer ten zeven 
uren bijna 1/4 Ned. el hooger stond dan bij den hoogsten waterstand van den vloed 
in November 1824. Het opkomend vloedwater stortte met geweld over den zeedijk 
heen, en naderde, voortgestuwd door den hevigen wind, met eenen geweldigen 
aandrang het dorp. Al wat buiten het dorp woonde, vlugtte herwaarts; het vee 
trachtte men zoo veel mogelijk op de hoogste deelen des eilands te brengen, 
waarop het dan ook behouden bleef.De wind nam intusschen in hevigheid toe; het 
water liep, bij zijnen hoogsten stand, ter diepte van ruim eene Ned. el over de 
dijken, baande zich met hevigen golfslag door de Zuiderduinen, welke op 
onderscheidene plaatsen weggeslagen werden, eenen doortogt, verwoestte geheel 
of ten deele verscheidene landbouwershoeven, schuren en andere zaken, hooi, 
graan en andere levensbehoeften, en bedekte de landerijen geheel onder het van de 
duinen losgescheurde en afgestoken land. 
Geen wonder dus, dat deze eilanders, na zulke voorvallen en onder zulke 
omstandigheden, zich de toekomst van hun eiland als hoogst treurig voorstelden. 
Dan, de goede Voorzienigheid waakte ook over Schiermonnikoog. De vrees van 
deszelfs bewoners is merkelijk verminderd, of wèl geheel weggenomen, dewijl aan 
het westeinde des eilands, in eene zuidwaartsche rigting, eene plaat of bank is 
verrezen, die zich in eene vrij groote uitgestrektheid naar Peazens rigt. Het is 
voorzeker opmerkelijk, dat deze plaat of zandbank, welke zich aldaar zonder 
eenige kunstmatige tegemoetkoming gevormd heeft, en die onder den naam van 
den Noorman, zeer verre in het Friesche Gat uitloopt, hier als het ware tot een 
bolwerk is opgeworpen, die de verkleining van Schiermonnikoog, door 
aanhoudende afkabbeling der zee, door het vernietigen van den stroomloop, 
voorkomt. 
Onder de meldingswaardige bijzonderheden, welke er vroeger op 
Schiermonnikoog gevonden werden, behoort vooral genoemd te worden het te 
Binnendijken gestaan hebbende Stamhuis der Heeren en Vrouwen van de 
Heerlijkheid Schiermonnikoog, het Huis Binnendijken. Dit aanzienlijk gebouw is 
echter, nadat het verwoest was, door de overstroomingen en inbreken der zee, 
vervangen door een ander gebouw, Rijsbergen geheeten, zijnde eene versterkte 
burg, waarop zich de eigenaars der Heerlijkheid, gedurende vele jaren met ter 
woon hebben gevestigd, en die oostwaarts van buurt Oosterburg stond, terwijl de 
adellijke familie der Stachouwers daarna gedurende langen tijd verblijf gehouden 



heeft, op de buitenplaats Patmos, die meer westwaarts stond, en waarop de vorige 
Grietman van Schiermonnikoog woonde. 
Behalve de genoemde bijzondere Heerenhuizingen was er vroeger nog eene andere 
buitenplaats, Duinenburg geheeten, die omgeven was met grachten, bosschen, 
boomgaard en tuinen. Deze plaats heeft echter vele en groote veranderingen 
ondergaan, en dient heden tot pastorie van den predikant, die hier het leeraarambt 
bekleedt over de 900 inwoners, die allen der Hervormde Godsdienst zijn 
toegedaan, en waaronder circa 300 ledematen zijn, die eene gemeente uitmaken, 
welke tot de klassis van Dockum, Ring van Holwerd, behoort. 
Sedert twee eeuwen geleden was de gemeente van Schiermonnikoog gecombineerd 
met die van Nes, in Friesland. De predikant van laatstgemelde plaats, ging op 
bepaalde tijden derwaarts prediken, hetgeen duurde tot aan het jaar 1617. Van toen 
af tot aan 1640 vervulde de predikant van Paezens, zijnde Cornelis Pophh, de 
dienst op het eiland. Deze ijverige leeraar kwam op eene zijner terugreizen van het 
eiland, door slecht weder, ellendig om het leven. Gedurende de daarop volgende 
vier jaren, dus tot 1644, bleef Schiermonnikoog vacant, doch bekwam toen zijnen 
eersten eigen herder en leeraar in Cornelis Pieters, die, na slechts vijf jaren zijn 
ambt met trouw en ijver waargenomen te hebben, aldaar overleed. 
Het beroep, dat vroeger eene Heerlijke Collatie was, is sedert eenige jaren eene 
Koninklijke geworden. 
Behalve een gebouw van de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij dat 
in de nabijheid der kerk staat, en waarin eene zeer doelmatig ingerigte reddingboot 
met toebehooren bewaard wordt, verdient ook de inrigting van liefdadigheid 
genoemd te worden.Al wie in deze gemeente diaconale ondersteuning noodig heeft 
en daarom vraagt, is, volgens de bestaande verordeningen, verpligt, zich geheel en 
al aan de diakonie over te geven, die dus ook zorg draagt, dat het hem aan niets 
ontbreke. Al de door de diakonie ondersteund wordende personen, erlangen hun 
onderhoud in een daartoe bestemd gebouw, waarin zij, even als in een weeshuis, 
aan eene gemeene tafel, en bij den gemeenen haard gevoed en gehuisvest worden. 
Aan deze armeninrigting is een werkhuis verbonden, dat in het laatste gedeelte der 
voorgaande eeuw, op kosten van den Heer des eilands, is gesticht. Zij, die 
onderstand erlangende, in staat zijn om te arbeiden, moeten zich dagelijks naar dit 
werkhuis begeven, om behulpzaam te zijn in het spinnen van garen, dat van hennip 
wordt gemaakt en bestemd is voor de rolreederij. 
De openbare school, waarin ook onderwijs gegeven wordt in de zeevaartkunde, en 
waarvan, vooral des winters, door vele jonge varensgezellen gebruik wordt 
gemaakt, telt gemiddeld ruim 100 kinderen. 
Als eene bijzonderheid merken wij mede aan, dat de meeste huizen, die van gele 
mopsteen zijn opgebouwd, begroeid zijn met eiloof of klimop. 
De inwoners erlangen voor het meerendeel hun bestaan in de scheepvaart, en 
ofschoon zich sedert 1825 vele familiën, elders, inzonderheid in of in de nabijheid 
van Amsterdam hebben gevestigd, zijn er nog een groot aantal 
koopvaardijkapiteins, stuurlieden enz., met hunne huisgezinnen. 



Vroeger bezaten de Schiermonnikoogers eene belangrijke hoeveelheid schepen, 
wier getal zelfs tot meer dan honderd beliep, en die allen, voor eigen rekening 
dezer eilanders, in de vaart gebragt werden. Men noemde deze vaartuigen Snikken, 
en het meerendeel daarvan werd gebezigd tot uitoefening der vischvangst op de 
Noordzee. Destijds was dit eiland inzonderheid vermaard door de gedroogde schol, 
welke van daar allerwege verzonden werd, en die nog heden ten dage, aldaar het 
best behandeld wordt. 
Deze visch ontweek echter later meer onze kusten, zoodat de vangst verminderde 
en de Schiermonnikooger visschers genoodzaakt waren, om, verstoken van deze 
broodwinning, zich van hunne snikken te ontdoen en van schepen te voorzien, 
geschikt om ter koopvaart te worden gebezigd. Van toen af lagen zij zich meer 
bepaald op de zeevaart toe, en begaven zij zich naar de kusten van Holstein en 
andere plaatsen, en sedert de tweede helft der zeventiende eeuw ook naar de 
Oostzee, en de Fransche en Engelsche havens, werwaarts zij, van uit onze 
vaderlandsche havens, allerlei koopwaren en stukgoederen vervoerden, en van 
waar zij die ook herwaarts overbragten, terwijl sommige hunner, inzonderheid na 
de meer algemeene uitbreiding van onzen koophandel, zich op de groote vaart 
toeleiden, zoo dat men heden ten dage, onder de Oost- en West-Indische 
scheepsgezagvoerders vele Schiermonnikoogers aantreft.  
Een ander gedeelte der bevolking legt zich op den landbouw toe, vooral sints de 
landerijen, door de bemoeijingen van den Heer des eilands, die zorg droeg voor 
een doelmatige bemesting, eene vruchtbaarheid hebben ontwikkeld, welke veel 
verschilt met hunnen voormaligen toestand. Groeiden toen daarop slechts eenige 
dorre mosplanten, thans ziet men daarop de beste boom- en veldvruchten wassen. 
De aardappelen inzonderheid, munten door eenen overheerlijken smaak uit; dit is 
het eenigste voedingsmiddel, waarvan eene kleine hoeveelheid wordt uitgevoerd. 
Landbouw en veeteelt worden overigens uitgeoefend alleen ter voorziening in de 
dagelijksche behoeften der eilanders. De veestapel bestaat uit 22 paarden, 160 
runderen en 100 schapen. 
De invoer bestaat in brandstoffen, manufacturen, koloniale producten, granen en 
andere noodwendigheden, en heeft plaats uit Amsterdam en uit de provinciën 
Friesland en Groningen, waartoe meestal de op dit eiland te huis behoorende 
vaartuigen gebezigd worden. 
Dat de oorlog een geessel der menschheid mag geheeten worden, werd ook tijdens 
de landing der Engelschen in Noord-Holland, op het einde der vorige eeuw, op 
Schiermonnikoog ondervonden.Ook hier kwamen, behalve een paar gewapende 
kotters, een brik van 18 en eene korvet van 20 stukken, het Friesche Gat binnen, 
waarvoor nog twee vijandelijke fregatten ten anker lagen. Aldaar lag eene 
Bataafsche brik gestationneerd, the Crash geheeten, welke onder het bevel van den 
luitenant ter zee Bijbel Stond, en die achtervolgens slaags geraakte, eerst met de 
kotters, vervolgens met de brik en eindelijk met de korvet. 
Intusschen nam de Bataafsche kanonneerboot de Weerwraak de vlugt, tot onder 
Schiermonnikoog, en zag men op de brik, na eene manmoedige verdediging, de 
Bataafsche vlag strijken. Hetzelfde lot wachtte ook de Weerwraak, waarop de 



luitenant ter zee Van Maaren bevel voerde, en die zich weldra door eene brik, een 
kotter en negen gewapende barkassen zag aanvallen. Van Maaren, wel overtuigd, 
dat hij in dezen ongelijken strijd het onderspit zoude moeten delven, besloot, om 
den aan hem toevertrouwden bodem eerder in brand te steken, dan aan den vijand 
over te geven. 
Nadat hij, een drietal zijner trouwste krijgsmakkers uitgenomen, de geheele 
bemanning der boot had weggezonden, wist hij het, al vechtende en schietende uit 
zijne boegstukken, zoo lang uit te houden, dat, toen de brik hem de volle laag 
gegeven had en de overige vijandelijke vaartuigen op zestig passen afstand hem 
genaderd waren, de vlam uit het voorluik der boot sloeg, op welk gezigt de 
barkassen zich haasteden, af te houden. De boot verbrandde en viel den vijand dus 
niet in handen, terwijl de moedige Van Maaren en zijne drie gezellen, ofschoon 
bedreigd door eene hagelbui van geweerkogels, ongedeerd met de sloep aan land 
kwamen. 
Den volgenden dag, zijnde den 15den Augustus, naderden eenige vijandelijke 
oorlogbodems op nieuw het eiland, welks verdediging was opgedragen aan den 
Luitenant Broers, die 26 manschappen onder zijn kommando en twee kleine 
veldstukjes ter zijner beschikking had. De vijand zond eenige gewapende sloepen 
en barkassen, zeer sterk bemand, naar land, die hier dan ook, onder bedekking van 
het geschut eener brik, die een hevig vuur op het strand onderhield, aan wal 
kwamen.Dit vuur noodzaakte Luitenant Broers, om met zijne onderhebbende 
manschappen naar het dorp te wijken, hetgeen zij echter niet deden, dan na de 
beide veldstukjes vernageld te hebben, die later den Engelschen in handen vielen, 
door wien ook 9 tjalken werden prijs gemaakt en een verbrand, terwijl twee andere 
vaartuigen intusschen gelegenheid hadden gevonden, om den vijand te ontkomen. 
Gedurende twee uren openden de Engelschen op de onzen een hevig vuur, doch 
vruchteloos; de moed en de goed gekozen positie dezer laatsten was oorzaak, dat 
het dorp behouden bleef. 
Wij besluiten deze schets, met het volgende omtrent de bevolking aan te merken. 
Over het geheel worden deze eilanders, waaronder er thans ook velen zijn, die ten 
gevolge van verminderde welvaart, in armoedige omstandigheden verkeeren, om 
hunne regtschapenheid, trouw en reine zeden, algemeen geacht. 
Hunne huishouding is in den regel eenvoudig, terwijl hunne kleederdragt, ten 
opzigte waarvan vooral sommige vrouwen nog al pronk- en modeziek zijn, de 
gewone Friesche volksdragt is. 
Hun verkeer met alle soorten van menschen, onafscheidelijk met het zeemansleven 
verbonden, maakt, dat zij ook voor het meerendeel in uitwendige beschaving niet 
ten achteren komen. 
Eene bijzondere gewoonte is hier de oprigting van eenen Meiboom, hier Kallemooi 
geheeten, en wel Zaturdags voor Pinksteren, wordende dan de kermis, die drie 
dagen duurt, ingewijd. 
De jonge lieden planten namelijk op den avond van voormelden Zaturdag, een 
mast in den grond, aan welks boveneinde een groenen boomtak bevestigd wordt. 
Aan deze laatste hangt een’ mand, waarin den haan gezet wordt, die, voorzien van 



genoegzaam voedsel, gedurende den kermistijd dáár blijft hangen. Na afloop der 
kermis wordt de Kallemooi weder afgebroken, en den haan, den eigenaar 
(doorgaans de kastelein) terugbezorgd. 
Doop- en huwlijks-plegtigheden worden hier gelijk elders in ons vaderland 
gevierd. Een vriendenmaal wordt bij zulke gelegenheden in geen geval verzuimd. 
Het onderlinge verkeer der jongelieden, pleit zeer ten gunste van het zedelijk 
karakter dezer eilanders, en ofschoon dezen de meeste vrijheid wordt gelaten, zoo 
hoort men al zeer zeldzaam van onzedelijke bedrijven. Onechte geboorten hebben 
er hoogst zelden plaats, terwijl wij van huisselijke twisten als anderzins, geene 
voorbeelden kennen. 
Omtrent het zoogenaamde vrijen merken wij aan, dat er dan eerst een welgemeend  
verbond der liefde, tusschen twee jonge lieden, geacht kan worden te bestaan, 
wanneer beide zich des Zondags, te zamen naar de kerk begeven; alsdan zegt men, 
dat zij aan elkander verloofd zijn, in welk geval het tot de zeldzaamheden behoort, 
indien zoodanig verloofd zijn, niet gevolgd wordt door getrouwd zijn. 
Het voornaamste, waardoor de Schiermonnikoogers zich van de overige 
Nederlanders onderscheiden, is hunne eigenaardige taal. Daarvan moge het 
volgende stukje ten bewijze strekken, dat, vervaardigd door een geboren 
Schiermonnikooger, met name H. Conter, ons door vriendschappelijke bezorging, 
ter plaatsing in dit boekske werd afgestaan: (red.: deze gedichten zijn hier niet 
opgenomen). 
 
Allan heeft aan het eind van zijn boekje een kaartje van het eiland opgenomen. 

VERKLARING DER TEEKENS VOORKOMENDE OP HET KAARTJE VAN 

SCHIERMONNIKOOG. 

• aaa. Oude vervallen Dijk, na 1825 niet 
weer hersteld. 

• bb. Slenk. 
• c. Rijweg. 
• d. Oude Rijweg. 
• e. Vierhuizen. 
• f. Molen. 
• g. Voorstreek. 
• h. Middelstreek. 
• i. Lange Streek. 

• k. Kerk. 
• l. School. 
• m. Reddingbootshuisje. 
• n. Pastorie. 
• o. De Oude Burg. 
• p. Zevenhuizen. 
• qq. Aardappelakkers. 
• rr. Tuinen. 
• ss. Lichttorens. 



 
 
 
 
Een waar verhaal, plm. 1930, op Schiermonnikoog 
 
Lida Spier  
 
Omstreeks 1930 heeft de familie Spier aan het begin van de Badweg een fotozaak 
gehad – deze werd alleen in de zomer gebruikt.  



 
Veel aan fotografie werd er niet gedaan want de mensen hadden alleen maar kleine 
boxjes voor zeer eenvoudige foto’s. de gebruikte rolletjes gingen naar de 
fotowinkel – daarna per bus en boot naar de fotowinkel van Spier, tussen de beide 
markten, in Groningen. Het personeel ontwikkelde de rolletjes, drukte de foto’s af 
en als alles klaar was ging het weer retour naar het eiland.  
 
Op een prachtige zomerdag gebeurde het volgende: Bram (plm. 11 jaar) had 
zomervakantie en was dus op het eiland. Hij had een eind gefietst en kwam met 
veel lawaai thuis. In de winkel stond een vertegenwoordiger – deze zag dat lawaai 
niet zitten en gaf Brammetje een dubbeltje om in het dorp wat te kopen. Brammetje 
was dan ook heel gauw de deur uit. Midden in het dorp woonde bakker Ritzema; 
(red.: aan de Langestreek tegenover de Badweg – nu woont hier Nienke Soepboer) 
hier hing aan de muur een chocolade automaat van Van Houten –twee repen voor 
10 cent. Brammetje bedenkt zich niet lang en ja hoor, het dubbeltje er maar in. 
Even wachten – maar in plaats van twee repen vielen er wel zes naar beneden. Wat 
deed Brammetje: hij pakte alle repen op en stopte alles in zijn broekzakken. Hij 
ging maar een eind wandelen en na verloop van tijd waren alle repen al op. Naar 
huis durfde hij niet, maar toch moest het, want zijn maag begon te werken en dat 
voelde niet zo best. Dus gauw naar huis en daar kwam de voorraad repen er al heel 
gauw weer uit. Vader Spier wist zich geen raad, maar kreeg wel in de gaten dat het 
dubbeltje er de schuld van was.  
Toen de buikpijn was gezakt moest Brammetje aan de hand van vader mee naar 
bakker Ritzema om de schade te vergoeden plus een excuus er bij. 



 
Ik ga nog een stukje verder met het verhaal, want helemaal compleet is het nog 
niet.  
De automaat moest eerst nagekeken worden en de hoofdvertegenwoordiger van 
Van Houten woonde in Groningen – deze man was er al een paar dagen later en 
alles is goed hersteld. 
 
Nu het bijzondere slot. 
Meneer de hoofdvertegenwoordiger had de naam van: Sake van der Werff  (echt 
waar) – hij was geen familie van de Sake van der Werff van het hotel. Per jaar 
kwam hij één maal op het eiland voor een bezoek aan meer bakkers.  
Zelf is mijn meisjesnaam: Van der Werff – en deze vertegenwoordiger was mijn 
vader! 
 

De automaat is later 
weggehaald, maar – 
geloof het of niet – 
nog steeds is te zien 
waar die automaat 
heeft gehangen aan 
de muur van de 
bakkerswinkel. (zie 
de foto). 
 
Een groet vanuit 
Anjum, van A. 
Spier-van der Werff. 
 

 
 Oude foto’s 
 



 
Een foto, uit het archief van Bauke Henstra, van de Langestreek uit ongeveer 1930. 
 

 
 
Ook de Reeweg zag er vroeger nog wel iets anders uit dan vandaag de dag! Een 
foto uit het archief van Hilbert G. de Vries.  
 



Kapen en vuurtorens 
 
Bart Sikkema 
 
Ze zijn wit en rood.., heel vroeger lieten ze met z’n tweeën schippers op zee weten 
dat ze bij Schiermonnikoog in de buurt waren..., iets minder vroeger verzorgde de 
witte de druk op de gloednieuwe waterleiding.., tegenwoordig bepalen ze nog altijd 
de skyline van het eiland.., worden ze soms door enthousiaste gasten als peper- en 
zoutstelletje meegenomen naar de wal, maar blijven we ze op Schiermonnikoog 
kennen als onze eigen rode vuurtoren en witte watertoren…. 
 
Kapen op Schiermonnikoog 
 
In een duister verleden brandden er op Schiermonnikoog nog geen lichten ten 
behoeve van de scheepvaart. Schepen die door de lastige Waddenzee voeren 
gebruikten in het begin ter oriëntatie bijzondere landschapsvormen en kerktorens. 
In een later stadium werden bakens of kapen opgericht, veelal van hout, die 
belangrijke vaarroutes aangaven. Deze vaarroutes werden gebruikt door schepen 
die bijvoorbeeld naar de handelssteden aan de kust van de Zuiderzee voeren. Zo 
had ook Groningen behoefte aan een goede vaarroute voor de bevoorrading en 
deze route voerde langs Schiermonnikoog. Volgens een oude kaart kwam deze 
route rond 1800 vanuit het noordwesten het Waddengebied binnen, en leidde 
tussen de zandplaten Engelsmanplaat en Drievoet door het Middelgat naar 
Schiermonnikoog, het Noordooster Gat links laten liggend. Onder het eiland ging 
het via de geul Noorman langs de zandplaten Brakzand verder naar de geul 
Groninger wad, en vandaar verder naar de stad Groningen. Om deze route te 
markeren en om zodoende de schepen te helpen om tussen de zandbanken door te 
varen, werd er op Schiermonnikoog gebruik gemaakt van kapen. Wanneer 
schippers op zo’n manier naar deze kapen toe voeren, dat ze achter elkaar geplaatst 
werden, kwamen ze volgens deze geleidelijn veilig de Waddenzee binnen. Omdat 
door de dynamiek van de natuur de situatie op zee steeds veranderde, moesten deze 
kapen regelmatig ten opzichte van elkaar verplaatst worden.  
Al vanaf de 14e eeuw wordt er melding gemaakt van kapen op Schiermonnikoog. 
Door de jaren heen komt dit in de literatuur steeds terug, vanwege de 
noodzakelijke verplaatsing van deze kapen. Rond 1731 is er zelfs sprake van 
ongeveer 20 bakens langs het vaarwater bij het eiland. 
In 1766 wordt er een nieuwe kaap gebouwd. Hiervoor zijn drie scheepsladingen 
hout en twee scheepsladingen gele Friese klinkers nodig. De kaap wordt gebouwd 
aan de noordpunt van de huidige camping. Uiteindelijk heeft het eiland twee 
kapen, die ook wel de grote kaap (oftewel Friese of Noorderkaap) genoemd wordt, 
en een kleine kaap (ook wel Groninger of Zuiderkaap genoemd) Naast de 
regelmatige verplaatsing van deze kapen wordt in 1832 opdracht gegeven om de 
grote kaap te repareren, waarbij opgemerkt wordt dat er gebruik gemaakt moet 
worden van ‘eyken hout’.  



In 1813 gaat de overheid zich wat meer bemoeien met de betonning en bebakening 
van de Nederlandse kusten. Koning Willem I brengt dit dan onder bij het 
departement van Marine. 
Een kleine 25 jaar later, in 1836, brandt de grote kaap af, en wordt hij gesloopt. 
Even is er een discussie of er nog wel gebruik gemaakt moet worden van houten 
kapen, maar toch worden er in 1843 twee nieuwe kapen gebouwd door P.Witlok 
uit Medemblik, voor een bedrag van fl. 9600,=. Beide kapen krijgen een groot 
houten scherm bovenin om de herkenning vanaf zee te vergemakkelijken. De grote 
kaap komt ongeveer op 420 meter ten zuid-zuid-westen van de huidige vuurtoren 
te staan, de kleine kaap krijgt een plaats op het duin, op de plek waar nu de 
Badweg op het strand uitkomt. De opzichter krijgt een uitgebreide instructie mee. 
Hij moet letten op baldadigheid, en daders daarvan laten opsporen, verder moet hij 
controleren op verrotting van het hout, of evt. andere beschadigingen, en moet hij 
de bouwwerken jaarlijks teren. 
Intussen komen er in Nederland steeds meer vuurtorens. Ook de Brandaris op 
Terschelling wordt in 1835 ingericht als vuurtoren. Tussen Terschelling en het 
Duitse Borkum brandt geen licht, en dus is ook het Friesche Zeegat op dat moment 
nog onverlicht. Dit leidt ertoe dat er op een gegeven moment gesproken gaat 
worden over een kustlicht op Schiermonnikoog. 
De meeste kapen zijn in de loop der jaren verdwenen. Toch hebben we er op 
Schiermonnikoog nog één. Dat is het baken bij het Willemsduin. Het baken bij de 
Kobbeduinen is gebouwd voor meetdoeleinden, maar de kaap bij het Willemsduin 
is nog een echte zeekaap, in 1967 gebouwd door de firma H. de Groot & zoon, 
voor fl. 12.730,= 
 
Vuurtorens op Schiermonnikoog 
 
In 1852 laat de minister van Marine, dhr. J.Enslie, onderzoeken waar op 
Schiermonnikoog een kustlicht gebouwd zou kunnen worden. Dhr. Jansen, 
ingenieur bij het ministerie van Marine, en dhr. Van Rhyn, hydrograaph der 
Nederlandsche Zeegaten, gaan hiermee aan de slag. Niet lang daarna komen zij 
met het rapport. 
Omdat er tussen Terschelling, waar op de Brandaris een draaiend licht is 
aangebracht, en Borkum, waar een staand licht gebruikt wordt, nog een te groot 
stuk zee onverlicht is, moet er volgens de beide heren op Schiermonnikoog ook een 
licht komen. Om onderscheid te maken tussen de lichten van de twee 
bovengenoemde eilanden, wordt aangeraden om op Schiermonnikoog twee lichten 
te plaatsen. Dit moet vanaf zee echter wel duidelijk te zien zijn, want het is volgens 
de onderzoekers beter om helemaal géén licht te hebben, dan een licht wat niet 
goed functioneert. Er zijn twee opties. De ene is om een enorme toren te bouwen 
van ong. 65 meter hoog, waarin twee lichten aangebracht worden die ver op zee 
nog te onderscheiden zijn als twee lichten, maar dit is een hele dure optie. 
Goedkoper is het om twee kleinere torens te bouwen, die op voldoende afstand van 
elkaar staan, en zodoende niet verward kunnen worden met Borkum of 



Terschelling. Toch is het, volgens van Rhyn en Jansen, niet alleen uit oogpunt van 
de kosten verstandig om twee torens te bouwen. Ook om het Friesche Zeegat aan te 
kunnen doen, moeten er twee torens komen. Wanneer de lichten van de twee torens 
direct achter elkaar werden gezien, kon de schipper m.b.v. deze lichtenlijn de 
Waddenzee binnen varen. Vgl. ook het principe van de kapen. Om dit te kunnen 
bereiken, is het niet alleen noodzakelijk dat de twee torens elk een volwaardig licht 
hebben, maar ook dat de torens ten opzichte van elkaar op verschillende hoogten 
staan, zodat duidelijk twee lichten te onderscheiden zijn. En dat is uiteindelijk ook 
zo gebeurd. De zuidertoren, oftewel de watertoren, staat hoger dan de vuurtoren. 
Het uitgebrachte advies resulteert in het feit dat op 14 januari 1853 Koning Willem 
III een besluit tekent dat er op Schiermonnikoog twee identieke lichttorens 
gebouwd moeten worden, inclusief twee identieke lichtwachterswoningen. Het 
werk kan beginnen. 
De bouw van de twee torens begint in mei 1853. Aannemer L.J.de Borst Verdoorn 
kan aan de slag voor een totaalbedrag van fl. 103.390,=.  
Er moeten enorme hoeveelheden steen en ijzer aangevoerd worden, en dat is nog 
niet zo eenvoudig. Het eiland heeft nog geen aanlegsteigers, en ook de Badweg 
bestaat nog niet. Officieel wordt besloten om in ieder geval niet op de kwaliteit in 
te leveren, om het onderhoud tot een minimum te beperken, omdat het allemaal 
nogal afgelegen ligt, en moeilijk te bereiken is. 
De bouwmaterialen worden met hoog water per schip aangevoerd. De schepen 
worden op de Reede (ten zuiden van de Westerplas) aan de grond gezet, en de 
lading wordt overgezet op boerenkarren. Paarden trekken de karren vervolgens via 
een deel van het huidige Karrepad eerst naar de locatie van de zuidertoren, waarna 
de rest naar de noordelijke locatie wordt vervoerd, ook weer langs het Karrepad, 
wat in die tijd langs de camping slingert, en vervolgens naar het westen afbuigt. 
Vanwege deze moeilijkheden wordt er voortvarend doorgewerkt, en in oktober zijn 
de beide torens al afgemetseld. De winter wordt gebruikt om de trappen te plaatsen 
en de vloeren en het verdere binnenwerk van de woningen af te maken. 
De grond waarop de torens en de huizen staan, wordt pas op 10 december 1853 
gekocht van Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, voor een bedrag van fl. 
900,=.  
In de zomer van 1854 worden de lantaarns geplaatst. Deze zijn gemaakt door 
L.J.Enthoven voor een bedrag van fl. 14.000,=. Zo’n lantaarn bestaat uit een 
geraamte van ijzeren stijlen, met ruiten van ongeveer een centimeter dikte. De 
zuidelijke stukken zijn dichtgemaakt met koperen platen, in plaats van ruiten. De 
kap van de lantaarn krijgt een koperen bedekking, en ook de walmbol, het bovenste 
stuk van de torens, is van koper. 
Nadat de lantaarns geplaatst zijn, is het de beurt aan de lichttoestellen. Deze zijn in 
Frankrijk gemaakt door H. LePaute, en bestaan uit lenzen en prismaringen volgens 
de methode van Fresnel. Kort gezegd komt dit erop neer dat het uitgestraalde licht 
vanuit alle hoeken wordt opgevangen, en via prisma’s wordt omgebogen tot één 
horizontale bundel, die naar buiten gestraald wordt. Dit licht komt van een 



olielamp die met twee cirkelvormige pitten in het centrum van dit lenzenstelsel is 
opgesteld. Kosten van de lampen: samen fl. 9.000,=. 
Per jaar zouden deze lampen samen bijna 1700 liter olie verbruiken. 
En dan zijn de beide torens en de lichtwachterswoningen klaar. Op 1008 meter van 
elkaar staan nu twee identieke torens van 35 meter hoog, met twee identieke 
woningen, klaar voor gebruik.  
Na eeuwen van duisternis worden op 1 september 1854 de lichten ontstoken. Het 
betrof vaste lichten van de derde grootte, met sterkten van ongeveer 2.300 kaars (1 
kaars is ongeveer de lichtsterkte van een fietslampje van 6 volt zonder reflector) 
 
Hoe het verder ging 
  
De bedoeling van dit stuk is om duidelijk te maken waarom Schiermonnikoog twee 
torens heeft. Daar hoor je verschillende verhalen over, en ik hoop dat middels 
bovenstaande duidelijk is geworden hoe dit tot stand gekomen is. Ik zou het hierbij 
kunnen laten, maar eigenlijk is het verhaal nog niet af. Want er branden nu geen 
twee vuurtorens op het eiland, en de zuidertoren wordt in de volksmond 
‘watertoren’ genoemd.  
Om het verhaal af te maken volgt hieronder nog het één en ander over hoe het de 
torens na de bouw verder is vergaan. 
In 1909 werd het vaste licht van de zuidertoren tijdelijk vervangen door een 
hulplicht dat om de 20 seconden vier flitsen gaf. Dit gebeurde om de noordertoren 
te kunnen verbouwen. De oude lantaarn werd afgebroken, en ook de kuip 
verdween. Boven het platform werd een nieuwe bovenkant van metaal geplaatst. 
Daar kwam eind 1911 een nieuwe, draaiende optiek in met een uniek ‘karakter’. 
Dat betrof een groepsschitterlicht, met vier schitteringen in de helft van een 20 
seconden durende cyclus. Deze optiek doet tot op de dag van vandaag nog steeds 
dienst. Er werd een Pharoline gloeilicht in geplaatst, met een sterkte van 100.000 
kaars. Zo’n lamp bestond uit een gloeikous, waarin verhitte olie verneveld en tot 
ontbranding gebracht werd. Het draaimechanisme werd verzorgd door een 
uurwerk. 
Ook om de vuurtoren heen veranderde de situatie. Op 100 meter afstand van de 
toren werd een kustwachtpost gebouwd. Dit was een torentje, beter bekend als ‘de 
Kaap’. Het stond op de plek waar nu een klein stenen hokje staat (tot 1977 stond 
hier ook de mast van de Stormwaarschuwingsdienst). In 1951 werd dit bouwwerk 
weer afgebroken.  
Vlak naast de vuurtoren werd, ook in 1911, een ijzeren geraamte geplaatst, met 
daarop een lantaarn, die, ook d.m.v. een Pharoline gloeilicht een lichtbundel 
uitstraalde die bedoeld was om het scheepvaartverkeer veilig te Eems binnen te 
kunnen laten varen. Via een loopbrug was deze zgn. verklikker met de vuurtoren 
verbonden. Ook deze constructie is in 1951 weer afgebroken, toen het Eemslicht 
op de vuurtoren zelf geplaatst werd. 
Toen alles klaar was, werd nog in 1911 de vernieuwde vuurtoren weer in gebruik 
genomen, en werd het licht van de zuidertoren voorgoed gedoofd.  



In 1924 werd de vuurtoren weer op een aantal punten verbeterd: het Pharoline 
gloeilicht werd vervangen door een elektrische gloeilamp (Brandarislamp van 4000 
watt) met een sterkte van 1.500.000 kaars, en het draaimechanisme werd 
vervangen door een elektromotor. 
De volgende ingrijpende verbouwing van de vuurtoren vond plaats in 1951. Onder 
andere werd de aparte kustwachtpost afgebroken. Onder het platform werd een 
nieuw uitkijklokaal gebouwd. De gaten voor de ramen hiervan werden stuk voor 
stuk uitgehakt, waarna een nieuw lamel en een raam werden geplaatst. Dit werd 
herhaald totdat het nieuwe lokaal klaar was. 
Op de vierde verdieping werd een ruimte gemaakt voor het Eemslicht. Het optiek 
werd daarin geplaatst, en de oude constructie met de loopbrug verdween. 
De situatie die toen ontstond, is in de loop van de volgende jaren niet ingrijpend 
gewijzigd. Er is nog wel een andere koepel geplaatst, de toren heeft een andere 
kleur gekregen, er is een nieuwe radar gekomen, maar voor het directe aanzien 
heeft dat geen grote betekenis gehad. 
En zo hebben we op Schiermonnikoog nog steeds een vuurtoren die 24 uur per dag 
bemand is door vuurtorenwachters die dienst doen op de zgn. ‘Zeeverkeerspost 
Schiermonnikoog’. De toren heeft op dit moment een optiek met 3 kwik-jodide 
lampen van 2000 Watt, waarvan er 1 in het brandpunt staat. Valt deze lamp uit, dan 
draait een andere lamp automatisch naar het brandpunt om zijn taak over te nemen. 
De lichtsterkte bedraagt op dit moment 2,5 mln. kaars. 
Het karakter is nog steeds hetzelfde (zie boven). Voor de technici: 
groepsschitterlicht (4) wit 20 sec. (s 0,15 – d 3,15; s 0,15 – d 3,15; s 0,15 – d 3,15; 
s 0,15 – d 9,95) 
Ondertussen is ook de zuidertoren al lang niet meer wat hij ooit geweest is. Dit 
zeggende moet ik echter wel opmerken, dat de toren er vandaag de dag niet heel 
veel anders uitziet dan toen hij werd gebouwd! Ook de lichtwachterswoning, 
Duinoord genoemd, is nog hetzelfde, net als het naastgelegen oliehuisje.  
Toch heeft ook de zuidertoren het één en ander meegemaakt in de loop der jaren. 
Tot aan de WO II bleef het rustig. De toren werd gebruikt als opslagplaats voor van 
alles en nog wat, en ook het onderhoud liet te wensen over. Rond 1922 is er nog 
discussie geweest om de zuidertoren tot nieuwe vuurtoren te bombarderen, toen de 
zee aan de noordwestkant van het eiland erg veel zand wegvrat, waardoor zelfs het 
statige badhôtel in zee stortte, en ook de vuurtoren bedreigd werd door de zee. Bij 
sommige omstandigheden kwam het zeewater tot amper 20 meter van de toren! 
Gelukkig verzandde de geul en week het gevaar. De zuidertoren bleef zoals hij 
was. 
Rond 1950 werd de waterleiding op Schiermonnikoog aangelegd. Ineens kwam de 
toren weer in de belangstelling als mogelijkheid om druk op het waterleidingnet te 
kunnen realiseren. 
De N.V. Intercommunale Waterleiding Gebeid Friesland maakte plannen om de 
toren van een betonnen reservoir van 50 m3 te voorzien, waarin het water 
opgeslagen kon worden. Op 1 januari 1950 verleende het ministerie van Defensie 
de toestemming hiervoor. Voorwaarde was wel dat het waterleidingbedrijf 



verantwoordelijk werd voor het onderhoud aan de toren, en dat de mogelijkheid dat 
de toren ooit weer als lichttoren in gebruik genomen zou kunnen worden, aanwezig 
moest blijven! En zo werd tussen de derde en vierde verdieping het reservoir 
gemaakt. In het midden kwam een koker, waardoor een trap naar boven leidde.  
Onderin de toren kwamen 3 gesloten stalen filters, die het water moesten zuiveren. 
Bovenop de toren werd er een nieuwe kap geplaatst, en een bij het eiland passende 
windwijzer: een monnik! De aanblik van de nieuwe ‘watertoren’ is tot op heden 
niet meer gewijzigd! 
Omdat de technieken om de druk op het waterleidingnet te houden in de loop van 
de tijd verbeterden, werd in 1992 besloten om het water uit de watertoren te halen. 
Dat gebeurde in juli van dat jaar. De betonnen bak werd intact gelaten. In 1998 
kocht KPN Telecom de toren en sinds die tijd wordt de watertoren gebruikt als 
mast voor het telecommunicatieverkeer.  
En daarom heeft Schiermonnikoog twee torens. Beide even oud. De één is steeds 
verder gemoderniseerd, en gepromoveerd tot Zeeverkeerspost, met alle 
bijbehorende apparatuur en moderne communicatiemiddelen die daarbij horen, de 
ander is rustig dezelfde gebleven, een prachtig, sinds 1991 beschermd monument. 
Qua aanzicht is het nog steeds een oude vuurtoren, desondanks is het, en blijft het, 
onze watertoren! 
  
Bronnen 
E.Tiddens en R.Beumer, Licht op Schier, over vuurtorens en bakens op 
Schiermonnikoog, Peize, 1999, Uitgeverij de vuurtorenbroeders; 
H.G.Jansen, Mededeling van eenige bijzonderheden, betreffende de lichttorens op 
het eiland Schiermonnikoog, in: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, 1854-1855; 
R.van der Veen, Vuurtorens. Over vierboeten, lichtvaarders en markante 
bouwwerken, Groningen, 1981, Uitgeverij Wolters Noordhoff; 
H.Rienks, Nederlandse vuurtorens en havenlichten in oude foto’s en 
prentbriefkaarten, Capelle aan de IJssel, 2002, H.A.Voet. 
 
Kistplaatje 
 
In Koarnjum (Cornjum), 
ten noorden van 
Leeuwarden staat de 
Martenastate, een oude 
buitenplaats. Het oude 
Martenastate werd in de 
15e en 16e eeuw 
bewoond door de 
adellijke familie Martena 



van Burmania Vegelin van Claerbergen.  
Als de slotbewoners gestorven en begraven werden in de kerk, werd er een loden 
plaatje met hun naam, titel, leeftijd, datum van overlijden (en soms nog wat 
gegevens) op de kist geschroefd.  
Begin 2013 kreeg ’t Heer en Feer een email van Gerard Mast uit Stiens, waarin hij 
meedeelde dat er bij een veiling in IJlst kort daarna vijf van zulke plaatjes werden 
aangeboden. Hij stuurde daarbij een foto van één zo’n plaatje – waaruit bleek 
waarom hij deze email naar ons stuurde! 
De tekst op het plaatje luidt: 
Ionkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen, ongelukkig verdronken. 
Bij het Eylandt Schiermonnikoog, Den 29 Augustus 1789, oudt 19 Iaar En 9 
Maanden, 3 September alhier begraven. 
(Wat zou er op 29 augustus 1789 bij Schiermonnikoog gebeurd zijn?). 
Er waren dus vijf van dergelijke plaatjes op de veiling te koop: vier kwamen uit de 
kerk in Koarnjum en één uit de kerk van Dronrijp.  
De kerkvoogden van de kerk in Koarnjum hebben uiteindelijk de plaatjes kunnen 
kopen – het is de bedoeling dat de plaatjes een plek krijgen in de kerk. (De Flapút, 
dorpskrant van Jelsum-Koarnjum, mei 2013).  
(Er zijn meer kerken in Friesland waar dergelijke plaatjes 
te zien zijn – ongeveer 110 plaatjes zijn bekend). 
Nu schijnt het dat het in sommige adellijke kringen ook 
wel gewoonte was om bij een overlijden gedachtenislepels 
uit te delen – en ook naar aanleiding van het sterven van 
de 19-jarige jonkheer Epo Sjuck is dat gebeurd. 
In de verzameling van het Fries Museum is zo’n lepel 
aanwezig; er zijn vijf exemplaren bekend met allemaal 
dezelfde tekst:  
Jonkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claerbergen, 
ongelukkig verdronken. Bij het Eiland Schiermonnikoog, 
Den 29 Augustus 1789, oud 19 jaar En 9 maanden  
(http://hesseldewalle.blogspot.nl/2014/01/friesland-
overlijdens-of.html#gpluscomments). 
Deze lepel is aangekocht door het Friesch Genootschap 
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. (Vijf-en-
vijfstigste Verslag der Handelingen van het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te 
Leeuwarden, over het jaar 1882 - 1883, uitgebracht in de 
vergadering van 25 September 1883.  
aangekocht: 
Zilveren begrafenis-lepel van Epo Sjuck Burmania 
Vegelin van Claerbergen, † 1789). 
In ‘Fries zilver’,  catalogus van het Fries Museum, 1958 is 
een foto afgedrukt van deze lepel. (De lepel is gemaakt in 
1761, door Berend Storm – het blijkt dus dat er wel al 



langer bestaande lepels werden gebruikt en dat daarin een tekst werd gegraveerd). 
 
 
Uit het archief van Bauke Henstra 
 
In 1971 werden er opgravingen op het kerkhof uitgevoerd – in de Dorpsbode van 1 
november van dat jaar stond onderstaand artikel, geschreven (zoals aan het eind 
van dat artikel werd vermeld) door “De heer Hidde Feenstra uit Groningen, die de 
heer Elzinga bij de werkzaamheden uit belangstelling assisteerde ….”.  
 
OPGRAVINGEN OP HET KERKHOF. 
't Was inderdaad de kerkhofmuur 
 
Op 15 en 16 oktober j.l. heeft er op het kerkhof van Schiermonnikoog een 
opgraving plaatsgevonden. Deze werd uitgevoerd door de archeoloog G. Elzinga, 
conservator van het Fries Museum, met behulp van scholieren van de Mavo op het 
eiland. 
Hoewel deze laatsten ijverig met het uitgraven hebben geholpen hebben ze het 
helaas laten afweten toen het zaakje zaterdags moest worden dichtgegooid. 
De opgraving betrof, naar men eerst dacht, de fundamenten van de kerk van 1762, 

hetgeen, zoals schrijver 
dezes direkt al zag, niet 
zo bleek te zijn. Het 
bleek dat de 
muurresten die boven 
water waren gekomen 
resten waren van de 
ringmuur om het eerste 
kerkhof, van 1762.  
 
Rechts G. Elzinga, links 
onbekend (Hidde 
Feenstra?) 
 
In dat jaar nl. heeft de 
Heer van 
Schiermonnikoog een 
kerk laten bouwen, de 
eerste in het huidige 
dorp, omdat de oude te 
Westerburen met 

kerstmis 1760 was weggespoeld. Deze nieuwe kerk blijkt op dezelfde plaats to 
hebben gestaan als de huidige, die in 1866 werd gebouwd. 



In de oude kerk bevond zich aan de oostzijde een grafkelder, 2 voet in en 5 voet 
boven de grond dus eigenlijk een kamer (bestek kerk 1762). Op deze kelder, die 
met fraai houtwerk was betimmerd stond het Hoge Gestoelte der Heerlijkheid, dat 
te bereiken was via een trap, aan de zuidzijde, die op een deur in de oostmuur 
uitkwam. 
Deze grafkelder nu, was hetgeen waar men oorspronkelijk naar zocht; doch deze 
blijkt in de huidige kerk te liggen, onder de preekstoel. In de kelder zijn leden van 
het geslacht Stachouwer begraven geweest. 
Vonden we de kelder niet, wel het oudste kerkhof. In 1762 verzochten enige (rijke) 
ingezetenen aan de "Heer en Eigenaars" om te mogen worden begraven achter de 
nieuwe, in aanbouw zijnde kerk. Dit werd toegestaan, hoewel de Eigenaars volgens 
eigen zeggen de grond wel voor iets anders konden gebruiken. Men moest 25 
gulden aan de kerk geven om een grafstede te krijgen. 

Het kerkhof moest 
worden omringd met 
een muur en worden 
opgehoogd; de dikte 
van deze muur zou zijn 
"twee stenen klinkers", 
inderdaad is het een 
tweesteens muur. De 
ringmuur ligt in het 
verlengde van de 
noord- en zuidmuur der 
kerk. Aan de oostkant 
wordt het eerste 
kerkhof recht af-
gesloten. Aan de 
zuidkant van deze 
oostmuur bevindt zich 
een trapje dat in het 
verlengde ligt van de 
"Lytje Hege", het 
kerklaantje.  Hierlangs 

liep de Heer met zijn gevolg van "Rijsbergen" naar de kerk, ging vervolgens het 
trapje op en bereikte via ‘t kerkhof de oostdeur der kerk, die voor hem alleen 
gereserveerd was. 
De muur is van gele steen gebouwd en van een rollaag voorzien; 't geheel is keurig 
afgewerkt en heeft 't aanzien alsof het nog nieuw is. 
Het begraven op dit kerkhof was streng gereglementeerd. Het was verboden om er 
palen op te zetten, wel mochten (platte) zerken worden gelegd. Elke grafstede zou 
7 x 2½ voet meten. Tussen de graven moesten 'klinkers op de kant gezet' komen. 



Dit is bij de opgraving heel aardig gebleken. Er zijn nl. vele rijtjes rechtopstaande 
steentjes om oude graven gevonden. Er moesten ook op elk graf "klinkers in 't plat 
geleit" komen, doch dat is niet gebleken. De graven waren niet erfelijk. 
Evenwijdig aan de noord- en zuidmuur werd over de hele lengte van het oude 
kerkhof een sleuf gemaakt, waaruit een aantal interessante zerken kwamen, evenals 
een grafmuurtje, dus op een graf gebouwd, waarop een zerk moet hebben gerust, 
die echter niet meer aanwezig is. Langs de zuidmuur werd het graf van Gratia 
Susanna Stachouwer (1741-1867) gevonden, van 1844-1858 bezitster van één 
derde der Heerlijkheid, en niet, zoals op de grafsteen vermeld, van de helft! Verder 
twee zeer gave zerken van Willem Willems, zoon van de "Old Burgemeester" 
Willem Willems en zijn moeder, Nans Freerks, resp. uit 1768 en 1765. 
In 1786 heeft het kerkhof zijn huidige omvang gekregen en het zou weer met een 
muur worden omgeven, hetgeen nooit schijnt te zijn gebeurd. Tot die tijd was het 
oude kerkhof van Westerburen in gebruik gebleven, waar men gratis kon worden 
begraven. 
Tot slot wil ik nog even inhaken op de vraag van de heer Faber in de laatste 
Dorpsbode, over de verdwijning der rouwborden (5) uit de oude kerk; zij zijn bij 
de afbraak in 1866 opgestuurd naar de fam. Tjarda van Starkenborgh te Groningen. 
Mogelijk zijn ze nog (ged.) aanwezig, omdat het bekend is dat deze familie nog 
stukken van rouwborden als wandversiering bezit. 
 
(foto’s archief Bauke Henstra) 
 
Aanvullingen en kort nieuws 
 
Aanvullingen 
 
* André Berends meldde (naar aanleiding van het artikel over de molens op het 
eiland – ’t Heer en Feer 2013, blz. 89 e.v.) dat er op het schoolplein van de 
basisschool een gedeelte van de maalsteen van de laatste molen ligt. 
 
* Piet F. Visser schreef: 
Naar aanleiding van het interessante artikel van Maaike van Boven-Klune, over 
haar moeder en de familie, kom ik even terug op de waarde van het basissalaris van 
dokter Beekhuis als gemeentearts op Schiermonnikoog in 1899. 
Ik raadpleegde daarvoor de website van het Internationaal Instituut voor Sociale 
geschiedenis. 
Uit een berekening via die website heeft de wedde van 1200,00 in 1899, in 2012 
een koopkracht van € 15.850,50. 
Dit geeft naar mijn mening een betere kijk op de financiële situatie van de 
gemeentearts in die tijd. 
 
Kort nieuws  



 
Delpher 
 
Delpher (www.delpher.nl) is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische 
teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke 
instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. In Delpher zijn miljoenen 
gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één 
plek en op woordniveau te doorzoeken. 
Delpher bevat ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 
miljoen pagina’s uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw. Delpher is 
een goudmijn voor iedereen met een behoefte aan relevante informatie voor 
onderzoek. Van wetenschapper tot vrijetijdshistoricus, van student tot journalist. 
Het materiaal op Delpher kan in principe vrij worden gebruikt voor privé-
toepassingen en eigen onderzoek. 
Delpher is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het 
Meertens-Instituut en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), 
Groningen, Leiden en Utrecht. 
Als je zoekt op het trefwoord ‘schiermonnikoog’ kom je het volgende tegen:  
85 boeken in de basiscollectie; 541 boeken in de Googlecollectie; 78.072 
krantenartikelen; 811 tijdschriften; 466 radiobulletins.   
 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters van Schiermonnikoog op 
AlleFriezen.nl 
 
De website www.AlleFriezen.nl wil laten zien wat er in de Friese 
gemeentearchieven te vinden is over alle Friezen, die geboren, getrouwd en 
overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig 
van de vorige eeuw. Het is ontstaan op initiatief van een groot aantal Friese 
gemeenten, de provincie Fryslân, het Streekarchivariaat Noordoost Friesland, 
Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. 
AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de 
Burgerlijke Stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. Ook de gemeente 
Schiermonnikoog (net als veel andere Friese gemeenten) heeft een paar jaar 
geleden besloten zich hierbij aan te sluiten en heeft de openbare Burgerlijke 
Standregisters (geboorteregisters 1811-1902, huwelijksregisters 1811-1922 en 
overlijdensregisters 1811-1942) laten digitaliseren. De scans zijn vervolgens 
gekoppeld aan een bestaande namenindex. 
Zo kan er op verschillende manieren gezocht worden in de akten en registers: 
bijvoorbeeld op gemeente, op voornaam of familienaam, periode of een combinatie 
daarvan. De akte(n) kunnen (gratis!) worden ingezien en desgewenst uitgeprint 
worden. Ook kan er door de registers gebladerd worden.  
Maar niet alleen uit de registers van de Burgerlijke Stand zijn dergelijke gegevens 
te halen. In de gemeentelijke archieven bevinden zich ook bevolkingsregisters. 
Registers waarin de gemeente bijhield wie er in de gemeente woonde, wanneer en 

http://www.delpher.nl/nl/pages/partners
http://www.delpher.nl/nl/pages/partners
http://www.delpher.nl/nl/results/index/query/schiermonnikoog/coll/boeken?redirect=true
http://www.delpher.nl/nl/results/index/query/schiermonnikoog/coll/boeken?redirect=true
http://www.delpher.nl/nl/results/index/query/schiermonnikoog/coll/boeken1?redirect=true
http://www.delpher.nl/nl/results/index/query/schiermonnikoog/coll/ddd?redirect=true
http://www.delpher.nl/nl/results/index/query/schiermonnikoog/coll/ddd?redirect=true
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waar. Hierin staan, vaak per gezin, naast namen ook geboorte- en overlijdensdata 
en -plaatsen, data van aankomst en vertrek, beroep(en), godsdienst en adres. 
Kortom voor stamboom- en historisch onderzoek een belangrijke bron van 
informatie. 
AlleFriezen.nl streeft er nu naar om de scans van de Friese bevolkingsregisters van 
alle gemeenten op de website plaatsen. Om de registers echt toegankelijk te maken 
moeten er nog indexgegevens aan worden toegevoegd. Voor het intypen van die 
honderdduizenden persoonsnamen roept AlleFriezen.nl de hulp in van de 
internetgebruikers. De bevolkingsregisters van de deelnemende gemeenten worden 
op de website geplaatst van www.VeleHanden.nl. 
VeleHanden is een online platform van de firma Picturae waarop musea en 
archieven scans aanbieden, die vervolgens door het publiek worden geïndiceerd, 
een methode die ook wel crowdsourcing wordt genoemd. De bevolkingsregisters 
van de gemeenten Achtkarspelen, Vlieland en Leeuwarden zijn reeds gescand, 
geïndiceerd én beschikbaar.  
Van een aantal gemeenten zijn scans van bevolkingsregisters op VeleHanden.nl 
beschikbaar voor het maken van indexgegevens (naam, geboortedatum, 
geboorteplaats). Sinds kort ook de bevolkingsregisters van Schiermonnikoog!  
Ook hiervoor heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld om de digitalisering van 
de openbare registers mogelijk te maken om daarmee openbare 
overheidsinformatie voor een breed en wereldwijd publiek beschikbaar te maken. 
De vier registers uit de periode 1866-1924 zijn eind vorig jaar gedigitaliseerd en 
vanaf medio februari dit jaar zijn de scans op VeleHanden.nl beschikbaar voor het 
invoeren van indexgegevens. En een klein aantal internetgebruikers en vrijwilligers 
zijn al bezig met de scans van Schiermonnikoog. Maar ook in dit geval is het zo 
dat meer handen meer oplevert. En des te sneller is het eindresultaat te gebruiken 
op AlleFriezen.nl. 
Help ook mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van Schiermonnikoog 
op www.VeleHanden.nl 
Op deze website wordt de gang van zaken goed uitgelegd en na aanmelding en het 
lezen van de invoerinstructie kan er ingevoerd worden. 
Voor verdere informatie mag ook contact opgenomen worden met streekarchivaris 
Tjeerd Jongsma op 0519-222853 of streekarchief@dongeradeel.nl 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a. o16,ver het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een 
boekbespreking te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het 
artikel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een 
ander wel in; want als iedereen dat denkt .... 

http://www.velehanden.nl/
http://www.velehanden.nl/
mailto:streekarchief@dongeradeel.nl


Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Struinen op Schier’, Noorderland, september/oktober 2013, blz. 85-90.  
 
* ‘Niemand kan meer om de Monnik heen!’, Sportkrant NO Friesland, febr. 2014. 
Over de voetbalclub. 
 
* ‘Overzeese woonbeurs’, Leeuwarder Courant (Sneon en snein), 29 maart 2014, 
blz. 16-17. 
Over de tweemaal per jaar gehouden woonbeurs in het Dorpshuis.  
 
Verenigingsnieuws 
 
Beknopt verslag van de ALV op 21 februari 2014 
 
Na de opening door voorzitter Eddie Bakker keuren de ca. 30 aanwezigen de 
notulen goed van de algemene ledenvergaderingen van 2 en 22 februari en 13 april 
2013 en ook het jaarverslag 2013 van de secretaris. 
Na de mededeling dat de vereniging na het ontruimen van de ruimtes in het 
Bezoekerscentrum gebruik kan maken van een afgeschermd deel van de zolder van 
het Witte Huis en van de voormalige drukkerij, komt penningmeester Cynthia de 
Jong aan het woord. 
Een paar hoofdpunten uit haar toelichting bij de financiële stukken: 
De contributie is teruggelopen. Leden hebben opgezegd of zijn overleden. De 
vergrijzing doet zich voelen. De verwachting is dat dit in het komende jaar doorzet. 
In 2013 hebben we geen subsidie aangevraagd. We hebben er geen recht op. 
De oplaag van het vorige Jaarboek was 300 ex. Aan leden werd het onder de 
kostprijs verkocht. Dit jaar is er in overleg met Karin Kamminga gekozen voor een 
nieuwe opzet. Het boekje wordt mooier (kleur!) en dikker. Het zal voor leden € 
12,95 gaan kosten, voor niet-leden € 14,95. 
De contributie blijft € 16,- voor eilander leden en € 20,- voor walleden. 
De incasso van contributies zal begin april plaatsvinden.  
Het incasso-id-nummer van ’t Heer en Feer is: NL73ZZZ400060930000. 
De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening en de begroting, waaronder het 
niet aanvragen van subsidie bij de gemeente. 
Namens de kascommissie (Wyb Jan Groendijk is niet aanwezig) steekt Marijke 
Hoekstra de loftrompet over de financiële administratie. Alles in de puntjes en tip-
top. 
De penningmeester wordt gedechargeerd. 
Als nieuwe kascommissie wordt ingesteld: Eric Augusteijn en Harry Alers.  
Dan doet Arend Maris verslag over de werkgroep Interviews en Hilbert de Vries 
over het Tijdschrift. 



De werkgroep Interviews wil op een andere manier gaan interviewen, nl. in 
thema’s: vuurtorenwachters, bakkers, fanfareleden, enz. 
Er is een fotoboekje over de fanfare in de maak ivm het naderend jubileum. Dit kan 
als themanummer uitkomen. 
Er zijn veel partiële archieven verspreid onder de mensen. Het is zaak die op te 
sporen. 
Het tijdschrift bestaat 15 jaar. Afspraak is om drie nummers à 32-36 pagina’s per 
jaar uit te brengen, maar het is vaak moeilijk die pagina’s te vullen. Hilbert doet 
een oproep om kopij in te leveren. 
Het eerste nummer van dit jaar komt wat later uit dan gewoonlijk, zodat het verslag 
van de ALV erin opgenomen kan worden. 
Er is geen plan om uit te zien naar een andere drukker dan Trion/Nef. Het aanzien 
van het omslag en het formaat blijven ongewijzigd. 
In de daarop volgende bestuursverkiezing worden Helmar Hindriks, Marijke 
Hoekstra en Remko de Bruijne gekozen als opvolgers van de aftredende Remkje 
Bouman-Visser, Marga Flink en Eric Augusteijn. 
Voorzitter neemt afscheid van de aftredende bestuursleden. Hij bedankt ze voor 
hun inzet en reikt als herinnering een wandversierinkje uit. 
Het instellen van een werkgroep ‘Cultureel erfgoed’ dat nu op de agenda staat 
wordt nog even in de ijskast gezet. Het bestuur neemt het voorstel terug in 
afwachting van reanimatie van de Stichting Beheer. 
Het bestuur stelt voor een werkgroep Lespakketten in te stellen, met het doel een 
leskist in te richten om de jeugd op de scholen meer in kennis te brengen met de 
cultuurhistorie van Schiermonnikoog. 
Yne de Jong spreekt de vergadering toe: zij heeft in het verleden meegedaan in een 
soortgelijk project voor alle eilanden. Dat project sloeg op Schiermonnikoog niet 
aan, ook ’t Heer en Feer had geen belangstelling. Het is niet bekend waar het 
materiaal dat zij toen heeft gemaakt en ingeleverd, is gebleven. 
De werkgroep wordt ingesteld en heeft als leden Yne de Jong, Cynthia de Jong en 
Eric Augusteijn. Meer leden zijn welkom, maar melden zich nu niet aan. 
Het bestuur stelt voor dat gezinsleden van betalende leden voor de helft van de 
contributie lid kunnen worden, zonder dat zij het tijdschrift en nieuwsbrieven 
ontvangen. Het voorstel wordt aangenomen met één stem tegen. 
Het bestuur stelt voor, naast de werkgroep Lespakketten, de volgende werkgroepen 
in het leven te roepen c.q. te continueren: 
Archief – papieren uitzoeken, 
De kelder c.q. opslagruimte 
Expositie 
Website begraafplaats 
Interview (bestaat nog) 
Tijdschrift (bestaat nog) 
Voorzitter roept de leden op om in een van de werkgroepen plaats te nemen, maar 
niemand meldt zich aan.  



Leden die belangstelling hebben om in een van de werkgroepen mee te werken 
kunnen zich aanmelden tot 30 april a.s. 
In de rondvraag vraagt Anne vd Helm aandacht voor twee historische 
gebeurtenissen waar ’t Heer en Feer in 2015 aandacht aan zou kunnen schenken, 
namelijk het eerste voorkomen van de naam Schiermonnichoge in 1440 (575 jaar 
geleden in 2015); en de oprichting van een parochiekerk op het eiland in 1465 (550 
jaar geleden in 2015).   
Cor Begeman is niet tevreden over de communicatie tussen bestuur en leden. Hij 
vraagt het bestuur om te overwegen om vaker in het jaar te vergaderen.  
Jan Willem Smaling wil weten waar staat ’t Heer en Feer staat in de Promenade? 
Voorzitter verwijst naar de bewonersbijeenkomst van de Promenade. De indeling 
van de expositieruimte is nog niet bekend. Als we niet meedoen hebben we niets. 
Daarom hebben we zitting genomen in de werkgroepen DNA van 
Schiermonnikoog en Maritiem. We hebben museale en opslagruimte nodig. De 
Promenade geeft die niet of onvoldoende. Het bestuur blijft eigen ruimte zoeken. 
Marijke Hoekstra wil n.a.v. discussie Promenade nu duidelijk horen wat er wel is 
toegezegd.  
De voorzitter: 70 m² is er voor ons beschikbaar verdeeld over de expositieruimte, 
dus niet als één geheel. 
Cor Begeman raadt aan subsidie aan te vragen en daarmee een reserve op te 
bouwen om tzt in een ruimte te kunnen voorzien. 
Voorzitter sluit de vergadering om 22.45. 
Na een korte pauze vertoont Eise Dobbinga een kostelijke film met historische 
fragmenten, in de jaren 60 opgenomen door zijn vader en zijn oom Meindert. 
Voorzitter constateert tot zijn vreugde dat hij op de film staat, als medewerker van 
Romke bij de verbouwing van het campinggebouw. 
Eise krijgt een fles wijn en de vereniging een kopie van de film. 
 
24 maart 2014 
Eric Augusteijn 
Demissionair secretaris 
 
(De volledige notulen staan op de website www.theerenfeer.nl). 
 
Van de bestuurstafel 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering zijn er drie nieuwe bestuursleden gekozen. In 
totaal was er toen weer een vijf koppig bestuur. Deze bestuursleden hebben in de 
afgelopen periode getracht om de verantwoordelijkheden en de functies opnieuw in 
te vullen. Hierin zijn wij echter niet geslaagd. Tijdens de eerste vergadering heeft 
Helmar Hindriks haar functie als bestuurslid teruggegeven. Er bleven vier 
bestuursleden over. De functie van secretaris kon in deze samenstelling niet 
ingevuld worden. Dit was één van de moeilijkheden waar het bestuur mee te maken 
had. Tevens is er een vertrouwensbreuk ontstaan binnen het bestuur wat tot 



resultaat had dat de penningmeester besloot haar functie neer te leggen. De 
nieuwe voorzitter heeft mede door deze beslissing ook besloten zijn functie neer te 
leggen. 
 
De situatie van het ontbreken van een dagelijks bestuur was hiervan het gevolg wat 
de andere twee leden heeft doen besluiten ook hun functie terug te geven. 
 
Wij zijn door deze situatie genoodzaakt om een nieuwe algemene ledenvergadering 
uit te schrijven met als doel het kiezen van een nieuw dagelijks bestuur. 
 
De algemene ledenvergadering is vastgesteld op zaterdag 24 mei om 17.00 uur. 
Locatie is Hotel van der Werff. 
 
Kandidaten kunnen zich melden via het mailadres: bestuur@theerenfeer.nl 
 
Wij begrijpen dat dit tot, opnieuw, een zeer vervelende situatie leidt voor de 
vereniging en betreuren dit ook enorm. Wij hopen dat leden zich melden om zitting 
te nemen in het bestuur waardoor het bestaan van de cultuur historische 
vereniging gewaarborgd blijft. 
 
Tot het benoemen van een nieuw bestuur zullen de lopende (financiële) zaken 
worden voortgezet  door de penningmeester Cynthia de Jong. 
 
Demissionair bestuur ’t Heer en Feer 

mailto:bestuur@theerenfeer.nl
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1 726 gestrand is. 
 

(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma) 
 

  



Van de redactie 
Op het moment dat deze regels geschreven worden is het zomer, maar (hoewel 
het prachtig weer is geweest) lijkt het nu wel herfst. Om een beetje in stijl 
te blijven: Een nieuwe lente en een nieuw geluid; dat schreef de dichter Gorter 
als beginregel van zijn gedicht 'Mei'. Dit zouden we ook kunnen zeggen 
voor de Cultuur Historische Vereniging 'Heer en Feer. Na een - laten we zeggen 
- turbulente tijd, is het te hopen dat ook voor onze vereniging een 'nieuwe 
tijd' aanbreekt: zie de rubriek 'Verenigingsnieuws'. 
Maar, hoewel het bestuur stelt (terecht!) dat achteruit kijken geen zin heeft, 
doen wij dat wel! Maar dat had u vast wel gedacht van een historisch tijdschrift. 
Om te beginnen de Tweede Wereldoorlog in drie artikelen. Maar we kijken 
ook nog verder terug: nemen kijkjes in verschillende archieven en bepalen 
ons bij de oorsprong van een eilander geslacht (waarbij u de naam van de maker 
van het artikel niet hoeft te raden). 
Ook weer een aantal reacties en aanvullingen - ook in foto's. En een aankondiging 
voor een interessante lezing! 
Veel genoegen met het lezen en bedenk: we zijn altijd geïnteresseerd in artikelen 
en andere kopij - wat dat betreft zijn we net een Rupsje Nooitgenoeg! 
 
Kopij voor het volgend nummer graag insturen voor 1 oktober. Het liefst aanleveren 
per e-mail (hgdv@hetnet.nl). 
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De reizen van het stoomschip 'Ittersum' in WO II  

 
Douwe M. Homan  
 
De 'Ittersum' (roepnaam PEXZ) is een vrachtschip van 5.199 Brt/ 9.435 t dea-
dweight, in 1938 gebouwd door William Doxford & Sons te Sunderland (UK) 
voor rekening van de N.V. Stoomvaart Mij. 'Oostzee' (Vinke & Co.) te Amsterdam. 
Afmetingen schip: lengte 130,38; breedte 17,40 en diepte 7,77 meter. Voortstuwing 
door 3-cilinder stoommachine van 2.100 pk, goed voor een snelheid van 11 mijl/h. 
Stoom wordt geleverd door 3 oliegestookte Schotse ketels. 
De 'Ittersum' vaart de gehele oorlog buitengaats onder gezag van kapitein Klaas 
Visser van Schiermonnikoog; aan boord is ook 3e-stuurman Eldert Dobbenga, 
eveneens van Schiermonnikoog. De bemanning bestaat later uit 48 personen. 
inclusief extra gunners en marconisten. Het schip wordt inclusief de schoorsteen 
geheel grijs geschilderd. 
 

 
S.S.Ittersum' (1938-1971) 
 



Bij het uitbreken van WO2 ligt de 'Ittersum' in Buenos Aires graan te laden voor 
Londen via Montevideo, Freetown en Belfast. Daarna volgen een aantal oversteken 
tussen Engeland en de USA. 
Op 13 januari 1941 ligt het schip in Swansea tijdens een Duits bombardement, ook 
de 'Ittersum' wordt getroffen door brandbommen, die echter door de bemanning 
geblust kunnen worden. In april 1941 loopt het schip bij Birkenhead door zwaar 
weer schade op aan roer, olietanks en klinknagels en moet er gedokt worden in 
Liverpool. 
In juni 1941 wordt de weer met graan geladen 'Ittersum' onderweg van Halifax naar 
Londen 's avonds in de Pentland Firth (Nd. Schotland) aangevallen door Duitse 
duikbommenwerpers, maar alle bommen missen het schip, 
Vervolgens via Halifax naar Tampa/ Florida. Bij vertrek uit Tampa  loopt de 'Itter-
sum' aan de grond maar kan op eigen kracht vlot komen. 
De 'Ittersum' vaart zowel alleen als in konvooiverband, waarbij in het laatste geval 
de snelheid aangepast dient te worden aan het langzaamste schip. Torpederingen, 
machineschade, storm en aanvaringen kunnen het systeem flink in de war brengen. 
Bij slecht zicht slepen de schepen een mistboei achter zich aan, een soort surfplank 
met haakse pijp, die een kolom water omhoog spuit, waar het achterop komende 
schip zich kan oriënteren. 's Nachts mag bij uitzondering soms een klein licht ge-
voerd worden. Aan de Engelse oostkust bijv. wordt bovendien een luchtballon 
meegevoerd tegen vliegtuigaanvallen. 
3e-stuurman Dobbenga: Voor het eerst in konvooi van Freetown naar Belfast. 
In het begin ging het wel wat houterig, maar gaandeweg werd het beter. We voeren 
uiteraard zonder enige verlichting, in donkere nachten geen pretje, vooral wat be-
treft koersveranderingen in konvooiverband. Fluitsignalen en vlaggenseinen, daar 
moesten we eerst echt inkomen. Dicht bij Engeland ging het konvooi zigzaggen, 
toen werd het helemaal een heksenketel. Onverwacht kwam er mist opzetten en we 
raakten het konvooi kwijt. We voelden ons helemaal niet veilig, vooral niet toen de 
mist later optrok en we helemaal alleen bleken te varen in een gebied waar de 
meeste duikboten voorkwamen. 
Ondanks de grote psychische druk waaronder men moet werken, is de sfeer aan 
boord onder de bemanning goed. Klaas Visser is aan de ene kant een man van orde 
en gezag en nergens bang voor, maar aan de andere kant ook amicaal t.o.v. ieder-
een. 
Men voelt zich veilig bij hem aan boord. Hoewel hij natuurlijk aangesproken 
wordt met 'kaptein', hebben de matrozen en stokers het onderling altijd over 'Klaas'. 
Hij knutselt graag en heeft een werkbank op de onderbrug, ook heeft hij een geweer 
in zijn hut en gezien zijn stropersverleden op Schiermonnikoog schiet hij met 
voldoening op vogels, die onverwacht aan dek belanden. 
De 'Ittersum' is bewapend met een 4" kanon op het achterschip en 3 Oerlikon en 
Hotchkiss luchtdoelmitrailleurs op de bovenbrug. Er zijn 8 Engelse gunners aan 
boord om deze apparatuur te bedienen, waartoe extra accommodatie wordt bijge-
bouwd in het tussendek bij ruim 5. Voor 2 extra marconisten, om 24 uur per dag de 
radioapparatuur te kunnen bedienen, komen er hutten bij onder de onderbrug. 



Het stuurhuis is gebarricadeerd en gepantserd met beton en staalplaten met kleine 
spleten voor uitzicht en doet dienst als vluchtonderkomen bij luchtaanvallen. 
De roerganger en stuurman van de wacht staan op de open bovenbrug in weer en 
wind en men zal het meegemaakt moeten hebben om te beseffen wat dat betekent in 
de winter op de Noord-Atlantic. 

 
4'' kanon op het achterdek (de man in het witte overhemd is zeer waarschijnlijk 3e 
stuurman Dobbenga) 
 
Op een gegeven ogenblik, liggende in Belfast en wachtend op een nieuwe herin-
deling van konvooien, komt een motorlaunch langszij met een Engelse functiona-
ris, die te diep in het glas gekeken heeft. Klaas Visser laat hem weten, dat hij geen 
zaken doet met dronken Engelse officieren en verzoekt hem het schip te verlaten. 
De 'Ittersum' gaat anker op en vertrekt zonder orders in konvooi, maar wordt aan-
gehouden door een Engels escortevaartuig die bekend maakt, dat dit schip niet 
vermeld staat op zijn lijst en rechtsomkeert gemaakt dient te worden naar Belfast 
om te lossen. 
In oktober 1941 vertrekt de 'Ittersum' vanuit Engeland om via Kaapstad, Mombasa, 
Aden en Beirut begin februari 1942 in Alexandrië ca. 300 Australische militairen 
met hun voertuigen aan boord te nemen met bestemming Adelaide. Dit ivm de 
vrees dat Japanse troepen in Noord Australië zullen landen. Er is accommodatie in 
een van de ruimen beschikbaar maar de Australiërs blijven aan dek in hun eigen 
auto's slapen. De lading bestaat voor een gedeelte uit landmijnen, die in Adelaide 
gelost worden door Italiaanse krijgsgevangenen. Ook wordt Melbourne, Free-
mantle en Bunbury aangedaan. De reddingsmiddelen aan boord zijn onvoldoende 
voor zo'n grote groep mensen en uitsluitend bestemd voor de bemanning. De auto-
riteiten zijn echter van mening dat, aangezien de 'Ittersum' ook een lading landmij-



nen vervoert, er in geval van een torpedo- of bomaanval geen gebruik gemaakt 
zou kunnen worden van welk reddingsmiddel dan ook. 

 
Australische troepen met hun voertuigen aan dek, onderweg van Alexandrië naar 
Adelaide 
 
Daarna gaat de reis via Kaap Hoorn naar Montevideo. De koers is zo zuidelijk 
mogelijk, waardoor het schip in sneeuwbuien verzeild raakt, dit tot grote verbazing 
van enkele Australische bemanningsleden, die nog nooit sneeuw hebben gezien. 
Terug naar Belfast en Barry, vervolgens via Gibraltar naar Algiers, waar inmiddels 
de geallieerde landingen hebben plaats gevonden, hier ontsnapt het schip weder-
om aan Duitse/Italiaanse luchtaanvallen. De lading bestaat o.a. uit legergoederen, 
proviand en benzine in blikken. Daarna volgen reizen vanuit tal van Engelse 
havens naar en van Halifax, New York, Philadelphia, Portland(Maine). Een over-
steek duurt ongeveer 14 dagen, de lading naar Engeland bestaat over het algemeen 
uit graan, hout, legergoederen, stukgoed, tanks en vliegtuigen in kisten. Het schip 
vertrekt altijd leeg uit Engeland, maar neemt dan 3.000 ton mijnsteen mee als bal-
last om zo de schroef onder water te kunnen houden. Op 14-11-1943 vertrekt het 
schip uit New York om in Hampton Roads (Virginia) opgenomen te worden in 
konvooi USG.24 naar Port Said, waar het op 12 december arriveert. 
Vervolgens ligt men 3 weken in Suez en van 10 t/m 11 januari 1944 in Aden om te 
provianderen. 
Matroos P.de Visser staat met een aantal andere bemanningsleden aan de reling: 
Kijk es wie daar aan komt, de kapitein met daarachter een colonne van een stuk of 
tien Arabieren, allemaal met een mand op hun hoofd met verse groente en fruit van 
de markt.  



Klaas was van nature erg zuinig en deed soms zelf van dit soort inkopen aan de 
wal. 
 
De 'Ittersum' gaat nu met lading uit Suez naar Calcutta om 1.500 ton jute te laden 
via Colombo voor Durban. Na op 15 maart 1944 uit Colombo vertrokken te zijn 
worden ze plotseling beschoten, waarschijnlijk door een Japanse onderzeeër. Het 
is ook mogelijk dat er torpedo's gelanceerd zijn die onder het schip door zijn ge-
gaan, gezien het schip door de lichte lading hoog op het water ligt. Door te zigzag-
gen en in een regenbui te kunnen verdwijnen zijn ze mogelijk de dans ontspron-
gen. Assistentie van een Nederlandse Catalina-vliegboot uit Colombo wordt 
ingeroepen, die na uren rondcirkelen niets kan ontdekken. De onderzeeër in 
kwestie zou de I -162 geweest moeten zijn onder commando van LTZ Y.Doi. 
Het is rond hetzelfde tijdstip en in dezelfde buurt dat de 'Tjisalak' van de KJCPL 
getorpedeerd is en de bemanning en passagiers aan dek van de Japanse onderzeeër 
I - 8 ,onder commando van KLTZ Tatsunoseke Ariizumi, voor het grootste deel op 
een afschuwelijke wijze vermoord zijn. 
Vanuit Durban gaat de reis met een lading kolen via Suez naar Bagnoli in Italië, 
vervolgens naar Safi in Marokko om fosfaat te laden voor Engeland. 
Daarna volgen reizen naar Augusta op Sicilië en Napels voor de bevoorrading 
van geallieerde legereenheden in Italië, om vervolgens via Gibraltar weer over te 
steken naar Buenos Aires om graan te laden voor Liverpool. 
Van Liverpool via New York weer met legergoederen naar Italië. Vervolgens naar 

Lagos en Casablanca en terug op 
Hull. Aansluitend via New York 
weer naar Augusta en Napels en 
dan via Lagos, Accra en Oostende 
uiteindelijk naar Nederland. 
 
Op 24 juni 1945 stoomt een kon-
vooi van 17 schepen de Nieuwe 
Waterweg op richting Rotterdam, 
geladen met kolen, benzine, tabak, 
graan, suiker, pinda's, rubber en 
overig stukgoed. 
Hier is ook de 'Ittersum' bij, na ruim 
5 jaar weg geweest te zijn eindelijk 
terug in Nederland. Ontsnapt aan 
lucht- en duikbootaanvallen zijn 
enorme afstanden door dit schip 
afgelegd en is een ongelooflijke 
hoeveelheid goederen vervoerd. 
Dat alles tot een goed einde ge-
bracht mede door de inzet van de 
bemanning en het kordate optreden 
van kapitein Klaas Visser van 



Schiermonnikoog. 
 
Kapitein Klaas Visser (1891-1959) 
 
Derde stuurman Eldert Dobbenga verwoordt het in zijn memoires aldus: 
Mijn eerste schip als derde stuurman was het s.s.'Ittersum'.Aug.'39 werd ik er op 
geplaatst. Wegens oorlogsdreiging door de regering gecharterd om graan te varen 
van Zuid Amerika naar Nederland. 
De laatste keer uit Nederland ver-
trokken op 10 April 1940. Daar op 
10 Mei de oorlog uitbrak konden we 
niet meer terug. 
Op dit schip de gehele oorlog in 
geallieerde dienst gevaren, waarvan 
meestal tussen Amerika en Engeland, 
doch ook reizen rond de wereld. 
Dikwijls op het nippertje ontsnapt 
aan duikboten en bommenwerpers. 
Terug in Nederland op 24 juni 1945. 
Dus een reis van ruim 5 jaar. 
Zij (de 'Ittersum') liet ons de gehele 
oorlog nooit in de steek en we heb-
ben het aan haar te danken, dat we 
heelhuids uit de oorlog terug zijn 
gekomen. 

 
       3e stuurman Eldert Dobbenga (1917-1986) 

 
Na de oorlog wordt de 'Ittersum' weer in de oorspronkelijke maatschappijkleuren 
geschilderd en ingezet in de algemene wilde vaart en soms ook in de lijndienst 
tussen NW-Europa en de Golf van Mexico, de 'Independent Gulf Line ' genaamd, 
een dienst in die jaren door Vinke & Co. opgezet. 
Na slechts 14 dagen binnen te hebben gelegen, vertrekt de 'Ittersum' op 8 juli 1945 
alweer naar zee met bestemming Canada en met bemanningsleden aan boord, die 
na 5,5 jaar amper thuis geweest zijn, waaronder o.a. stuurman Dobbenga en boots-
man Schoot. 
 
Op 18 april 1958 wordt de 'Ittersum' verkocht aan Maritima Ravennate S.A. in 
Ravenna ( Italië) en omgedoopt in 'Triton Maris'. In 1971 wordt het schip in Italië 
gesloopt en komt er een einde aan een 33-jarige levensloop van dit bijzondere 
schip. 
 
Bronnen: 'Vinke & Co. 1860-1985'/H.J.A. Dessens, G.J. van  Dijk; 'Geschiedenis 
van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' /K.W.L .Bezemer; 



Stadsarchief Rotterdam; de heren P.de Visser, A. Dobbenga, W. van Klink, B. 
Henstra en mevrouw A. Visser. 
 
(Red.: Hilbrand Abma vond in het boek ‘Honderd jaar De Ruytermedaille’ op blz. 
118 een anekdote over Klaas Visser: Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Visser 
steeds op zee. In de Indische Oceaan heeft hij, op weg van Calcutta naar Australië, 
een ontmoeting met een Japanse onderzeeboot. Staande op de brug van de Ittersum 
wordt zijn pet van het hoofd geschoten. Hij raapt de pet op van het dek en zet hem 
weer op het hoofd. Tegen zijn stuurman zegt hij: “Ne motte se fedory aik net tichter-
by komme”.) 
 
 
Jan H. Bakker 
 
In ‘t Heer en Feer , jrg14 nr. 3 (blz. 70-80) heeft een artikel gestaan van en over Jan H. 
Bakker, een kleinzoon van Sake van der Werff. In dit artikel zijn gedeelten uit het 
boek van Bakker over zijn leven afgedrukt (de gedeelten die over Schiermonnikoog 
gaan). De heer Bakker schrijft daarin o.a. over de eerste maanden van 1945 toen hij 
als ‘betonarbeider’ op het eiland werkte (zie blz. 76 en 77 van het artikel in ’t Heer en 
Feer).  
Hij stuurde kortgeleden kopieën van de daarbij behorende “Ausweis” en “verlofver-
gunning”. 

 



 

 
 



 
Verlofvergunning 

De arbeider J.H. Bakker, geb. 23-10-25 in Groningen, is werkzaam bij de Vesting-
bouw Dienst Schiermonnikoog. Hij heeft voor de tijd van 26-3-45 tot uiterlijk 3-4-45 
verlof om naar Groningen te gaan. Reden: Bezoek aan ouders (halfjaarlijks verlof). 
Aangezien het openbaar vervoer is stopgezet, neemt B. zijn fiets nr. 88978 mee. De 
grenspolitie wordt verzocht B. te laten passeren. 
Pers. Vergunning nr. G 49 103447    Vestingbouw 
Eiland vergunning 3/45     Schiermonnikoog 
       24-3-45 
       (handtekening) 
 
 
Pieter Brakel (1918-1945) 
 
HIJ KON HET ONRECHT VAN OORLOG NIET VERDRAGEN  
 
Arend Maris  
 
Vader Cornelis Johannes Brakel wordt op 22 juli 1889 te Rotterdam geboren. In na-
volging van zijn vader bezoekt hij na de lagere school het voortgezet onderwijs en 
behaalt vervolgens zijn hoofdakte aan de Kweekschool. Als onderwijzer komt hij in 
dienst van het christelijk lager onderwijs in zijn geboortestad en maakt kennis met de 



op 11 september 1887 eveneens te Rotterdam geboren Helena Adriana van der Kooi. 
Haar vader heeft een groothandel in suiker. Ze trouwen in december 1916. Achtereen-
volgens krijgen ze drie zonen, te weten Willem (Wim) op 8 december 1916, Pieter 
(Piet) op 20 oktober 1918 en Leendert (Leen) op 21 februari 1920. Tijdens de jaren 
voor de klas en even later als hoofd van een lagere school, studeert hij in de avonduren 
en behaalt de benodigde akten voor het geven van Nederlands en de moderne taken: 
Frans, Duits en Engels. Met zijn inmiddels verkregen schoolervaring en de betreffende 
akten, ziet hij in het voorjaar van 1920 uit naar een betrekking elders in het onderwijs. 
Zo leest hij ook een advertentie waarin voor de christelijk lagere school te Schiermon-
nikoog een schoolhoofd wordt gevraagd. Hij waagt de gok, schrijft een sollicitatiebrief 
en krijgt een gunstige reactie. Blijkbaar is de belangstelling voor deze betrekking niet 
zo groot, maar de vraag urgent. Even later reist namelijk de voorzitter van deze 
school, dominee Hasper en voorganger van de gereformeerde kerk op het eiland, naar 
Rotterdam voor een kennismaking. Tijdens het gesprek merkt Cornelis al gauw dat de 
school op het eiland hem graag als hoofd wil hebben.  
 
Afscheid nemen van Rotterdam valt het echtpaar zwaar. Niet alleen zijn beide ouders 
zijn er geboren en getogen, maar ook het merendeel van de familie woont er. Hasper 
slaagt er echter toch in om hen over de streep te trekken. Tezelfdertijd is er aan de 
eilander zeevaartschool namelijk een vacature leraar in de moderne talen. Dit aanvul-
lende aanbod geeft uiteindelijk de doorslag. Op 28 juli 1920 vertrekt het gezin met 
hun drie kinderen, van 4jaar, 2 jaar, en 6 maanden, naar Schiermonnikoog. Ze komen 
aan de Badweg, in de dienstwoning, naast de school te wonen en Cornelis wordt ook 
per 1 november leraar moderne talen aan de eilander zeevaartschool. Tot aan de slui-
ting op 1 september 1934 blijft hij aan deze school verbonden. Op 23 oktober 1926 
heeft nog een gezinsuitbreiding plaats en wordt dochter Martha geboren. 
 
De ouders raken spoedig sterk gehecht aan het eiland en beleven er, naar eigen zeg-
gen, hun mooiste jaren. Na afloop van de lagere school kiezen de drie zonen voor 
vervolgonderwijs aan de vaste wal, gaan naar Rotterdam terug1 en bij familieleden in 
de kost. Dit wordt door de achterblijvende ouders en hun zusje als een gemis ervaren. 
In 1935 besluiten ook zij naar de Randstad terug te keren en wordt Cornelis hoofd van 
een christelijke school te Brielle. 
Lang staat hij daar echter niet voor de klas. In 1938 wordt hij op zijn ogen afgekeurd. 
Zijn afkeuring ervaart hij als een opluchting. Er volgt een verhuizing naar Den Haag2 
en daar geeft hij nog enkele jaren privélessen. 
 

                                                        
1 Wim gaat met een HBS -diploma op zak economie studeren aan de toen nog zo geheten Eco-
nomisch Hogeschool te Rotterdam. Hij promoveert en werkt bij de Verenigde Naties en daarna 
bij de Wereldbank te Washington. Leen bezoekt de Mulo-school te Rotterdam, gaat daarna ook 
naar  de HBS en vervolgens ook economie studeren aan dezelfde Economische Hogeschool  en 
werkt vervolgens op het Departement van Economische Zaken te Den Haag. 
2 Cornelis overlijdt in 1959 op 70-jarige leeftijd en zijn vrouw Helena in 1977 op 90-jarige 
leeftijd. 



Piet wordt op 20 oktober 1918 te Rotterdam geboren. Hij is amper een jaar oud als hij 
de Spaanse griep krijgt, maar die overleeft. Op 2-jarige leeftijd verhuist het gezin naar 
Schiermonnikoog. Hij groeit op in een harmonieus gezin met een lieve zachtaardige 
moeder. Evenals zijn beide andere broers gaat ook Piet na de lagere school terug naar 
Rotterdam voor vervolgonderwijs en bij familie onderdak. Hij bezoekt de gerefor-
meerde Muloschool, aan de Oude Dijk, is geen hoogvlieger, blijft twee keer zitten. Hij 
is moeders lieveling, niet sportief, leeft een beetje teruggetrokken, is een huismus, 
vriendelijk en behulpzaam. Samen met zijn twee jaar jongere broer Leen slaagt Piet in 
1936 voor zijn eindexamen. Dat jaar wordt hij 18 jaar. Het zijn de crisisjaren, de ba-
nen liggen niet voor het oprapen. Piet maakt zich daarover helemaal niet druk. Voor 
militaire dienst wordt hij goedgekeurd, komt bij de grensbewaking, vindt het leuk 
werk en tekent bij.  
 
Kort nadat Duitse troepen Nederland begin 
mei 1940 hebben bezet, wordt Piet uit mili-
taire dienst ontslagen. Samen met zijn broer 
Leen werkt hij vervolgens bij de Arbeids-
dienst. Als gevolg van een toenemende 
Duitse invloed in deze organisatie, stappen 
beide broers in het voorjaar van 1941 op en 
solliciteren bij het zogeheten Rijksbureau. 
Leen krijgt een baan bij het Rijksbureau 
voor IJzer en Staal3 en Piet bij de Groente 
en Fruitcentrale. 
 
Piet is als gereformeerde jongen zeer ge-
zagsgetrouw, Oranjegezind, vaderlandslie-
vend en anti-Duits. Uit overtuiging kan hij 
het onrecht van oorlog niet verdragen. Hij 
vindt dat hij tot actie moet overgaan en 
raakt betrokken bij de afdeling Den Haag 
van een landelijke organisatie die Joodse 
kinderen helpt onderduiken.4  
 
Op vrijdagavond van 5 februari 1943 wordt luitenant-generaal Seijffardt5 door twee 
leden van de verzetsgroep CS-6 in de deuropening van zijn huis neergeschoten en 
bezwijkt de volgende dag aan zijn verwondingen. Een grootse wraakoefening volgt. In 
                                                        
3 Leen gaat als gijzelaar naar Vught. Daarna als dwangarbeider naar de Vogezen en vervolgens 
op transport naar het Zwarte Woud. In deze periode zijn ook de beide andere broers in het ver-
zet terechtgekomen. 
4 Onderduikadressen vinden en vervolgens kinderen onderbrengen. Zie o.a. Bert Jan Flim, 
Omdat hun hart sprak- Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan joodse kinderen in Neder-
land 1942-1945, Kok, Kampen, 1996 
5 Hendrik Alexander Seijffardt (Breda 1.2.1872 - Den Haag 6 februari 1943), chef van het 
Nederlandse Legioen, onderdeel van de Waffen SS 



Den Haag en omgeving pakt de Duitse bezetter enkele honderden jongeren op, meren-
deels van universiteiten en hogescholen, en voert ze af als gijzelaars. Ook Leen en Piet 
worden 's morgens vroeg van hun bed gelicht en gaan via het politiebureau te Loos-
duinen en de gevangenis te Scheveningen op transport naar kamp Vught. De bezetter 
kan daar echter zoveel jongeren nog niet onderbrengen. Er heeft een selectie plaats en 
een aantal wordt weer vrijgelaten. Daaronder is ook Piet. De reden voor zijn vrijlating 
is, dat hij werkzaam is in de dagelijkse voedselvoorziening ten behoeve van de bevol-
king. Na zijn vrijlating hervat Piet zijn werk voor de kinderhulporganisatie. Van korte 
duur echter. In de zomer van datzelfde jaar 1943 wordt een vrouwelijk lid van zijn 
organisatie opgepakt. Ze slaat door en noemt de namen van leden van de afdeling Den 
Haag. Ook Piet zijn naam wordt genoemd6.  
 
Op maandagavond 30 augustus, enkele dagen nadat hij zich die maand verloofd heeft 
met Adrie Beukers, wordt ertussen half negen en negen uur bij zijn ouders aangebeld.  
Na opening van de deur, dringen drie mannen van de Sicherheitsdienst naar binnen en 
vragen naar Piet. Hij is echter niet thuis, maar bij zijn verloofde. Het drietal blijft net 
zo lang wachten tot hij thuis komt.  
 
Iets voor tienen, en niets vermoedend, komt Piet binnen stappen. Hij blijft rustig, als 
hij de drie vreemde mannen ziet, en beseft dat ze hem komen halen. Hij neemt af-
scheid van zijn ouders, zijn zusje en neef en gaat met de mannen mee. Eerst verdwijnt 
hij in de gevangenis te Scheveningen en gaat daarna op transport naar kamp Vught. 
Hij blijft daar tot kort na de invasie op 6 juni 1944 en gaat dan naar Buchenwald. 
Wanneer geallieerde troepen Buchenwald naderen, besluiten de Duitsers een groot 
deel van de gevangenen naar Dachau te verhuizen. Niet per trein, maar lopend. Voor 
velen betekent dit een dodenmars en bezwijken als gevolg van uitputting. Piet behoort 
tot degenen die Dachau bereiken. Hij is dan echter al zo verzwakt, dat hij na aankomst 
meteen in een ziekenbarak wordt opgenomen. Op 29 april 1945 wordt ook Piet door 
Amerikanen bevrijd. Enkele weken later, op 21 mei 1945, overlijdt hij echter alsnog 
aan vlektyfus en wordt aldaar begraven.  
 
Zijn stoffelijk overschot wordt in het voorjaar van 1957 opgegraven en op 9 mei her-
begraven op de Erebegraafplaats te Loenen. Tijdens deze plechtigheid neemt een oud-
medegevangene het woord en hij bedankt Piet alsnog voor de troost en steun die hij 
tijdens zijn gevangenschap voor veel van zijn lotgenoten heeft betekend. Het Joods 
Nationaal Fonds herdenkt Piet door het planten van een boom in Israël, in het Wes-
terweelwoud. 
 
De hierboven gebruikte informatie ontleen ik aan een interview op 21 september 1999 
met zijn jongere Leen Brakel  en bovendien aan de aanvullende schriftelijke informa-
tie die hij mij in 2004 toestuurde.  Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. Bovendien 

                                                        
6 Wat nu volgt is ontleend aan een door Leen Brakel naderhand opgeschreven hoofdstuk 22 uit 
zijn Verhalen over oorlogservaringen. 



dank ik Annelies Brakel en haar neef in Amerika voor hun enthousiaste wijze waarop 
beiden mij hebben voorzien van aanvullende informatie. 
 
Een verkorte versie van dit verhaal is op 4 mei 2014 in de Got Tjark van Schiermon-
nikoog tijdens een herdenkingsbijeenkomst voorgelezen door Christie Harthoorn en 
Esmee Schut. 
 
 
 
 
100 jaar geleden: Bestrating van Waddenzeedijk tot Badweg 
 
In juni was het 100 jaar geleden dat enkele wegen in het dorp werden bestraat: de 
Reeweg (vanaf de Zeedijk); de Middenstreek en van de Middenstreek tot en in aan-
sluiting met de Badweg (de Badweg was al in 1887 bestraat).  
Zie voor een beschrijving het artikel van Durk Reitsma – Trekkende weduwen en 
Waalstraatklinkers; in ’t Heer en Feer, jrg. 3 (2001), nr. 2 (blz. 64 e.v.). 
 
Op deze ansichtkaart van de hoek Langestreek/Badweg kan men zien dat de Lange-
streek nog niet helemaal bestraat was! 
 



 
 
 
Oude foto’s 
 
Nadat het themanummer over 125 jaar 
fanfaremuziek op Schiermonnikoog was 
uitgekomen, kregen we van Adriaan en Hil 
van der Veen (Adriaan is een zoon van 
Leo van der Veen) een aantal foto’s, waar-
bij ook drie foto’s van een aubade van het 
korps aan Leo en Jantje van der Veen ter 
gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk op 
29 maart 1964. Ze woonden in de Midden-
streek op nummer 31.  



(De foto’s waren vrij donker … maar het donker is door Thijs Haasjes enigszins ver-
dreven – met dank!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Vlnr: Eise Meintema, ?, dirigent Otto Postmus (op de rug gezien), achter Postmus 
Bonne Meintema (?), Anton Visser, Aart Broerse, Piet Kooistra, ?, Fope Smits, Rie-
kert Visser, Fenny Broerse, Thiel Broerse. Op de achtergrond (bij de boom) zien we 
de bombardon, die bespeeld werd door Wigle Vlasma (op de vorige foto is Wigle 
beter te zien). 

 
Dat het korps ook wel 
optrad in de muziek-
tent, kunnen we zien 
op deze foto (van 
mevrouw Klasens – 
Badweg 61). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oorsprong van het geslacht Rademaker op Schiermonnikoog 
 



Hendrik Douwe Teensma  
 
Op 8 oktober 1819 wordt een kind geboren uit de ongehuwde Lollina Jacobus Melle-
ma en dat was voor die tijd een schande. Zij gaf hem de voornamen Hendrik Radema-
ker1. In die tijd was het niet gemakkelijk om een kind zonder vader te laten dopen. De 
moeder moest eerst in het openbaar haar zonde bekennen voor de kerkenraad of zelfs 
aan het begin van een kerkdienst anders kon het kind niet gedoopt worden. Meestal 
werd zoiets niet vermeld in de kerkboeken omdat dergelijk onzedelijk gedrag beter 
niet opgeschreven kon worden. Of Lollina ook haar overspeligheid moest bekennen is 
niet bekend. 
Lammert Wiersma (1881-1980) vertelde mij dat het zelfs in zijn jeugd gewoon was 
dat de huwbare mannen  ’s avonds met een ladder door het dorp gingen en keken waar 
er ergens boven in het huis een raampje open was ten teken dat de jonge dame welge-
vallig was om de man te ontvangen. (Meestal sliepen de oudere kinderen op de boven-
verdieping (de zolder) omdat in de twee bedsteden beneden de ouders en de kleintjes 
sliepen). Mocht het gevolg zijn dat de vrouw zwanger raakte dan werd zeer snel ge-
trouwd. Het aantal zeven- of achtmaands kindjes was in het verleden groot. 
Maar was de vader niet genegen de gevolgen van zijn vrijpartij te accepteren dan 
kreeg het kind de naam van de vader. Op deze manier was de vrouw er nagenoeg 
zeker van dat zij ging trouwen met de maker van het kind en ze niet ongehuwd achter-
bleef. Het kind van Lollina kreeg de voornamen: Hendrik Rademaker en in het doop-
boek staat er in het klein nog bijgeschreven “in onecht”2. Flink speurwerk moest ge-
daan worden of er in die tijd een (Hendrik) Rademaker op het eiland verbleef, maar 
dat leverde geen resultaat op en het antwoord, wie de vader was, kon niet achterhaald 
worden. Soms moet je geduld hebben en dan komt er uiteindelijk toch wel een verras-
send antwoord.   
De voornaam “Hendrik” is een algemene naam dus gaf zeker geen uitsluitsel, maar 
Lollina heeft met de tweede naam “Rademaker” meer duidelijkheid gegeven. Of Lol-
lina wist niet wie de maker was, maar waarschijnlijker is dat zij niet wilde kenbaar 
maken wie de maker was, dus: “raad de maker”->  “Rademaker”. 
 
Doopgegevens in doopboek van Hendrik Rademaker: 

 
Later is de tweede voornaam geworden tot een achternaam en dat is begrijpelijk als 
men bedenkt dat als men Hendrik Rademaker vroeg naar zijn naam hij als antwoord 



gaf: Hendrik Rademaker, waardoor men er vanuit ging dat de tweede naam zijn ach-
ternaam was, zo ook bijvoorbeeld bij zijn keuring voor de militie (militaire dienst)3.  
Veel onderwijs zal Hendrik niet genoten hebben want zijn moeder was arbeidster en 
verdiende te weinig geld om de school te bekostigen. Uit de handtekeningen, die Hen-
drik heeft gezet bij zijn keuring voor de militie en bij zijn huwelijk blijkt dat hij wel in 
staat was om zijn handtekening te zetten. 
 

                       
Hendrik heeft het altijd zo gelaten en dat kon omdat men zich op het eiland niet echt 
hield aan de wet die in de Napoleontische tijd (vanaf 1811) ingesteld was om de ach-



ternaam van de ouder(s) verplicht te gebruiken. Hendrik is vijf jaar in dienst geweest 
en veertien dagen na zijn ontslag uit dienst huwde hij met Tomina Remts Feyes.  Bij 
de huwelijksakte wordt nog vermeld dat Lollina Mellema, Hendriks’ moeder, geen 
schrijven had geleerd.   
 
Hendrik en Tomina gingen wonen in het huis van Antje Visser, de weduwe van Tjipke 
Teens Visser (nu Middenstreek 66)4. Het gehele huis bestond uit een noordkant en een 
zuidkant. Antje had de zuidkant van het huis gekocht van de weduwe van Klaas Eises, 
die de pacht van het huis van 1,50 gulden per jaar al elf jaar niet meer kon betalen en 
op deze manier haar pacht nog kon voldoen. 
De beter gesitueerden konden het zich permitteren om een heel huis te huren met een 
pacht van 3 gulden per jaar, maar vaak moest volstaan worden met een half huis. Zo 
ook bij Hendrik Rademaker. 
De noordkant werd bewoond door Jacob Ambrosius Dubblinga4. 
In 1849 koopt Hendrik het huis van Antje Visser voor het bedrag van 40,00 gulden5. 
Dat was in die tijd niet zo duur en Hendrik had genoeg kunnen sparen om het huis te 
kunnen betalen. Alle kinderen zijn er geboren, maar ook Lollina (Hendriks moeder) 
woonde bij haar zoon in huis6. Zoon Marten heeft er zijn hele leven gewoond; hij 
hielp zijn ouders zo goed en kwaad als maar mogelijk is. Vader en zoon waren allebei 
arbeiders en hadden het niet breed. Hendrik kreeg soms van de gemeente Schiermon-
nikoog wat kleine opdrachten, zoals het maken van de weg of het zetten van een ruit.7  
Hendrik en Thomina waren zelfs zo arm dat er geen geld was om aanwezig te zijn bij 
het huwelijk van hun dochter Meinsina op Ameland in 1882, zodat ze d.m.v. een nota-
riële akte toestemming voor het huwelijk gaven.11  In totaal kregen Hendrik en Thomi-
na 9 kinderen.  
 
Hoe de situatie in Huize Rademaker was mag ook blijken uit de memorie van succes-
sie die gemaakt werd na het overlijden van moeder Tomina.9  
In die tijd moest over elke erfenis belasting betaald worden als de nalatenschap meer 
dan 1000 gulden bedroeg. De aangifte van de memorie van successie was als volgt 
(verkorte weergave): 
 



                 

 
 
Bijzonder is het dat de waarde van het huis met erf in eerste instantie op 100 gulden 
was geschat en later, toen gebleken was dat er toch geen successie belasting betaald 
hoefde te worden, is het bedrag verhoogd naar 200 gulden. Een reden zou kunnen zijn 
dat de timmerman Jan Dirks Gaasterland interesse had in het huis omdat hij intussen 
het huis aan de noordkant had gekocht. Dit huis was al rijp voor de sloop  en hij kon 
het tijdelijk nog goed gebruiken als opslagplaats. Later (1898) heeft hij het gesloopt, 



en door de koop van het huis aan de zuidkant kon hij een nieuw huis bouwen om het 
nieuwgebouwde huis met een goede prijs te kunnen verkopen. 
 
In vergelijking met andere memories van successie was er niet veel inboedel. Blijk-
baar waren er wel  twee zeer goede bedden omdat deze een hoge taxatiewaarde heb-
ben. Opvallend is verder nog dat Tomina een zilveren oorijzer had, echt iets om alleen 
op de zondag te dragen en er zo toch netjes uit te zien. 
 
Acht jaar later (1895) sterft Hendrik en de geschatte waarde van het huis met erf be-
draagt nu 50 gulden.10 Gezien het bedrag in die tijd kan het niet veel bijzonders meer 
zijn. Verder worden er geen roerende goederen vermeld, dat betekent dat er geen goe-
deren van waarde aanwezig waren. 
 
Zoon Marten blijft er nog wonen samen met zijn zus Trijntje Maria en later ook hun 
nicht Catharina Mesina Postma.11   
 

 
De oudst bekende foto van het huis Marten uit 1897-1898 , vlak voor de sloop van het 
huis aan de noordzijde. 
Gemaakt door de fotograaf Boelo Pottjewijd. Deze logeerde vaak in het huisje.12 

 
Vlak na het overlijden van Hendrik wordt het huis nog verbouwd.  Het is aannemelijk 
dat er een deur in de noordkant van het huis werd gemaakt nu dat deel gesloopt was 
om zo makkelijker bij de moestuin te komen. Marten overlijdt in 1929 en de erfgena-
men besluiten het huis een jaar later te verkopen. Zij vragen hotelhouder Sake van der 
Werff als gemachtigde namens hen te handelen. Notaris Foecke Aleva uit Anjum werd 
gevraagd om te veilen. De uiteindelijke koper wordt mevrouw Dieuwke Bolman, de 



weduwe van notaris Hendrikus Nicolaas Sluis, die huis met erf koopt voor de hoge 
prijs van 450 gulden13. De kosten voor de koper bedroegen in die tijd 10%! 
Ook koopt zij het erf met tuin aan de noordkant voor 200 gulden14. De grootte van het 
perceel is nu weer zoals deze oorspronkelijk was. Tot en met 1950 is dat onveranderd 
gebleven. Pas na die tijd worden de muur aan de zuidoosthoek en de hoeken van de 
muur aan de noordkant afgebroken omdat ze in een zeer slechte staat verkeerden. Er is 
ook nog een (half) huis aan de noordkant aangebouwd. 
 
Noten: 
1. Burgerlijke stand Schiermonnikoog 1819 
2. Doopboek Schiermonnikoog vanaf 1813 
3. Militiegegevens Friesland 
4. Archief Heren van Schiermonnikoog inventaris nr. 20, jaar: 1843 
5. Register van overschrijving deel 187 nr. 29 
6. Bevolkingsregister Schiermonnikoog 1866-1879 
7. Gemeente archief nr. 900 
8. Notarieel archief, inv. nr. 3039 Repertoire nr. 1142  
9. Memorie van successie,  inv. nr 3083 dagregister 2/158 
10. Memorie van successie,  inv. nr 3091 dagreg. 2/1678 
11. Bevolkingsregister Schiermonnikoog 1900-1924 
12. Foto archief Bram Spier, Gemeente archief Schiermonnikoog map 3 foto 3 
13. Register van overschrijving deel 1978 nr. 73 
14. Register van overschrijving deel 2006 nr. 84 
 
Tot slot de genealogie: 
 
Het Schiermonnikoger geslacht Rademaker 
Generatie I 
 
Hendrik Rademaker (Mellema), geb. Schiermonnikoog op 08-10-1819, arbeider, mo-
lenaar, ovl. Schiermonnikoog op 04-07-1895, tr. Schiermonnikoog op 09-02-1844 met 
Thomina Feyes, d.v. Remt Feyes en Catharina Geertruida Kruizinga.  
geb. Schiermonnikoog op 09-09-1818, ovl. Schiermonnikoog op 19-08-1887. 
Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
1. Remt, geb. Schiermonnikoog op 18-11-1844, ovl. Amsterdam? op 
03-03-1925, volgt IIa. 
2. Jacobus, geb. Schiermonnikoog op 25-04-1846, ovl. in 1908. 
Jacobus wordt op 17 maart 1866 vrijgesteld van militie vanwege broederdienst (= 
broer Remt)a 

3. Catharina Geertruida, geb. Schiermonnikoog op 12-02-1848, ovl. Schier-
monnikoog op 05-12-1927, tr. Schiermonnikoog op 15-06-1871 met Ate de Groot, 
z.v. Hendrik de Groot en Maaike Pieters Visser. geb. Paesens op 30-05-1845, arbei-
der, werkman,  
 ovl. Schiermonnikoog op 03-03-1905. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 



4. Lollina, geb. Schiermonnikoog op 17-11-1849, ovl. Ameland op 04-03-1879, 
volgt IIb. 
5. Feye, geb. Schiermonnikoog op 08-02-1852, ovl. Schiermonnikoog op 
08-06-1852. 
6. Meinsina, geb. Schiermonnikoog op 06-06-1853, ovl. Hollum (Ameland) op 
25-11-1942, tr. Ameland op 25-02-1882 met Gerrit Visser, z.v. Gerrit Jobs Visser en 
Antje Jurjens Smid. geb. Hollum (Ameland) op 21-08-1854, zeeman, bootsman, ovl. 
a.b. driemastschip Europa op 25-06-1903. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
Voor haar huwelijk is Meinsina nog dienstbode geweest bij het gezin van Feye Chris-
tiaan Jaski in Amsterdam (Prins Hendrik kade 13) vanaf 13 augustus 1876 en is pas 
uitgeschreven op 12 maart 1882 net na haar huwelijk.b  Van 20 mei 1870 tot 20 juni 
1870 verblijft ze in Groningen.a 

7. Feye, geb. Schiermonnikoog op 07-08-1855, ovl. Oostdongeradeel op 
05-02-1942, volgt IIc. 
8. Marten, geb. Schiermonnikoog op 12-09-1857, ovl. Schiermonnikoog op 
23-11-1929. 

Hij was arbeider en bleef ongehuwd. 
Op 12 maart 1877 wordt Marten aangewezen om zijn dienstplicht te vervullen. Hij 
had zich opgegeven voor de zeemilitie maar is daar niet voor in aanmerking gekomen. 
Dit was niet zo verwonderlijk omdat hij geen enkele ervaring op zee had. Hij heeft zijn 
militaire dienstplicht vervuld van 5 mei 1877 tot en met 4 mei 1882.a  Het naambordje 
op het huis dat op Middenstreek 66 staat met de naam Marten is een herinnering dat 
hij daar zijn hele leven heeft doorgebracht. 
9. Trijntje Maria, geb. Schiermonnikoog op 01-06-1860, ovl. Schiermonnikoog 
op 30-01-1931, tr. Schiermonnikoog op 02-09-1909 met Klaas Teensma, z.v. Jeppe 
Jans Teensma en Ytje Tjeerds Visser. geb. Schiermonnikoog op 04-08-1842, zeeman, 
koopman, ovl. Schiermonnikoog op 12-02-1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Trijntje Maria is dienstbode geweest in het gezin van Johannes Groeneveld (zeeva-
rende) in Amsterdam (Damrak 58) van 23 april 1881 t/m 16 maart 1882.b  
 
Generatie II 
IIa. Remt Rademaker, zn. van Hendrik Rademaker (I) en Thomina Feyes,  
 geb. Schiermonnikoog op 18-11-1844, zeeman, stuurman, bootwerker, 
werkman ovl. Amsterdam? op 03-03-1925, tr. Schiermonnikoog op 18-11-1868 met 
Maaike Posthumus, d.v. Jan Freerks Posthumus en Anneke Hendriks Docter. geb. 
Schiermonnikoog op 06-05-1846,  
 ovl. Amsterdam? op 08-10-1921. 
Remt gaat op 7 mei bij de zeemilitie, heeft zijn diensttijd na vier jaar erop zitten en 
verlaat de zeemilitie op 7 mei 1868.a Zes maanden later huwt hij.  
Het gezin (met 3 kinderen) vertrekt op 28 juni 1871 naar Den Helder en gaan op 24 
maart 1873 weer terug naar Schiermonnikoog om vervolgens op 7 september 1874 
weer naar Den Helder te gaan c,d en op 24 september 1889 verhuizen ze naar Zaan-
dam.e 

Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
1. Hendrik, geb. Schiermonnikoog op 16-08-1869, ovl. voor 1884. 



2. Anna Frederika, geb. Den Helder op 01-10-1871, ovl. Den Helder op 
21-08-1938, tr. Den Helder op 19-08-1897 met Jozeph Adrianus van Schijndel, z.v. 
Bernardus van Schijndel en Neeltje Kalis. geb. Den Helder op 27-05-1868, schoen-
maker. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
3. Thomina, geb. Schiermonnikoog op 30-09-1873, tr. Amsterdam op 
03-04-1902 met Jan Piet van Meeuwen, z.v. Hendrik van Meeuwen en Maria Dirkje 
Versteeg. geb. Vuren op 20-03-1877, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
4. Remt, geb. Den Helder op 03-01-1876, ovl. Naarden op 22-02-1897. 
In 1896 moet Remt voor de Krijgsraad van de Landmacht komen.f 
5. Jan, geb. Den Helder op 17-12-1878, bootwerker, pakhuisknecht  
tr. Den Helder op 25-02-1925 met Geertje Brouwer, d.v. Bartholomeus Adrianus 
Brouwer en Berendina Sterken. geb. Amsterdam op 28-03-1890. Uit dit huwelijk geen 
kinderen. 
6. Maaike Jans, geb. Den Helder op 08-11-1881, tr. Amsterdam op 09-11-1904 
met Adrianus Kamp, z.v. Albert Kamp en Barendina Charlotta Margaretha Gersen. 
 geb. Amsterdam op 14-05-1881, zeeman, kraandrijver.   
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
7. Hendrik, geb. Den Helder op 20-05-1884, ovl. Den Helder op 25-07-1884. 
8. Jellina Geertruida Cornelia, geb. Den Helder op 15-12-1885, tr. Amsterdam 
op 18-07-1907 met Hendrik Swart, z.v. Hendrik Swart en Trijntje Leien. geb. Amster-
dam op 13-07-1886, kruidenier. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
9. Hendrik, geb. Zaandam op 26-11-1889, ovl. Amsterdam op 14-06-1929, 
volgt III. 
 
IIb. Lollina Rademaker, dr. van Hendrik Rademaker (I) (arbeider, molenaar) en 
Thomina Feyes, geb. Schiermonnikoog op 17-11-1849, ovl. Ameland op 04-03-1879,  
 een dochter: 
1. Hendrika Thomina Rademaker, geb. Schiermonnikoog op 14-03-1871, ovl. 
Muiden op 18-04-1949, tr. Muiden op 21-03-1890 met Dirk Dolman, z.v. Dirk Dol-
man en Cornelia Van den Berg. geb. Muiden op 03-09-1867, werkman, ovl. Muiden 
op 04-12-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
 Lollina Rademaker, tr. Schiermonnikoog op 12-05-1875 met Mark Alberts 
Postma, z.v. Albert Postma en Remke Pieters van der Lunen. geb. Ameland op 
25-08-1849, arbeider, ovl. Nes (Ameland) op 10-01-1923. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
Het paar blijft de eerste drie jaar op Schiermonnikoog wonen en vertrekken op 7 mei 
1878 naar Ameland.c 

 
IIc. Feye Rademaker, zn. van Hendrik Rademaker (I) (arbeider, molenaar) en 
Thomina Feyes, geb. Schiermonnikoog op 07-08-1855, arbeider, metselaar, ovl. Oost-
dongeradeel(ODD) op 05-02-1942, tr. (1) Schiermonnikoog op 29-11-1876 met Griet-
je Vellinga, d.v. Hendrik Vellinga en Akke de Jong. Weduwe van J.H. v.d. Ploeg geb. 
Birdaard op 22-03-1849, ovl. Schiermonnikoog op 04-05-1881. 



  
 Uit dit huwelijk een dochter: 
1. Thomina, geb. Schiermonnikoog op 18-11-1877, tr. Dokkum op 09-03-1902 
met Jacob Haaima, z. v. Piebe Jacobs Haaima en Jacoba Thijssens Braaksma. geb. 
Oostrum (ODD) op 15-05-1874, blikslagersknecht, ovl. Enkhuizen op 21-02-1956. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
 
 Feye Rademaker, tr. (2) Schiermonnikoog op 24-09-1902 met Tjitske van der 
Geest, d.v. Gabbe van der Geest en Betje Martens Vil. Weduwe van Harmanes Onnes. 
geb. Schiermonnikoog op 10-10-1853, ovl. Oostdongeradeel op 19-12-1941. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Generatie III 
III. Hendrik Rademaker, zn. van Remt Rademaker (IIa) en Maaike Posthumus, 
geb. Zaandam op 26-11-1889, smid ,bankwerker, ovl. Amsterdam op 14-06-1929, 
tr. Amsterdam op 21-08-1912 met Johanna Margaretha de Roos, d.v. Jacobus Hendrik 
de Roos en Johanna Margaretha Barkemeijer. geb. Amsterdam op 30-11-1891. 
Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
1. Remt Jan, geb. Amsterdam op 19-08-1913, ovl. Watergraafsmeer? op 
19-02-1923. 
2. Johanna Margaretha, geb. Amsterdam op 17-09-1914. 
3. Hendrik, geb. Amsterdam op 09-06-1921. 
4. Maaike Jans, geb. Amsterdam op 20-10-1926. 
 
Noten: 
a. Militiegegevens 
b. Gezinskaarten Amsterdam 1874-1893 
c. Bevolkingsregister Schiermonnikoog 1866-1879 
d. Bevolkingsregister Den Helder 1866-1879 
e. Bevolkingsregister Den Helder 1880-1917 
f. Noord Hollands archief inventaris nummer 152, dossier nr. 75 
 
Alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata zijn uit de akten van de betreffende ge-
meenten gehaald. 
 
 
Uit oude archieven 
 
Hendrik Douwe Teensma  
 
Met het oog op een vervolg van mijn boek Schiermonnikoger geslachten kom ik bij het 
verzamelen van de gegevens in de archieven interessante dingen tegen, die ik u niet 
wil onthouden.  
 
Een huwelijk dat niet door ging. 



 
Op 11 september 1801 doen Jurjen Teunissen (Buurmans) en Lamberta Hendriks 
Dublinga aangifte van hun voorgenomen huwelijk. Maar in 1804 trouwt Lamberta met 
Jan Romkes Dijkstra i.p.v. met Jurjen. Nu was er een reële mogelijkheid dat Jurjen op 
zee met het schip vergaan zou zijn. In die tijd geen ongebruikelijke aanname. Deze 
gedachte heb ik toen dan ook verwoord in het boek Schiermonnikoger geslachten, 
p93. Nu ik beschik over gegevens uit het gerechtelijke archief van Schiermonnikoog 
kwam ik onderstaande rechtszitting tegen met de werkelijke reden. 
Comparitie op den 18 novembris 1802 voor het gerechte van Schiermonnikoog. 
Op heeden de 18 novembris 1802 compareerden voor den gerechte van Schiermon-
nikoog Jurjen Teunis en Lambete Hendriks Dublinga, weleer verloofde en ondertrou-
de bruidegom en bruid, dewelke in volle geregte en ter presentie van de eerwaarde 
kerkenraad van deese gemeente (uit hoofde van dringende reden) verklaarden elkan-
der te ontslaan van de onderlinge verbintenis als verloofde en ondertrouwde bruide-
gom en bruid, wijl het de Goddelijke voorzienigheid behaagd heeft hem bruidegom 
met blindheid aan beide zijne oogen te bezoeken, uit welker hoofde hij bruidegom niet 
in staat is voor het noodige onderhoud, dat in de egten staat vereist word, te kunnen 
zorgen; en geen middelen hebbende om van te kunnen leeven , daartoe geen lust heb-
bende om zijne bruid langer op te houden met een hoop die vermoedelijk buiten grond 
is, en haar verder voor andere ellenden te bevrijden, zo is het, dat wij voors, bruide-
gom en bruid ons weederzijds van onse onderlinge verbintenis ontslaan en elkanderen 
volkoomen vrijheid geven om na deesen ons wederom te moogen verbinden aan een 
andere persoon en met dezelve, een wettig huwelijk voltrekken, nietteegenstaande de 
huwelijksproclamatiën voor ons weleer zijn afgeloopen; aldus ontslaan en alkaar in 
vrijheid gesteld, met goedkeuringe van het geregt en met derzelver approbatie. 
Ter bevestiginge heb wij deese eigenhandig met ons gewoone merk of verteekeninge 
bevestigd. Actum in de regtkamer van Schiermonnikoog, dato als booven. 
N.B. De geweesen bruidegom Jurjen Teunis heeft hardnekkig geweigerd deese voor- 
en boovenstaande acte van ondbinding te teekenen, nietteegenstaande hij ronduit bleef 
verklaren Lamberte H. Dublinga van zijn persoon vinaal vrij te stellen. En is over 
zulks deese door de president van den geregte beneffens den secretaris onderschreven. 
Actum in de regtkamer als vooren. 
       Feije Pieters 
       President 
  
       J.P. Crook 
       Secretaris 
 
Een trieste situatie voor de blinde Jurjen. Hij sterft op 3 maart 1828 op het eiland. 
 
Een verkeerd uitgevallen grap 
 
Het lijkt erop dat het onderstaande een leuk bedoelde actie met een visnet was om een 
kind te vangen, maar het loopt verkeerd af zoals we kunnen lezen in het Gerechtelijk 
Archief van Schiermonnikoog: 



 
Regtdag gehouden voor de door de hoogwelgeboren Heer van de vrije een Erf Heer-
lijkheid Schiermonnikoog beneffens de borgemeesters Lammert Jans, Jakkel Harms en 
Willem Reinders actum den 23 Junij 1753. 
 
Trijntie Arents huis vrouw van Fokke Wijbes  
    Impetrant (=eiser) 
Livius Dublinga gedaagde om vergoedinge van meesterloon wegens des impetr. kint. 
welkers gedaagde door het werpen van een vischnet van de solder des impetrants kint 
sijn been gebrooken heeft. 
 
Het Edele Geregte de mondelijke debatten gehoort hebbende, regt doende in de name 
deser Heerlijkheid oordeelt den Eisch van de Impetrant gefundeert, en Condemneert 
diens volgens de gedaagde Livius Dublinga het meesterloon van des Impetrants kints 
beenbreuk te betalen dog sullen andere onkosten blijven ten laste van de Impetrante 
exempt de regts kosten hier over gevallen, welke sullen sijn gecompenseert aldus ge-
daan in de Regtkamer van de Heerlijkheit Schiermonnikoog den 23 Junij 1753. 
 
        Ten ordtie 
voors: 
        G: Dublinga 
Geed. Clercq 
 
Trijntie is net een maand met Fokke Wijbes getrouwd. Het kind is waarschijnlijk het 
6-jarige zoontje Marten, dat als enige geboren is uit het vorige huwelijk van Trijntjen 
Arents met Homme Martens. 
 
 
 
Geestelijkheid op Schiermonnikoog 
 
Van P.F. Visser uit Kollum kwam het volgende emailbericht. 
 
Eind december 2013 verscheen het proefschrift van dr O.D.J. Roemeling: ‘Heiligen en 
Heren, studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600’. 
 
Het jaartal geeft al aan, dat over het geestelijk leven op Schiermonnikoog niet het 
meeste in het, overigens 469 bladzijden dikke, boek zal zijn te vinden. Wat er over 
speciaal over Schiermonnikoog in de bijlage van deze studie is opgenomen geef ik 
graag door: 
 
Patroon: Johannes Baptist 1) 
Bijzonderheden: op 6 november 1465 wordt de kapel op het eiland, sedert onheugelij-
ke tijden eigendom van het klooster Klaarkamp dat aldaar een uithof en kerkhof heeft, 
tot parochiekerk verheven. 2) 



Pastorie 
1528       Bernardus 
Pastoor alhier, wordt 18 februari 1528 door het Hof veroordeeld tot het betalen van 
accijns voor dranken die hij aan gasten op het eiland schenkt. 3) 
1550 – 1551  Lucas Dirksz. 
Komt als pastoor alhier voor 15 juni 1550 4) en 31 maart 1551.5) 
1580  Joannes Adriani Groningensis 
Was pastoor te Paesens en eveneens te Schiermonnikoog: als pastoor van beide dor-
pen wordt hij op 14 september 1603 genoemd. 6) Enkele jaren daarvoor was hij hier 
schoolmeester. Hij was conventuaal van Klaarkamp en ontving regelmatig pensies van 
de provincie voor het onderhoud van een (zijn) weeskind. Hij leefde 24 augustus 1618 
nog. 7) 8) 
 

1) Verhoeven, 102: Luidklokken in Friesland voor 1850 
2) Arch. Klooster Klaarkamp nr 2 reg 37 
3) Hof, nr 16480, 146v-147 
4) NA, Arch. ACB nr 944 
5) GAG, GA Groningen, RF. 1551/13. 
6) Arch. Bestuursinstellingen 1580-1795 nr 2471, 269v. 
7) Arch. Bestuursinstellingen 1580-1795, nr 2554, 3. 
8) In zijn boek: In het voetspoor van monniken, noemt Arie van der Stoep op 

pagina 29 deze persoon als schoolmeester. Roemeling noemt hem eveneens 
pastoor en voegt aan de door van der Stoep vermelde namen Groningensis 
toe, wat aangeeft dat hij vermoedelijk uit de provincie of stad Groningen af-
komstig zou zijn. 

 
Admiraliteit van Friesland 
 
De Nederlandse marine was gedurende de periode van de Republiek verdeeld over vijf 
admiraliteitscolleges: drie in Holland (Rotterdam, Amsterdam en Hoorn/Enkhuizen), 
één in Zeeland en één in Friesland. Gezamenlijk zorgden zij voor de bouw, het onder-
houd en de uitrusting van de vloot en de werving van opvarenden. De financiering 
kwam deels tot stand uit eigen middelen - via tal van kantoren verspreid over het hele 
land werd belastinggeld uit konvooien en licenties geïnd - en deels via jaarlijkse bij-
dragen van de provincies. De vloot had in eerste instantie een defensieve taak ter be-
scherming van de koopvaardij en pas in de tweede plaats een offensieve. 
De Friese Admiraliteit was dus één van de Admiraliteiten ten tijde van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden; ze werd opgericht op 6 maart 1596 en ontbonden 
in 1795, toen de Franse tijd in Nederland aanbrak. 
 
Tot 1645 zetelde de Friese Admiraliteit in Dokkum, aan het Grootdiep: eerst in het 
Blauhuis aan de Diepswal, daarna in het dwars daarop in 1618 opgetrokken Nieuwe 
College. Het Oude College, met de toren, werd in 1684 afgebroken. 
In de haven waren de voorzieningen aanwezig die de Friese Admiraliteit nodig dacht 
te hebben voor de twee oorlogsschepen die de Wadden onder controle moesten hou-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Admiraliteit
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den. De voorzieningen voor het uitrusten van meer schepen waren niet aanwezig, 
maar werden ook niet nodig geacht. Toen er later toch de behoefte ontstond aan grote 
oorlogsschepen, werd uitgeweken naar andere havens. Van 1620 tot 1636 werden dan 
ook de grote oorlogsschepen van de Admiraliteit uitgerust te Amsterdam. In 1636 
werden de schepen nog een korte tijd in Rotterdam gestationeerd. Al in 1631 gingen er 
in het Friese college stemmen op om naar Harlingen te verhuizen. De Bequamer situa-
tie van den Stadt Harlingen ende andere commoditeyten, dienende tot den Equipagie 
ter zee ende affweringe van des vijandts dagelijckse attentaten waren hiervoor de 
reden. Pas tien jaar later werd er een commissie ingesteld die de mogelijkheden voor 
de verhuizing moest onderzoeken. 
Een jaar later, op 18 augustus 1643 werd een reglement opgesteld waarin de bepalin-
gen voor de verhuizing werden opgenomen. Op 1 maart 1644 viel de definitieve be-
slissing om te verhuizen. In de loop van 1645 vond de verhuizing plaats. De Admirali-
teit kreeg een gebouw aan de zuidzijde van de Zuiderhaven; en later ook nog een pand 
aan de Noorderhaven.  
Veel bronnen van de Friese Admiraliteit zijn er tegenwoordig niet meer over. Bij de 
grote brand van 12 op 13 februari 1771 in Harlingen ging niet alleen vrijwel al het 
archiefmateriaal van de Admiraliteit in vlammen op, maar daarnaast ook vele kaarten 
en documenten met betrekking tot de geschiedenis van Friesland. Het weinige reste-
rende archiefmateriaal werd overgebracht naar het Departement van Marine te Den 
Haag. Toen daar op 8 januari 1844 brand uitbrak, verging al het resterende archiefma-
teriaal. 
 
Toch zijn er een paar notulenboeken (uit 1599 en 1601) bewaard gebleven en deze 
zijn op internet gezet door M.H.H. Engels uit Leeuwarden.  
Schiermonnikoog komt hierin een paar keer voor. 
 
ADMIRALITEIT IN FRIESLAND - Dokkum 1599 
* Notulen- en resolutieboek, van het zeekantoor voor convoyen en licenten, van 
de hand van secretaris Johannes Saeckma * Uitgegeven door M.H.H. Engels - 
Leeuwarden, druk 1999, internet 2001 
 
03-23 Vrijdach * Den 23en Martii **  
 
Ten versoucke van Johannis Adriani opsichter vanwegen desen collegie op t'eylandt 
van Schiermonike-oogh is de convoymeester Epe Barles gheordonneert, dat hij den-
selve voor zijne dienst de verschene gagie sal uytkeren ter somme van 12 ll. 
 
Admiraliteit in Friesland - Dokkum 1601 
 
Notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten 
- bewaard gebleven dankz~ van Beyma thoe Kingma - uitgegeven door M.H.H. Engels, 
Leeuwarden, ME, 2001  
© M. Engels 8925 HC 8 
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Vrijdach, den XV Maii 
 
Is Joanni Adriani opsiender op Schiermonnickoghe ordonnantie gepasseert van sijn 
verschenen tractement, op conditie nochtans dat men hem daermede voortaen sijn 
dienst ontseytt ende dienvolgens van sijn eedt oeck ontslaet. 
 
Maendach, den XXV Maii 
 
Is Jochum Laurenszn. tott opsiender gestelt opt eylant Schiermonnickoghe, om goed 
regard ende toesicht te nemen dat gheen schollen ende andere waren vant eylant uyt-
gevuert en werden voer ende alleer die behoirl. angegeven ende t'recht van convoyen 
daervan betaalt sal wesen ten comptoire alhier offt op enich ander comptoir. 
 
Dingsdach, den XVI. Jun. 
 
Opt request bij Joachim Lourens opsiender opt eylant van Schiermonnickoghe geprae-
senteert, die versochte te weeten hoe hij hem soude hebben te dragen ende waernae te 
reguleren int vorderen vant convoy off licent van de neutralen, die enich schelvisch 
geraecken sullen uyttet eylant te vueren offt op de stroomen te coepen, is geappoinc-
teert: d'Raden ordonneren ende belasten d'suppliant goede opsicht te hebben ende 
dengenen, die enich schelvisch naer neutrale plaetsen sullen vervueren, daertoe te 
houden, ten einde voor yder hondert betaelt werde drie stuvers ende dat soewel van 
visch die in zee offt op de stroomen vercofft als opt eylant gebracht ende vandaer 
uytgevuert sal werden.  
Sijnde voorts geresolveert dat men den voernoemde opsichter sal tosenden enighe 
billietten, verfattende tgene vs. is, mitt belastinghe van d'selve t'affigeren ende aen te 
plecken ter plaetse daer se van enen yegel. sullen conen gelesen werden, ten einde 
niemant daervan enige ignoratie sal hebben te praetenderen. 
 
Maendach, den V Octobr. 
 
Alsoe men verstonde dat de vrijbuyter Jacob Thomaszn. in see gesien was niet verre 
van Schiermonickoghe met intentie ongetwijffelt om aldaer offt elders daer hij de 
gelegentheytt best sal vinden, in te sluypen ende soe binnen op de Wadden t'geraken, 
ende d'goede ingesetenen deser lantschappe ende den zeevarende luyden toe bescha-
dighen, is geresolveert om alle schade die bij d'voornoemde vrijbuyter soude mogen 
gedaen werden, voor te comen, d'capit. Cleys Bauckes te belasten dat hij hem met het 
oirlogschip sal hebben datel. te verfueghen naet eylant van Schiermonickoghe ende 
aldaer opten vlackte voor het gatt blieven legghen goede wacht houden tot naeder 
dispositie. 
 
(Wikipedia; de site van M.H. Engels over de Friese Admiraliteit te Dokkum). 
 
 
Reacties en aanvullingen 
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Als eerste een reactie op een artikel in het vorige nummer van ons tijdschrift. 
 
Geachte redactie, 
  
Uiteraard las ik met belangstelling het nummer van 't Heer en Feer; jaargang 16, nr. 1. 
  
Met betrekking tot het artikel over de Mellemagevels wil ik graag iets opmerken. 
In de eerste plaats het ontbreken van gegevens over de bronnen, anders dan dat dit een 
kopie is van het artikel dat in de Dorpsbode verscheen.  
De gegevens komen vrijwel overeen met het artikel van Herma van den Berg in het 
boek Noordelijk Oostergo, de Dongeradelen, in de serie over de monumenten van 
Geschiedenis en Kunst uitgegeven door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te 
Zeist, met dien verstande dat mevr. van den Berg de familie Riemersma noemt terwijl 
de auteur van het artikel in t Heer en Feer spreekt over Remmersma als de familie die 
zich naar de oorspronkelijke eigenaar van de state: "Mellema" noemde. In hoeverre de 
Schiermonikoger familie Mellema afstamt van de Mellema's uit Oostrum valt moeilijk 
te bewijzen. Van de eerste Mellema in Schiermonnikoger geslachten wordt aangeno-
men dat deze in 1645 is geboren - zie pag. 208 - waar is niet bekend. De Mellema's in 
Oostrum worden in de 15e eeuw genoemd volgens Herma van den Berg. Dat is 200 
jaar eerder dan de familie Mellema op Schiermonnikoog. 
  
Het huis met de trapgevels in de Middenstreek, geïnspireerd door een afbeelding van 
Mellemastate te Oostrum vererfde van de heer T.L. Mellema aan Teuneke Mellema, 
die met Arend Hauer trouwde. Zij was niet een zuster, maar een dochter van Theunis 
Lourens Mellema. Zie Schiermonnikoger Geslachten  blz. 217. 
 
Wat is gedrukt en gepubliceerd wordt vaak als waar aangenomen, zeker als dit in 
verschillende organen is vermeld. 
Vandaar mijn poging om dit recht te zetten als ik meen dat dit niet het geval is. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Pieter Fokkes Visser 
 
Er kwamen twee reacties op het themanummer over 125 jaar Fanfaremuziek. 
 
Joop Postmus uit Velserbroek schreef het volgende: 
 
Met veel genoegen heb ik het boekwerkje “Blazend en trommelend Marcheren door 
de tijd” doorgebladerd en gezien dat mijn vader er vele malen in voorkomt. (Red.: 
Joop Postmus is dus de zoon van Otto Postmus). Met het Fanfare corps Schiermon-
nikoog heeft hij toen op vele concoursen heel wat prijzen gewonnen. Nu worden er op 
het eiland ook concoursen gehouden, maar dat was in zijn tijd nog niet aan de orde. 



Daar ik geen abonnee ben van de dorpsbode heb ik uw oproep om u van foto’s te 
voorzien niet gelezen. Maar nu ik het in bezit heb, wil ik het alsnog ongevraagd voor-
zien van een paar aanvullingen en correcties. 
 
Bladzijde 25: achter vermoedelijk Willem Verver, is Jacob Drent met grote Bas zichtbaar. 
 
Bladzijde 27: Links naast de Grote Trom is niet Leo v/d Veen maar Jan Gardenier met bek-
kens. Achter Gientje loopt Leo van der Veen en daarnaast Wieger van der Geest. Achter Jan 
Gardenier loopt Klaas Matroos. De man met de grote Bas, helemaal achteraan links in de 
rij, is Jacob Drent en daarvoor loopt Joop Postmus en naast mij, in de midden met cornet is 
Jaap Gardenier. 
 
Bladzijde 29: Rechter rij op de foto, achter Teun de Jong loopt Wieger van der Geest Wie 
achter Wieger van de Geest loopt weet ik niet, lijkt op Henk Drent. Daarachter Marie de 
Jong en daar weer achter Jaap Gardenier blazend op de cornet en daarachter met grote bas 
Jacob Drent. Aa  n de andere kant achterin op de foto helemaal links met PIT pet en alt-
hoorn herken ik Riekert Visser. In de middelste rij loopt twee plaatsen achter Harm Drent 
een man met witte pet, vermoedelijk Bonne Meintema en daar achter loop ik zelf (blonde 
haren). 
 
Bladzijde 36: Achter Coba van der Geest is zichtbaar Klaas Matroos die in de rechter 
rij (linker rij op de foto) loopt. Wie de man met hoed is weet ik niet maar volgens mij 
loopt Riekert Visser er naast met de PTT pet op. 
 
Bladzijde 38: In de midden achter aan loopt een muzikant met witte pet wiens naam ik mij 
niet meer weet te herinneren. Maar daarachter loopt burgemeester Anker met grijze hoed  
in de volgstoet. Links achter in op de foto, dus rechts in bet corps zie ik Riekert Visser lopen 
met PTT pet en althoorn, daarachter Gerrit Visser en voor Riekert loopt Siep Kuipers en 
aan de rechter kant op de foto achter in met bas, Willem Dijk. 
 
Ook van Douwe Homan kwamen er een aantal rectificaties op het themanummer. 
 
Blz. 18  staand 2e van rechts: Teen Visser 
 
Blz. 30  dit is de Torenstreek 
 
Blz. 41/42/43 bruiloft van Herman en Miep Rutgers; 9 juli 1960 
 
Blz. 42  3e van links: Fope Smids 
 
Blz. 43  2e van links: Teen Visser 
 
(zie ook de rubriek: Oude foto’s). 
 



 
Aankondiging 

Over de huizen en de bewoners van Schiermonnikoog van 1700-1950 

Op zaterdagavond 13 september a.s. zal Hendrik Douwe Teensma, auteur van het  
boek Schiermonnikoger geslachten, een lezing/presentatie geven over de huizen en de 
bewoners van Schiermonnikoog van 1700-1950. Dit naar aanleiding van een nieuw 
boek waarmee hij bezig is als vervolg op het oude. Het belooft een interessante avond 
te worden door de vele nog onbekende historische gegevens. Locatie: Hotel van der 
Werff. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Voor inlichtingen: 0511-402322 of 
h.teensma@planet.nl 
 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a. over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te 
geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... (Toch ontstaat, helaas, de indruk dat veel mensen dat 
jammer genoeg wel denken!!). 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Tijdcapsule op Schier, Hotel van der Werff ademt nostalgie’ - ‘Bijzonder gewoon 
hotel’; Het Parool, bijlage PS, zaterdag 20 juli 2013. 
(Met dank aan Hans Ket, Amsterdam). 
 
* ’Eiland na de storm’; Waddenmagazine 1-2014, blz. 14-16. 
Interview met Jan Harthoorn over de herfststormen van vorig jaar.   
 
* Nykle Dijkstra  - Van Snik naar Smak, de ontwikkeling van de zeevaart van Schier-
monnikoog in de periode 1737-1815. Scriptie Bachelor Geschiedenis, RUG. 43 blz.  
 
Verenigingsnieuws 
 
Van het Bestuur 
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Op de ingelaste ledenvergadering van zaterdag 24 mei is er een nieuw bestuur geko-
zen: Remko de Bruijne (voorzitter), Eric Augusteijn (secretaris) en Cynthia de Jong 
(penningmeester).  
Er is gekozen voor een klein bestuur om de lijnen kort te houden. 
 
Dit bestuur staat voor een uitdagende klus. Belangrijke speerpunten van dit bestuur 
zijn: het vertrouwen in de vereniging terugbrengen, het beheer van het culturele erf-
goed goed bewaken en bewaren en het vinden van een eigen “huis” voor de vereni-
ging. Dit laatste is met het niet doorgaan van De Promenade weer prominent op de “to 
do list” gekomen.   
 
Ook dit bestuur betreurt het feit dat er de laatste jaren veel onrust is geweest binnen de 
vereniging. Het lukte maar niet een stabiel bestuur voor de vereniging te krijgen. Ach-
teruit kijken heeft geen zin. Wel kunnen we proberen te leren van gedane zaken. 
 
Het nieuwe bestuur is een aantal keren bij elkaar geweest. Het bestuur wil graag de 
kennis en de know how van onze leden inzetten waar het kan en zo is Bart Sikkema al 
een keer aangeschoven bij een bestuursvergadering. Hij heeft zijn visie en ideeën over 
onze vereniging met ons gedeeld. Voor de volgende vergadering staat een afspraak 
met de heren Begeman en Wortelboer op de agenda. Beiden zitten namens de vereni-
ging in de Stichting Beheer. Het nieuwe bestuur wil deze stichting graag weer nieuw 
leven inblazen zodat de “spullen” van onze vereniging goed bewaard blijven.  Deze 
stichting is de laatste jaren slapend geweest, wat niet wenselijk was/is. We hopen in 
het komende jaar dat de stichting voor al onze leden duidelijk en helder is. 
 
Verder staat de vereniging zeker niet stil. De verkoop van het vernieuwde jaarboek 
gaat erg goed. Voor het eerst in jaren houdt de vereniging geld over aan het uitbrengen 
van het jaarboek. Er zijn nog slechts een paar jaarboeken 2013, dus voor de leden die 
nog geen boek hebben…. 
 
Ook dit jaar doet de vereniging weer mee aan de Wandelmaand in November. Het 
weekend van 15 en 16 november is het cultuurhistorische. Cynthia de Jong is namens 
de vereniging bezig met het maken van een mooi programma voor dit weekend. Vorig 
jaar viel het aantal deelnemers enigszins tegen maar was er wel een zeer gevarieerd 
programma. Een dorpswandeling met de meesterverteller, een lezing op het kerkhof, 
een wandeling naar Vredenhof, een muzikale lezing over de eilander taal, een avond 
over onze tradities Klozum en Kallemooi. Ook dit jaar hopen we weer op een gevari-
eerd programma. Mocht u een goed idee hebben om onze cultuur historie naar voren 
te brengen dit weekend laat het Cynthia de Jong weten.( Tel. 0519-531778 of chde-
jong71@gmail.com) Houdt de promotie rond het wandelweekend in de gaten. U hoeft 
niet het hele weekend mee te doen, elke activiteit is apart te bezoeken. 
 
Het bestuur is ook bezig met het behoud van onze eilander taal. Op dit moment onder-
zoekt het bestuur de mogelijkheid om mee te liften op het “Tomke” project van Fries-
land. Elk jaar, begin juni wordt er op de peuterspeelzalen in Friesland het Tomke 
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prentenboekje voorgelezen door vrijwilligers. Uiteraard in het Fries. De Tomke boek-
jes worden inmiddels ook in het Bildts en het Stellingwerfs uitgegeven en voorgele-
zen. Nu wil het bestuur proberen de boekjes ook in het Eilanders uit te geven. Het 
streven is om dan op Schiermonnikoog 1 keer per jaar een week aandacht te besteden 
aan de eilander taal. Voorlezen uit de Tomke boekjes door vrijwilligers, liedjes zingen 
in het eilanders enz. enz. 
 
Het themanummer “Blazend en trommelend marcheren door de tijd” heeft u allemaal 
ontvangen. Het is Marga Flink en Arend Maris gelukt om in samenwerking met IN 
een prachtig themanummer samen te stellen. Een boekje vol foto’s, die bij velen 
mooie herinneringen opriepen. Bij dit themanummer is een expositie te zien in het 
Bezoekerscentrum. Zeer zeker de moeite waard om te gaan bekijken. Namens het 
bestuur heel veel dank voor Marga en Arend voor de vele uren werk.  
 
Ook dit jaar heeft Hilbert de Vries zich bereid gevonden om onze vereniging te verte-
genwoordigen op de Strúnmarkt. Hier verkoopt Hilbert niet alleen de boekjes en tijd-
schriften die door onze vereniging in de loop der jaren zijn uitgegeven, nee Hilbert 
verkoopt met zijn enthousiasme ook onze vereniging. Ook dit jaar is het op het mo-
ment van schrijven alweer gelukt nieuwe leden te werven voor de vereniging. Remkje 
en Yne helpen Hilbert hierbij. Geweldig. 
 
Het bestuur kreeg van Marga Flink en Jan Holwerda een voorstel om een expositie in 
het Gemeentehuis te organiseren. De titel van de expositie “Isolement en verbinding”. 
De expositie heeft betrekking op het isolement van het eiland tijdens enkele zeer 
strenge winters en op het patiëntenvervoer naar de wal. 
De expositie zal worden gemaakt door Jan Holwerda. Getoond worden foto’s uit zijn 
fotoarchief van de landingen die vliegtuigen en helikopters op het eiland hebben uit-
gevoerd. Daarbij worden schaalmodellen van die vliegtuigen en helikopters getoond 
uit zijn grote collectie modellen, alle door hemzelf met grote precisie gebouwd.  De 
expositie zal naar verwachting in de herfst worden geopend. Wij houden u hiervan op 
de hoogte. Een prachtig initiatief van leden van onze vereniging.  
 
Dit soort initiatieven moedigt het bestuur aan. Samen moeten we de vereniging draai-
end houden, dit kan het bestuur niet alleen. Wij hopen dat er in de toekomst nog vele 
van dit soort mooie initiatieven zullen volgen. Alle ideeën, opmerkingen, opbouwende 
kritiek, etc. kunt u bij het bestuur kwijt via de mail bestuur@theerenfeer.nl  
 
Het bestuur: Remko de Bruijne, Eric Augusteijn en Cynthia de Jong  
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
 
(Rijksarchief in Friesland. familiearchief Van Beyrna thoe Kingrna) 

 



Van de redactie 
Het derde (reguliere) nummer van 2014 - nog even en ook dit jaar wordt weer 
bijgezet in de historie. Wel een bewogen jaar: bijvoorbeeld aan het begin hadden 
we nog hoop op de Promenade, maar nu weten we dat dat plan ook al 
weer historie is. We kunnen er om treuren (en veel mensen doen dat ook), 
maar we zullen toch naar de toekomst moeten kijken en ons bezinnen hoe nu 
verder. 
De vereniging en het tijdschrift 't Heer en Feer gaan in ieder geval wel verder 
en vandaar dat het laatste nummer van dit jaar voor u ligt. 
Een nummer dat misschien niet zo groot is (er was indertijd afgesproken dat 
de reguliere nummers per jaar 100 bladzijden zouden tellen, dus vandaar), 
maar waarschijnlijk wel een nummer dat het lezen waard is en misschien wel 
stof tot nadenken en discussie geeft! 
 
En wat de (nabije) toekomst betreft: volgend jaar is het 2015 en in dat jaar gedenken 
we niet alleen dat het 70 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog 
is afgelopen, maar ook dat het 575 jaar geleden is dat (in 1440) voor het eerst 
de naam Schiermonnikoog op schrift is gesteld. Aan beide gebeurtenissen zal 
in ons tijdschrift aandacht worden geschonken. 
Ook de verheffing van de kapel op het eiland tot parochiekerk in 1465 (dus 
550 jaar geleden) zal aandacht krijgen; evenals de huidige r.k. kapel die in 
2015 honderd jaar bestaat. 
En dan natuurlijk het feit dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 
woedde. Hoewel Nederland neutraal was ging de oorlog niet aan ons land en 
ook niet aan ons eiland voorbij. 
 
Kortom: stof en gebeurtenissen genoeg! 
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West is boven,  
oost beneden. 
Noord is rechts,  
zuid links. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 1 



 
 
Een bestaande kaart die niet bestaat! 
Een zoektocht naar de waarheid 
 
Hendrik Douwe Teensma 
 
Tijdens de lezing op 13 september 2014 in Hotel van der Werff is getracht de situatie 
te schetsen van de vier plaatsen die het eiland kende in het begin van de 18e eeuw: de 
Dompen, Westerburen, Oosterburen en Hoogdorp. Hiervoor is onder meer gebruik 
gemaakt van een aantal oude kaarten van Schiermonnikoog. Aan het einde van de 
lezing kwam een toehoorder met een kaart die gemaakt zou zijn door Coppen 
Lammert Stachouwer in 1769. Op deze kaart (figuur 1, vorige pagina) werd duidelijk 
dat het huidige dorp Schiermonnikoog Hoogdorp geweest moest zijn en Oosterburen 
(bovenin op de kaart E) ten westen van Hoogdorp had gelegen. Nader onderzoek was 
daarmee noodzakelijk omdat deze kaart een andere situatie weergeeft dan de kaarten 
die tijdens de lezing behandeld zijn en ook anders dan in de archieven van de Heren 
van Schiermonnikoog vermeld staan. 
Het rijksarchief in Friesland (Tresoar) heeft een groot archief betreffende de Heren 
van Schiermonnikoog (AHS), waarin nagenoeg alles is opgenomen wat het eiland 
betreft gedurende de tijd dat de Stachouwers daar de scepter zwaaiden. In dit archief 
bevindt zich onder toegang 312 en inventarisnummer 186 een verwijzing naar de erbij 
behorende kaart: KvF nr.833 (verder genoemd kaart 833, figuur 2) getekend door 
Coppen Lammert Stachouwer en uit de legenda blijkt dat de kaart in 1767 is gemaakt. 
Deze kaart is dus twee jaar eerder gemaakt dan de eerstgenoemde kaart.   

Figuur 2 



De kaart uit 1767 is aantoonbaar origineel, gezien het papier, de staat daarvan en het 
handschrift (figuur 3). 
 

 
figuur 3           
 
Het was al bijzonder dat, hoewel de kaart uit 1769 na de lezing digitaal werd getoond, 
de achtergrond volkomen egaal was - maar tegenwoordig is het mogelijk met behulp 
van foto bewerkingsprogramma’s oude kaarten er nieuw uit te laten zien en 
omgekeerd. Dus kon er nog geen conclusie getrokken worden over de ouderdom.  
Het handschrift van de kaart van 1769 (figuur 4) is echter niet 18e-eeuws, maar 
moderner. Vergelijk de beide handschriften in figuur 3 en figuur 4. 
De primaire conclusie kon niet anders zijn dan dat er iets met de getoonde kaart aan de 
hand was. Verder speurwerk moest verricht worden om de echtheid van de kaart na te 
gaan: hoe kan het dat deze kaart geen onderdeel is van het archief van de Heren van 
Schiermonnikoog en waar bevindt zich dan het origineel?  

 
figuur 4 
 



In een tweetal boeken over Schiermonnikoog vinden we gegevens over de kaart. In 
het boek “Schiermonnikoog Lytje Pole” (uitgave 1973) van Louise Mellema (LM 
1973) pagina’s 260 en 261 komt een fragment van de kaart uit 1769 voor, maar in haar 
eerste boek “Het eiland Schiermonnikoog” (uitgave 1964) wordt de kaart niet 
vermeld. De kaart is blijkbaar pas op een later tijdstip ontdekt. In de uitgave van 1973 
staat vermeld dat het kaart Rijkswaterstaat tek. reg. No. 675 uit het Rijksarchief van 
Waterstaat is (in het vervolg kaart 675 genoemd). 
 
De volgende logische stap was om de ontdekker van kaart 675, zoals Louise Mellema 
in haar boek schrijft, te benaderen of hij zich nog iets van de ontdekking wist te 
herinneren. Hij kon zich herinneren dat het een gekleurde kaart was en hij werd op de 
kaart attent gemaakt door een hem bekende medewerker van Rijkswaterstaat die 
ergens in de gegevens een kaart van Schiermonnikoog had gezien. 
 
Omdat het archief van Rijkswaterstaat zich in Tresoar bevindt en hier alle kaarten uit 
de diverse archieven bij elkaar zijn verzameld, kon het zoeken beperkt blijven tot de 
kaartenverzameling. 
De zoektocht leverde op dat onder aanvraagnummer KvF 270a een kaart aanwezig 
was met als titel ”Het eiland en Vrie heerlijkheid Schiermonnikoog” uit 1769 met 
auteur Coppen Lammert Stachouwer. Dit zou de kaart moeten zijn. Maar ook onder 
toegang 49, inventarisnummer 839, kaartnummer 12900 was een kaart met dezelfde 
beschrijving opgenomen. Een eerste conclusie was dat dit één en dezelfde kaart moest 
zijn. 
Voor de zekerheid is ook nog in het Groninger archief gezocht en daar is de originele 
kaart uit 1769 evenmin te vinden. Voor extra zekerheid ook nog eens het kaartarchief 
van het Nationaal Archief doorzocht, echter zonder resultaat. 
 
De dag erna naar Tresoar gereisd en kaart KvF 270a opgevraagd. De spanning steeg 
en na een half uur werd de kaart gebracht. Een enorme teleurstelling, want het bleek 
een lichtdruk van een kaart te zijn - dus geen origineel en geen gekleurde kaart. Het 
was een identiek exemplaar van de kaart die na de lezing getoond werd. 
 
Denkende aan Sherlock Holmes, die de meest onmogelijke en moeilijke puzzels 
uiteindelijk altijd wist op te lossen, toch maar eens naar het gemeentearchief van 
Schiermonnikoog gegaan en daar waren zelfs twee kaarten aanwezig. Maar ook hier 
weer een teleurstelling want het bleken slechts kopieën te zijn. De twee kopieën eens 
naast elkaar gelegd en wat schetst de verbazing: ze zijn niet gelijkluidend. Kleine, 
doch subtiele verschillen waren aanwezig. Eén kopie bleek een oude fotokopie te zijn 
van de kaart uit 1769, met het nummer 675 van Rijkswaterstaat erop. De tweede kopie 
was een lichtdruk. Laten we deze kaart kaart 2 noemen om duidelijk onderscheid te 
kunnen maken met de eerste kaart 675. Het bestaan van deze verschillende kaarten 
roept natuurlijk veel vragen op. 
 
Verschillen tussen de kaarten kaart 675 en kaart 2 
 



Het handschrift van de legenda van beide kaarten is niet 18e-eeuws, maar moderner 
(zie voor het verschil de figuren 4 en 3). 
Het handschrift van beide kaarten is wel gelijk, maar er zijn opvallende verschillen: 
 
kaart 675    kaart 2 
Het woord schala    hier  niet 
1769   anders geschreven  1769 
Er staat: Explicatio   er staat: Explicatie 
Er staat iets vóor C.L.S.   er staat niets voor 
De hoofdletters in Notarum  Andere hoofdletters 
 
De vraag rijst natuurlijk hoe dat kan. 
Nu kan het zo zijn dat de legenda van een oude kaart niet goed te lezen is of zelfs 
onleesbaar geworden en dat deze dan foutief overgeschreven wordt, maar waarom 
wordt er dan zo exact overgeschreven? 
De woorden Notarum en Explicatio/Explicatie zijn verschillend geschreven. 
Voor zover nagegaan kon worden, worden de termen ‘Notarum” en “Schala” nooit in 
deze situatie gebruikt en ook de term “Explicatio” (duidelijk zo geschreven) in kaart 
675 is een niet bestaande term. In kaart 2 is de term (dan ook) vervangen door 
“Explicatie”. 
 
Als de kaart nu nog maar hetzelfde is, dan gaat het in ieder geval om één kaart. Maar 
nadere bestudering van de kaarten geven ook verschillen in de kaart zelf. Alleen al de 
titel: Het Eiland en vrie Heerlijkheid Schiermonnikoog 1769 verschilt per kaart. 
Op de plaats waar Zevenhuizen is, is het tekeningetje verschillend evenals bij het huis 
Duinenburg en de kerk. 
De plaats van de letter H, aangevende de weg na Rijs-Bergen staat op de twee kaarten 
op een andere plaats.  
Aan de oostkant van de Meedzijde staat op kaart 2 een weg/waterloop naar het 
noorden en deze ontbreekt op kaart 675. 
De conclusie kon daarom alleen maar luiden dat het twee verschillende kaarten zijn. 
 
De vraag rees nu of er iets over het hoofd gezien was. Dus de dag erop terug naar 
Tresoar om het archief van Rijkswaterstaat doorzoeken. Ondanks intensief zoeken 
werd het origineel van de fotokopie van kaart 675 niet gevonden. Niets wees er 
trouwens op dat er een kaartenarchief zou bestaan met meer dan een paar honderd 
nummers, want er was wel een kaartenarchief dat eerst begon met een letter en daarna 
een cijfer, maar kaart 675 voldeed daar volstrekt niet aan. Een gelukkige 
omstandigheid was dat de streekarchivaris, samen met een collega uit het Nationaal 
Archief ’s middags in Tresoar zouden zijn en zij naar de kaart konden kijken; want het 
is altijd van groot belang om er een deskundige blik op te laten werpen. De kaart werd 
opgevraagd en toen de heren er naar keken was er slechts één opmerking: dit is een 
lichtdruk en kan geen kopie zijn van een kaart uit 1769 omdat het geschrevene niet in 
overeenstemming is met het geschrevene uit die tijd. Later nog een extra bevestiging 
gekregen van een archivaris van Tresoar. 



 
Dan rijst natuurlijk wel de vraag of deze kaart een falsificatie is, gezien de  volgende 
aanwijzingen: 
de legenda is in modern handschrift geschreven.  
de verschillen in de twee plattegronden van de kaarten. 
de nummering van de kaart: 675 komt niet voor in het hele archief van Rijkswaterstaat 
en als men goed naar het nummer op kaart 675 kijkt dan valt op dat het een klein 
vierkantje is dat erop geplakt is in plaats van een stempel of een apart velletje of iets 
dergelijks. 
 
Omdat kaart 675 ogenschijnlijk gebaseerd is op kaart 833, is het van belang om deze 
beide kaarten naast elkaar te leggen en de belangrijkste verschillen te ontdekken. 
 
Kaart 833   kaart 675 
Kaart met vlekken = oude kaart kaart zonder vlekken: geen oude kaart 
Lengtemaat per 10  roeden lengtemaat per 8 roeden 
Legenda groot geschreven  legenda klein geschreven 
Geen schuur ten westen   schuur ten westen van Rijsbergen 
van Rijsbergen    
Vorm Rijsbergen zonder  
uitsteeksels voorkant  wel uitsteeksels  
Er staat: De Dijk   er staat: deze Dijk gemaakt Anno… 
Er staat: De weg   er staat een letter met verwijzing naar legenda 
Ten westen van Rijsbergen:  in Legenda: T. Kuipers land 
De Kuijpers Campen  
Rijs bergen met kleine letter b in Legenda: Rijs-Bergen 
 
Opvallend is dat een kaart, die twee jaar later door dezelfde persoon gemaakt is, zo 
veel verschillen bevat. 
 
Indien we de afstand meten - zeker in de weergave van de bebouwing tussen het 
(nieuwe) dorp en de zee aan de westkant - dan is dat ongeveer 2 kilometer. Sjoerd 
Hajes geeft aan dat er een hoeveelheid land is weggeslagen van wel een klein uur 
gaans en dat is ongeveer 5 kilometer (LM 1973 pag. 66). Zo ook is de afstand tussen 
Binnendijken en het nieuwe dorp te klein. Het huis Binnendijken staat dus op de kaart 
te dicht bij het dorp. 
De verhouding tussen het oostelijk deel van het dorp, d.w.z. wat er op kaart 833 staat, 
ten opzichte van het westelijk deel van het dorp klopt eveneens niet indien we de 
afstanden van kaart 675 vergelijken met de kadastrale kaart van 1832. Het westelijk 
deel van het dorp is te klein getekend. 
In het lidmatenboek van 1731 staat Catharina Maria Stachouwer ingeschreven in de 
Dompen, Zij is bewoonster van Binnendijken en dat ligt dus in de Dompen, het 
westelijk deel van het eiland. In kaart 675 ligt Oosterburen ten noorden van 
Binnendijken, dat zou dan betekenen dat Oosterburen in het westelijk deel van het 
eiland ligt in plaats van in het oosten.  



 
De conclusie kan alleen maar zijn dat kaart 675 een veel later gemaakte kaart is met 
als voorbeeld de echte kaart van Coppen Lammert Stachouwer uit 1767 (fig.2). Ook 
de indeling van de weilanden op kaart 675 staat niet op kaart 833 van Coppen 
Lammert Stachouwer. Wel staan in AHS 186 namen van huurders en hoeveel land er 
gehuurd is, maar er is geen kaart van gemaakt. De volgorde van de percelen op kaart 
675 is derhalve zeer discutabel. 
Blijkbaar was de maker van de kaart ook niet op de hoogte van de betekenis van het 
woord “fecit” (= heeft gemaakt) dat bij de initialen C.L.S. staat want in kaart 675 staat 
iets gekrabbeld dat er zeker niet op lijkt.  
 
De vraag bleef waar het origineel was van kaart 675, want die moest ergens zijn. De 
streekarchivaris wilde zekerheid over de situatie en wilde nog nagaan of de kaart 
12900 dezelfde was als de eerst gevonden kaart in Tresoar (kaart 2). Hij heeft contact 
gezocht met een collega in Tresoar en hem gevraagd deze kaart te bekijken. Een dag 
later kwam het bericht dat deze kaart mogelijk een 19e-eeuwse kopie is van een 
origineel uit 1769 gezien de ondertekening “get. C.L.S.”. De kaart is afkomstig van 
Rijkswaterstaat en was al vóór 1970 in het Rijksarchief aanwezig. 
 
Deze kaart moet de kaart zijn die als origineel bekend staat. De volgende dag in 
Tresoar opgevraagd en hoewel het zaterdag was en de leeszaalmedewerkers dan geen 
stukken uit het depot halen, is dit op speciaal verzoek toch gedaan. Er kwam een 
schitterende “oude” kaart te voorschijn. Deze kaart was met heel veel zorg gemaakt en 
is op het eerste gezicht een originele oude kaart. Maar nadere bestudering van de kaart 
laat ook nog andere, niet 18e-eeuwse kenmerken zien. Duidelijk was dat de gegevens 
op de kaart niet in overeenstemming waren met de gegevens uit het archief. Vanwege 
de schoonheid van de kaart hierbij een foto van een deel van die kaart (figuur 5). 



 Figuur 5                                                                                  
figuur 5 
 
In ieder geval was het 
origineel van kaart 675 
nu gevonden en de 
moeite waard om nog 
eens nader bestudeerd te 
worden. 

 
Figuur 6 
 
Duidelijk is te zien 
(figuur 6) dat er 
ondertekend is met 
(,get.). Dit was op de 
fotokopie niet goed meer 
te lezen. 
Maar de oplettende lezer 
zal ook potloodlijnen 
zien die gebruikt zijn om 
alles netjes op zijn plaats 
te kunnen schrijven. Zij 
zijn niet alleen hier te 
zien maar over de hele 
kaart en het potlood 
zoals wij deze heden ten 
dage kennen was in 1769 
nog niet gemaakt. De 
kleuren op onderstaande 
kaart (figuur 7) zijn 



aangepast om de lijnen goed te kunnen zien. 

 
figuur 7 
 
Het kan niet anders dat deze kaart in de 20e-eeuw is (na)gemaakt, met het doel 
bepaalde opvattingen over plaats en perioden van de verschillende 
buurtschappen/dorpen op Schiermonnikoog aan te tonen. 
 
We keren terug naar de onjuistheid van de gegevens op de kaart en de daarop 
gebaseerde literatuur. 
In het boek “Pathmos, de Stachouwerboerderij op Schiermonnikoog” , uitgave 1988 
wordt melding gemaakt van een in 1758 gemaakt aanvullend testament van Catharina 
Maria Stachouwer, waarin indirect ook iets over kaart 12900 geschreven staat op de 
pagina’s 8 t/m 10. Op pag. 10 staat: na een drietal hoge vloeden in de winter van 
1786-1787 zag de vrouwe van Rijsbergen (=Anna Cornelia van Persijn de Jong) dat 
de schuren als verloren moest worden beschouwd; waarop zij zich niet langer verzette 
tegen de afbraak van de oude schuren op Binnendijken en de bouw van een nieuwe 
boerderij in het Hoogdorp. 
 
In de Archieven van de Heren van Schiermonnikoog bevindt zich alleen het testament 
van 23 juli 1757 (AHS 11). Nergens is er sprake van een aanvullend testament in 
1758. Ook bij het afhandelen van het testament in 1761 (AHS 215 en 216) wordt 
nimmer geschreven over een aanvullend testament uit 1758. Wel wordt er in detail 
geschreven over de verdeling van de overige huizen van Catharina Maria Stachouwer. 
Het kan niet anders zijn dan dat er geen aanvullend testament uit 1758 is; anders was 
dat zeker beschreven in de afhandeling - juist vanwege het belang van de schuren 
zoals deze vermeld zijn in het boekje “Pathmos”. 



Het is ook uiterst vreemd te veronderstellen dat twee schuren nog overeind zouden 
kunnen staan in 1786 (pag. 10), zelfs als het westelijk deel van het eiland dan al meer 
dan tien jaar in de zee verzwolgen is. En hoe kunnen twee schuren standhouden als 
een Binnendijken al gesloopt moet worden wegens zand-overstuiving en later een 
prooi der zee werd.  
Dat alles om en nabij 1761 werd afgebroken vinden we in AHS 216. Hier staat 
duidelijk dat Johan Willem Stachouwer de vrije hand krijgt om huize Binnendijken af 
te breken cum annexis. Met andere woorden met alles wat erbij hoort. En in 1764 
wordt vastgesteld dat huize Binnendijken cum annexis is gesloopt. 
Gezien het belang van het onderwerp volgen hier de twee originele pagina’s uit AHS-
216 (figuur 8 en 9). 



     



 
 
Omdat het schrift niet altijd even duidelijk te lezen is, volgt hier de tekst: 
 
Wij ondergeschreven Johan Willem Stachouwer Anna Geertruida Stachouwer, en 
Coppen Lammert Stachouwer als geïnstitueerde en gesubstitueerde Erffgenamen van 
wijlen onse moeij de Hoog W: Geb: Freule Catharina Maria Stachouwer ingevolge 
desselvs Testamentaire Dispositie in Dato den 23 Julij 1757 voor Dr Quirijn de Blau 
en getuigen gepasseert, bekennen en verklaren door desen voor ons en onse De 
Seendenten, met malkanderen geconvenieert en overeengekomen te zijn, dat alsoo het 
wegens de aan houdende affspoeling van Schiermonnikoogh, het huis te Binnendijken 
ligt gevaar konde lopen, van door de woede der Zee gespolieert te worden, de sig 
aldaar bevindende meubilen in drie Egale portien sullen werden verdeelt, en voor soo 
verre er eenige onverdeelbare goederen bevonden mogen worden, sullen deselve als 
dan publieq aan de meestbiedende werden verkogt, en de daar uitgeproflueerde 
penningen insgelijks in drie Egale portien werden verdeeld, voorts dragen wij als 
expecterende Erffgenamen het huis Binnendijken volkomen en in vrijen en 
onverantwoordelijken eigendom over aan onsen broeder de Heer Johan Willem 
Stachouwer om het selve Cum annexis af te breeken, voorts met de materialen alsoo te 
handelen als deselve sal goedvinden te behoren. 
Eindelijk verklaren wij ondergeschreven dat uit hoofde van dese Conventie geen de 
minste alteratie in de bovengemelde Dispositie van wijlen onse moeij sal werden 
gemaakt, houdende het selve in sijn volle kragt en wesen, uitgenomen het articul van 
het huis Binnendijken met de meubilen daar in bevonden, welk articul wij bij desen 
houden voor gerojeert en te niete, belovende malkanderen nimmer uit hoofde van dien 
eenige actien off eischen te institueren ofte te moveren, waar van wij bij desen voor 
ons en onse erven ten enemaal renuntieren, hebbende in oircunde der waarheid en tot 
Veltenisse deses desen eigenhandigh ondertekent ter presentie van Jan Donama 
secretaris en Gerardus Dublinga Executeur op dese Heerlijkheit als getuigen actum 
Schiermonnikoogh den 12 october 1764. 
  
Get: J: Donama     JWStachouwer 
Secretaris 
G: Dublinga      C L Stachouwer 
Executeur  
E J Tiarda van Starkenborgh    In qlte wegens mijn moeder 
Wij ondergeschreven bekennen uit hoofde van voorschreven Conventie een ijder in 
onse qualiteit soo ten opsigte der verdeelde goederen, en penningen geproflueert uit 
de verkogte meubilen als wegens het Huis te Binnendijken Cum annexis ten vollen te 
sijn voldaan en betaalt, houdende dieshalven de daar van gemaakte inventaris de dato 
den laasten Julij 1761 voor gerojeert en te niete, als off deselve nimmer ware 
gemaakt, voorts passerende desen voor een absolute quitantie actum 
Schiermonnikoog den 12 october 1764. 
 
Get: JWStachouwer 



 C L Stachouwer 
 E J Tjarda van Starkenborgh, in qlte wegens mijn moeder 
 
Concluderend kan slechts vastgesteld worden dat het hele verhaal over de twee 
schuren bij Binnendijken in het begin van het boekje over Pathmos een verzinsel is 
van de schrijver van het boekje. 
 
Maar er is meer. In AHS 216 kunnen we ook lezen dat het "Regthuis" nog in het 
Westerse dorp staat en volgens de auteur van het boekje “Hotel van der Werff , Anno 
1726”, (uitgave 1989) zou het vanaf 1726 als rechthuis gediend hebben. Gezien het 
belang van alles volgt hieronder een groot deel van de originele tekst van 3 augustus 
1761: 
 
De Heer Coppen Lammert Stachouwer verklaarde insgelijqs van zijn Broeder voldaan 
te weesen wegens t legaat van seventien hondert en vijftig Car. Gls door aantellingen 
van een gelijke somma klinkende Munten; mitsgaders ontvangen te hebben de brieven 
en instrumenten, betrekkelijk de aan Hem gelegateerde vastigheden so te Groningen 
als op dit Eiland staande so veel daar van in de boedel gevonden zijn. 
En eindelijk beleeden de respe Heeren Comparanten, dat zij het linnen en Silver in de 
Heeren Huisinge op Binnendijcken bij t overlijden van de testatrice bevonden, met 
elkanderen in drie gelijke portien hadden gescheiden verdeelt, en daar van een ijder 
zijn respe aan deel genooten 
 
De beide Heeren Reqrnten verklaerden insgelijqs sig voldaan te houden van de 
meubelen en Huisgeraden, de welke de testatrice nog te Groningen in een kamer ten 
huise van de Heer Starkenborgh heeft nagelaten, belovende elkanderen sig deswegens 
door verdeelingen te sullen verdragen. Dog dat zij nopens die in des Testamentrices 
huisinge op t Westerse Dorp alhier mede aan Haar gelegateerd, erkenden dat legaat 
vervallen te weesen, en daer over geen praetensie te sullen maken, vermits deselve bij 
t leven van de Testatrice reits op haar ordre van daar waren gebragt: 
Gelijk ook de heer Starkenborgh in zijn qlt dat aan Hem van de drie aen sijn vrouwe 
gelegateerde Huisingen, geene andere hebben konnen werden afgestaan, en 
geextradeert, als die thans nog op dat Westerse Dorp voor handen zijn namelijk, het 
huis van de Heer Uchtman cum uxore (=met zijn vrouw) in den Jare 1740 aan de 
Testatrice bij koop aangekomen, en de huisinge van Tjerk Tjebbes in den jaren 1745 
herkomstig, voor so verre nog onafgebroken, vermits door ’t gevaar van de Zee reets 
voor t overlijden van de Testatrice met t afbreken dies een begin was gemaakt, en het 
derde huis om die selve reden geheel was afgebroken, en de materialen elders 
geemploijeerd. 
 
De heer C.L. Stachouwer betuigde al mede Hem kenlijk te weeten, dat van de drie aan 
J. H. W. gelegateerde Huisingen geen ander meer in de boedel van de Testatrice 
waren, als een halve huisinge met de wede van Claas Jelles mandelig; want dat de 
Testatrice bij haar leven reets een van de Huisingen aan de Schoolmeester hadden 
verkogt; welker onbetaalde koopschat of schoon buiten noodsake geschied, de Heer  



 
 
Reqrde in Steeden van die Huisinge wel hebbende willen cederen, gelijk deselve 
verklaarde te doen bij deesen, nam hij Heer mede Reqrnt daar in niet alleen volkomen 
genoegen, maar stond ook af, gelijk deede bij deesen, aan de Heer Reqrde sodanig 
regt van eigendom, als hij op de derde Huisinge soude mogen refereren, uit hoofde, 
dat het selve huis aan hem gelegateerd, dog naderhand bij t selve Testament beswaard 
was met de last, dat daar in het regt van deese Heerlijkheid Souden moeten werden 
gehouden in casu, dewelke nu reets exteert; ja ofschoon het ware, dat de Heer Reqrde 
die Huisinge niet tot een Regthuis, als daar toe niet al te wel geschikt, quame aen te 
leggen en gebruiken, dat egter de Heer mede Reqrnt daar op geen de minste regt, of 
eigendom aan refereerde, latende aan de heer Reqrde de vrijheid om daar mede na 
welgevallen als eigen te handelen, soo nogtans dat Hij verpligt sal weesen een ander 
bequaam Regthuis op t Eiland in diens plaatse op te rigten of te approprieren om als 
een aankleven van de heerlijkheid geconsidereert te worden, en ’t welk ook bij de 
Reqrde wierden aangenomen en belooft, so als hij doet door deesen. 
 
Vervolgens hielde de mede Reqrnt sig volkomen voldaan door de afstand van de 
opgemelde halve huisinge, mitsgaders ’t gecedeerde regt op de onbetaelde koopschat; 
van den drie huisingen op t westerse dorp aen Hem besproken. 
De heer Reqrde Johan Willem Stachouwer in zijn glt, verklaarde ten laatsten aen de 
Heere Starkenborgh in zijn glt volkomen af te staen, en te extrederen de Zathe en 
Landen onder Noordhorn in Groningerland gelegen zo als deselve bij de testatrice op 
haar overlijden beseten is; soo ook op gelijke wijze aan de Heer Coppen Lammert 
Stachouwer de Huisinge staande te Groningen aan t Merkt tegen over ’t Wijnhuis; 
sonder deswegens enige actie te referveren nopens t Groninger en Omlander Land-
Regt; waar uit gesustineerd soude mogen worden, als of den Testatrice over die 
vastigheden niet voor ’t geheel soude hebben konnen disponeren; In tegendeel nam hij 
Heer Reqrde aan gelijk doet bij deesen, om van die Zathe en landen, s’ ampt Huisinge 
te Groningen aen de Heere Starkenborgh in glte, en Zijn Broeder reqte nadere 
Afkeringen nopens dien geheelen afstand en extraditien bij verzegelde Brieven te 
geeven, indien sulq gerequireerd word: Stellende niet te min een ijder bij deesen bij 
voorraad in de posessie van die gelegateerde vastigheden, soo, dat de huuren van dien 
sedert ’t overlijden van de testatrice sullen komen ten profijte van een ijder, aen wien 
deselve reqte gelegateerd zijn: Gelijk ook de Heer Reqrd al mede verklaarde deselve 
te stellen in de besittingen van de huisingen op t Eiland involgen boven breder 
vermeld. 
 
Van welq alles acte versogt zijnde, hebben de Heeren Comparanten desen ter 
bevestiginge self eigenhandig verteekend, met dat effect, dat zij daar door erkennen 
van al hetgeene door de Freule C. M. Stachouwer aen Haer Heeren Regruten 
gelegateerd, volkomen voldaen te weesen en desen dien te neffens houden voor een 
absolute Quitantie. 



Aldus gedaan, beleeden, en gepasseerd onder drie eensluidende op de Heerlijkheid 
Schiermonik-oog op dato voors. ter praesentie van de Advt Dr. Quirijn de Blau en de 
Executeur en Bode deser heerlijkheid Gerardus Dublinga als getuigen. 
Get: 
E. B. Tiarda van Starkenborgh   C.L Stachouwer 
 JW Stachouwer 
 L de Blau   G Dublinga 
     Excecuteur 
1761.8.3 
In kennisse van mij 
J: Donama 
Secretaris 
 
Hier staat duidelijk dat het rechthuis nog in "Westerse dorp" staat en het nieuwe 
rechthuis in het oosten nog gebouwd moet worden. 
 
De maker van de kaart heeft er alles aan gedaan om aan te tonen dat het dorp op kaart 
12900 Hoogdorp is en gelijk is aan het huidige dorp, dat in 1721 werd gesticht (AHS 
179). In de lezing van 13 september is aangetoond dat Hoogdorp ten westen van het 
huidige dorp lag. Nu wordt het ook begrijpelijk dat het huisje Marten aan het begin 
van de Middenstreek dan in 1721 gebouwd zou moeten zijn, terwijl het overduidelijk 
is, dat er op de gevel 1724 staat. Waarschijnlijk is met dezelfde gedachte de datum van 
de bouw van het rechthuis (hotel van der Werff) in 1726 bedacht want in een paar jaar 
tijd moet de streek toch volgebouwd zijn en dit huis staat aan het eind van de streek. 
Alleen heeft de bedenker van dit alles destijds vergeten dat er ook nog een groot 
archief over Schiermonnikoog is dat zijn ongelijk zal bewijzen. 
 
Concluderend kan worden vastgesteld dat kaart 12900 of wel de kaart van “het Eiland 
en Vrie Heerlijkheid Schiermonnikoog” evenals kaart 2 later gemaakt zijn dan 1769 
en ook niet in overeenstemming zijn met de gegevens uit de archieven. Het moet 
beschouwd worden als een fantasiekaart en ook dat de gegevens in de boekjes 
“Pathmos, de Stachouwerboerderij op Schiermonnikoog”, “Hotel Van der Werff, 
Anno 1726” en de bouw van het huisje Marten in 1721 niet correct zijn. 
 
(Dat er met de kaarten onderling ook gerommeld is bleek tijdens het nakijken van het 
verhaal, want er kwam nog een verschil aan het daglicht. 
Dit verschil betreft kaart 2. Op versie één (figuur 10) is de letter H niet op de 
plattegrond getekend en in versie twee (figuur 11) wel. Duidelijk te zien bovenaan na 
de woorden: Deze Dijk.) 



 
Figuur 10 
 



 
Figuur 11 
 
 
Aankondiging 
 
Op donderdag 8 januari 2015 zal Hendrik Douwe Teensma, de auteur van 
bovenstaand artikel, een lezing houden over het onderwerp. 
Hotel van der Werff, aanvang 19.30 uur. 
 
Oude foto’s 
 
Verbeteringen 
 
Over de onderste foto op blz. 51 van het vorige nummer (’t Heer en Feer 2014, nr.2) 
kwamen twee reacties: één van Patricia de Ruiter-Hellinga en één van haar zus Ingrid 
Hellinga. 
Ze schreven dat de eerste persoon van links Wim Broerse was en de tweede Eise 
Meintema (red.: in het bijschrift is een fout gemaakt: het bijschrift was gemaakt door 



Remkje van Gerrit de kapper en ze had op een papiertje geschreven: ?, Eise 
Meintema; maar in het tijdschrift stond: Eise Meintema, ?. Een foutje van de 
redacteur! Dus Remkje had Eise wel goed, alleen wist ze de eerste persoon niet). 
Ook schreven ze dat het meisje rechts niet Fenny Broerse was, maar Patricia Hellinga. 
 
De nieuwe oude foto’s 
 
1. Een foto uit het archief van Leo van der Veen. Welk koor is dit? Weet iemand de 
namen? 

 
 
2. Nog een foto uit dezelfde collectie. Wie kan duidelijkheid verschaffen wat dit voor 
groep is? 



 
 
3. Een foto uit de collectie Klaas Visser. Visser werd voor zijn verdiensten voor de 
bevolking van Schiermonnikoog in juni 1950 benoemd tot ereburger van de gemeente.  
 



 
 
 
De scheepvaart door de Sont (2) 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In een vorige nummer (’t Heer en Feer, jrg. 13, nr. 3, blz. 66-70) hebben we gezien 
wat de Sonttolvaart en de Sonttolregisters betekenen.  
Onlangs werd het eerste (grote) deel van de transcribering van de Sonttolregisters 
online voltooid. De periode 1634-1857 met 1,5 miljoen passages is daarmee 
doorzoekbaar op o.a. naam van de schipper en op de thuishaven. (De periode van 
1497-1634 gaat men proberen via crowdsourcing te realiseren). 

http://www.soundtoll.nl/
http://www.soundtoll.nl/


Het blijkt dus mogelijk om na te gaan hoeveel schippers met als plaats van herkomst 
Schiermonnikoog de Sont gepasseerd zijn. In de genoemde periode zijn er 1344 
passages met schepen waarvan de schipper aangeeft dat hij van Schiermonnikoog 
komt. Bij deze 1344 passages gaat het om 26 varianten van de naam Schiermonnikoog 
(deze varianten zijn opgenomen in de lijst ‘standardized geographical names’, maar er 
blijken ook nog een aantal varianten voor te komen, die (nog) niet zijn opgenomen in 
deze lijst). 
 

 
Uit deze grafiek blijkt dat tot 1750 de naam Schiermonnikoog (of een variant op de 
naam) niet voorkomt; in de tweede helft van de 18e eeuw nog vrij weinig – met een 
kleine uitschieter in het begin van het laatste decennium van die eeuw; maar dat vanaf 
ongeveer 1813 schippers met als thuishaven Schiermonnikoog veelvuldiger door de 
Sont kwamen, met een uitschieter in 1850.  
 
Maar het blijkt ook dat schippers, die afkomstig zijn van Schiermonnikoog, vaak een 
andere thuishaven opgeven.  
Een voorbeeld hiervan is Harmen Lammerts Draayer (1743-1824; zie Teensma – 
Geslachten, blz. 88), die als plaats van herkomst niet alleen opgeeft Schiermonnikoog, 
maar ook Friesland, Dokkum en Amsterdam – ja zelfs Emden.  
(Waarbij bedacht moet worden dat zowel persoons- als plaatsnamen op verschillende 
manieren geschreven worden!).  
 



21-4-1787  Harm. Lamb. Dreyer Vriesland Kongelf-Riga 
10-6-1787 Harm. Lamb. Dreyer Dockum  Riga-Amsterdam 
3-5-1788 Harm Lamb. Drayer Dockum  Bordeaux-Stettin 
9-6-1788 Harm Lamb. Drayen Dokum  Stettin-Amsterdam 
28-4-1789 Harm Lamberts Dreyer   Amsterdam Amsterdam-Kiobenhavn 
23-3-1790 Harm Lamerts  Dreyer Dockum  Rotterdam-Liebau 
23-4-1790 Harm. Lamerts Drayer     Dokum  Liebau-Holland 
12-6-1790 Harmen Lammert Drayer Dockum  Rotterdam-Østersøen  
2-8-1790 Harm Lamerts Dreyer Dockum  Konigsberg-Amsterdam 
28-5-1791 Harmen Lammerts Drayer Schiermonikog Amsterdam-Kiobenhavn 
17-7-1791 Herm. Lammert Dreyer Dockum  Konigsberg-Amsterdam 
3-7-1792 Harm Lamberts Drayer Schiermonikoog  Amsterdam-Østersøen 
7-8-1792 Harm Lamert Dreyer Schiermonikoog Konigsberg-Amsterdam 
10-6-1793 Harmen Lammerts Dreyer Dockum  Ostende-Østersøen 
22-7-1793 Harm Lammerts Drayer Dockum  Konigsberg-Amsterdam 
10-9-1793 Harmen Lammerts Drayer Dockum  Amsterdam-Østersøen 
18-10-1793 Herman Lammerts Dreyer Dockum  Dantzig-Amsterdam 
26-4-1794 Harmen Lambt. Drayer Schiermonikog    Schiermonikog-                            
               Østersøen 
4-6-1794 Harm. Lamerts Drayer Schiermonikoog Konigsberg-Amsterdam 
8-8-1794 Herman Lamerts Drayer Dockum  Rotterdam-Østersøen 
31-5-1797 Harmen L. Dreyer Embden  Amsterdam-Østersøen 
25-6-1797 Harm L. Dreyer  Embden  Pillau-Zwoll 
21-8-1797 Harm L. Dreyer  Embden  Amsterdam-Østersøen 
22-9-1797 Harm L. Dreyer  Embden  Konigsberg-Amsterdam 
19-4-1798 Harmen Lammert Drayer Embden  Amsterdam-Østersøen 
25-6-1799 Harmen Lammers Dreyer Embden  Embden-Østersøen 
 
Sommige plaatsen hebben tegenwoordig (of in het Deens) een andere naam: 
 
Kongelf: Kungälv (Zweden - ten noorden van Göteborg) 
 
Østersøen: Oostzee 
 
Konigsberg: Kaliningrad  
 
Dantzig: Gdansk 
 
Stettin: Szczecin  
 
Liebau: Liepāja (Letland) 
 
Kiobenhavn: Kopenhagen 
 
Pillau: Baltiejsk (een voorhaven van Kaliningrad) 

http://maps.google.nl/maps?q=54.710000,20.500000&z=9
http://nl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Letland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad


 
(De laatste kolom geeft aan vanwaar het schip kwam en waar het naar toe ging).  
 
Een ander voorbeeld is Jan Jacobs Carst. Als plaats van herkomst wordt (behalve 
Schiermonnikoog) vermeld: Emden, Friesland, Westfriesland, Amsterdam.  
In de registers wordt zijn achternaam altijd geschreven met een K – andere variaties 
zijn o.a.: Karsst, Kast en Kart.  
 
Uit deze voorbeelden kunnen we afleiden dat er veel meer passages van eilander 
schippers zijn geweest dan de passages waarbij als plaats van herkomst 
Schiermonnikoog wordt genoemd. Het getal van 1344 moet dus nog wel gecorrigeerd 
worden: ten eerste vanwege de nog niet opgenomen varianten van de naam 
Schiermonnikoog en ten tweede het vaak opgeven van een andere plaats van  
herkomst! (met andere woorden: er blijft werk aan de winkel!). 
 
 
Correcties en aanvullingen 
 
* Pieter Fokkes Visser schreef het volgende: 
 
Nog een keer Mellemastate te Oostrum. 
 
De heer Bauke Henstra schoot mij aan met de mededeling dat als bron voor zijn 
artikel over deze state in de Dorpsbode, het boek van dr P.N. Noomen : “Stinzen in 
middeleeuws Friesland en hun bewoners” is gebruikt. Voor de liefhebbers: in de 
bijbehorende CD is op pagina 91 e.v. een beschrijving van de geschiedenis en iets 
over het gebouw weergegeven. Inhoudelijk verschilt de tekst weinig van die in het 
boek van Herma van den Berg, waarnaar ik in ’t Heer en Feer, jaargang 16 nr. 2, 
verwees. Het is even voor de volledigheid. 
 
* Hendrik Douwe Teensma schreef het volgende: 
 
Een aanvulling op ‘Geestelijkheid op Schiermonnikoog’, ’t Heer en Feer,. 
Het is de koopbrief van de Staten van Friesland van het huis van Joannes Adriani op 
Schiermonnikoog. 
Het zou heel goed kunnen zijn dat dit huis het latere Binnendijken is, mede gezien de 
prijs van 400 gulden die ervoor betaald is (dit bedrag van 400 gulden komt overeen 
met € 13.500,00 nu). 
Omdat ik het vermoeden heb dat niet iedereen in staat is om het oud-Nederlands te 
lezen heb ik de vertaling erbij gedaan. 
 
(Red.: P.F. Visser haalde in zijn artikel al aan dat Joannes Adriani ook pastoor van 
Paesens was. In het proefschrift van Roemeling wordt van Joannes Adriani bij 
Paesens deze koop wel vermeld, maar dus niet bij Schiermonnikoog!). 
 



 



Coopbrieff 
 
Joannes Adriani gewesene conventuael van 
Claercamp ende laetste pastoor van't Eylant 
Schiermunckoogh ende dorp Pasens, bekenne 
voor mij ende mijne erffgenamen vercocht 
ende overgedragen te hebben vercoope ende drage 
over mits desen aenden E[dele] Heerne Gedeputeerde 
Staten van Vrieslant, mijne huijsinghe 
staende opt voors[chreven] Eijlant mettet ghene 
daer aen eert ende nagelvast is, als oock 
drie losse bancken ende vordere annexen 
ende althans bij mij bewoont wert Ende dat 
eens voorde somme van vierhondert carolus g[u]l[den]s 
't stuck xxs[tuive]rs doende, op aencomstige Alder- 
heyliggen te betaelen. Omme bij den E[dele] heere 
Commissaris Reyner Francken mede Gedeputeerde 
met overroepinge vanden Ontfanger Joannes 
Henrici aen ende onder mijne crediteuren soo 
doenlijck te verdeijlen ofte deur preferentie 
uut te keren. Soo ist dat ick Joannes 
Adriani de voors[chreven] huijsinge alsnoch mits 
(dries?) cedere ende overdrage aen voorn[oemde] heeren 
Gedeputeerde de verhaelde huijsinge met sijne 
gerechticheijt omme deselve te mogen Alder- 
heyligen aencomstich aenwenden ende daer mede 
doen ende laeten geschieden als een ijder met 
sijn eijgen goet geoorlovet is te doene 
Aenneme ende beloove mede de verhaelde 
huijsinge vrij te leveren van alderhande evictie 
ende anespraecke, dus hebben wij Gedepu[teerden] voors[chreven] 
weder aengenomen de gemelte som[m]a van vier- 
hondert carol[us] g[u]l[den]s oprecht aenden voorn[oemde] Adriani 
crediteuren op voors[chreven] termijn door de voorn[oemde] 
Ontfanger uut die pen[n]i[n]g[en] van[de] Landtschappe 
huijren alrede onder hem berustende ende drie volle 
volgende jaeren van]den] Landthuijren van Schier- 
munckoogh noch coemende over te schieten 
met de vereeringe mij vercooper ende mijne 
huijsfroue volgens aperte ordo[nantie] tot ?en cleedinge ver- 
eert ende geschoncken tegelijcke te voldoen ende tedoen 
betaelen daer vooren de Landtschappe 
huijrpen[ingen] van[de] Eylande voors[chreven] t onderpant stellen 
T oorconde es dees[en] bijden voorn[oemde] Joannes Adriani 
ondergeteeckent en mede ter ordon[nantie] der E[dele] Heeren 



Gedeputeerden bevestiget den 14 [septem]ber 1603 Was 
onderteeckent Joannis Adriani Leger stont 
Ter ordon[nantie] der Gedeputeerde Staten van Vriesl[a]nt 
…... 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te 
geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Troubadour van Schiermonnikoog’, Friesch Dagblad, 12 september 2014. 
Over ‘de muzikale ziel van het eiland’, Henriëtte Pieperiet  
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Inmiddels is met het verschijnen van dit nummer 2014 al weer bijna ten einde. 
Als bestuur zijn wij druk doende geweest om onze vereniging te voorzien van nieuw 
elan. Een aantal werkgroepen zijn in de persoon van hun aanspreekpunten uitgenodigd 
om input te geven aan het bestuur. 
Dit nieuwe elan is nodig om de vereniging van een blijvende impuls te voorzien die de 
continuïteit van 't Heer en Feer dient te waarborgen. Het feit dat volgend jaar 't Heer 
en Feer 25 jaar bestaat is een mooie mijlpaal, maar het vizier zal gericht moeten 
blijven op de toekomst. 
Daarbij wordt gekeken naar bestaande activiteiten, maar ook nieuwe initiatieven 
worden niet geschuwd. 
 
Een van deze nieuwe initiatieven is bijvoorbeeld de eilander versie van het bekende 
Friese kinderboekje ‘Tomke'. Het idee is om dit boekje, met korte verhaaltjes, strips en 
liedjes dat zich richt op de Friese taal en als doelgroep heeft kinderen tot de leeftijd 
van 4 jaar, te vertalen in het ‘eilanders' en hiermee de eilander taal, op de 
peuterspeelzaal en de lagere school, voor te lezen en zo onder de aandacht te kunnen 
brengen. Onze eilander taal is immers cultureel erfgoed. 
Inmiddels heeft Sytse Schut de vertaling van ‘Tomke’ afgerond. Onze taal heeft voor 
veel woorden meerdere betekenissen. Dit maakte van deze klus geen eenvoudige. 



Sytze heeft er bij de vertaling voor gekozen deze zo toegankelijk mogelijk te maken 
voor kleine kinderen. Het  Wezzenbúek van Els Perdok is hierbij zijn uitgangspunt 
geweest. Sytze heeft het resultaat aan ons voorgelezen en wij zijn erg blij met het 
resultaat. Met een eerste versie van ‘Tomke' zullen wij de basisschool en 
peuterspeelzaal benaderen en onze ideeën presenteren.  
Uiteraard wil ik graag namens het bestuur van 't Heer en Feer Sytze enorm bedanken 
voor zijn inzet tot nu toe, en hopen in de toekomst nog vaak gebruikt te mogen maken 
van zijn kennis van de eilander taal. 
 
Inmiddels zijn ook de activiteiten van ‘november wandelmaand' afgerond. Een aantal 
leden van onze vereniging heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt door 
verschillende wandelingen te begeleiden en de wandelaars boeiende verhalen te 
vertellen van ons prachtige eiland en haar bewoners. Een bijzonder woord van dank in 
dit opzicht dan ook voor: Remkje Bouman-Visser, Hendo Teensma, Kees Soepboer en 
Hilbert de Vries. 
 
Een van de initiatieven die ik ook wil benoemen is die van de digitale begraafplaats. 
Al geruime tijd is Sam Dijs gepassioneerd bezig met het opzetten van een website van 
de begraafplaats waarbij er informatie beschikbaar wordt gemaakt betreffende 
personen die hier begraven liggen. Ik nodig u dan ook uit om een kijkje te nemen op 
de website: www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl. Een woord van dank aan Sam 
Dijs is dan ook op zijn plaats. 
 
Het jaarboek van 2013 is een groot succes gebleken. Het feit dat vele exemplaren zijn 
verkocht is niet alleen goed voor de financiën van onze vereniging, maar betekent 
vooral dat de inhoud op prijs wordt gesteld en we tastbare herinneringen aan ons 
eiland mee hebben kunnen geven aan velen. De verwachtingen omtrent het jaarboek 
2014 zijn dan ook hooggespannen. De presentatie van dit jaarboek staat gepland op 15 
april 2015. 
 
Als laatste wil ik u mededelen dat de eerstvolgende algemene ledenvergadering van 't 
Heer en Feer is gepland op 28 februari 2015. De vergadering zal plaatsvinden in het 
Dorpshuis en zal aanvangen om circa 15.00. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe en alvast fijne feestdagen. 
 
Namens het bestuur. 
 
Remko de Bruijne 
Voorzitter 't Heer en Feer 
 
 
 
 
 

http://www.begraafplaatsschiermonnikoog.nl/


 
Aanwinsten 
 
Van de heer Pijlman te Weesp heeft 't Heer en Feer een ingebonden uitgave ontvangen 
van Elimpost, jaargang 1 t/m 6, 1935 t/m 1941. Het boekwerk is afkomstig van Roelf 
Woldring, oprichter en voormalig voorzitter van Elim op Schiermonnikoog en 
grootvader van de heer Pijlman. Wij zeggen de heer Pijlman hartelijk dank! 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
 
(Rijksarchief in Friesland, familiearch ief Van Beyrna thoe Kingrna) 



Van de redactie 
 
Op de dag dat dit geschreven wordt begint de (astronomische) lente, maar na 
de paar prachtige dagen (in meerdere opzichten) van het Festival Jong Talent 
lijkt het wel alsof de natuur een stapje terug doet qua temperatuur. Maar dat 
komt misschien ook wel door de zonsverduistering van vanmorgen. In ieder 
geval: de dagen beginnen al weer aardig te lengen en wie weet lokt dat uit om 
eens wat kopij in te sturen (zie ook de oproep in Van de bestuurstafel!). 
Maar eerst dit eerste nummer van de nieuwe jaargang. 
Een vrij lang (hopelijk interessant gevonden) verhaal over een onderwerp 
waarbij waarschijnlijk niet direct gedacht wordt aan cultuurhistorisch erfgoed. 
Toch breekt de schrijver van het artikel over strandpalen aan het eind 
van zijn artikel een lans hiervoor! 
Dit nummer begint met een artikel over onze nieuwe toekomstige bewoners: 
de Trappisten. Nog niet alles schijnt in kannen en kruiken te zijn - maar dat 
ze komen daar kunnen we wel van uit gaan. En als ze komen (en ook nu er al 
af en toe een paar monniken zijn) zal ook de kapel aan de Badweg weer vaker 
gebruikt gaan worden. De kapel die dit jaar 100 jaar bestaat en daardoor eveneens 
een artikel waard is. 
Dat de meeuwenstand al langer een punt van aandacht was bewijst een verslag 
van een vergadering op Terschelling in 1938. 
Verder een schip dat niet verder kwam dan Schiermonnikoog en een - foto 
van een - (model)schip dat van het eiland vertrok. 
Met kort nieuws, verenigingsnieuws en de niet zo grote bibliografie erbij is dit 
voorjaarsnummer weer vol. Veel leesplezier! 
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Trappisten en Cisterciënzers  
 
Hilbert G. de Vries 
 
In januari 2014 werd bekend dat het mogelijk was dat de monniken van het Trappis-
tenklooster uit Diepenveen zouden gaan verhuizen naar Schiermonnikoog. Nu, ruim 
een jaar later, is bekend dat het ook echt zal doorgaan. Een goede gelegenheid om ons 
eens wat meer te gaan bezighouden met de achtergrond van monniken, Trappisten en 
Cisterciënzers. 
 
Het christendom kent vanaf het begin mannen (en vrouwen) die een leven wilden 
leiden dat volledig aan God was gewijd en die zich daarom uitsluitend bezighielden 
met het lezen van de bijbel en met gebed. In de oudste periode waren het veelal men-
sen die in afzondering wilden leven – vooral in Egypte, in de woestijngebieden. 
In de vierde eeuw werd het eerste klooster gesticht: afzonderlijk levende mannen 
(monniken) gingen in een ommuurde ruimte tezamen wonen en eten en begonnen een 
gemeenschappelijk en deugdzaam leven, zich houdend aan gemeenschappelijke regels 
– de kloosterregel. 
Vanaf die tijd kwamen er ook in het westen (Frankrijk, Italië en later Engeland en 
Ierland) kloosters tot stand. Een belangrijke kloosterregel werd in het begin van de 
zesde eeuw geschreven door Benedictus van Nursia. Ook andere regels werden ge-
schreven en ten gevolge hiervan ontstonden verschillende kloosterordes. Voorbeelden 

van kloosterordes zijn Benedictijnen, Fran-
ciscanen, Karthuizers, Karmelieten, Augus-
tijnen, Norbertijnen, Dominicanen, Kapu-
cijnen. Van de meeste ordes bestaan er ook 
(aparte) nonnenkloosters. 
 
In 1098 werd door een groepje monniken 
een nieuw klooster opgericht in het Franse 
Citeaux. De Latijnse naam voor deze plaats 
was Cistercium en vandaar werd de naam 
voor deze monniken: Cisterciënzers.  
De orde van de Cisterciënzers volgde (en 
volgt nog) de regel van Benedictus. 
Vanuit Citeaux werden andere cisterciënzer 
kloosters gesticht, niet alleen in Frankrijk, 
maar ook daarbuiten. In de cisterciënzer 
orde neemt de abt (het hoofd van een kloos-
ter) van Citeaux een belangrijke plaats in, 
maar het hoogste gezag in de orde werd (en 
wordt) toch feitelijk gevormd door het Ge-
neraal Kapittel, samengesteld uit de abten 
van alle cisterciënzer kloosters. 



 
Cisterciënzerkloosters werden veelal gesticht op afgelegen plaatsen; men hield zich 
veel bezig met landbouw en ontginning – dit werd veelal door de conversen (leken-
broeders) gedaan: kloosterlingen die wel de gelofte van de orde hebben afgelegd, maar 
niet de religieuze wijdingen hebben ontvangen. 
Het eerste cisterciënzerklooster in Nederland was het in 1165 gestichte Klaarkamp bij 
Rinsumageest bij Dokkum. Het klooster was ‘tmeeste ende tgrootste van alle cloiste-
ren, wel begraven mit wyden graften’. Dit schreef een spion omstreeks 1468, toen hij 
Friesland verkende voor de graaf van Holland1.  
Later werden vanuit Klaarkamp weer dochterkloosters gesticht: Bloemkamp in Hart-
werd bij Bolsward, Sint Bernardus in Aduard en klooster Jeruzalem in Gerkesklooster. 
In heel Nederland waren in de Middeleeuwen 34 cisterciënzerkloosters; tijdens de 
Reformatie werden ze echter allemaal verwoest of verkocht2. 
Ook vanuit Klaarkamp werd aan landbouw gedaan en er zal ook gewerkt zijn aan een 
betere zeewering. Men zal toen op een gegeven moment ontdekt hebben dat er een 
eiland lag ten noorden van de zeedijk en men is daar eens een kijkje gaan nemen. Het 
was toen waarschijnlijk nog goed bereikbaar per voet vanaf het vasteland. De monni-
ken zullen kleinschalige landbouw op het eiland hebben bedreven, maar vermoedelijk 
hadden ze ook inkomsten van jutterij: strandvondsten die aanspoelden3. 
Wanneer de monniken van Klaarkamp dit eiland, een zogenaamde uithof,  – later naar 
de grijze4 pijen van de conversen Schiermonnikoog genoemd (schier betekent grijs en 
oog is een oud woord voor eiland) – voor het eerst hebben betreden is niet duidelijk.  
De enige aanwijzing wordt gegeven in een oorkonde van 1465 van David van Bour-
gondië, waarin vermeld wordt dat Schiermonnikoog ‘van een tijd, aller mensen heu-
genis te boven gaande’ aan de abt en de gemeenschap van het klooster Klaarkamp 
toebehoorde. Of het klooster eigenaar was van het hele eiland is de vraag5.  
Maar er is dus nooit een klooster geweest op het eiland en ook kan men niet zeggen 
dat de Cisterciënzers de eerste bewoners waren van Schiermonnikoog: wie de eerste 
bewoners van het eiland waren is niet bekend. Dat het er weinig waren staat wel vast6.    
Dus de monniken waarna Schiermonnikoog genoemd is waren Cisterciënzers.  
Bij de Reformatie in 1580 werden de kloosters in Friesland ontmanteld en kwamen de 
bezittingen van de kloosters in handen van de Staten van Friesland, ook het eiland 
Schiermonnikoog.  
 
Er waren ook Cisterciënzers die vonden dat de regels waaraan zij zich moesten hou-
den niet ver genoeg gingen en zij stichten een nieuwe orde, die zich aan strengere 
regels hield. Deze monniken van de strikte observantie (observantie is het naleven van 

                                                
1 Boers, blz. 13 
2 Geschiedenis, blz. 84 
3 Boers, blz. 45 
4 Monniken van de Cisterciënzer orde hebben witte pijen.  
5 Van der Ven, blz. 10 
6 Abrahamse, blz. 9 



een orderegel) werden naar het klooster waar deze orde aan het eind van de 18e eeuw 
ontstond  -  La Trappe in Normandië – Trappisten genoemd7.  
(Dus: alle Trappisten zijn Cisterciënzers, maar niet alle Cisterciënzers zijn Trappis-
ten)! 
De orde kende in de 19e en de eerste helft van de 20ste eeuw een grote bloei (de groot-
ste winst boekte de orde rond 19508).  
Zoals al gezegd waren de Cisterciënzers tijdens de reformatie uit Nederland verdwe-
nen, maar in 1846 keerden ze weer terug: toen werd vanuit Westmalle (België) een 
klooster gesticht in Achel. In 1883 werd vanuit Achel het klooster Sion te Diepenveen 
gesticht, dat in 1934 de status van abdij kreeg9.  

 
In het vierde kwart van de 20ste eeuw moest de uitbreiding van het personeelsbestand 
(van de Strikte Observantie) plaats maken voor een omgekeerde ontwikkeling10.  
“De daling van het ledental in aanmerking genomen, is het des te opvallender dat het 
aantal huizen gedurende de laatste halve eeuw enorm gegroeid is (…). De verklaring 
ligt in de sterke afname van de omvang van de gemiddelde communiteit. Tegenwoor-
dig telt de doorsnee gemeenschap circa 25 personen, minder dan de helft van wat het 
in vroeger dagen was.”11 
 

                                                
7 Geschiedenis, blz. 74 
8 Geschiedenis, blz. 77. 
9 Geschiedenis, blz. 84. 
10 Geschiedenis, blz. 87. 
11 Ibidem. 



En nu is Sion dus te groot voor het aantal monniken dat er nog woont en heeft men 
sinds een tijdje besloten om te gaan omzien naar een andere locatie. Op hun website is 
het volgende te lezen:   
“Locaties voor een nieuw klooster zijn er in Nederland meer dan genoeg. Maar hoe 
mooi een locatie ook is, het kost tijd om die locatie bekendheid te laten krijgen zodat 
mensen (lees: kandidaten) ons weten te vinden. Gezien onze leeftijd hebben we die 
tijd niet meer om langzaam iets op te bouwen en bekendheid te krijgen. Bij wijze van 
grap werd toen Schiermonnikoog voorgesteld, want wie eenmaal heeft gehoord dat er 
weer monniken op Schiermonnikoog zijn, weet dat over vijf jaar nog steeds. Boven-
dien spreekt het tot de verbeelding, van ons en van kandidaten, is de stilte er heel 
uniek, en past de ruige natuur helemaal bij ons. Vandaar dat we ons begonnen af te 
vragen of er een locatie is ZOALS Schiermonnikoog. Tot onze verbazing reageerden 
mensen serieus met: Schiermonnikoog? Wat een goed idee! Dat hadden we niet ver-
wacht! Kennismaking met het eiland veranderde onze zoektocht definitief van een 
locatie ZOALS Schiermonnikoog in: Schiermonnikoog is een heel goede plek!”  
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Sint Egbertskapel 100 jaar 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Dit jaar bestaat de rooms-katholieke kapel aan de Badweg 100 jaar. Een mooie gele-
genheid om eens even hier bij stil te staan. 
 
Dat de kapel op de Badweg er staat te danken is aan mevrouw Johanna Maria Rein-
hart-Balvert uit Groningen.  
Johanna Maria Balvert werd geboren op 7 juni 1877 in Workum, het gezin verhuisde 
in 1880 naar Groningen, waar ze op 3 juli 1905 trouwde met de op 25 febr. 1877 in 
Leeuwarden geboren Gerardus Josephus Reinhart12. 
Toen zij in verwachting raakte traden er complicaties op, waar ze een chronische ont-
steking aan overhield, met als gevolg dat ze geen kinderen meer kon krijgen. Omdat 
ze ziekelijk was werd haar door haar arts aangeraden geregeld een poosje naar 

                                                
12 Gieling, blz. 23.  



Schiermonnikoog te gaan. Ze verbleef geregeld in de zomer, met haar man, bij de 
postschipper Douwe Visser op de Middenstreek.  
Langzamerhand kreeg ze het plan om ook anderen, met name kinderen, van de gezon-
de eilander lucht te laten profiteren. In 1913 kwamen de eerste minder bedeelde katho-
lieke kinderen naar het eiland13. Eerst in een gebouw aan de Langestreek, maar al vrij 
spoedig verhuisde men naar het huis naast het gemeentehuis aan de Nieuwestreek, de 
oud-woning van burgemeester Van den Worm.  
Toen het kinderkoloniehuis aan de Nieuwestreek te klein werd – het was ook maar 
voor een bepaalde periode van het jaar open: “Want midden September wordt ’t Va-
cantiehuis gesloten …. Het kerkje staat verlaten, de Godslamp wordt gebluscht” – 
begon men uit te kijken naar een groter gebouw, liefst met een kloostertje voor de 
zusters er bij – de Zusters van Liefde uit Tilburg hadden vanaf het begin de leiding 
van de verzorging van de kinderen in het vakantiehuis14.  
Op 14 februari 1922 kreeg mevrouw Reinhart van het college van B en W toestem-
ming tot bouw van een nieuw vakantiehuis aan de westkant van de Badweg op een 
perceel ten zuiden van het kerkje en in het voorjaar van dat jaar werd met de bouw 
begonnen15– op 14 juni van dat jaar werd het ingewijd16. Dit koloniehuis kreeg ook de 
naam Sint Egbert.  
(Elim, het christelijke kinderkoloniehuis werd in juli van dat jaar geopend17). 
 
In 1913 had de uit een katholiek gezin afkomstige mevrouw Reinhart een brief ge-
schreven naar de eigenaar van het eiland, graaf Von Bernstorff. Ze vroeg hem om een 
stuk grond aan de Badweg waarop ze een katholiek kerkje kon laten bouwen: niet 
alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de katholieke ziel moest gevoed wor-
den18. 
Von Bernstorff, wiens stiefmoeder katholiek was19, wilde wel 80 vierkante meter 
afstaan voor een kerkje.  
In het voorjaar van 1914 vroeg mevrouw Reinhart aan de aartsbisschop van Utrecht 
om toestemming voor de bouw van een kerkje. (Aan de aartsbisschop van Utrecht, 
want het bisdom Groningen bestond toen nog niet – dat is (her)opgericht in 1956 en 
heet sinds 2006 het bisdom Groningen-Leeuwarden).  
Die toestemming kreeg ze – in De Tijd van 18 maart 1914 stond het volgende bericht: 
Z. D. H. de Aartsbisschop van Utrecht heeft toestemming gegeven tot den bouw van 
eene R. K. kerk te Schiermonnikoog. Deze kerk, waarvoor het plan en de teekening 
door Z. D. H. zijn goedgekeurd, zal worden toegewijd aan den H. Gerardus Majella20. 

                                                
13 Maris 1992, blz. 3; Maris 1999, blz. 7. 
14 Gieling, blz. 13. 
15 Gieling, blz. 20, 21. 
16 LC, 15 juni 1922. 
17 Idem. 
18 Gieling, blz. 9.  
19 Visser, blz. 21. 
20 Een 18e-eeuwse Italiaan, die in 1904 heilig verklaard is. 



(Gerardus Majella was een groot voorbeeld, inspiratiebron en steun voor mevrouw 
Reinhart21).  
Daarna vroeg ze aan de graaf meer grond – spoedig kwam er een toezegging voor 800 
en tenslotte voor 2800 m2.  
Mevrouw Reinhart  zag kans om (ondanks het feit dat in augustus 1914 de eerste we-
reldoorlog was uitgebroken) voldoende geld bij elkaar te krijgen, zodat de bouw kon 
beginnen. Het ontwerp was van de Groninger architect A. Th. Van Elmpt en het ont-
werp werd uitgevoerd door aannemer Lucas en zijn personeel22.  
 
In de zomer van 1915 kwam het kerkje gereed en het werd op 25 juli 1915 plechtig 
ingewijd; een plechtigheid die om acht uur ’s morgens(!) begon23.  
Dus: de kapel is gebouwd vóórdat het koloniehuis Sint Egbert gebouwd is!  
 
Mevrouw Reinhart, de stichteres van het kerkje, mocht de patroonheilige kiezen en ze 
koos voor Sint Egbert (en dus niet voor Gerardus Majella!).  
(Sint Egbertus, (639-729) was abt van de abdij Rathmelsigi in Ierland. Van Angelsak-
sische afkomst, zette hij op een pelgrimstocht voet in Ierland. Toen ziekte hem over-
viel, deed hij de gelofte nooit naar zijn geboortegrond terug te keren en dagelijks het 
psalter te bidden en veel te vasten, indien hij zou genezen. Hij genas en hield zich tot 
zijn overlijden op hoge leeftijd aan zijn belofte. Hij werd abt van het klooster van 
Rathmelsigi, dat onder zijn leiding tot kweekschool werd van talloze missionarissen, 
onder wie Willibrord (de apostel der Friezen). 
Later trok hij naar het eiland Iona, waar hij de Keltische monniken ertoe bracht zich 
aan te sluiten bij het Romeinse kerkgebruik en afstand te doen van hun afwijkende 
berekening van het Paasfeest. Op het eerste Paasfeest dat volgens de Romeinse kalen-
der gevierd werd, in het jaar 729, is hij gestorven. 
Zijn gedenkdag is op 24 april24). 
 

                                                
21 Maris 1999, blz. 17. 
22 Van der Stoep, blz. 206. 
23 Leeuwarder Courant, 27 juli 1915.  
24 Wikipedia.  
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Het kerkje – in Romaanse stijl – is in de loop der tijd uiterlijk nauwelijks veranderd. 
Ook het interieur is nog origineel of in oude staat gerestaureerd. 

 
Foto uit de collectie Bram Spier. Hij had er bijgeschreven: 
Het R.K. kerkje. 
De foto van het pas afgebouwde kerkje is genomen in 1916. De jonge boompjes rond 
de kerk zijn onlangs aangeplant en worden nog gestut. De 5 matrozen zijn op het 
eiland gedetacheerd en behoren tot de militaire kustwacht, mobilisatie 1914-1918, 1e 
Wereldoorlog 
 
Enkele zaken vallen op: bijvoorbeeld de kruiswegstaties – veertien afbeeldingen van 
het lijdensverhaal van Jezus, waarop op elke statie drie kinderen zijn afgebeeld. Hier-
aan is te merken dat deze kapel nauw verbonden was met de naastgelegen kinderkolo-
nie.   
Eveneens opvallend: een sober Mariabeeld van de hand van de eilander schil-
der/beeldhouwer Martin van Waning; sober, omdat het Maria uitbeeldt als een gewone 
eenvoudige vrouw25. 
 
In 2001was de kerk hard toe aan een opknapbeurt. Om aan geld te komen heeft men 
toen de pastorie (Claerkamp genaamd, naar het klooster van waaruit de grijze monni-
ken vroeger naar het eiland kwamen; gelegen aan de oostkant van de Badweg) moeten 
verkopen. Er werd een eenvoudiger pastorie gebouwd achter de kapel en het resteren-
de bedrag werd – met een bijdrage van het bisdom en vele particulieren – voor de 
restauratie van de kapel gebruikt.  

                                                
25 De Sint-Egbertkapel op Schiermonnikoog. 2007. Blz. 3 



 
Er is altijd een sterke verbinding geweest tussen kapel en het vakantiekoloniehuis:  
De geestelijk verzorger was pastoor en, zo lang de kinderkolonie bestond, ook rector 
van de kolonie (rector: een geestelijke die aan het hoofd staat van een instelling). Te-
vens had hij de zorg voor de nonnen26.  
Bekende namen zijn: rector Heimeriks (rector van 1932-1952) en rector De Groot 
(rector van 1952-1961). (zie voor de volledige lijst het boek ‘In het voetspoor van 
monniken’, blz. 211-218). 
Toen het koloniehuis werd gesloten (in 1966) ging de kapel bij besluit van 20 decem-

ber 1966, notarieel vast-
gelegd op 17 februari 
1967 over naar het bis-
dom Groningen27.  
In 1967 werd de paro-
chie St. Egbert opge-
richt28. De eerste pastoor 
van de parochie was 
pater Marlet (1967-
1989). Hij was op het 
eiland geliefd, niet alleen 
bij de katholieken, maar 
ook bij vele anderen. 
Ook met zijn hervormde 
en gereformeerde colle-

ga’s had hij een goede verstandhouding, zoals bijvoorbeeld bleek bij een Eilander-
avond in 1981, waarbij de drie eilander geestelijken (v.l.n.r. dominee Brinkman (Her-
vormd), pater Marlet, dominee Waagmeester (Gereformeerd)) gezamenlijk als monnik 
optraden. 
De tegenwoordige pastoor is pater Bakels, evenals pater Marlet een Jezuïet. 
 
Bronnen: 
Archief Leeuwarder Courant. 
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26 Van der Stoep, blz. 211, n. 30. 
27 Gieling, blz. 93. 
28 Van der Stoep, blz. 215. 
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Strandpalen en grenspalen op Schiermonnikoog 
 
Harry Alers 
 
Landmeter Posthuma ging in juli 1906 naar Schiermonnikoog. Hij deed er diverse 
metingen. Hoe komt zijn handgeschreven meetdossier een eeuw later weer terecht op 
het eiland? Wat was de bedoeling van die metingen? Was de landmeter op Schier-
monnikoog om een einde te maken aan een slepend grensconflict tussen graaf Von 
Bernstorff en de Staat der Nederlanden? Zijn er nog (stille) getuigen uit die tijd op 
Schiermonnikoog te vinden? Hoe komt de naam v.d. Werf in dat dossier?  
 
De strandpalen en grenspalen vormen de rode draad in dit verhaal. Al gedurende 
ruim een eeuw zijn de strandpalen beeldbepalend voor de kust van Schiermonnikoog. 
Met de komst van GPS-satellieten hebben de palen hun functie grotendeels verloren. 
Maar nog steeds staan deze trouwe wachters op het strand en in de duinen, bij tij en 
ontij. De strandpalen hebben een lange historie en behoren tot het cultureel erfgoed 
van het eiland. Daarom verdienen ze onderhoud en bescherming. 
 
Toeval? 
Toeval schijnt niet te bestaan, omdat alles een kwestie van oorzaak en gevolg is. Zou 
het feit, dat ik in 1974 het dossier “Puntenbepaling op Schiermonnikoog uit 1906” 
mee naar huis nam er de oorzaak van zijn dat we in 2011 vanuit Sittard verhuisden 
naar het eiland Schiermonnikoog? Het zou kunnen, maar dat lijkt me toch erg toeval-
lig. 
Dat dossier met metingen uit 1906 was tot 1974 opgeslagen in het centrale archief van 
het Kadaster in Apeldoorn. In dat 
archief werden kopieën opgeslagen 
van alle originele documenten die 
bij de regionale vestigingen van 
het Kadaster bewaard werden. In 
begin van de 20e eeuw werden nog 
geen fotokopieën gemaakt. Van 
elk document werd toen een hand-
geschreven “copie” gemaakt. Het 
origineel bleef in het archief van 
de Kadastervestiging (in dit geval 
Leeuwarden) en de “copie” werd 
bewaard in het centrale archief in 
Apeldoorn. In 1974 was er ruimtegebrek en vond men het niet meer nodig om die 
oude documenten nog langer te bewaren.  
 



Destijds was ik werkzaam bij de hoofddirectie van het Kadaster in Apeldoorn en ik 
zag hoe veel “historische documenten” werden opgeruimd. Het dossier van Schier-
monnikoog heb ik toen uit de prullenbak weten te ‘redden” en vervolgens 40 jaar 
bewaard.  
Inmiddels woon ik 4 jaar op Schiermonnikoog en nu komt dit oude document mij 
weer onder ogen. Nu ik het beter bekijk ben ik onder de indruk. Keurig gearchiveerd 
in een aparte map van stevig karton, met een gemarmerd motief. En dan het prachtige 
schrift, ware kalligrafie. Alle cijfers en teksten zijn, met een kroontjespen, met zorg op 
het papier neergezet. Geen doorhalingen. Meteen goed. Met eerbied blader ik door het 
dossier. 
Nieuwsgierig 
Dan bekruipt me de nieuwsgierigheid. Zou er nog iets terug te vinden zijn van dat 
alles wat toen op Schiermonnikoog gemeten is? Hoe nauwkeurig waren die metingen? 
De berekeningen werden met logaritmetafels gemaakt, computers bestonden nog niet. 
Hoe precies waren die berekeningen? Hoe zouden de grenzen lopen die toen gemeten 
zijn?  
Ik probeer de metingen te reconstrueren en controleer de berekeningen. Ook de metin-
gen wil ik controleren. Kan dat nog?  
 
Inhoud meetdossier (1906) 
Het meetdossier bevat 35 pagina’s. Op de eerste bladzijde staat dat de metingen, in 
1906, zijn uitgevoerd met een theodoliet van de firma F.W. Breithaupt en Sohn. Als ik 
die naam in Google invoer dan blijkt dat die firma nog steeds bestaat en ook nog 
steeds meetinstrumenten maakt. 
Vervolgens 8 pagina’s vol met hoekmetin-
gen. In de kantlijn enkele strakke schema-
tische tekeningen. De hoekmetingen zijn 
uitgevoerd als onderdeel van de drie-
hoeksmeting over het eiland. Vanuit de 
driehoeksmeting zijn de strandpalen, en 
nog enkele markante punten, gemeten en 
in coördinaten berekend.  
Alle hoekmetingen zijn uitgevoerd tussen 25 en 28 juli 1906 door landmeter Posthu-
ma.  
Bij de waarnemingen staat een aantal keren aangegeven: “lucht iets trillend”. Dat 
betekent dat er veel ondulatie was vanwege het zomerse weer en dat verklaart waarom 
sommige hoekmetingen niet helemaal met elkaar overeenstemmen. Bij de meting naar 
de kerktoren (op 26 juli 1906) staat: “de toren van de Herv. Kerk was onduidelijk door 
luchttrillingen”. 
De twee vuurtorens waren voor de landmeter uitgangspunten voor de metingen. De 5 
driehoeken vormen 7 hoekpunten (A t/m G). Vanuit die punten werd de plaats van de 
strandpalen gemeten. Berekend zijn de coördinaten van de strandpalen 1 en 4 t/m 19. 
Bij de metingen zijn de hoeken gemeten, maar ook diverse keren de richtingen naar de 
“Binnenvuurtoren” en naar de “Buitenvuurtoren”. De kerktoren was vaak onzichtbaar 
en is slechts twee keer ingemeten. 



Er is niet gemeten naar de bakens Kobbeduinen en Willemsduin. Als die bakens er in 
1906 al hadden gestaan dan had landmeter Posthuma die beslist betrokken bij zijn 
metingen. 
Opmerkelijk is ook de aantekening dat het hulppunt F op 24 juli 1906 op een hoog 
duin was geplaatst, maar dat “door stuifzand op 26 en 27 juli deze duintop zodanig 
werd vervormd door los zand, dat de meting die eerder was gedaan vrijwel waardeloos 
was”. Kennelijk was de landmeter aan het werk in een onstuimige zomerweek met 
veel wind. 
Na de pagina’s met hoekmetingen volgen 3 pagina’s met berekeningen (m.b.v. loga-
ritmen en trigonometrie).  
De volgende 5 pagina’s zijn gewijd aan de driehoeksmeting (overzichtstekening van 
de driehoeken, berekeningen van alle driehoekszijden en coördinatenberekeningen). 
Tot slot de berekening van de strandpalen 1 t/m 19 (m.u.v. 2 en 3) en de samenvatting 
in een uitgebreide coördinatenlijst. 
In die lijst staan de coördinaten van: 
13 punten van de Straatwegpolygoon (v.d. Werf, dienstjaar 1889) 
7 punten van de Strandpolygoon (Posthuma, augustus 1895, dienstjaar 1897) 
7 hulppunten van de driehoeksmeting 
13 grenspunten tusschen het Rijk en graaf Bernstorff 
17 strandpalen (nr I en IV t/m XIX) 
 
Driehoeksmeting 
Kenmerkend voor de driehoeksmeting is, dat alle te meten punten met elkaar worden 
verbonden door een netwerk van driehoeken. In dit geval 5 driehoeken. Het meten van 

hoeken was 
vroeger een-
voudiger dan 
het meten van 
afstanden.  
Als van een 
driehoek de 
drie hoeken 
bekend zijn en 
de lengte van 
één zijde, dan 
kunnen de 
lengtes van de 
andere 2 zij-
den berekend 
worden.  

Deel van het driehoeksnet. Alleen de lengte van driehoekszijde BD  
is heel nauwkeurig gemeten (961,443 m.) 
 



Als die 2 zijden bekend zijn, dan is daarmee weer één zijde bekend van de aangren-
zende driehoek en kunnen dus ook van die driehoek de overige zijden berekend wor-
den.  
Op die manier kunnen alle driehoeken van het netwerk berekend worden. Belangrijk is 
dat de lengte van die ene driehoekszijde heel nauwkeurig gemeten wordt. Bij de me-
tingen van 1906 heeft men er voor gekozen om ter hoogte van de 4e slenk (paal 11) de 
afstand tussen de hulppunten B en C nauwkeurig te meten.  
 
De afstand is 3 keer gemeten. De 1e meting was 961.37, de 2e meting was 961,43 en 
de 3e meting was 961,53. Als gemiddelde lengte heeft men gehanteerd 961,443 m. 
Met die afstand heeft men vervolgens alle zijden van het netwerk berekend. Uit die 
berekening volgt ook de afstand tussen de 2 vuurtorens. De afstand tussen de vuurto-
rens werd toen berekend op 999,37 meter. 
 
1906 versus 2015 
Om de relatie tussen de metingen van toen en de huidige situatie te kennen heb ik 
eerst de oude coördinaten van de beide vuurtorens vergeleken met de huidige coördi-
naten. De torens zijn in die periode niet veranderd.  
We hebben net gezien dat via driehoeksmeting in 1906 de afstand tussen de torens is 
berekend op 999,37 meter. De momenteel vastgestelde coördinaten voor de “voorma-
lige Lichttoren Schiermonnikoog” (witte toren) zijn (in RD-coördinaten): 206213,87; 
610862,81 en voor de rode vuurtoren Schiermonnikoog (voet radarantenne): 
205405,18; 611451,03. Uit die coördinaten volgt de huidige berekende afstand tussen 
de 2 vuurtorens: 999,99 meter.  
Het verschil in afstand tussen de metingen uit 1906 en 2015 bedraagt slechts 0,62 
meter (999,99 – 999,37). Gezien de verschillen in apparatuur en meet- en bereke-
ningsmethoden is dat verschil zeer gering.  
Opvallend trouwens dat de afstand tussen de 2 torens (op 1 cm na) precies 1 kilometer 
is. Of dat een toeval is, of een bepaalde reden heeft heb ik niet kunnen achterhalen. 
Bekend is dat  bij de navigatie gebruik gemaakt kan worden van de afstand tussen de 
vuurtorens om de afstand tot het eiland te bepalen. Maar dat kan met elke bekende 
afstand.  
 
Transformatie 
Bij het vergelijken van de coördinaten van de 2 vuurtorens blijkt, dat er een klein 
verschil in de afstand is en ook een klein verschil in de richting t.o.v. het noorden. Om 
de overige coördinaten uit het oude dossier te kunnen vergelijken met de huidige si-
tuatie is een verschuiving (translatie) en een verdraaiing (rotatie) noodzakelijk.  
Met behulp van een (affiene) transformatie, met de beide vuurtorens als basis, heb ik 
alle oude coördinaten getransformeerd naar het huidige coördinatenstelsel. 
Na de transformatie was ik uiteraard benieuwd in hoeverre de nieuw berekende coör-
dinaten zouden overeenstemmen met de huidige situatie. De controle is relatief ge-
makkelijk, omdat veel strandpalen er nog steeds staan. Waarschijnlijk zijn het niet 
meer de palen uit 1906, omdat een aantal vervangen is. Bovendien zijn aan de zuidzij-



de (kwelder) andere palen geplaatst, omdat het eiland van vorm en afmeting veranderd 
is. 
 
Veldcontrole strandpalen 
Met de controle van de strandpalen ben ik begonnen aan de westkant van het eiland. 
Ik meet de coördinaten van de huidige strandpalen met de Garmin Etrex en met het 
programma “Handy GPS” op mijn Smart-phone. De nauwkeurigheid van deze appara-
ten is beperkt, maar voldoende voor een globale controle. 

Als ik strandpaal 1.00 controleer word 
ik enthousiast. De coördinaten die ik 
meet bij de huidige paal 1.00 kloppen 
precies met de berekende coördinaten 
uit het meetdossier. 
De veldcontrole van paal 4.00 lukt 
helaas niet want de betreffende paal 
kan ik niet vinden. Misschien is de paal 
verwijderd of is die overstuifd en ligt 
die onder een duin. Maar de hulppaal 
(op 150 meter afstand zeewaarts) klopt 
echter wel. Daar geeft mijn GPS aan, 
dat paal 4.00 precies op 150 meter 
afstand zou moeten staan. Dat is weer 
hoopgevend. 
De strandpalen 2 en 3 zijn destijds niet 
gemeten, zodat daarvan geen oude 
coördinaten bekend zijn.  
Misschien waren die strandpalen toen 
niet te zien, of waren de coördinaten 
van die palen al eerder bepaald.  

De coördinaten van strandpaal 1.00 zijn  
 ongewijzigd t.o.v. 1906  
 
De controle van paal 5.00 lukt ook niet. De paal zou moeten staan nabij de fietsenstal-
ling bij de strandopgang bij het Jacobspad. Er is geen spoor van de strandpaal te vin-
den. Verdwenen? Weggehaald? Overstuifd? 
Bij paal 6.00 heb ik lang gezocht naar de plek in een ondoordringbaar bos van duin-
doornstruiken. Wel staat op het strand hulppaal 6.00 +100. Op die paal kon ik meten 
dat de paal 6.00 op 101 meter zou moeten staan. In elk geval een bevestiging dat de 
uitgevoerde transformatie nagenoeg goed moet zijn. Maar nog niet overtuigend. 
Paal 7.00 staat bij de strandopgang te midden van de parnassia’s. De meting van de 
coördinaten geeft een goed resultaat. Een verschil van minder dan 2 meter tussen de 
berekende en de gemeten coördinaten. Dat noem ik goed, omdat de nauwkeurigheid 
van de (handheld) GPS ruim 5 meter is. 



Ook paal 8.00 is gemakkelijk toegankelijk. De meting van paal 8 geeft een soortgelijk 
resultaat als bij paal 7. Het verschil tussen de berekende coördinaten en de gemeten 
coördinaten is ongeveer 3 meter.  
Dan is wel zeker dat de transformatie van de oude coördinaten naar het huidige coör-
dinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) goed gegaan is. Tevens kan al ge-
concludeerd worden, dat de metingen vroeger met een grote nauwkeurigheid zijn 
verricht.  
 
Hoe nauwkeurig? 
Zoals gezegd heb ik de controlemetingen verricht met de Garmin Etrex GPS. Met die 
apparatuur is slechts een globale controle mogelijk. Om meer inzicht te krijgen in de 
nauwkeurigheid van de vroegere metingen is een handheld GPS-apparaten echter niet 
geschikt. Om meer te kunnen zeggen over de nauwkeurigheid zijn precieze metingen 
nodig. Omdat ik vermoed dat dergelijke metingen al in het verleden zijn verricht door 
de Rijkswaterstaat (RWS) of door het Wetterskip (WF), neem ik daarmee contact op. 
Dan blijkt al gauw dat bij de RWS lijsten zijn met nauwkeurige coördinaten van alle 
strandpalen. Dankzij de medewerking van de RWS (Dhr. T. Overdiep) krijg ik de 

coördinaten van alle strandpalen 
toegestuurd.  
Een vergelijking van getransfor-
meerde (oude) coördinaten van 
de strandpalen uit 1906 met de 
(huidige) coördinaten uit 1995 
van de RWS geeft uiteraard ver-
schillen.  
Maar die verschillen zijn klein. 
De resultaten zijn opmerkelijk 
goed. De grootste verschillen 
treffen we aan bij de strandpalen 
6 t/m 11. Bij strandpaal 11 is het 
grootste verschil, globaal 5,50 m.  

Paal 7.00 staat bij de strandopgang te midden van  
de parnassia’s. 
 
Bij paal 14 (verste punt) is het verschil slechts 54 cm. Het kleinste verschil wordt 
gemeten bij strandpaal 1, slechts 20 centimeter. Gemiddeld is het verschil bij de 
strandpalen 1 t/m 14 slechts 93 cm. 
De coördinaten van de oude strandpalen 15 t/m 19 zijn niet te vergelijken met de hui-
dige strandpalen omdat aan de zuidoostzijde van Schiermonnikoog de palen anders 
genummerd zijn en een andere plaats gekregen hebben.  
Onnauwkeurigheden kunnen overigens ook ontstaan zijn, doordat veel strandpalen één 
of meerdere keren vervangen zijn. Zijn de herplaatste palen precies op dezelfde plaats 
neergezet? Dat is nog niet eenvoudig, omdat de hoofdpalen een lengte hebben van 5 
meter en de andere hulppalen 2,5 meter lang zijn.  



Gezien de verschillen in meettechniek en de vervangingen in de loop der jaren is het 
opvallend dat de verschillen zo klein zijn. Dat betekent, dat de metingen, de bereke-
ningen en de herplaatsingen van de palen met de grootste zorg en nauwkeurigheid 
gebeurd zijn. 
 
Grens tussen Rijk en Bernstorff 
Behalve de coördinaten van de driehoeksmeting en van de strandpalen bevat het dos-
sier (1906) ook de coördinaten van 13 punten (a t/m n), die zijn aangemerkt als 
“grenspunt tusschen Rijk en Graaf Bernstorff”. Het is niet duidelijk hoe en wanneer 
die coördinaten bepaald zijn.  
 
Bij deze coördinaten valt op dat sommige grenspunten tot op de centimeter nauwkeu-
rig zijn bepaald, terwijl andere punten duidelijk op hele meters en zelfs op hectome-
ters zijn afgerond. Dat kan er op duiden dat die punten niet zijn gemeten, maar op 
basis van een kaart globaal zijn bepaald. 

 
Het donker gemarkeerd gebied (nagenoeg het hele eiland) is in het meetdossier (uit 
1906) aangeduid met “grenspunten tusschen het Rijk en Graaf Bernstorff”. Het ge-
bied heb ik geprojecteerd op de huidige topografische kaart van Schiermonnikoog. 
 
Over die grens wordt ook gesproken in het Beheer- en inrichtingsplan (BIP) ‘plus’ 
2011-2022 (Nature, 2011). Op pag. 32 van het BIP plus staat: “Op het hoogste punt 
van het Minne Onnespad, over en langs de Striedieken, staat de zogenaamde ‘Elstie-
nen pail’.  
Verscholen in het riet in het noordwestelijk deel van de Westerplas staat nog een iden-
tieke, bijna vergeten paal. Deze palen markeren de grens van de eigendommen van de 
staat der Nederlanden en de voormalige particuliere eigenaren van het eiland Schier-
monnikoog. De geschiedenis van deze palen gaat terug tot de verkoop van het eiland 
van de familie Stachouwer aan de heer J.E. Banck in 1858. De palen zijn in 1906 
geplaatst na een jarenlange correspondentie tussen de voormalige eigenaren van het 
eiland Schiermonnikoog en de staat der Nederlanden.” 



 
Stenen palen 
Hé, dat is toevallig! Het meetdossier dat ik voor me heb dateert ook uit 1906. Toen 
werd door het Kadaster gemeten op Schiermonnikoog. Was er misschien een verband 
tussen die metingen door landmeter Posthuma en het plaatsen van die stenen palen? 
Zijn die stenen palen opgenomen in de meting?  
Uit het dossier blijkt dat er gemeten is naar 2 “zerkenpalen” Maar na controle in het 
veld van de coördinaten is duidelijk dat die “zerkenpalen” niet de stenen palen kunnen 
zijn die beschreven staan in het “BIP-plus”, alhoewel die ook aan de westzijde van het 
dorp hebben gestaan.  

Uit de meting van de stenen paal op het hoogste punt 
van het Minne Onnespad blijkt, dat die paal ruim 80 
meter ten zuiden staat van de grens die in het dossier 
wordt aangemerkt als de grens “tusschen het Rijk en 
Graaf Bernstorff”. 
De andere stenen paal zou in het riet staan aan de 
rand van de Westerplas. Vanwege de drassige on-
dergrond en de dichte begroeiing heb ik die paal niet 
kunnen vinden. Misschien is die stenen paal scheef-
gezakt of weg. 
In elk geval is duidelijk dat die stenen palen in 1906 
niet door landmeter Posthuma (Kadaster) is opgeme-
ten. Toch zou je dat wel verwacht hebben, zeker als 
de palen onderdeel zouden zijn van de grens tussen 
het Rijk en graaf Bernstorff.  

Stenen paal op het hoogste  
punt van het Minne Onnespad 
 
De stenen palen die in het “BIP-plus” worden genoemd staan in elk geval niet in de 
grens die in het dossier (1906) wordt genoemd. Waarschijnlijk zijn die stenen palen 
pas na de metingen van juli 1906 geplaatst. 
Het is mogelijk dat de metingen van Posthuma voorbereidend waren voor het oplossen 
van het “grensconflict” tussen de Staat der Nederlanden en Graaf Bernstorff. Op pagi-
na 152 e.v. van het boek “Een omstreden eiland” (Ven, 1993) wordt nader ingegaan 
op het tot stand komen van een grensregeling.  
Daaruit blijkt dat het een hele tijd heeft geduurd om tot een grensregeling te komen. 
“In december 1906/januari 1907 kwam de Staat met Von Bernstorff een grensregeling 
overeen, die door koningin Wilhelmina werd goedgekeurd. Ruwweg gezegd liep de 
grens langs de hoogwaterlijn, behalve in het zuidwestelijke gedeelte van het eiland, 
waar de domeingronden zich bevonden.” 
 
Of de 2 stenen palen (Elstienen pailen) zijn geplaatst vóór of na het tot stand komen 
van de grensregeling tussen de Staat en Von Bernstorff, heb ik niet kunnen vaststellen. 
Normaal worden dergelijke definitieve palen geplaatst nadat partijen het eens zijn 
geworden over de grensregeling.  



Opmerkelijk is overigens dat de Staat het niet met Von Bernstorff eens werd over de 
aankoop van grond in het zuidwesten van Schiermonnikoog. Maar op 15 april 1908 
kwam de Staat wel met Von Bernstorff overeen dat hij de grond, die hij niet mocht 
kopen, wel voor 29 jaar in erfpacht kreeg (Ven, 1993). 
 
Straatwegpolygoon 
Bovendien is in het meetdossier opgenomen een lijstje met de opmerking “straatweg-

polygoon v.d.Werf dj (dienstjaar) 
1889”. Dit lijstje roept vragen op. 
Waarom staat deze straatwegpoly-
goon in dit meetdossier van Post-
huma?  
Onduidelijk is welke betrokken-
heid een zekere “vd Werf” (met 
één f) had bij die coördinaten. Was 
hij de landmeter? Opdrachtgever?  
In de lijst staat dat de punten zijn 
gemarkeerd door een houten paal. 
Na de transformatie van de coördi-
naten naar het huidige stelsel blijkt, 
dat de punten precies de as vormen 
van de huidige Badweg. Omdat de 
punten toen gemarkeerd waren 
door houten palen is het mogelijk, 
dat toen de Badweg in zijn huidige 
vorm is aangelegd (of verbeterd). 

De witte stippen op de kaart zijn de hoekpunten  
van de straatpolygoon uit 1888. De punten liggen  
precies op de as van de huidige Badweg. 
 
Uit deze coördinatenlijst blijkt, dat de oorsprong (nulpunt) van de metingen op een 
afstand van ruim 10 meter van de “Nieuwe Dorpstoren” lag. De conclusie is dan ook, 
dat er eerder een andere kerktoren was (op ongeveer 10 meter van de Nieuwe Kerkto-
ren).  
 
Soorten strandpalen 
Bij het veldwerk kom ik diverse soorten strandpalen tegen. Enkele stenen palen, maar 
vooral houten palen. De meeste houten palen zijn (of waren) zwart van kleur met rode 
koppen.  
Ook is er een aantal palen met een blauwe kop, waar overheen een grijs geverfde 
metalen kop is geschoven.  
 
Strandpalen 
Uit het meetdossier blijkt dat de strandpalen er al in 1906 stonden, want in dat jaar zijn 
ze gemeten door landmeter Posthuma. Waarschijnlijk zijn de strandpalen op Schier-



monnikoog eind 19e eeuw geplaatst door de Rijkswaterstaat. Ze maken deel uit van 
het Rijksstrandpalenstelsel. 
In een notitie van het Wetterskip (Knijft, 2012) staat, dat in 1880 in Ameland begon-
nen is met het uitzetten van het strandpalenstelsel. Naar verwachting is rond die tijd 
ook op Schiermonnikoog begonnen met het plaatsen van de strandpalen.  
In dezelfde notitie staat, dat het strandpalenstelsel werd gebruikt om de hoogte en 
breedte van het strand en het duingebied te meten. Langs de duinvoet was een basislijn 
ontworpen met haaks daarop om de 200 meter een meetlijn, ook wel raai genoemd. 
Zoals gezegd werden de basislijn en raaien in het terrein vastgelegd met palen. Vroe-
ger waren het eikenhouten palen, later is gekozen voor tropisch hardhout omdat dit 
beter bestand is tegen de zogenaamde paalworm, een beestje dat de palen langzaam 
maar zeker op eet. De palen zijn 0,20 meter in het vierkant en 5 meter lang, de palen 
in het duin meestal 2,50 meter. In een aantal palen werd een (koperen) bout geplaatst 
waarvan de hoogte ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) werd bepaald. 

Paal 1 kwam te staan ten zuidwesten 
van het dorp. In de richting van de klok 
werd om de kilometer een paal ge-
plaatst. In oostelijke richting werden de 
palen genummerd tot paal 14. Vanaf 
strandpaal 12 werden in zuidwestelijke 
richting de strandpalen 15 t/m 19 ge-
plaatst. Paal 14 was destijds de meest 
oostelijke strandpaal. Maar omdat het 
eiland later oostwaarts groeide, werden 
de strandpalen opnieuw genummerd. 
Het stelsel werd in oostelijke richting 
verlengd tot paal 16.  

In de raai 5.00 is dit de 3e paal, op 400 m  
aan de zeezijde (Z III) van de hoofdpaal 5.00 
 
Ook langs de Wadkant werden de strandpalen vernummerd. Van oost naar west werd 
de nummering van de strandpalen doorgezet tot nummer 28 aansluitend op paal 1. De 
hoekpalen (hoofdpalen) staan op een onderlinge afstand van een kilometer. De overige 
palen zijn de tussenpalen, ze staan meestal op onderlinge afstand van 200 meter. 
Meestal, omdat dit geldt voor de rechte strandgedeelten. Daar waar de kust een krom-
ming vertoont, zoals op de noordwestkust bij de Balg, staan de palen op kortere onder-
linge afstand in een soort waaiervorm. 
De notitie (Knijft, 2012) geeft aan: “In de raaien, de haakse lijnen op de basislijn, 
werden meerdere palen geplaatst, om op die manier een doorgaande meetlijn te ver-
krijgen waarmee de zee- en landwaartse metingen uitgevoerd konden worden. De 
basislijn werd als 0-lijn aangemerkt, de palen in de raai, ook wel hulppalen genoemd, 
kwamen daar dus zeewaarts (op het strand) of landwaarts (in het duin) te staan.” 
Afhankelijk van de positie in de raai werd aan een hulppaal nog een codering toege-
voegd, namelijk de afstand uit de 0-lijn zeewaarts of landinwaarts. 



Stond de paal zeewaarts, dan 
werd er een  “Z”  vermeld. 
Betrof het de derde paal dan 
kwam bij de “Z” nog een 
Romeinse 3 (III) met daarbij 
de afstand uit de 0-lijn, bij-
voorbeeld 400 (zie foto). 
Stond de paal landwaarts, dan 
werd alleen de volgorde en 
afstand uit de 0-lijn toege-
voegd. De paal 4.00 met een 
Romeinse I en 150 (zie foto) is 
dus de eerste binnenhulppaal 
op 150 m. landinwaarts uit 
hoofdpunt 4.00 

Paal 4.00, I 150 is de eerste binnenhulppaal op 
150 m landinwaarts uit hoofdpunt 4.00 

 
Ter verduidelijking van de volgorde werden ook nog wel eens banden op de paal aan-
gebracht, de eerste hulppaal  kreeg dan 1 rode band. 
De strandpalen dienen normaal 1 meter boven het maaiveld uit te steken. De huidige 
hoogte is echter sterk afhankelijk van de duinvorming of eventuele uitspoeling.  
 

Grijze palen 
De palen met blauwe kop, waarover sinds 2013 
een grijs geverfde metalen kap is geschoven 
met het logo van Wetterskip Fryslân, markeren 
de zandige waterkering. Het zijn in feite palen 
van de Rijkswaterstaat (RWS), maar in 2013 
zijn die metalen kappen geplaatst door het 
Wetterskip. Dat gebeurde, omdat door RWS 
het beheer van de primaire waterkering op 
Schiermonnikoog is overgedragen aan het Wet-
terskip. De palen hebben aan de achterzijde een 
nummer. 
De zandige waterkering, bestaande uit 
natuurlijke duincomplexen en aangelegde 
stuifdijken, sluit aan de west- en oostzijde aan 
op de Waddenzeedijk en vormt met deze dijk 
een gesloten dijkring. Door middel van het 
aanbrengen van zand is de kering op voldoende 
sterkte (hoogte en breedte) gebracht.  

Voormalige RWS-paal met metalen grijze kap van Wetterskip Fryslan 
 



 
Om de kering in het terrein terug te kunnen vinden 
zijn er op markante en zichtbare plekken de ge-
noemde palen geplaatst. Die palen staan niet op een 
vaste maat uit elkaar en ook niet op een vaste af-
stand uit het centrum van de waterkering. Deze 
palen geven slechts globaal de zandige waterkering 
aan.  
 
Beheer en onderhoud strandpalen 
Kennelijk zijn de strandpalen op het strand van 
Schiermonnikoog nog in beheer en onderhoud bij de 
Rijkswaterstaat.  
Sinds de overdracht van de verantwoordelijkheid 
voor de primaire waterkering, zijn de binnendijkse 
strandpalen in beheer van het Wetterskip Fryslân.  
 
Belang van de strandpalen 
Voor de oriëntatie is het belang van de strandpalen 
met de komst van GPS-satellieten  sterk afgenomen.  
         Dit is er nu nog over van  

   strandpaal 22 op de kwelder 
 
Met een GPS-apparaat of smartphone kan iedereen zich goed oriënteren. Toch was dat 
in het verleen heel anders. Zowel voor de mensen die beroepsmatig in het veld waren 
(boswachters, onderzoekers, beheerders, etc.), maar ook voor de gasten en zwemmers 
waren de strandpalen een belangrijke hulp bij de oriëntatie. Maar ze hadden vooral 
een grote waarde bij metingen, beheer en onderhoud in de duinen of op het strand.  
 

De palen hebben een rijke histo-
rie. Recentelijk is helaas een aan-
tal strandpalen verdwenen. Dat is 
jammer. Op veel foto’s en schilde-
rijen van Schiermonnikoog is de 
strandpaal een onmisbaar detail. 
Er zijn zelfs boeken verschenen 
waarin de strandpalen worden 
bezongen of beschreven. Daaruit 
blijkt hun belang en de waarde die 
eraan wordt toegekend. Als er 
geen strandpalen meer zouden zijn 
dan had ik de oude metingen uit 
1906 niet kunnen staven.  

Strandpalen verdwijnen of krijgen een andere functie 
 



De functie (oriëntatie) en het belang van de strandpalen zijn weliswaar sterk afgeno-
men maar hun historische waarde is zodanig groot, dat ik het behoud van de strandpa-
len bepleit.  
 
Cultuurhistorisch erfgoed 
Deze trouwe wachters staan al minstens 130 jaren op het strand en in de duinen, bij tij 
en ontij. Ze zijn beeldbepalend voor de kust van Schiermonnikoog en verdienen on-
derhoud en bescherming.  
Op het eiland behoren de strandpalen tot het cultuurhistorisch erfgoed. Het behoud 
van de strandpalen is het behoud van de geschiedenis. Voorkomen zou moeten wor-
den, dat de strandpalen verdwijnen of verworden tot trapleuning, huisnummer of bij-
zettafeltje. 
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Een stranding in de winter 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
In de afgelopen jaren publiceerde ik verschillende zo genaamde zee-protesten. Verkla-
ringen van de kapitein en/of stuurman over de gang van zaken met betrekking tot een 
stranding, schade wegens zware stormen of mist en andere wederwaardigheden, die 
doorgaans de winst van de reis hadden afgeroomd. Allemaal uit de 19e eeuw. Aan het 
eind van zo’n zee-protest werd getracht de verantwoordelijkheid bij een ander te leg-
gen. Men protesteerde tegen Gods weer en wind en de woede der zee. Men kon er dus 
eigenlijk niets aan doen. In de scheepsverklaring uit de 18e eeuw die hieronder wordt 
weergegeven beperkt de bemanning zich tot een relaas over de gang van zaken. Het 
valt mij op dat men laat noteren in twee dagen van Gotenburg naar de gronden van 
Schiermonnikoog te zijn gezeild. De verklaring wordt gedaan voor “het Edele Geregte 
van de Vrije en erf Heerlijkheidt en Lande van Schiermonnikoog”. Een vlag die meer 
suggereert dan de werkelijke lading. Dit in tegenstelling tot de Vrije Heerlijkheid 
Ameland die een soevereine staat was. Van Schiermonnikoog kon dit niet worden 
gezegd omdat de Staten van Friesland toen zij het eiland verkochten, de soevereiniteit 
aan zich hadden gehouden29. Overigens klinkt het goed: een vrije erfheerlijkheid. 
Geen wonder dat de eigenaren dit graag zo deden voorkomen. Overigens is de ver-
slaglegging  veel beknopter dan de bovengenoemde zee-protesten uit de 19e eeuw. De 
naam van het schip wordt vermeld, maar of het om b.v.  een kofschip, een fluitschip, 
tjalkschip of smakschip gaat, wordt in het midden gelaten. 

                                                
29 Zie de verkoopvoorwaarden, b.v. in Foskea van der Ven: Een omstreden eiland, pag. 20.  



Het was 27 december 1785, toen het schip dat in de scheepsverklaring30 wordt ver-
meld met de naam de Prospriteit van Belfast, vast komt te zitten op de gronden van 
Schiermonnikoog. Het schip zou op 25 december ’s morgens uit Gotenburg zijn ver-
trokken en gedestineerd zijn naar de Barbados. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. 
Als hier sprake is van een verschrijving dan gaan mijn gedachten uit de plaats Barba-
ros aan de Zee van Marmara in Turkije. Wie heeft de oplossing? Ik hoor het graag.  
Wat hier ook van zij, men komt niet verder dan Schiermonnikoog. Onderweg treft 
men donker weer, sneeuw en een hoge zee. Op de 27e december heeft men de marszei-
len en de onderzeilen gereefd. Van tijd tot tijd wordt gelood: “om 10 uur hadden zij 
16 vadem water, om 12 uur hadden zij 15 vadem water, stuurden Zuidwest ten Westen, 
tot Een uur, om 2 uur bragten zij hun lood voor uit om te looden, toen raakte hunlie-
der schip grond, des morgens bevonden zijlieden in de gronden van het Eiland 
Schiermonnikoog te zijn” Een uur later in diezelfde nacht brengen zij het anker uit, 
halen hun zeilen op en gooien een deel van de lading in het water om het schip te 
lichten. Helaas zonder resultaat. De lading bestaat uit haring, vlees, verfstoffen en 
linnen. Nog diezelfde morgen stellen ze vast dat de kompassen op “1 ¼ streek te 
Noordweste ring” staan. Op woensdag de 28e stuurt de kapitein de stuurman met vier 
anderen naar de wal om hulp. Het duurt tot de middag van de volgende dag voordat 
men terug is vanwege het lage water en het ijs. Het schip is dan intussen “aan stukken 
en vol water”. Door een snik die een uur later arriveert worden negen kisten linnen 
geborgen, met een anker, een partij zeilen, drie kabels en wat proviand, zoveel als men 
kon laden. De kapitein en drie anderen van de bemanning vertrekken met deze snik 
naar het eiland. De stuurman blijft met vijf mensen achter. Op vrijdag stuurt de kapi-
tein met een man van het scheepsvolk, vier visserssnikken naar het gestrande schip. 
Zij vinden het schip onder water. Eerder die ochtend om vier uur is de stuurman met 
de nog aanwezige bemanning in een boot richting het eiland gegaan. Men zal zich 
vermoedelijk  niet meer veilig hebben gevoeld. Om 9 uur wordt deze boot met de 
bemanning door een snik overgenomen. Toch komen nog een aantal snikken langszij 
van het gestrande schip. Bij laag water worden zeilwerk en touwen geborgen. Tegen 
de avond arriveert men weer op het eiland. Vanwege het ijs en onstuimig weer kon het 
wrak niet meer worden bereikt, volgens de verklaring die op 30 december 1785 door 
“het Edele Geregte van de Vrije en Erf Heerlijkheidt en Lande van Schiermonnikoog” 
werd opgemaakt en door acht bemanningsleden mee werd ondertekend. Hieronder is 
de opperstuurman James Cratford. De kapitein John Mahibben tekent niet. Namens 
het gerecht tekenden B. Wiaerda en G. Gabini. 
Het zijn slechte kerstdagen voor de bemanning geweest. Een deel van de lading ging 
verloren en het schip zal vermoedelijk geheel onder het zand zijn verdwenen, tenzij 
men naderhand onder betere weersomstandigheden nog delen heeft kunnen slopen. 
Blijkens een advertentie in de Oprechte Haerlemsche courant zal op dinsdag 18 april 
1786 op Schiermonnikoog met gereden gangbaren Gelden publiek worden verkocht 
een aanzienlijke partij in Ierland gefabriceerd linnen in soorten, gestreepte katoenen, 
kamerdoek en Chitsen. Het merendeel is onbeschadigd. Verder zes tonnen gezouten 
haring en twee vaatjes verf. Van het schip zelf worden zeilen, touwen, werpankers en 

                                                
30 Tresoar, invent. 13-31 nr 6, Nedergerecht Schiermonnikoog. 



verdere Scheeps Takelagie aangeboden. Alles van het verongelukte schip de Prospri-
teit. “zullende daags voor de Verkoopdag een Schip te Oostmahorn ten dien einde 
gereed leggen”31. 
         
Het meeuwenvraagstuk in 1938 
 
Dit artikel komt uit het archief van Jan van Dieren, Terschelling, en is afgedrukt in 
Schylge myn lântse, jrg. 35, no 3 (herfst 2014). Met dank aan de redactie van S.m.l. en 
Jan van Dieren kunnen wij het hier afdrukken. 
 
Vergadering over het meeuwenvraagstuk op 6 april 1938., aanwezig 31 personen. 
Voorzitter Dr. H.N. Kluyver te Bennekom, ornitholoog bij de Plantenziektenkundigen 
Dienst te Wageningen heeft het over de grote toename van zilvermeeuwen als gevolg 
van de sedert 1920 intensieve bescherming. Hoewel de zilvermeeuwen door het ver-
delging van voor de landbouw schadelijke insecten over het algemeen tot de nuttige 
vogels gerekend kan worden, komen er steeds meer klachten over hun schadelijkheid. 
Door het roven van eieren en jongen van andere vogels, waar onder enige vrij zeldza-
me vogels, gaan deze laatste in aantallen sterk achteruit en zijn zij op enkele plaatsen 
door de zilvermeeuwen reeds praktisch uitgeroeid. Ook aan duinbeplanting, de jacht 
en pluimveeteelt brengen de meeuwen thans ernstige schade teweeg. Hoewel het van 
belang is, dat aan de meeuwen als sieraad van de duinkusten en ons stedenschoon een 
ruime plaats wordt gegeven is het thans toch noodzakelijk tegen deze vogels krachtige 
maatregelen te nemen om te bewerken, dat hun aantal niet meer toeneemt en binnen 
afzienbare tijd tot normale proporties wordt teruggebracht. Doordat bij invoering van 
de nieuwe Vogelwet in oktober 1937, de zilvermeeuwen voor de gemeenten, welke 
aan de Noordzee grenzen en waar zich dus hun broedkolonies bevinden, onbeschermd 
verklaard zijn, kan de bestrijding van deze vogels thans zonder bezwaar algemeen 
worden doorgevoerd. In samenwerking met de Technisch Leider van de Stichting Het 
Vogeltrekstation Texel, Dr. W.H. van Dobben wordt op terreinen van het Staatsbos-
beheer reeds enige jaren bepaalde bestrijdingsmethoden tegen de zilvermeeuwen toe-
gepast. 
De heer Van Dobben begint zijn uiteenzetting met er op te wijzen, dat effectieve be-
strijding meestal bereikt wordt door het toepassen van meer dan één methode tegelij-
kertijd. (Zie bij de bestrijding.) 
Ir. J.H. van der Burgt te Leeuwarden, Rijkswaterstaat directie Groningen en Friesland,  
voelt veel voor het instellen van een commissie. 
………. 
 
SCHIERMONNIKOOG 
De heer Wiersma vertelt dat op Schiermonnikoog het aantal zilvermeeuwen zeer sterk 
was toegenomen , waardoor verschillende andere vogelsoorten in aantal sterk terug-
liepen of zelfs geheel verdwenen (dwergstern). De laatste jaren wordt echter een in-
tensieve bestrijding toegepast, waardoor de toestand weer enigszins in evenwicht is 
                                                
31 Met dank aan dhr. Hilbert de Vries, die mij op deze advertentie attendeerde.  



gebracht. De bestrijding te Schiermonnikoog bestaat uit het schieten van de ei-rovende 
meeuwen door middel van een buks, die met een kogel wordt geladen. Het voordeel 
van deze wijze van schieten is dat door de geringe knal, in de kolonie praktisch geen 
onrust te weeg wordt gebracht. Op één morgen werden op deze manier 75 meeuwen 
gedood. Naast het schieten worden ook de eieren geraapt als deze vers zijn en tegen de 
prijs van ongeveer 2 ½ cent per ei aan de bakkers verkocht. Hieruit worden de kosten 
bestreden, die het aanstellen van speciale eizoekers met zich brengt. Op Ameland 
thans vele zilvermeeuwen bevinden, die van Schiermonnikoog afkomstig zijn. Ook 
hier stijgt het aantal zilvermeeuwen ten koste van andere vrij zeldzame soorten zien-
derogen. Hij had gezien dat een zilvermeeuw een bijna volwassen tureluur verorberde.  
………….. 
 
HET MEEUWENVRAAGSTUK 
Nadat de meeuwen omstreeks 1910 en nog enige jaren daarna door verschillende 
oorzaken in aantal waren verminderd, werd hun bescherming na 1918 in alle landen 
om de Noordzee krachtig ter hand genomen, zodat zij zich spoedig herstelden en 
vooral de zilvermeeuwen in het gehele gebied sterk toenamen. In het bijzonder in de 
laatste 10 jaren is de toename groot.  
…………… 
Thans bevinden zich in ons land zilvermeeuwkolonies op de volgende plaatsen: 
Schouwen, Voorne, Wassenaar, tussen Noordwijk en Zandvoort, tussen Wijk aan Zee 
en Egmond, bij Bergen en Schoorl, Callantsoog,, Texel, Vlieland, Terschelling, Ame-
land, Schiermonnikoog, Noordwestplaat en Rottum. 
De toename gaat  nog steeds door en het ziet er niet naar uit dat de zilvermeeuwen 
zich spoedig langs de gehele Noordzeekust behoudens de onmiddellijke omgeving der 
badplaatsen, zullen hebben gevestigd. 
De zilvermeeuw werd vroeger evenals alle andere meeuwen als een nuttige vogel 
beschouwd en onder vigeur van de Vogelwet 1912 genoot hij dan ook volstrekte  
bescherming. In 1917 publiceerde de Duitse ornitholoog O. Leege de resultaten van 
een onderzoek, dat hij op een in de Eemsmond gelegen zandplaat, de Memmert, had 
gedaan: Hij vond, dat het zomervoedsel als volgt was samengesteld: 
Mosselen en slakken 60%; Vissen 5 %; Wormen 3 %; Krabben en Kreeften 20 %; 
Zeesterren e.a. 10 %; Eieren en jonge vogels 2 %. 
Reeds 20 jaren geleden aten de meeuwen dus eieren en jonge vogels, die weliswaar 
een gering percentage van hun voedsel vormden, maar als het aantal meeuwen groot is 
betekent dit toch een ernstige brandschatting voor de andere vogels. Bij de Nederland-
se Waddenzee, waar de omstandigheden in alle  opzichten vergelijkbaar zijn met die 
op Memmert (klei bodem en daardoor rijke weekdierfauna in zee) kwam in die jaren 
het voedsel der zilvermeeuwen waarschijnlijk geheel overeen met het bovengenoem-
de. 
In latere jaren is door de grote toename der meeuwen een zekere overbevolking op de 
broedplaatsen ontstaan, waardoor de meeuwen gedwongen waren alle voedselbronnen 
uit te buiten, zodat zij zich wellicht  meer dan vroeger aan de eieren en jonge vogels 
vergrepen. De schade nam in ieder geval verbazend toe en was het meest voelbaar bij 
storm en hoog water, als de meeuwen moeilijk voedsel kunnen verzamelen op zee. 



……………… 
Hoewel natuurlijk ieder het er over eens is, dat aan de meeuwen als sieraad van de 
duinkust en van ons stedenschoon een ruime plaats toekomt, is het thans van groot 
belang er voor te zorgen, dat hun aantal niet verder toeneemt en binnen afzienbare tijd 
tot normale proporties wordt teruggebracht. 
………………. 
Reeds enige jaren vindt op enige broedplaatsen op de Waddeneilanden, welke bezit 
zijn van het Staatsbosbeheer, systematische bestrijding der  zilvermeeuwen plaats. 
Door de aandacht, die in het bijzonder Dr. W.H. van Dobben aan deze kwestie heeft 
besteed, hebben zich daarbij enige doelmatige bestrijdingsmethoden ontwikkeld. Te-
vens is echter gebleken, dat een beperking van betekenis niet te verkrijgen is, wanneer 
de bestrijding niet in vele, zo mogelijk in alle broedkolonies wordt doorgevoerd.        
 
DE BESTRIJDING VAN DE ZILVERMEEUW 
De ervaring van de laatste 10 jaar heeft geleerd, dat de zilvermeeuw, zodra hij be-
scherming geniet, enorm in aantal toeneemt. Daar deze grote aantallen zilvermeeuwen 
grote schade toebrengen aan natuurschoon, door andere vogels het bestaan onmogelijk 
te maken en de duinbegroeiing te schaden, terwijl ook de jacht en de pluimveeteelt 
van hen veel last ondervinden, is het thans hoog tijd, dat een verdere uitbreiding van 
Nederlandse zilvermeeuw kolonies een onmiddellijke beperking van het aantal meeu-
wen dringend noodzakelijk is. 
Dit lijkt heel eenvoudig, maar de praktijk leert, dat zich grote moeilijkheden voordoen, 
waardoor een georganiseerde regeling van de meeuwenbestrijding en een verstrekken 
van adviezen wenselijk wordt. 
Een bestrijding kan alleen voldoende effect hebben, wanneer ze in de broedterreinen 
wordt uitgevoerd. De schade van de zilvermeeuw is ook het ernstigst in het broedsei-
zoen in de buurt van grote kolonies. De moeilijkheden, die men bij het bestrijden van 
deze schade ondervindt komen voort: 1. Uit de lange levensduur der meeuwen, 2. Uit 
de grote trouw aan de broedplaats 
Het is moeilijk uit te maken, hoe oud de meeuwen gemiddeld worden, maar het berei-
ken van een 20-jarige leeftijd is blijkens het ringonderzoek geen uitzondering. De 
zilvermeeuw is pas na drie jaar geslachtsrijp, zodat men wanneer in een kolonie alleen 
eieren geraapt worden, het nog enige jaren lang een volledige generatie nieuwe broed-
vogels ontvangt. De groei der kolonie gaat zolang dus door. Ook wanneer dit na drie 
jaar tot staan is gebracht, kan de stand, dankzij de lange levensduur der individuen nog 
lang op peil blijven. 
Geen enkele praktisch uitvoerbare vorm van vervolging brengt er de meeuwen toe, de 
omgeving van hun broedplaatsen te verlaten.  
 
A. HET RAPEN DER EIEREN 
Als men een legsel wegneemt, wanneer het nog vers is, legt de meeuw naar schatting 
2 á 3 weken later en produceert in het geheel 3 à 4 legsels.  Neemt men zwaar bebroe-
de eieren weg, dan duurt dit opnieuw vormen van een legsel langer en worden minder 
legsels voortgebracht. Zoals reeds gezegd, levert het rapen pas na jaren vermindering 
van broedvogels op. Het enige wat men onmiddellijk bereikt is dat de kolonie uiteen-



spat en de nesten wijd verspreid en vaak verborgen worden gebouwd, zodat het con-
sequent rapen zeer moeilijk is door te voeren. Bij kapmeeuwen heeft consequent rapen 
(tot het laatste nest) tengevolge, dat de kolonie spoedig verdwijnt, bij de zilvermeeu-
wen bereikt men alleen, dat de kolonie verstrooid wordt. 
 
B. HET SCHIETEN DER MEEUWEN. 
Wanneer men met schieten aanvangt, gelukt het wel, in de kolonie een groot aantal 
meeuwen te doden. Spoedig houden ze zich echter buiten schotafstand en verminderd 
het aantal, dat men met hagel kan bereiken. Als middel om meeuwen af te schrikken, 
heeft het schieten niet veel waarde, de meeuwen worden wel schuw, maar verlaten de 
broedplaats niet. Als middel om het aantal te verminderen heeft het alleen waarde in 
bijzondere gevallen, b.v. wanneer een scherpschutter kans ziet met een kogel een hoog 
percentage treffers te verkrijgen. Het zien van dode soortgenoten heeft enige afschrik-
kende uitwerking, nieuwe vestigingen zijn daarmee wel te voorkomen. Meer resultaat  
kan worden verwacht van schieten op meeuwen die langs het strand en de eerste dui-
nenrij vliegen. Nu de zilvermeeuw vogelvrij verklaard is langs de Noordzee bestaat 
daartoe de mogelijkheid en is het te hopen, dat de bezitters van duinjachten en hun 
personeel deze gelegenheid zullen gebruiken om een bijdrage tot de meeuwen-
bestrijding te leveren. Natuurlijk is het meer gewenst, dat er voor gezorgd wordt, dat 
de geschoten meeuwen worden begraven, zodat de kadavers geen aanstoot geven aan 
het publiek. 
 
C. VERGIFTIGING 
Dit is het beste middel om een onmiddellijke vermindering van het aantal meeuwen te 
krijgen. Er zijn speciale vergunningen (aan te vragen bij de Minister van Economische 
Zaken) voor nodig en men moet het alleen toepassen in afgesloten en streng bewaakt 
terrein. De voorkeur verdienen kippeneieren, met ongeveer ¼ Strychninenitraat. 
Phosphor  is te weinig dodelijk, het maakt de meeuwen dikwijls alleen maar ziek. 
Men begint met op elk te gebruiken ei met gewoon potlood (dat regent niet af) te 
schrijven ‘Vergif’, dan knipt men met een puntig schaartje een gat van 1 cm. middel-
lijn in het stompe einde van een kippenei en laat een gedeelte van het wit weglopen. 
Vervolgens zet men de eieren met het gat naar boven in een bak met fijn zand en laat 
de gifkristalletjes, tot ongeveer  ¼ gram, er met een gedeeltelijk zijdelings dichtgebo-
gen theelepeltje in glijden, zonder het ei te raken. Dit laatste om het ei droog te hou-
den. Dan plakt men closetpapier, dat met eiwit is vochtig gemaakt, met een pincet op 
het gat en laat het drogen. De eieren legt men op plaatsen, die voor de roverijen van de 
meeuwen worden bedreigd of bij die nesten, die men weg wil hebben. De dode 
meeuwen vindt men meest vlak bij de vergiftigde eieren. 
 
D. HET STERILISEREN DER EIEREN 
Wanneer men een meeuwenei met de hand sterk schudt tot men het hoort klotsen, 
komt het niet meer uit. Dit kost het minste moeite wanneer de eieren zwak bebroed 
zijn. De meeuwen blijven op deze eieren rustig zitten en verlaten ze pas wanneer ze 
één à twee weken over hun tijd zijn. Ze beginnen dan geen nieuw legsel meer en 
schijnen de illusie te hebben, dat het broedbedrijf rustig verlopen is. Men bereikt 



hiermede, dat de voortplanting uitgesloten is, en toch de kolonie niet uiteenspat. Ook 
behoeft men niet langer vervolglegsels te zoeken, en de kolonie blijft overzichtelijk. 
Als men nu de kern van een kolonie schudt en in de wijde omgeving raapt, kan men 
de meeuwen allen in deze kern concentreren, want de beroofde meeuwen verplaatsen 
zich langzamerhand naar het ‘rustige’ gebied. In deze kern kan men natuurlijk na jaren 
stabilisatie en vermindering van het aantal bewerken: Men kan ook twee eieren  per 
nest verwijderen; de meeuw broedt op het resterende rustig door. Het wegwerpen van 
een ei is eenvoudiger dan het schudden; het bespaart dus enige arbeid. Bij een kolonie, 
waar geen onmiddellijke beperking van het aantal meeuwen noodzakelijk is, is dit 
schudden in de kern en rapen in de omtrek het aangewezen bestrijdingsmiddel. Na 
jaren treed vanzelf een afname op; bij ongewenste afname kan men weer een aantal 
jongen laten opgroeien. Alle zilvermeeuwkolonies moeten op den duur op deze wijze 
onder controle gehouden worden. Nieuwe vestigingen moet men voorkomen of on-
middellijk beperken. 
In kolonies, waar men absoluut niet kan wachten, op afname na jaren, kan men deze 
methode combineren  met het vergiftigen of schieten. Men vergiftigt of schiet niet in 
de kern van de kolonie, omdat deze dan uiteenspat waarna men, zoals de praktijk leert, 
in eindeloze zoekerij vervalt. Ook radicaal schijnende middelen helpen pas na jaren 
voldoende, zodat men zich niet in onnodige moeilijkheden dient te begeven. Met het 
gif kan men eerst de omgeving en bepaalde bedreigde punten zuiveren, waarna men 
de kolonie van de rand af aantast. 
De dode dieren die afschrikwekkend werken kan men neerleggen op de plaatsen, 
vanwaar de meeuwen het eerst verdreven moeten worden of bij bedreigde punten b.v. 
een sternkolonie, die men wenst te beschermen. 
De eieren steriel te maken door er gaatjes in te prikken moet worden afgeraden, omdat 
in vele gevallen de eieren toch uitkomen, terwijl in andere gevallen de eieren worden 
geïnfecteerd en daardoor erg gaan stinken. Hierdoor houden de vogels spoedig op met 
broeden en maken weer een nieuw legsel.   
W.H. van Dobben 1938.  
Bron, Archief Rijkswaterstaat West Terschelling 
 
 (Het verslag van de vergadering is enigszins bekort, aangegeven door ……… :  
het volledige artikel is op te vragen bij de eindredacteur, hgdv@hetnet.nl). 
 
Oude foto’s 
 

mailto:hgdv@hetnet.nl


 
1.Een foto uit: Het geheugen van Nederland (Nationaal Archief, Den Haag). 
Op 11juli 1967 brachten Koningin Juliana en Prins Bernard een bezoek aan het eiland. 
Er werd hun toen een geschenk aangeboden door het gemeentebestuur voor hun klein-
zoon Willem-Alexander, die op 27 april van dat jaar was geboren. Het was het model 
van een bark, afkomstig van de zeevaartschool die in 1934 werd opgeheven. De bark 
werd toen opgekocht door Sake van der Werff. Juffrouw Dien stelde het gemeentebe-
stuur in staat het nu ten geschenke te geven aan de koningin en prins.  

2. Ansichtkaart met de zomerhuizen van H.J. Kerstholt aan de Badweg. In april 1935 
(dus nu 80 jaar geleden) werd hij op Schiermonnikoog vermoord.  
Zie voor een artikel over deze moord: ’t Heer en Feer, jrg. 7 (2005), nr. 2, blz. 45-47. 



 
3. Een foto van Bauke Henstra. De fietsenverhuur van Soepboer aan de Nieuwestreek, 
jaren 60 van de vorige eeuw. Nu staat hier een uitbreiding van de Spar. 
 
Kort nieuws 
 
*Op Facebook is sinds kort een leuke pagina: Oud Schiermonnikoog – te vinden htt-
ps://www.facebook.com/oudschiermonnikoog  
Niet te verwarren met de website Oud Schiermonnikoog (oude ansichtkaarten): 
http://www.oudschiermonnikoog.nl/ 
Of met, ook oude ansichtkaarten: 
http://www.historischschiermonnikoog.nl/  
 
*Gerard Mast stuurde, onder de naam: In wurkjende koai op it Eilân (een werkende 
kooi op het eiland), onderstaand bericht. 
 
Libbene kultuerhistoarje. Eartiids hiene de seelju fan Lytje Pole kontakt mei de lann-
nen oan de Noard- en Eastsee. No docht Theun Talsma dat my syn fongen einen. Ik 
haw wat op in rychje setten fan de ringerij fan Theun Talsma. Hy hat prachtige 
werommeldings. 
(Levende cultuurhistorie. Vroeger hadden de zeelui van Schiermonnikoog contact met 
de landen aan de Noord- en Oostzee. Nu doet Theun Talsma dat met zijn gevangen 
eenden. Ik heb wat op een rijtje gezet van de ringerij van Theun Talsma. Hij heeft 
prachtige terugmeldingen).  
 

https://www.facebook.com/oudschiermonnikoog
https://www.facebook.com/oudschiermonnikoog
http://www.oudschiermonnikoog.nl/
http://www.historischschiermonnikoog.nl/


 
 
In de periode 2008-2012 ringt Theun Talsma 246 Wilde Eend, 1 Pijlstaart, 1 Slobeend 
en 3 Kuifeend. Geregeld krijgt hij terugmeldingen binnen zowel uit binnen- als buiten-
land zoals uit Zweden, Engeland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Finland en Rusland. 
 
* Stad op het Wad: Friesland heeft elf steden, maar weet u dat het Wad ook een stad 
heeft? 
Texel 600 jaar stad 
Op 26 maart 2015 was het 600 jaar geleden dat graaf Willem VI van Holland aan ’t 
lant van Texsel’ stadsrecht verleende. Texel  is sindsdien een stad: een eilandstad met 
zeven karakteristieke dorpen. Het is in oppervlakte zelfs de grootste stad van Neder-
land! En de stad met de meeste natuur. Texel is trots op dit stadsrecht en gaat dit jubi-
leum vieren. 
(Maar ook Wieringen heeft stadsrechten, sinds 1432).  
 
*In april 2014 kwam het boek ‘De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd’ uit. De 
presentatie vond plaats in Hotel New York in Rotterdam en het eerste exemplaar werd 
uitgereikt aan Prinses Margriet. Eén van de aanwezigen was eilander Bennie van Bon. 
Hoe kon het ook anders, zou je bijna zeggen over de men die eind jaren dertig op 
Shelltankers ging varen en pas bijna negen jaar later (eind 1946) als bemanningslid 
van de Ondina in Rotterdam aankwam. (Zie voor een artikel over de Odina – waar 
Van Bon toen niet op voer – ’t Heer en Feer, jrg. 14 (2012), blz. 42-46) 



 
(foto van de familie Van Bon) 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te 
geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘De Kooiplaats op Schiermonnikoog’; Jacht & Beheer, december 2014, blz. 24-26.  
(met dank aan Teun Talsma).  
 
*’De uitzonderingsschool op Schiermonnikoog’; Leeuwarder Courant (bijlage On-
derwijs), 14 januari 2015, blz. 5. 
Over de Inspecteur Boelensschool. 
 
 
Verenigingsnieuws 



 
Van de bestuurstafel (maart 2015) 
 
Ondanks de ziekte van voorzitter Remko de Bruijne hebben we een goede ledenver-
gadering gehad. We konden melden dat de vereniging nog steeds springlevend is. Een 
bewijs daarvan is dat in een ruimte die we boven het Dorpshuis huren een enthousiaste 
werkgroep bezig is de collectie van de vereniging opnieuw te beschrijven en onder te 
brengen in een digitale catalogus. Het aanpassen van het Friese taalproject Tomke en 
de presentatie daarvan door Sytze Schut viel bij de aanwezigen in goede aarde. 
Meer dan de helft van de leden van onze vereniging woont op de vaste wal. Het is 
verheugend dat er onder hen zijn die de moeite nemen speciaal voor de ledenvergade-
ring van ’t Heer en Feer naar het eiland te komen! Het bestuur heeft dan ook besloten, 
in het vervolg met hen rekening te blijven houden bij het vaststellen van het tijdstip 
van ledenvergaderingen. 
Het ontbreken van een eigen ruimte noopte ons een werkruimte te huren en dat is 
financieel een zware last. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de bestemming 
van de voormalige brandweergarage op de voet en hoopt dat ‘cultuur’ eens een wat 
hogere plek krijgt op de gemeentelijke prioriteitenlijst. 
 
De vereniging heeft steeds een groot aantal werkgroepen gekend. Enkele daarvan zijn 
zeer actief, andere leiden een wat slapend bestaan. Het bestuur roept alle leden op die 
van zichzelf denken dat ze wel eens wat actiever in de vereniging zouden willen zijn, 
contact te zoeken met gelijkgezinden en met het bestuur, zodat ‘vergeten’ activiteiten 
weer kunnen gaan bloeien. Ook zou het helpen als actieve werkgroepen en leden re-
gelmatig verslag van hun bezigheden zouden doen in het tijdschrift. De brievenbus en 
de inbox (hgdv@hetnet.nl) van Hilbert staan wijd open! 
 
Zoals we eerder meldden hebben we als thema voor dit jaar gekozen voor de eilander 
taal. Met enkelen van u hebben we hierover al gesproken, maar mocht u zelf ideeën 
hebben over activiteiten op dit gebied dan nodigen we u van harte uit om contact met 
het bestuur op te nemen! 
 
Sinds enkele maanden kunnen we op Facebook genieten van ‘Oud Schiermonnikoog’, 
een initiatief van Heleen Faber. Veel mensen blijken in het bezit te zijn van kostelijke 
foto’s en ansichtkaarten van het Schiermonnikoog van vroeger die zij willen delen met 
anderen. Die sturen zij digitaal naar Heleen, die ze weer laat zien aan iedereen die haar 
op Facebook volgt. Ook voor de vereniging zou het van belang zijn om over zulke 
foto’s te kunnen beschikken voor publicaties, zoals het tijdschrift of het jaarboek, of 
voor exposities. Natuurlijk bezitten we al veel foto’s, maar er zijn er altijd nog die 
ontbreken. We roepen daarom alle lezers die hun fotomateriaal ter beschikking van de 
vereniging willen stellen, op ingescande foto’s in hoge resolutie naar ons te mailen 
(secretaris@theerenfeer.nl). Kunt u zelf geen foto’s scannen dan doen wij dat graag 
voor u. Natuurlijk zullen wij altijd bij iedere publicatie de naam van de rechthebbende 
vermelden. 
 



Tenslotte: Sam Dijs is bezig de website ‘begraafplaatsschiermonnikoog.nl’ te vullen 
met informatie over degenen die daar begraven liggen. Het is een mooie website, die 
een bezoek zeker waard is. En mocht u daar informatie missen die u zelf zou kunnen 
aanvullen, neem dan even contact op met Sam (tel. 531579 of s.dijs@knid.nl). 
 
Het bestuur: Remko de Bruijne, Eric Augusteijn en Cynthia de Jong. 
 



Van de redactie 
 
Het tweede nummer in een jaar waarin veel herdacht wordt: honderd jaar geleden 
woedde de Eerste Wereldoorlog - wel niet in Nederland, maar Nederland 
had er op vele gebieden wel mee te maken, ook op Schiermonnikoog! 
Ook is het dit jaar 100 jaar geleden dat Wagen borg voor het eerst naar het eiland 
voer. Eveneens 100 jaar geleden werd de kapel aan de Badweg ingewijd. 
Het is zeventig jaar geleden dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog 
- en dat had ook gevolgen voor ons eiland. 575 jaar geleden dook (voor zover 
bekend) voor het eerst de naam Schiermonnikoog op en 25 jaar later - in 
1465 - werd het eiland verheven tot parochie. Herdenkingen en gebeurtenissen 
waar we dit jaar aandacht aan besteden: in het vorige, in dit en in het volgende 
nummer als ook in het themanummer. 
Maar ook kleinere 'herdenkingen' zijn vaak de moeite waard om er aandacht 
te besteden: zie het eerste artikel in dit nummer. 
Verder in dit nummer het al genoemde Wagenborg. En bij de dodenherdenking 
op 4 mei stond Minna Marcus centraal - een uitgebreider versie van het 
in de Got Tjark gehouden verhaal vindt u in dit nummer. 
Dat het mogelijk is om een historisch feit voor kinderen begrijpelijk te maken 
wordt getoond in het verhaal over de Prosperous, waar onze omslagkaart natuurlijk 
ook om de hoek komt kijken. Ook het bestuur laat weer van zich horen; 
er is een opmerkelijke strandvondst en een bewijs dat er soms na een 
paar jaar nog wel eens een reactie op iets komt. 
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Aafkes Hús weer in beeld 
 
Gustaaf Biezeveld en Gerard Muntinga∗ 
 
Tachtig jaar geleden, op 21 juni 1935, overleed Aafke Melles Fenenga, weduwe van 
Riekert Teensma sinds 1918. Zij was de laatste bewoner van een huis aan het Wes-
teind van de Middenstreek. Dit huis, dat destijds plaatselijk bekend was als Aafkes 
Hús, bestaat nog steeds. Op een aantal punten is het wel tamelijk ingrijpend veran-
derd, evenals de omgeving. Het huis valt hierdoor bij een wandeling door het dorp 
nauwelijks op. Dankzij een in 2013 opgedoken schilderij dat Martin van Waning in de 
herfst van 1935 heeft gemaakt van Aafkes Hús1, kunnen we ons een goed beeld vor-
men van hoe het er vroeger ter plaatse heeft uitgezien.  
Het schilderij, dat wij in september 2013 bij een Duits veilinghuis hebben gekocht, 
toont een vrijstaand oud Schiermonnikoger huis, met een lytje hús2.  

 

                                                        
∗ De auteurs danken Hilbert de Vries, Klaas Gerben Visser, Pieter Fokkes Visser en de streekar-
chivaris Tjeerd Jongsma voor hun medewerking.  
1 Olieverfschilderij op board, afm. 64 cm (h) x 94 cm (b), incl. lijst 
2 Een lytje hús had een tweeledige functie: het diende als winterverblijf voor het gezin van een 
zeeman wanneer die op zee was, waarmee brandstof werd bespaard, en beschermde tevens het 
bijbehorende huis tegen de (noord)westenwind. 



De blonde duintoppen op de achtergrond laten zien dat de voorgevel is gericht naar 
het noorden. Het erf voor de woning is door een hek en pad gescheiden van een tuin 
met haag en  schuur, zoals dit op het eiland veel voorkomt. Ten westen van het huis 
bevindt zich een veld. 
Het huis heeft de kenmerkende bouwstijl van een eilanderhuis met karakteristieke 
elementen als de voordeur aan de linkerkant, klimop langs de gevel, de bankjes opzij 
van de deur, het witte hekje, en de welput met puthaak en emmer3. De dakpannen zijn 
aangesmeerd, tegen de sneeuw.  
Op de achterkant van het schilderij is met potlood geschreven: Oude huizen aan het 
Westeind te Schiermonnikoog Martin van Waning Sept. 1935. Achterop zit ook een 
sticker met de tekst ‘Aafkes Huis te Schiermonnikoog Oct 1935 No. 17 Martin van 
Waning’.  
Aan de hand van deze gegevens  kon met de hulp van enkele eilanders4 het afgebeelde 
huis worden gelokaliseerd aan de noordzijde van de Middenstreek en wel aan het 
westelijke uiteinde ervan, min of meer achter de toenmalige woning van Klaas Visser 
(1891-1959)5. Het afgebeelde veld is Martjeland, met op de achtergrond het Holtema-
dún6.  

Inmiddels weten wij dat het 
schilderij in december 1935 
heeft gehangen op een ver-
kooptentoonstelling bij Kunst-
handel Klamer aan de Gulden-
straat in Groningen7.  
 
Of het toen of pas later is ver-
kocht, kon niet worden achter-
haald. Vaststaat dat het schil-
derij uiteindelijk in Duitsland 
is terechtgekomen. Iemand uit 
Oldenburg heeft het schilderij 
in 2013 ter veiling aangebo-
den. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat ons bij navraag 
op het eiland bleek dat het 
bestaan van dit schilderij er 
niet bekend was; in publicaties 

over het werk van Martin van Waning zijn wij het ook niet tegengekomen8. 
                                                        
3 L. Mellema, Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie), Drachten: Laver-
man 1964, p. 102/103. 
4 Martin Kok, Auke Talsma en Klaas Gerben Visser. 
5 In 1935 gezagvoerder bij de Stoomvaart Maatschappij Oostzee.  
6 Zie over dit duin: ’t Heer en Feer, jrg. 14 (2012), blz. 17/18 (rubriek Oude foto’s).   
7 Nieuwsblad van het Noorden van 17 december 1935. 
8 Schilderijen van Martin van Waning van Schiermonnikoog zijn op zichzelf niet zeldzaam en 
kunnen tegenwoordig nog regelmatig worden aangetroffen. Het betreft dan vooral natuurvoor-



 
Het afgebeelde huis heeft Martin van Waning vermoedelijk bijzonder aangesproken. 
Een aanwijzing hiervoor is dat hij dit onderwerp opnieuw heeft gebruikt voor een 
olieverfschilderij dat de Boerenbond in 1942 heeft aangeboden aan de vertrekkende 
directeur van de Zuivelfabriek van Schiermonnikoog, Sjirk Huitema9.  

 
Een aanwijzing is mogelijk ook dat het huis - als één van de weinige oude huizen - 
voorkomt in een promotiefilm voor Schiermonnikoog uit 1939, bij het maken waarvan 
Martin van Waning vermoedelijk een rol heeft gespeeld10. Misschien had het schilde-
rij ook een promotiefunctie.  
Het schilderij heeft onze belangstelling gewekt voor de geschiedenis van Aafkes Hús 
en voor degenen die het door de eeuwen heen hebben bewoond. Enkele resultaten van 
door ons verricht onderzoek worden in dit artikel beschreven als een bijdrage aan de 
kennis over de historie van het dorp Schiermonnikoog. Bij ons onderzoek zijn wij ook  
 
 
 
 
een publicatie tegengekomen dat de bestaande informatie over Martin van Waning in 
relatie tot Schiermonnikoog aanvult en verbetert. In het laatste deel van het artikel  
gaan we hier op in.   
                                                                                                                                     
stellingen: zee-, duin-, strand- en wadgezichten. Dorpsgezichten zijn bepaald veel minder tal-
rijk.    
9 In tegenstelling tot het schilderij uit 1935 is het latere schilderij door Van Waning met de 
nodige fantasie gemaakt. De afmetingen zijn: 26 cm (h) x 47 cm (b), met lijst van 10 cm. 
10 Groninger Archieven: AV5816 Noordzeebad Schiermonnikoog; het ideale vakantieoord /Jan 
Sportel, 1939. De opnamen zijn gemaakt in de zomer van 1938. 



 
Aafkes Hús 
Het door Martin van Waning geschilderde huis is in 1966 aangewezen als rijksmonu-
ment11.Op dat moment zag het huis er nog min of meer zo uit als in 1935, met één 
belangrijk verschil: het lytje hús was er niet meer12.  
 
 
 

 
Aafkes Hús omstreeks 1965 (?) 
 
Na het overlijden van de laatste bewoonster in juni 1935 heeft het zijn woonfunctie 
verloren. Lange tijd heeft het gediend als opslagplaats voor de nieuwe eigenaar, Klaas 
Visser. Op enig moment werd het pand voorzien van de aanduiding ‘Aafke’.     

                                                        
11 Rijksmonumentennummer: 33326. 
12 Deze foto dateert waarschijnlijk uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het lytje hús moet 
zijn afgebroken tussen het najaar van 1935 en de zomer van 1938, omdat het niet meer is te zien 
op de film van Jan Sportel (zie noot 10).  



In 1969 werd het oorspronkelijke huis volledig afgebroken en herbouwd met ge-
bruikmaking van de oude stenen, balken e.d. 

 
De voorgevel met de kenmerkende zesruitsvensters is grotendeels gelijk gebleven, 
maar werd niet opnieuw voorzien van pleisterwerk; de oorspronkelijke indeling van 
het pand is niet teruggebracht. Aan de achterzijde kreeg  het huis een wolfsdak. Later 
is op de achtergevel een bordje aangebracht met de tekst: Aafke audste hússtee 171913. 
Helaas is het openbare pad dat voor het huis liep en in oostelijke richting over privé-
terreinen doorging tot smid Faber – met toestemming van de gemeente – in het begin 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw verdwenen14.  

                                                        
13 Het is gemaakt door Durk Reitsma (bron: J. Abrahamse, ‘Historische rondwandeling met 
Durk Reitsma – deel 3: Het dorp Schiermonnikoog rond het jaar 1770’, Schiermonnikoog 
JOURNAAL, nr. 3, p. 5).   
14 Mondelinge informatie van Pieter Fokkes Visser.  



 
 
Hierdoor is de voorkant van het huis nu nog alleen zichtbaar vanaf het Martjeland en 
het Karelspad.     
Het pand, plaatselijk bekend als Middenstreek 68, is nu inwendig verbonden met het 
in 1971 - in opdracht van Carl Axel Visser - gebouwde huis, plaatselijk bekend als 
Middenstreek 70. Hoewel de huidige ligging van beide panden ten opzichte van elkaar 
sterk afwijkt van de situatie zoals die tot 1924 was, is door de koppeling van beide 
panden tot op zekere hoogte de oorspronkelijke band tussen (de voorgangers van) 
beide panden hersteld. Het door Van Waning geschilderde huis was namelijk oor-
spronkelijk gebouwd als het ‘achterhuis’ (met lytje hús) van een eilanderhuis aan de 
Middenstreek. Op de eerste kadastrale kaart (1832) (afb. 7) 

en een foto die werd gemaakt vóór 1924, is de oorspron-
kelijke situatie goed te zien15.       

                                                        
15 Het voorhuis was kadastraal bekend als gemeente Schiermonnikoog, sectie B nr. 215; de 
bijbehorende tuin had nr. 218. Het achterhuis was kadastraal bekend als gemeente Schiermon-
nikoog, sectie B nr. 216; de tuin had nr. 217.   



Alle in de beginperiode van het dorp gebouwde huizen behoorden tot het type ‘eilan-
derhús’. Dit type was het product van de voorschriften van de Heer, tevens eigenaar 
van het eiland, Johan Stachouwer III, en van de ambachtelijke bouwstijl uit die da-
gen16. In 1924 werd het voorhuis vervangen door  
Zicht op Aafkes Hús vanuit het noordwesten omstreeks 1910 (?) 
  
een vrijstaand huis met een geheel andere bouwstijl. Hierdoor werd Aafkes Hús een 
half eilanderhuis. 

Wij hebben niet kunnen achterhalen waarom het bouwjaar van het huis is gesteld op 
1719. Toch zou dit wel kunnen kloppen, indien de woorden van Allan voor juist kun-
nen worden gehouden: “Het waren inzonderheid de verwoestende stormvloeden van 
Kerstnacht 1717, en van den 1e  Januarij des jaars 1720, waardoor Schiermonnikoog 
zeer veel had te lijden. — De natuurlijke schutsmuur, tegen de woede der zee, de 
duinen, werden ten deele weggeslagen of verstoven, en de bewoners genoodzaakt, 
hunne woningen af te breken en die zoo veel mogelijk oostwaarts weder op te bou-
wen. (…) Door de hierboven genoemde verplaatsing oostwaarts heen, erlangde Oos-
terburen eene merkelijke uitbreiding, en werd langzamerhand een regelmatig aange-
                                                        
16 De verhoudingen van het hele huis lagen vast in de constructie die typisch is voor Schiermon-
nikoog. Aan de ene zijde twee staanders met een langsligger, aan de andere zijde een dragende 
muur. Over deze langsligger en muur de opgelegde balken, waarop het grootste deel van het dak 
rust. De hoogte van het huis is gelijk aan de lengte van deze opgelegde balk. Ook gevelindeling, 
ruitvorm, goothoogte en dergelijke lagen in verhouding vast. (ontleend aan: J.W. Jans, ‘Van een 
eiland verdwenen de eilanderhuizen’, Heemschut, oktober 1972, p. 112/113, en een hierop 
gebaseerd artikel van D. van der Zee, ‘Schiermonnikoog een beschermd dorpsgezicht’, in Het 
Waddenbulletin, 1980, p. 76/77). 



legd dorp (…)”17. Winkler Prins spreekt van een verplaatsing “naar het tegenwoordige 
dorp”18.  
In lijn hiermee wordt in de toelichting op de Aanwijzing van Oosterburen tot be-
schermd dorpsgezicht (1969) het volgende vermeld: “Omstreeks 1720 werden nabij de 
Oosterduinen de eerste huizen gebouwd, waaruit het huidige dorp Oosterburen is 
gegroeid. Door de zorg van de toenmalige landheer werd deze nieuwe nederzetting 
zeer regelmatig aangelegd. De eerste bebouwing bestond uit twee rechte, evenwijdig 
aan elkaar lopende stroken, de huidige Voor- en Middenstreek, op een onderlinge 
afstand van 12 à 13 meter.”  
Indien wordt aangenomen dat de eerste huizen zijn gebouwd aan het begin van de 
Middenstreek, gezien vanuit het gebied waar de door zee en wind verdreven bewoners 
vandaan kwamen, - het Westeind -, is het heel goed denkbaar dat het eilanderhús 
waarvan Aafkes Hús deel uitmaakte, als één van de eerste, zo niet het eerst is ge-
bouwd. Schriftelijke bronnen die dit kunnen bevestigen, zijn ons niet bekend. Voor 
een keuze om met de wederopbouw te beginnen aan het Westeind pleit echter wel dat 
de grond hier duidelijk hoger ligt dan het naastgelegen Martjeland, wat kan wijzen op 
de aanwezigheid van een kwelderwal. De aanwezigheid van het iets noordelijker gele-
gen terpje ter hoogte van het Westeind van de Langestreek geeft steun aan deze moge-
lijkheid19. Dat hier ooit een geul of priel met kwelderwal heeft gelegen, zou ook kun-
nen verklaren waarom de verkavelingsstructuur ter plaatse (afb. 7) enigszins afwijkt 
van de voorgeschreven verkaveling langs de Middenstreek, Voorstreek en Lange-
streek. Het is trouwens niet ondenkbaar dat het terpje al bewoond was voordat de 
eerste bewoners vanuit Westerburen zich vestigden aan het Westeind. In dat geval kan 
dit bijgedragen hebben aan de beslissing om hier met de wederopbouw te beginnen. 
Als het klopt dat het naastgelegen huis Marten (Middenstreek 66) is gebouwd in 1724 
(of: 172120), zoals de muurankers in de voorgevel suggereren, geeft ook dit steun aan 
de veronderstelling dat de wederopbouw aan het Westeind is begonnen21.                
Hoe dit alles ook zij, de verkaveling van en bouw aan de Middenstreek en de Voor-
streek zijn onmiskenbaar van ‘bovenaf’ bepaald door de Heer van het eiland, die alle 
gronden in eigendom had. Deze voorschriften zijn, voor zover wij weten, niet bewaard 
gebleven. De inhoud ervan zal waarschijnlijk niet veel hebben verschild van de in 
1757 vastgestelde ‘Conditiën en Articulen’ voor het weer opbouwen van huizen aan 
de Langestreek en omgeving, ter vervanging van de huizen die ‘op het Westeinde van 
et Eilant’ door de stormvloed van 7 september 1756 onbewoonbaar waren geworden22.      

                                                        
17 F. Allan, Het Eiland Schiermonnikoog en Zijne Bewoners geschetst, Amsterdam: Weijting & 
van der Haart 1856 (project Gutenberg Ebook, nov. 2013), p. 6.  
18 A. Winkler Prins, Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog, Amsterdam: 
Loman & Verster 1868, p. 10. 
19 Zie L. Mellema, Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie), p. 26. Terpen 
werden opgeworpen op de hoogstgelegen delen van een kwelder. 
20 Dit is o.a. de opvatting van Durk Reitsma (bron: zie noot 13). 
21 Of het bouwjaar van huis Marten mag worden ontleend aan de hand van de muurankers is 
onzeker (mondelinge mededeling van H.D. Teensma).   
22 Archief van de Heerlijkheid Schiermonnikoog, inv. nr. 180. De tekst is weergegeven in L. 
Mellema, Schiermonnikoog, Lytje Pole, tweede druk, Knoop Haren 1981, p. 69-71. 



 
Bewoningsgeschiedenis 
De oudste gegevens over de bewoners van het huis, waarover wij beschikken, komen 
uit een overzicht van de betalingen van grondpacht aan de eigenaren van het eiland in 
de periode 1815-185623. Hieruit blijkt dat Wiebe Wiebes24 (geb. in 1758) vanaf 1815 
voor het huis (onder nummer 158) jaarlijks grondpacht heeft betaald. In 1786 trouwde 
hij met Romkje Martens (1761-1833). Zij gingen mogelijk wonen aan de Nederstreek 
of Noderstreek25. Samen kregen zij twee zonen en twee dochters. Hij was schipper 
van beroep en is vermoedelijk ‘op zee gebleven’, want er is geen overlijdensakte van 
hem bekend. In 1828 of 1829 zal hij overleden zijn, omdat in de periode 1829-1836 de 
grondpachtbetalingen op naam staan van Wiebe Wiebes wed. Volgens de overlijdens-
akte overleed zij op 7 januari 1833 in het huis. 
Tot 31 maart 1911 hebben nakomelingen van Wiebe Wiebes en Romkje Martens in 
het huis gewoond, dan wel in bezit gehad, te weten: 
• Marten Wiebes (1790-<1860), getrouwd met Wiegeltje Tjarks (1793-1819), her-

trouwd met Riemert Hendriks Carst (1794-1860),  
• Jacob Wiebes (1830-1876), getrouwd met Aafke Jeppes Teensma (1835-1928) en  
• Reinder Martens Wiebes (1833-1901), getrouwd met Wietske Teensma (1838-

1930). 
Daarna werd Riekert Teensma (1846-1918), getrouwd met Aafke Melles Fenenga 
(1850-1935), eigenaar van het huis met tuin (koopsom: fl. 200,-). 
Drie maanden na het overlijden van de weduwe van Riekert Teensma ging het eigen-
dom van het huis met tuin over op Klaas Visser (koopsom: fl. 500,-).           
Of de voorouders van Wiebe Wiebes (ook bekend met de toevoeging: de Oude), te 
weten: zijn vader, Wiebe Wiebes (171926-tussen 1797 en 1809), die in 1752 trouwde 
met Trijntje Pieters (+ 1725-1809) 27 en zijn grootvader, Wybe Reintjes ook al in het 
huis hebben gewoond, zal misschien door Hendrik Douwe Teensma kunnen worden 
vastgesteld. 
De omstandigheid dat het huis voorzien was van een lytje hús, maakte het heel ge-
schikt voor een zeemansgezin28. Het zal dan ook geen toeval zijn dat, voor zover wij 
nu weten, de meeste hoofdbewoners hebben gevaren.    
     
 

                                                        
23 Archief van de Heerlijkheid Schiermonnikoog, inv. nr. 20: De jaarrekeningen van ontvang-
sten en uitgaven. 
24 De familienaam werd ook geschreven als Wybbes of Wybes. 
25 In de Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), inv. nr. 589: Herv. 
Gemeente Schiermonnikoog, lidmaten 1731-1853, staat Wiebe Wiebes vermeld als lidmaat 
(1787), met als woonplaats: ‘Noderstreek of sogenaamde 17 huisen & elders’. Hiermee werd 
een andere locatie bedoeld dan waar Aafkes Hús staat.    
26 Gedoopt te Schiermonnikoog op 19 november 1719. 
27 In de Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), inv. nr. 589: Herv. 
Gemeente Schiermonnikoog, lidmaten 1731-1853, staan beiden vermeld als lidmaat (1787), met 
als woonplaats: Nieuwe Langestreek.  
28 Zie noot 2. 



Nieuw licht op de komst van Martin van Waning naar het eiland 
Martin van Waning kwam in 1934 voor het eerst op Schiermonnikoog en zou daar tot 
zijn dood (1972) blijven wonen. Ons schilderij is dan ook een van zijn vroege werken 
sinds zijn vestiging op het eiland. In 1937 schreef hij in het tijdschrift De Wandelaar 
over zijn eerste kennismaking met dit eiland, “dat een openbaring voor mij was.”29 
Naar eigen zeggen was hij op het idee gekomen toen hij in de stad Groningen logeerde 
en met veel geestdrift over het eiland had horen spreken. “Hoewel ik van plan was niet 
langer dan hoogstens 10 à 14 dagen te blijven ben ik er toch bijna vier maanden ge-
bleven. Zoolang, totdat de koude mij er uitdreef en ook omdat het niet mogelijk was, 
om met de kleine uitrusting waarmede ik hier kwam, rond te komen. Nooit in mijn 
leven heb ik zoo genoten van de natuur en nimmer zóó gewerkt als in die vier maan-
den. Het was of ik geroepen werd om al maar te scheppen.”  
Of het werkelijk zo is gegaan als hij het beschrijft, is zeer de vraag30. Het kan ook zo 
zijn dat hij in 1934 op het eiland is gekomen, met de intentie hier voor onbepaalde tijd 
te blijven om zich schuil te houden voor de vrouw waarmee hij in 1926 in Ede was 
getrouwd en wier dochters (een tweeling geboren in 1921) hij had geëcht31. In dat 
geval zou het artikel uit 1937 misschien kunnen worden beschouwd als een poging om 
de (familie van de) betrokken vrouw op een dwaalspoor te brengen.   
Hoe het ook zij, Van Waning moet werkelijk getroffen zijn geweest door “de huizen 
uit de zeventiende eeuw,32 eenvoudig doch schilderachtig”  en “het schitterend duin, 
dat buitengewoon afwisselend is. Af en toe groote vlakten met drassige bodem, waarin 
slenken gelegen zijn.” Het is ons echter opgevallen dat Van Waning zijn uitvoerige 
beschrijving van het dorp vrijwel letterlijk heeft overgenomen uit een artikel van de 
architect W. van Boven dat in 1935 was gepubliceerd in het Tijdschrift voor volks-
huisvesting en stedebouw33. Dit geldt ook voor de handgetekende plattegrond van het 
dorp. Deze plattegrond, die Louise Mellema heeft opgenomen in Schiermonnikoog, 
Lytje Pole als een “projectiekaartje van M. van Waning (ca. 1935)”,34 is in feite een 
slechte kopie van de plattegrond van Van Boven. Op zijn plattegrond is bijvoorbeeld  
Aafkes Hús nauwkeurig weergegeven met het lytje hús en gelegen achter de woning 
van Klaas Visser, terwijl Van Waning hier enkele blokjes heeft getekend.   
Het is aannemelijk dat dat Van Waning, die geboren en getogen was in Den Haag en 
er in 1917 na een verblijf in Duitsland terugkeerde, W. van Boven in het Haagsche 

                                                        
29 M. van Waning, ‘Schiermonnikoog’, in: De Wandelaar (1937); integrale herdruk 2005.   
30 Fabuleren was Van Waning niet vreemd. 
31 In 1936 is dit huwelijk ontbonden. Informatie over het huwelijk met Gerritje van den Heuvel 
en de echting van haar dochters is ontleend aan H.G. de Vries, ‘Martin van Waning’ in: ‘t Heer 
en Feer, jaargang 2011-3.  
32 Moet zijn: achttiende eeuw. 
33 W. van Boven, ‘Het dorp op het eiland Schiermonnikoog’, in: Tijdschrift voor volkshuisves-
ting en stedebouw, jaargang 16 (1935), nr. 12. P. 223-226. Ir. Willem van Boven, die Inspecteur 
van de Volkshuisvesting voor het Zuidelijk gedeelte van Zuid-Holland is geweest, woonde in 
Den Haag en is jarenlang voorzitter van de Haagsche Kunstkring geweest. Hij was de zoon van 
H.W. van Boven, voormalig gemeentegeneesheer op het eiland (1861-1899) en Bad-Doctor van 
het Badhôtel Schiermonnikoog. 
34 Tweede druk, p. 236.  



kunstmilieu heeft ontmoet. Van Boven was namelijk jarenlang voorzitter van de twee-
de afdeling van de Haagsche Kunstkring en evenals als Van Waning een getalenteerd 
tekenaar35. Het is niet uitgesloten dat Van Boven hem heeft aangeraden naar Schier-
monnikoog te gaan en hem in 1934 of 1935 op het eiland weer heeft ontmoet.  
Later is ook een zoon van Willem van Boven op het eiland komen wonen, de architect 
Hendrik Willem van Boven. Mogelijk had Van Waning hem ook in zijn Haagse tijd 
ontmoet. 
 
Tot slot 
Het schilderij van Van Waning laat zien hoe jammer het is dat het openbare pad ten 
noorden van de Middenstreek, tussen Karelspad en Martjeland, ooit is verdwenen. 
Herstel van dit gedeelte van het vroegere pad zou Aafkes Hús opnieuw in beeld bren-
gen. Dit zou de belevingswaarde van het beschermde dorpsgezicht voor de inwoners 
en de badgasten vergroten. De ruimte is er nog, er hoeft niets te worden afgebroken. Is 
er ook de bereidheid bij de eigenaren van de desbetreffende percelen? Misschien zou 
het bestuur van ‘t Heer en Feer dit eens kunnen aftasten.    
 
 
Wagenborg: al vanaf 1915 naar Schiermonnikoog 
 
Eddie Bakker 
 
Op een dag in 1887 liep de twintigjarige schippersknecht Egbert Wagenborg door 
Martenshoek en hij passeerde daar de werf van Berend Niestern. De scheepsbouwer 
sprak hem aan: ‘Jongeman, zit jij zonder werk? Wil je dat ik een schip voor je bouw?’ 
Daar had de jongeman wel oren naar en dus zei hij: ,,Graag! Maar man, ik heb geen 
cent”. Hij kreeg het schip, een turftjalk van honderd ton, met honderd procent hypo-
theek. Hij ging er mee varen.  
En dat gebaar is eigenlijk het begin geweest van Wagenborg’s Scheepvaart-
expeditiebedrijf NV en van Wagenborg’s Passagiersdiensten, gevestigd in Delfzijl. De 
passagiersdiensten zijn eigenlijk pas in 1905 begonnen. Eerst voer Wagenborg alleen 
op Emden, later ook op de Duitse Waddeneilanden Borkum en Norderneij. Tot 1915, 
toen de Duitse regering (in oorlogstijd) het varen op Duitse eilanden verbood.  
Zo moest Wagenborg elders emplooi voor zijn boten zoeken! Er voer toen een boot 
van Groningen naar het Badhotel op Schiermonnikoog, de Thea-Lotte, genoemd naar 
de dochter van graaf Von Bernstorff, de toenmalige eigenaar van het eiland (en van 
het Badhotel). De Thea-Lotte kon in 1915 niet meer aan brandstof komen en zo kon  
Wagenborg de Vooruitgang II (een raderboot) tussen Zoutkamp en Schiermonnikoog 
inzetten. In de zomer van 1917 kreeg Wagenborg even concurrentie van een groep 
ondernemende Groningers, die met de Pionier naar het eiland ging varen. Maar na een 
maand ongeveer ging hun stoomketel kapot en kon Wagenborg hun dienst er bij doen, 

                                                        
35 Mogelijk is Van Waning ook lid geweest van de Haagse Kunstkring; zijn tekenleraar, Charles 
Dankmeijer, was één van de oprichters.  



zodat zij toen elke dag gingen varen naar Schiermonnikoog. En dat gebeurt heden ten 
dage nog steeds, alleen heel wat anders als in 1915.  
Op de foto zien we de Vooruitgang II van Zoutkamp varen naar Schiermonnikoog.  

 
 
Egbert Wagenborg (1866–1944) 
Egbert was schipper, koopman, scheeps-
makelaar, exploitant van Noordzeebaden 
en grondlegger van Wagenborg’s Passa-
giersdiensten NV. Delfzijl. Egbert Wagen-
borg voer eerst als schippersknecht bij een 
Drentse schipper, en later op zijn eigen 
boot die hij op zo’n bijzondere manier had 
gekregen. Hij kende het werk buitengaats 
varen niet, maar hij nam een stuurman in 
dienst die dat wel kende, zo is alles ont-
staan met de veerdienst. Egbert Wagenborg 
was vanaf 1912–1924 ook nog mede eige-
naar van het Badhotel op Schiermonnik-
oog.  
 
 
 
 
 

 
 
Geert Wagenborg (1902–1984) 



Geert Wagenborg ging in 1921 naar de MTS 
voor een opleiding van machinist. In de 
school vakantietijd ging hij varen als stoker 
op de boot Groningen-Schiermonnikoog. 
Toen zijn vader Egbert Wagenborg stopte als 
directeur van Wagenborg, werd hij na zijn 
schooltijd de tweede directeur van Wagen-
borg’s Passagiersdiensten Schiermonnikoog. 
Geert Wagenborg bleek het gevoel voor pu-
bliciteit van zijn vader te hebben. Hij was 
binnen het bedrijf van Wagenborg met name 
de manager van de passagiersdiensten naar 
Schiermonnikoog in jaren dertig. Hij was in 
het bezit in die jaren van een camera waar-
mee hij filmpjes van het passagiersbedrijf 
maakte van de veerdiensten. De diensten in 
die tijd waren nog uitermate bescheiden. 
Geert Wagenborg zijn gezegde was in die tijd 
‘Als er zich veertig personen op de ‘Brak-
zand‘ bevonden was het gezegde ‘volle bak’. 
 
 

Toen in 1915 de fa. Wagenborg met de veerdienst ging varen van Zoutkamp via 
Oostmahorn naar Schiermonnikoog werd van steigerhout een lange steiger gebouwd. 
Deze steiger lag voor de Reeweg even ten oosten van de oprit over de dijk. In de win-
termaanden werd deze steiger gedemonteerd en opgeslagen in een houten loods aan de 



binnenzijde van de dijk. De loods, die afgesloten kon worden, werd ook gebruikt om 
tijdelijk, voor en na vertrek van de boot, bagage en vrachtgoederen veilig op te bergen. 
Tot 1927 werd deze steiger gebruikt. Bij een ongunstige waterstand kon de Vooruit-
gang III het eiland niet dichter dan ongeveer 2,5 kilometer bereiken. De passagiers 
werden dan aan en van boord gebracht met paard en wagen en landingsboten. Bij een 
gunstiger waterstand kon de Vooruitgang III de houten steiger tot op circa honderd 
meter bereiken. Ook werd vaak de pendelboot de Bavaria ingezet om de passagiers 
aan wal te zetten. 
 
Wagenborg’s Passagiersdiensten onderhoudt met het eiland dus sinds 1915 een gere-
gelde winter- en zomerdienst, met bovendien nog extra diensten gedurende het bad-
seizoen. Met een in alle opzichten een zeewaardig passagiersschip, van comfort ruim-
schoots voorzien. (citaat uit een folder van Wagenborg). Op de foto zien we de Voor-
uitgang III in 1925, bij vertrek van Oostmahorn. Deze boot kwam in de vaart in 1919 
voor de Vooruitgang II; er konden ongeveer 350 mensen mee. De Vooruitgang III 
voer van Zoutkamp via Oostmahorn naar Schiermonnikoog.  

 
Deze tocht over de Lauwerszee met haar steeds wisselende en verrassende aspecten, 
verdient op zichzelf als een zenuwsterkende kuur als aanbeveling. En als de Vooruit-
gang III, het eiland bij ebgetij genaderd wordt, en ons naar de karakteristieke paard 
en wagens vaart welke ons via een primitieve steiger naar het dorp rijden, dan zegt ge 
bij uzelf dat dit idyllisch gedoe reeds meer dan de moeite van een uitstapje naar 
Schiermonnikoog loont in die jaren. (citaat uit een folder van Wagenborg). 
 
In de beginperiode van Schiermonnikoog als badplaats, was een overtocht naar het 
eiland een groot avontuur. Na de boottocht uit Oostmahorn moest men op het wad van 



de Postboot  overstappen in een Vlet, en daarna werd men per paard en wagen naar het 
dorp gebracht.  

 
In 1919 kocht Wagenborg het Badhotel op Schiermonnikoog voor 60.000 gulden. Op 
de foto het Badhotel met de vlag van Wagenborg in het midden. 

 
Wagenborg lanceerde in 1920 een wel heel bijzonder idee in de vorm van een vlieg-
dienst Groningen-Schiermonnikoog. Op 31 mei 1920 landde het eerste vliegtuig met 
toeristen op het strand bij het Badhotel. 



 
In 1927 werd er een grote vooruitgang geboekt op Schiermonnikoog, er werd een 
nieuwe veerdam gebouwd (nu de jachthaven). De lengte was 500 meter, ongeveer 
halverwege was een verbreding aangebracht zodat daar gelegenheid bestond voor het 
passeren van bussen en boerenwagens. Aan de oostkant bevond zich een trottoir voor 
voetgangers.  

 
Op 2 augustus 1927 werd de veerdam in gebruik genomen, en was het vervoer van 
passagiers en goederen van de vaste wal naar het eiland een stuk gemakkelijker ge-



worden: men hoefde niet meer over te stappen op het wad op paard en wagens. Men 
bleef echter van het tij afhankelijk: vanaf twee uur na laag water, tot twee uur na hoog 
water kon de veerboot afmeren. Wagenborg maakte in die jaren gebruik van de Bava-
ria, een platte landingsboot: de veerboot de Vooruitgang III ging dan een eind uit de 
kust voor anker waarbij de passagiers op zee overstapten op de Bavaria. 

 
Zo ging het in 1930. 
Overstappen van de Vooruitgang III op de Bavaria. Wieger van Dijk was in dat jaar 
stuurman op de Bavaria. 
 

 



Voordat je in de jaren 50 van de vorige eeuw de steiger opging moest je 20 cent we-
gengeld betalen. In het kaartenhokje zat Willem Dijk of Theun de Jong. Op de foto 
worden de passagiers van de bus van Van der Werff gecontroleerd. 
 

 
In 1961 werd er beslist om een nieuwe veerdam te bouwen; hij werd in opdracht van 
Rijkswaterstaat gebouwd door de fa. Steensma uit Utrecht. De stormvloed van 16 
februari 1962 veroorzaakte veel schade aan de veerdam, dit kwam door de dijkdoor-
braak. Maar op 25 mei 1962 kon de veerdam in gebruik genomen worden. Vanaf 1962 
was Wagenborg met de veerdienst niet meer afhankelijk van het tij, en kon de veer-
boot ten alle tijde aan de steiger aanmeren met een diepgang van ongeveer 1.50 m. En 
vanaf die tijd was het eiland beter te bereiken, en kwamen de eerste N.O.F. bussen op 
Schiermonnikoog.  
 
Foto’s: Archief Wagenborg (portretten Egbert en Geert Wagenborg) en Eddie Bakker 
 
 
Sneupen in het archief – strandrovers op Schier 
 
Mechteld Gravendeel 
 
Dit verhaal komt uit het archief van Bauke Henstra. Hij wist niet waar het verhaal 
vandaan kwam. Het was geschreven in het Fries. Op de kopie stond echter de naam 
van de schrijfster. Zij blijkt historica te zijn en is o.a. archivaris bij de Doopsgezinde 
gemeente in Haarlem. Ze vertelde dat ze het verhaal in 1994 of 1995 in het Neder-
lands geschreven had toen ze stage liep bij het Rijksarchief Friesland. Het was voor 
een tijdschrift en vertaald in het Fries. Ze wist de naam van het tijdschrift niet meer. 



De redactie van ’t Heer en Feer heeft het weer vertaald naar het Nederlands. Als je 
het verhaal zo leest, lijkt het geschreven voor kinderen. En juist daarom is het mis-
schien wel leuk om af te drukken, als voorbeeld hoe je historie voor kinderen kunt 
vertellen.  
 
Op 27 oktober 1726 gaf de Engelse kapitein Henry Stafford zijn matrozen het sein om 
de zeilen bij te zetten. Hij is van plan om met zijn driemaster de ‘Prosperous’ (dat 
betekent ‘voor de wind’) te zeilen vanuit Hellevoetsluis (in Zuid Holland) naar het 
Engelse Newcastle. Dat is maar een tocht van een paar dagen. Het loopt anders dan hij 
denkt, want zijn schip zal nooit in Engeland aankomen. 
Meteen al de volgende dag steekt er een zware noordwester storm op, die de Pros-
perous zowat een week lang over de golven jaagt. Op 3 november 1726 raakt het schip 
zover uit de koers dat de kapitein Ameland kan zien liggen! 
De kapitein neemt het besluit om een veilige haven op te zoeken om daar te wachten 
tot de storm over uit. Het slaagt hem om midden in het noodweer de Prosperous door 
het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog te sturen. Maar daar loopt de Pros-
perous vast op de zandplaat Brakzand, ten zuiden van Schiermonnikoog.  
Nou ja, we liggen hier in elk geval veilig, zal de kapitein wel gedacht hebben. 
Hij heeft het mis. Dezelfde avond komen er heel stiekem 7 scheepjes met wel 80 
Schiermonnikogers. Ze enteren het schip, blazen alle lantaarns uit zodat het pikkedon-
ker is, bemachtigen de wapens en nemen de bemanning gevangen. 
Kapitein Stafford wordt door de eilanders van het schip gehaald. Daarna gaan de 
strandrovers aan de slag. Alles wat veel geld waard is, wordt meegenomen naar het 
eiland, daar wordt het voor een beste prijs verkocht. 
‘masten, zeilen, stingen, focken, spreten, anckers, boot, splitijsers, schrabbers, beitels, 
ijseren bouten, pickpot, een canon met sijn affuiten en toebehooren, koegels, loodt, 
wisschers, laadtstocken, varkensteerten, kruithoorens, lonte, cruitlepels’, het hele 
schip wordt van onder tot boven uitgekamd.  

 
De leeggeplunderde Prosperous is altijd blijven liggen op de zandplaat Brakzand. 
Op een kaart van Schiermonnikoog uit 1735 (ongeveer 10 jaar later) is het wrak in de 
linkerbovenhoek ingetekend. Op de kaart links van het midden kun je zien hoe strand-
rovers een ander schip plunderen. Deze ‘kaperskaart’(zo wordt hij in het Rijksarchief 



genoemd) kun je in het Rijksarchief bekijken. Er zijn nog veel meer spannende verha-
len te vertellen! 
O ja, hoe het met de kapitein afgelopen is? Die liet het er natuurlijk niet bij zitten: 
direct nadat hij vrijgelaten was door de strandrovers, heeft hij een rechtszaak aange-
spannen tegen de Heer van Schiermonnikoog. Hij eiste van hem een schadevergoe-
ding voor het verlies van zijn schip. 
In het Rijksarchief zijn hiervan nog papieren terug te vinden. Het proces heeft jaren 
geduurd, want eerst in 1728 heeft de rechter een uitspraak gedaan. De Heer van 
Schiermonnikoog moest er voor zorgen dat al het gestolen goed weer aan de kapitein 
teruggegeven werd of ( als hij dat niet kon omdat het spul al verkocht was) de waard 
daarvan vergoeden.  
Alles met elkaar een heleboel geld! 
 
Joodse vluchtelingen op Schiermonnikoog  
 
Arend J. Maris 
 
Minnekehe Marcus – ze noemt zichzelf Minna - komt op 8 januari 1899 in Hamburg 
ter wereld en heeft een oudere zus Githel Gretchen die op 6 december 1895 geboren 
is. Haar ouders zijn Max Israël Marcus (1867) en Harriët Sara Israël (1871). Ook zij 
zijn in Hamburg geboren en getogen. Het ontbreekt vooralsnog aan informatie over 
haar jeugd, zoals bijvoorbeeld wat voor een meisje Minna is, of ze na de lagere school 
voortgezet onderwijs volgt en wat ze voor de kost doet. Wat wel bekend is dat Minna 
ongetrouwd blijft, een huishoudelijk type is en dat haar zus met Ludwig Kronthal is 
getrouwd. Ludwig is op 29 juni 1894 te Dettelbach (in Beieren) geboren, heeft in de 
Eerste Wereldoorlog voor keizer Wilhelm aan het westelijke front gevochten, is maat-
kleermaker van beroep en heeft in Hamburg, aan de Rutschbahn, een eigen atelier en 
zaak.  
 
Duitsland een berooid land, Nederland lokt 
Samen met zijn bondgenoten verliest Duitsland de Eerste Wereldoorlog. Het heeft op 
1 november 1918 zijn nederlaag moeten erkennen en krijgt te maken met een door de 
overwinnaars opgelegde, welhaast niet te torsen, schuldenlast. Met als gevolg de eer-
ste jaren na deze oorlog een hyperinflatie en een werkeloosheid die zich in omvang 
niet eerder lijkt voorgedaan te hebben. Nederland, dat officieel buiten de oorlog is 
gebleven, oogt welvarend. Voor Duitse meisjes lijkt ons land dan ook bij uitstek een 
plek waar in korte tijd geld te verdienen is. Gezien de grote vraag naar huishoudelijk 
personeel komt algauw een stroom van meisjes naar Nederland op gang. In de jaren 
twintig en in het begin van de jaren dertig moeten dat er meer dan honderdduizend 
zijn geweest.  
 
Joodse medeburgers krijgen de schuld van alle ellende 
In het voorjaar van 1933 worden in Duitsland verkiezingen gehouden. Als grote win-
naar komt Hitler aan de macht. Hij belooft orde op zaken te stellen en roept spoedig na 
zijn overwinning de eigen dienstmeisjes uit het buitenland terug. Hij heeft hen immers 



zelf hard nodig bij de wederopbouw van zijn eigen land en om het klaar te stomen 
voor een revanche in een volgende oorlog. Van overheidswege worden joodse mede-
burgers als zondebok uitgeroepen. Spoedig volgen isolerende maatregelen. Uiteinde-
lijk zouden deze maatregelen resulteren in een poging de joodse bevolkingsgroep als 
geheel uit te roeien, zowel in Duitsland als ook in de rest van Europa. De toestand is 
weldra zo dreigend dat tal van joodse meisjes alsnog als dienstmeisjes naar Nederland 
proberen uit te wijken. Tot 30 mei 1934 is het mogelijk om als buitenlanders Neder-
land in te komen. Tenminste, als je over een geldig paspoort beschikt en  kunt aanto-
nen dat je financieel onafhankelijk bent. Na die datum wordt het moeilijker om toege-
laten te worden. Voornamelijk alleen nog economische argumenten zijn dan bepalend. 
 
Schiermonnikoog lijkt een veilige plek 
Door isolering van joodse medeburgers en de hieruit voortvloeiende dagelijkse beper-
kingen, besluit Minna haar geboortestad Hamburg te verlaten en naar Nederland uit te 
wijken. Ze reist zonder veel problemen naar de stad Groningen. Waarom nu juist deze 
stad? Dat blijft giswerk. Vermoedelijk doet ze dit vóór 30 mei 1934. Tot die datum 
legt de Nederlandse overheid immers vluchtelingen nog geen extra beperkingen op. 
Navraag bij de Groninger Archieven levert op dat ze zich niet in de burgerlijke stand 
van deze stad laat inschrijven. Haar verblijf aldaar moet dus van korte duur zijn ge-
weest. Of Schiermonnikoog al vooraf de eindbestemming van haar vlucht is, blijft ook 
één van de vele nog open vragen. 
 
Huishoudster bij de familie Onnes 
Vermoedelijk krijgt ze in Groningen, via haar contactadres of de aldaar gevestigde 
arbeidsbeurs, te horen dat eilandbewoner Minne Onnes (1878-1953), uitvoerder van 
projecten voor Rijkswaterstaat op Schiermonnikoog, naarstig op zoek is naar een 
nieuwe huishoudster. Hij had namelijk eerder een Duits dienstmeisje, maar die heeft 
verkering gekregen met een kelner en is met hem naar de vaste wal verhuisd. Minne 
Onnes heeft iemand nodig die zijn huishouden doet en vooral ook zijn bedlegerige 
vrouw, SietskeTilstra (1876), verzorgt. Hij woont met zijn vrouw aan de Langestreek 
om de Noord, in het derde huis aan de oostzijde van de Badweg.  

 
Minne Onnes 
 
Minna is van mening dat Schiermonnikoog voor haar voorlopig veilig is. Huishoude-
lijk type als ze is, is het werk dat ze dagelijks bij de familie Onnes doet als het ware op 
haar lijf geschreven. Ze steekt de Waddenzee over. Als onderdak krijgt ze het huisje in 



de overtuin toegewezen. Daarin verblijft ook zijn vrouw. Op 19 juli 1934 gaat Minna 
naar het gemeentehuis op de Nieuwestreek en laat zich bij de plaatselijke ambtenaar 
inschrijven. Weldra merkt Onnes dat Minna een lot uit de loterij is. Ze houdt van 
aanpakken, leert zichzelf snel aan te passen, zich verstaanbaar te maken door Neder-
lands te spreken. Alhoewel zij in haar uitspraak haar afkomst niet verloochent. Ze is 
een gemoedelijk, vriendelijk en praatgraag type, is dol op katjesdrop, kan uitstekend 
koken en gek op kinderen. Deze komen dan ook wat graag bij haar buurten. Op uit-
drukkelijk verzoek van sommige ouders geeft ze eilander meisjes Duitse les. Tijdens 
het lesgeven zingt ze graag. Samen worden dan ook uit volle borst liedjes gezongen 
zoals Das Wandern ist des Müllers Lust en Sah ein Knab ein Röslein stehn. 

 
Minna Marcus 
 
Het leven van joodse medeburgers wordt in Duitsland almaar onmogelijker. 
Zo beleeft Minna op het eiland enkele, welhaast, onbekommerde jaren en verricht 
bovendien ook bij haar buurvrouw, weduwe Baudet, allerhande hand- en spandien-
sten. De alarmerende berichten uit Duitsland, doen haar echter wel in toenemende 
mate bezorgd zijn. Winkels en zaken van joodse burgers worden geboycot; beroepen 
mogen niet meer uitgeoefend worden; van het economisch en sociaal leven worden ze 
uitgesloten. Een onafgebroken reeks discriminerende maatregelen maakt het leven van 
joden in Nazi-Duitsland onmogelijk. Heel wat joodse burgers proberen alsnog het land 
te ontvluchten. Evenals andere landen sluit echter ook Nederland almaar meer de 
grenzen voor vluchtelingen. Worden ze zonder een geldige werk– of verblijfvergun-
ning aangehouden, dan stuurt Nederland vanaf 1938 vluchtelingen terug. Alleen de 
illegale weg biedt dan nog uitkomst. 
 
Zus Githel en zwager Ludwig komen ook naar het eiland 
Sietske, de vrouw van Minne Onnes, overlijdt op 20 januari 1937, bijna 61 jaar oud. 
De persoonlijke omstandigheden van haar zus en haar man lijken inmiddels onhoud-
baar. Kordaat als Minna is, vraagt ze Onnes of beiden naar Schiermonnikoog mogen 
komen en tijdelijk ook in zijn tuinhuis onderdak kunnen krijgen. Onnes stemt toe en 
zo weten haar beide familieleden Duitsland toch nog te ontvluchten. Op 20 februari 
1937, een maand na de dood van Sietske, komen ze op Schiermonnikoog aan, laten 
zich op het gemeentehuis inschrijven. Even later huren zij van Jan IJes Teerdstra huize 
Nova, aan de Noorderstreek. Ludwig pakt op het eiland zijn beroep van maatkleerma-
ker weer op. Wanneer je een pak of jurk nodig hebt, ga je naar hem toe. Hij neemt de 
maten op, laat je een stof uitzoeken en gaat vervolgens aan de slag en maakt pak of 
jurk klaar. Onder de benaming ritueel Joodse familie roept hij bovendien tijdens de 



zomers van 1938 en 1939 in het Nieuw Israelietisch Weekblad badgasten op om hun 
vakantie op Schiermonnikoog in zijn pension door te brengen.  
 
Na de Kristallnacht komen ook haar ouders 
In de nacht van 9 op 10 november 1938, de zogeheten Kristallnacht, worden in Duits-
land vele huizen en winkels van joodse medeburgers verwoest en in brand gestoken en 
worden enkele honderden vermoord. Een maand later besluit de Nederlandse regering 
de grenzen definitief voor vluchtelingen te sluiten en richt de overheid in 1939 kam-
pen in, waaronder ook Westerbork, waarin vluchtelingen voortaan opgevangen wor-
den.  
Haar ouders, Max en Harriët overleven de Kristallnacht, maar besluiten toch, mis-
schien wel op aandringen van hun kinderen, ook naar Schiermonnikoog te komen. 
Hoe ze dat voor elkaar krijgen is onbekend, maar op 10 maart 1939 komen ze recht-
streeks vanuit Hamburg op het eiland aan en laten zich ook op het gemeentehuis in-
schrijven. Tijdens hun verblijf op het eiland wonen ook zij op Nova, bij hun dochter 
en schoonzoon. 
 
De trek naar de stad Groningen 
Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen en na een bombardement op 
de binnenstad van Rotterdam geeft Nederland zich over en volgt een bezetting van vijf 
jaar. Op de 16e van diezelfde maand verschijnen de eerste Duitse soldaten op Schier-
monnikoog. De betrekkelijke veiligheid op het eiland lijkt nu voorbij. Of de komst van 
deze soldaten heeft meegespeeld om het eiland te verlaten, blijft ongewis. De ouders 
van Minna vertrekken echter op 26 oktober 1940, samen met haar zus en haar man, en 
vestigen zich in de stad Groningen. In deze stad hebben zich inmiddels al heel wat 
joodse medeburgers gevestigd. Ze huren een woning aan de Praediniussingel, no. 3. 
Het is echter op dit adres dat iets meer dan een half jaar later, op 2 juni 1941, vader 
Max Marcus, op 73 jarige leeftijd overlijdt. Niet lang daarna heeft een verhuizing 
plaats naar de Van Heemskerkstraat 3b. Op 3 mei 1942 wordt het dragen van een gele 
ster door joodse medeburgers verplicht en op 15 juli 1942 rijdt het eerste transport van 
Joodse medeburgers vanuit de randstad naar  kamp Westerbork, in Drenthe. 
 
Enkele reis Sobibor 
Eind april of begin mei 1943 wonen ze nog steeds op dit adres wanneer gemeentelijke 
politie-agenten aanbellen. Zowel Ludwig als ook zijn vrouw en schoonmoeder wor-
den, met een beperkte toegestane vracht aan bagage, naar het hoofdstation afgemar-
cheerd en gaan op transport naar Westerbork. Zoals dit steeds op een dinsdag gebeurt, 
gilt ook op de dinsdagmorgen van 18 mei 1943 om 4.00 uur de stoomfluit op de keu-
ken. Het is een geluid dat iedereen door merg en been gaat, en minutenlang aanhoudt. 
In de verduisterde barakken gaan de lampen aan en loopt de barakkenoudste met 
transportlijsten naar het midden van de zaal en leest onder doodse stilte de namen op 
van hen die op transport moeten. Die morgen worden ook de namen opgenoemd van 
moeder Harriet Marcus-Israël, van haar dochter Githe Marcus–Kronthal en haar 
schoonzoon Ludwig Kronthal. Met enige ruwheid worden ze samen met vele anderen 
naar de, uit wagons bestaande, gereedstaande trein afgemarcheerd en de wagons inge-



duwd. Na enige tijd zet de trein zich in beweging met totaal 2.511 Joodse medebur-
gers aan boord. Na een lange reis van enkele dagen komt de trein met haar menselijke 
lading op 21 mei 1943 in Sobibor aan. Diezelfde dag is het voor velen, zoals ook voor 
haar moeder en haar zus en zwager, meteen ook hun laatste dag.  
 
Minna verliest haar verblijfs- en werkvergunning  
Het bevalt Minna blijkbaar op het eiland. Ze gaat in elk geval niet met haar ouders, 
zus en zwager mee, maar blijft in het tuinhuis van Onnes aan de Langestreek om de 
Noord wonen en zijn huishouden verzorgen. Onnes is echter wel verplicht om gere-
geld voor haar bij het Rijksarbeidsbureau te Den Haag verlenging van de betreffende 
werkvergunning aan te vragen. Tot en met 31 december 1941 is dat geen probleem en 
wordt een dergelijke vergunning verstrekt. Maar, na die datum hoeft  hij niet meer op 
een verlenging te rekenen. Dat valt echter nog mee. Even later krijgt Onnes voor Min-
na immers toch nog een verlenging tot en met 31 mei 1942. Ze beseft nu dat het me-
nens is en dat zij na die datum officieel als een ongewenste vreemdeling genoteerd 
staat. Ze neemt haar voorzorgsmaatregelen, komt in contact met de beide ongetrouwde 
gebroeders Abraham en Levi Simon Bollegraaf (resp. in 1909 en 1915) in Siddeburen 
geboren. Als huishoudster kan ze bij hen meteen aan de slag. Ze vertrekt van het ei-
land, zonder dat eilanders dit merken en laat zich op 2 februari 1942 in de gemeente 
Slochteren inschrijven. Levie Bollegraaf is verloofd en trouwt op 15 mei 1942 te 
Slochteren met de uit Delfzijl afkomstige Frouwkje Pels (1921). 

 
(Vlnr):Levi Bollegraaf, Frouwkje Pels, Minna Marcus en Abraham Bollegraaf (zittend) 
 
Op 2 juni 1942 heeft hun inzegening in de synagoge van Hoogezand plaats. Door te 
trouwen menen ze namelijk voor gedwongen vertrek gespaard te blijven. Dat blijkt 
echter een misvatting. Op 10 juli van datzelfde jaar krijgen de beide broers Bollegraaf 
een oproep om zich via Groningen in Westerbork te melden om zogenaamd in Duits-
land tewerk gesteld te worden. Frouwkje en Minna blijven achter. Na enkele maanden 



gevangenschap in Westerbork, gaan beide broers op transport naar vernietigingskamp 
Auschwitz–Birkenau. Levi wordt op 30 september 1942 vermoord en zijn broer Abra-
ham, anderhalf jaar later, op 31 maart 1944.  
 
Na berusting, duiken beide vrouwen toch onder  
In een brief, gedateerd op 28 september 1942 en geadresseerd aan de familie Onnes te 
Schiermonnikoog, noemt Minna spullen die van haar nog bij hem thuis staan. Het 
gasfornuis mag hij lenen, dat geeft ze echter niet weg, het is van haar moeder. Wan-
neer ze geluk heeft en in Nederland terugkomt, zou ze dat graag weer willen gebrui-
ken. De rest mag Onnes houden. Bovendien schrijft ze dat onze (blijkbaar die van haar 
en van Frouwkje) rugzakken en broodzakken klaar staan, voor het geval dat ze hen 
komen halen. (Het origineel van deze brief – of eigenlijk een aan twee kanten be-
schreven kaartje - is aanwezig in het archief van het Bunkermuseum, Schiermonnik-
oog).  

 



 
Tussen eind september en medio november 1942 lijkt het een en ander echter te zijn 
voorgevallen. Beiden laten namelijk hun afwachtende houding varen en vluchten 
halsoverkop in de nacht van 13 op 14 november 1942. Hoogstwaarschijnlijk duiken ze 
eerst nog even samen onder te Schildwolde. De omstandigheden zijn blijkbaar zoda-
nig dat beide vrouwen daarna uit elkaar gaan  en op verschillende plaatsen onderdui-
ken. Na een ontsnapping duikt Frouwkje bij haar vader Filippus Uri onder, die in 
Zeerijp onderdak heeft gevonden . Beiden overleven de oorlog. Frouwkje trouwt in 
1948 met Kornelis Jansema, krijgt vier kinderen en overlijdt op hoge leeftijd. Haar 
vader overlijdt in 1957. Haar moeder en beide broers worden op hun onderduikadres 
verraden, opgepakt en per trein op 4 oktober 1943 naar Westerbork vervoerd. Op 18 
oktober gaan ze vandaar op transport naar Auschwitz–Birkenau en zijn op 22 oktober 
1943 vermoord. 
 
Opgepakt en op transport naar Auschwitz-Birkenau 
Vermoedelijk heeft Minna nog enige tijd in Sappemeer ondergedoken gezeten. Ten-
slotte is ook zij verraden, opgepakt en eveneens op 4 oktober 1943 naar Westerbork 
afgevoerd. Ze komt er in een strafbarak terecht, gaat ook op 18 oktober  naar Ausch-
witz–Birkenau en wordt meteen na aankomst, op 22 oktober 1943, om het leven ge-
bracht. Minna is 44 jaar oud geworden. 
 
Met dank voor aanvullende informatie over Minna Marcus en/of haar familie en be-
werking van foto’s: Ursula Gravin Von Bernstorff †, Grietje Boomsma–Kooistra, Riet 
van Eerden, Thijs Haasjes, Maria Hooghart, Jan Holwerda, Ruth de Jong, Tjeerd  
Jongsma, Johannes Kooistra, Cootje van der Ley - Fenenga †, Anne Medema, Netty 
Niehoff, Greet de Pater–Hooghart, Nettie Renes-Coolen †, Baukje Scheepstra, Trijn 
Schut † en R.S. de Vries. 
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Franse knoop op het strand van Schiermonnikoog 
 
Thijs de Boer 
 
Henry Top uit Lunteren vond in mei 2014 een knoop op het strand tussen paal 9 en 10 
De knoop is dun en van metaal, waarschijnlijk brons. De doorsnee is ca. 3 cm.  
De opdruk is: Republique Francaise en in het midden is een bundel pijlen afgebeeld 
met erboven de Frygische muts, een symbool van de vrijheid, gebruikt tijdens de 
Franse revolutie.  

 

Dit type knoop is bij de Franse troepen in gebruik vanaf 1792 en het gevonden exem-
plaar behoort tot de oudste knopen, die in 1792 en 1793 werden gebruikt. In Frankrijk 
werd in 1793, als eerste land, de militaire dienstplicht ingesteld. 
Hoe de knoop op het strand van Schiermonnikoog terecht kwam zal altijd wel een 
raadsel blijven.  
Wel is het zo dat van 1795 tot 1810 de Fransen ook in de noordelijke Nederlanden 
actief waren. Het noordelijke deel van Groningen en Friesland, inclusief de eilanden 
Terschelling t/m Rottum, vormden van 1795 tot 1801 het “Departement van de 
Eems”. Hierna werd het “Departement de Frise” ingesteld, en na de nederlaag van 
Napoleon in 1813 werd de huidige provincie Friesland ingesteld. 
  
Merklap 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Een jaar of vijf geleden is er in het Bezoekerscentrum en de hal van het Gemeentehuis  
tentoonstellingen geweest van Merklappen, Nuttige handwerken en Kleding. Bij de 
merklappen hing o.a. een merklap, gemaakt door Maria Meerpoel. Zij was geboren 11  
 



juni 1773 in Amsterdam en had de merklap gemaakt in 1786/87.    

Een aantal weken geleden werd ik opgebeld door Berthi Smith-Sanders uit Venlo, die 
vertelde dat ze in 2013 een boek had gemaakt over merklappen die gemaakt waren in 
het Burgerweeshuis in Amsterdam. Ze was toevallig op de website van ’t Heer en Feer 
deze merklap tegengekomen en het bleek dat de merklap van Maria Meerpoel ook in 
het Burgerweeshuis gemaakt was. De ontwerpen van deze merklappen lijken erg op 
elkaar.  
In haar boek beschrijft mevrouw Smith de oudste merklap die ze kende – uit 1799. In 
het telefoongesprek vertelde ze dat ze nadat haar boek was uitgekomen er achter was 
gekomen dat er in een museum in Deventer een merklap was die nog een paar jaar 



ouder was; maar de ‘Schiermonnikoger’ merklap was dus nog weer een paar jaar ou-
der! 
Ik kon haar vertellen dat Maria door haar huwelijk met Willem Lootsman op Schier-
monnikoog terechtgekomen was en dat deze merklap sinds die tijd op het eiland was 
(en nog steeds is!).  
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het 
eiland. Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan 
bijv. interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespre-
king te geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het arti-
kel (of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander 
wel in; want als iedereen dat denkt .... (Er schijnen wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrij-
ven, horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!). 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvul-
lingen zijn dus altijd welkom! 
 
* Thijsseling, M. – De Kinderkruisweg van Schiermonnikoog. Bedum, Profiel, 2015. 
40 blz. 
Boekje over de kruiswegstaties in de R.K. kapel; naar aanleiding van het 100-jarig 
bestaan van de kapel. 
 
* ’Schier-scene – rappers Ronnie Flex, Lil’ Kleine e.v.a. vonden op Schiermonnikoog 
de nieuwe hip-hop uit’; Volkskrant, bijlage V, 20 april 2015, blz. 1-3. 
N.a.v. het nieuwe album ‘New wave’, ontstaan op Schiermonnikoog tijdens de 10-
daagse bijeenkomst in februari in het Aude Kolonyhús.  
 
*’Het konijn moet Schier bevrijden’; Trouw - de Verdieping, 21 april 2015, blz. 8-9. 
Over de afnemende konijnenstand en de toenemende begroeiing. 
 
* Doedens, A, en J. Houter – Geschiedenis van de Wadden; de canon van de Wadden-
eilanden. Zutphen, WalburgPers, 2015. 192 blz. 
 
*’Schier in de ban van Duitse beulen’; Leeuwarder Courant, 30 april 2015, blz. 36-37. 
Over de op 15 april 1945 naar Schiermonnikoog gevluchte ‘bevolking’ van het Schol-
tenshuis in Groningen, die hier zes weken heeft gezeten. 
 
*’Aan de dood ontsnapt’; Leeuwarder Courant (bijlage Sneon en Snein), 2 mei 2015, 
blz. 4-7. 
Over Joke Folmer. 
 



*Schooten, Hanneke van – Getijden; gedichten, met foto’s van Martien Frijns. AFdH 
uitgever. Mei 2015. 96 blz.  
Bundel van 43 verzen elk bestaand uit twee kwatrijnen; ontstaan op Schiermonnikoog.  
Met eilander foto’s. (met dank aan Jan Oonincx). 
 
*Tomke; jierliks fergeeuws lytj temabúek feur beukers. Juny 2014. Vertaling Sytze 
Schut. 
Tomke in de eilander taal. 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Na het verschijnen van het laatste tijdschrift heeft het bestuur niet stilgezeten. Eric 
Augusteijn is samen met Marga Flink en Leentje Norde nog steeds druk met het orde-
nen van “ons” archief. Een grote klus die gestaag vordert. Het feit dat we nu een eigen 
ruimte tot onze beschikking hebben helpt daarbij enorm en daarom heeft het bestuur 
de periode van de huur van deze ruimte met een half jaar verlengd. We kunnen nu in 
ieder geval tot 1 januari 2016 terecht bij het Dorpshuis. In de tussentijd zullen wij 
weer bij de Gemeente aandacht vragen voor een eigen ruimte voor onze vereniging. 
Mocht dit binnen nu en een paar maanden geen duidelijk vooruitzicht bieden zullen 
wij de ruimte van het Dorpshuis voor een langere periode vast gaan leggen. Deze 
kosten kan de vereniging echter niet lang helemaal zelf bekostigen en daarom zullen 
we dan de Gemeente weer om een subsidie gaan vragen voor onze vereniging. 
In de eerste week van juni hebben we met groot succes en plezier het Tomke project 
gedraaid. In totaal is er maar liefst tien keer in het eilanders voorgelezen op de peuter-
speelzaal, basisschool en in de bibliotheek, dit door acht verschillende voorlezers: 
Sytze Schut, Annie Rickal, Eric Augusteijn, Iemke Groendijk, Roelie en Jelle Woud-
stra, Henriette Pieperiet en Remkje Visser. Alle voorlezers geweldig bedankt. Zonder 
jullie geen Tomke project. Mede door dit project is de basisschool weer enthousiast 
om een aantal weken per jaar aan de cultuurhistorie van ons eiland te besteden op 
school. Het bestuur heeft het Tomke boekje dat Sytze Schut heeft vertaald laten druk-
ken. Het is een prachtig boekje geworden waar we heel ‘gretsk’ op zijn. Alle kinderen, 
aan wie voorgelezen is, hebben van de vereniging zo’n mooi boekje gekregen. Wij 
hopen dat er nog regelmatig uit voorgelezen zal worden. 
In de maanden juli en augustus (en wellicht langer) is in het bezoekerscentrum een 
expositie over onze eilander taal te bewonderen, samengesteld door Eric Augusteijn, 
samen met Martin Schoenmaker en Remkje Visser. N.a.v. van een kleine preview die 
wij hebben gezien kunnen wij alleen maar concluderen dat het zeer zeker de moeite 
waard zal zijn om dit te komen bekijken. Op 16 juli is de exposite officieel geopend. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties. 
Het themanummer van dit jaar zal niet, zoals u gewend bent uitkomen tezamen met de 
expositie.  
In oktober - in de maand van de geschiedenis, die dit jaar het thema heeft gekregen 
‘Tussen droom en daad’ - zal er een themanummer uitkomen naar aanleiding van drie 



herdenkingen: einde WO II 70 jaar geleden (de ‘kwestie’ die toen rond Schiermonnik-
oog ontstond); het feit dat het 575 jaar geleden is dat de naam Schiermonnikoog voor 
het eerst gebruikt werd en het feit dat 550 jaar geleden de kapel op het eiland werd 
verheven tot parochiekerk. 
Ook dit jaar zal onze vereniging weer op de Strúnmarkt de vinden zijn. Hier kunt u 
o.a., mocht u dit nog niet hebben gedaan weer het prachtige jaarboek 2014 kopen en 
het prachtige eilander Tomke boekje bekijken. 
Verder is het bestuur druk met de coördinatie rondom de jubileumavond, de wandel-
maand, beleidsplan maken voor de vereniging, beleidsplan rond de uitgave van het 
jaarboek, subsidieaanvraag voor behoud van de eilander taal, taalroute laten opknap-
pen, uitgave van een jubileumboekje, gesprek met Gemeente over eigen ruimte, etc., 
etc. We zitten niet stil! 
Het bestuur is op zoek naar versterking. Het is Cynthia haar laatste jaar als bestuurslid 
van de vereniging en verder is het wenselijk om toch weer naar een vijfkoppig bestuur 
te gaan. Het is ons gelukt veel zaken weer op de rails te zetten maar om het allemaal 
op de rails te houden is drie bestuursleden toch wat weinig. Dus mocht u interesse 
hebben voor een bestuursfunctie om zo de vereniging in stand te houden kunt u zich 
melden bij één van de zittende bestuursleden.  
Het bestuur wenst u een mooie zomer toe. 
Remko de Bruijne, Eric Augusteijn en Cynthia de Jong  
 
Aanwinsten 
 
De vereniging heeft aangeboden gekregen: 
van Anne Doedens en Jan Houter: het boek Geschiedenis van de Wadden, 
van Auke Talsma: het boekje Wind en waterspel, gedichten en schilderijen over en 
van een eiland. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
 
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma) 
  



Van de redactie 
 
 
Het laatste nummer van het tijdschrift in het jubileumjaar van onze vereniging. 
Hopelijk weer voor elk wat wils! 
De Kaperskaart (waarvan een gedeelte sinds het begin het omslag van ons tijdschrift 
siert) was en is onderwerp van onderzoek. 
Schiermonnikogers visten vroeger ook wel op oesters; en gebeurtenissen in 
1799 en in 1899 hebben ook gezorgd voor artikelen. Ook de honderdjarige kapel 
aan de Badweg komt nog eens voorbij. 
Geen aparte rubriek 'oude foto's' deze keer je kunt niet altijd alles hebben! 
Wat we wel hebben: sinds kort heeft de vereniging een eigen facebookpagina! 
Het adres is: www.facebook.com/theerenfeer. Er staat al het een en ander op, 
o.a. over de jubileumavond, maar het is o.a. ook de bedoeling om foto's die in 
het tijdschrift staan op deze facebookpagina te zetten - het voordeel is dat u 
ze dan in kleur kunt bewonderen en ook commentaar kunt leveren. 
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Echtheidsonderzoek naar de Kaperskaart 
 
Martha Kist 
 
De ‘Kaperskaart’ is de bijnaam van de kaart die al sinds vele jaren het omslag van dit 
tijdschrift siert. De kaart wordt bewaard bij Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkun-
dich Sintrum en maakt deel uit van het familiearchief Van Beyma thoe Kingma (toe-
gang 319, inv.nr. 2398). Als kaart nr. 758 kunt u de kaart uitgebreid bekijken, erop 
inzoomen en in lage resolutie downloaden via www.frieskaartenkabinet.nl. 

 
De Kaperskaart is een visueel aantrekkelijke en opvallende kaart. Hij doet denken aan 
een schatkaart en leest als een stripverhaal. Er is een schip op de noordkust van 
Schiermonnikoog gespoeld, drenkelingen en lijken liggen op het strand. Eilanders zijn 
bezig met lange haken de lading veilig te stellen, een bagagekar is in aantocht. Op het 
Brakzand is het wrak van ‘Het Engels wrack de Prosperous’ weergegeven. Dit schip 
strandde op 3 november 1726 zoals we weten, zodat de kaart van later datum moet 
zijn. De kaart is getekend vanuit zee gezien, het Friese vasteland ligt dus boven. De 
kleuren zijn opvallend fel en de kaart lijkt met grove penseelstreken ingekleurd te zijn. 
 
De visuele informatie die de kaart biedt, roept nogal wat vragen op. Er zijn namelijk 
nog twee ‘familieleden’ van de Kaperskaart bekend, die beide deel uitmaken van het 
Archief van de Staten van Friesland (1580-1795), respectievelijk kaart nr. 13212 en 

http://www.frieskaartenkabinet.nl/


13213, beide gesigneerd door de maker, landmeter P.W. Donama en gedateerd 1732 
en 1735. 

 
Kaart 13212 
Deze kaarten maken deel uit van een rapport uitgebracht aan Gedeputeerde Staten 
over de vervallen en de nieuw te maken kaap en de zeegaten en platen met betonnin-
gen tussen Schiermonnikoog en Ameland. 
Hendrik Douwe Teensma van de Stichting Genealogie en Historie Schiermonnikoog 
raakte geboeid door deze oude manuscriptkaarten en besloot ze nader onder de loep te 
nemen. Hij heeft bij zijn onderzoek een aantal opvallende verschillen tussen de Ka-
perskaart en de kaarten uit het Archief van de Staten gevonden, gecombineerd met 
andere historische informatie, die hem doen vermoeden dat de Kaperskaart een ver-
valsing moet zijn en waarvan ik een beperkt aantal zaken kort zal aanstippen.  
  -  De impressionistische manier van inkleuren is al genoemd.  
  -  Opvallend is ook de naam ‘Heineplaat’ en ‘Heinegat’, die verder nergens anders           
voorkomen behalve op kaart 13018, ook aanwezig bij Tresoar.  
  -  Op de kaarten van Donama is de hoek van de betonning 10 graden groter dan op de    
Kaperskaart.  
  -  Anders dan bij de kaarten van Donama geeft de Kaperskaart allerlei informatie 
over de bebouwing op Schiermonnikoog, die in strijd is met wat we uit de archieven 
weten. 
  -  De Kaperskaart laat twee molens zien, die er voor zover bekend nooit tegelijkertijd 
geweest zijn. De termen ‘ ’t nuwe dorp’ en ‘ ’t oude dorp’ komen verder ook nergens 



voor. Op de Kaperskaart staat de kerk ten oosten van het huis Binnendijken, ook een 
unieke vermelding en er is een omheining rondom Binnendijken aangegeven. Verder 
is de aanwezigheid van de Wiel, de paden bij Binnendijken, opvallend. 
 
De bevindingen van Hendrik Douwe Teensma waren voor ’t Heer en Feer aanleiding 
om met Tresoar contact op te nemen. Namens de vereniging heeft Harry Alers mij in 
mijn functie als specialist oude kaarten benaderd om gezamenlijk te proberen meer 
over de echtheid van de Kaperskaart boven water te krijgen. Aan de conclusies van 
Hendrik Douwe Teensma voor wat betreft de kaartinformatie kan Tresoar weinig 
toevoegen. Het onderzoek heeft zich daarom vervolgens in eerste instantie vooral 
toegespitst op de materiaal-technische kant van de kaart. 
Kaart 758 is evenals kaart 13212 en 13213 in de vorige eeuw, waarschijnlijk in de 
jaren zestig, gedoubleerd. Om de kaarten te verstevigen zijn ze op een nieuwe linnen 
ondergrond geplakt, waarbij ook de randen enkele millimeters zijn overgeplakt. Deze 
manier van conserveren heeft tot gevolg gehad dat een deel van het kaartbeeld op de 
voorzijde niet meer zichtbaar is, bij kaart nr. 13212 is dat het jaartal in de handteke-
ning van P.W. Donama. Woorden die op de originele achterkant van de kaart geschre-
ven stonden, zijn (indien aanwezig) overgenomen door een lichtdruk van die woorden 
op het nieuwe linnen te plakken. Bij de drie genoemde kaarten was de originele ach-
terzijde blanco of was de informatie niet van belang. 
Vervolgens heb ik me op de ouderdom van het papier gericht. De Kaperkaart en zijn 
familieleden vertonen alle drie sporen van inktvraat. Men schreef destijds met ijzer-
gallusinkt, dat ontstaat door een reactie van ijzersulfaat met tannine uit galnoten. Het 
zwavelzuur dat hierbij vrij komt, kan het papier aantasten. Ook katalyseren de ijzer-
ionen bij een teveel aan ijzersulfaat de oxidatie van de cellulose in het papier. Dit 
chemische proces kost vele tientallen jaren en kan voor zover bekend niet versneld of 
nagebootst worden. Een andere indicatie voor de ouderdom van de Kaperskaart zijn 
gebruikssporen: kleine gaten die ontstaan zijn door het veelvuldig opvouwen van de 
kaart. Zowel het schrift als de gebruikte spelling passen bij een achttiende eeuws do-
cument. 
De ouderdom van papier kan ook vastgesteld worden door onderzoek te doen naar de 
watermerken. In de Kaperskaart zit een watermerk van een leeuw met een pijlenbun-
del, dat behoort tot de groep ‘Vryheyt’. Aan de hand van het standaardwerk W.A. 
Churchill, Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and 
XVIII centuries kwam ik uit op een voorzichtige datering tussen 1704 en 1746 met een 
uitloop naar 1785. Daarnaast is een kleiner watermerk zichtbaar, de initialen LB. Initi-
alen in geschept papier zijn in de regel die van de eigenaar van de papiermolen en zijn 
moeilijk traceerbaar omdat er geen systematische verzamelingen van dit soort merken 
en fabrieken zijn opgezet. 
Het enige watermerk op kaart 31212 is dat van de Hollandse maagd in de Hollandse 
tuin, behorend tot de groep ‘Pro Patria’en  evenals het vorige watermerk een typisch 
achttiende-eeuwse voorstelling. Kaart 31213 is getekend op papier met als watermerk 
het stadswapen van Amsterdam, dat langer in gebruik is geweest. Ook in dit papier is 
een gekroond stel initialen te zien, de letters FI. 



Met behulp van de foto’s die Tresoar van de watermerken heeft gemaakt, heeft Harry 
Alers de watermerken laten onderzoeken bij het CODA in Apeldoorn, dat meer exper-
tise in huis heeft. De resultaten waren voor ons beiden enigszins teleurstellend, want 
het papier van 13212 en 12313 kon niet gedateerd worden omdat de details op de 
foto’s te onduidelijk zouden zijn. Volgens het CODA kan het papier van de Kapers-
kaart gedateerd worden tussen 1725 en 1834. 
Dit voor wat betreft de ouderdom van het papier. Een belangrijk argument in de dis-
cussie over de ouderdom en de echtheid van de Kaperskaart is, dat Tresoar kan bewij-
zen dat deze kaart al sinds meer dan een eeuw in de depots ligt. Het familiearchief 
Van Beyma thoe Kingma is vanaf 1875 in een aantal tussenpozen bij het toenmalige 
Rijksarchief ondergebracht. In 1908 heeft archivaris J.L. Berns dit kaartje beschreven 
in de eerste inventaris van het archief. Het is onomstotelijk hetzelfde kaartje dat hij 
beschrijft, want het familiearchief bevat slechts weinig kaarten en maar één van 
Schiermonnikoog, de kaart waar het allemaal om draait. 
Samengevat kan ik stellen dat de vastgestelde ouderdom van het papier, gebruiksspo-
ren en inktvraat, het achttiende-eeuwse handschrift, gecombineerd met de gedocumen-
teerde aanwezigheid van de kaart in het familiearchief Van Beyma thoe Kingma en 
vanaf 1908 in Tresoar, argumenten zijn tegen het vermoeden van een vervalsing. De 
kaartinformatie op de Kaperskaart en de vreemde inkleuring geven evenwel beslist 
aanleiding tot vragen omtrent het ontstaan van deze kaart. Omdat de maker en het doel 
waarvoor de kaart gemaakt is, bijvoorbeeld in verband met een rechtszaak, onbekend 
zijn, tasten we in het duister over de context waarin deze kaart gemaakt is. Dit is es-
sentiële informatie om te kunnen begrijpen welk verhaal de kaart ons wil vertellen. De 
Kaperskaart is interessant genoeg om de mogelijkheden voor een vervolgstudie naar 
met name de ouderdom de inktpigmenten te onderzoeken. 
 
 
Schiermonnikoger en Zoutkamper oestervissers 
 
Karel Essink, Stichting Verdronken Geschiedenis 
 
In 2009 schreef Hidde Feenstra in dit blad een artikel getiteld “Een visserijconflict in 
de 18e eeuw”. Hierin werd verhaald hoe in 1766-67 een conflict ontstond tussen het 
Koninklijk-Pruisische gouvernement in Aurich en de heer van Schiermonnikoog. 
Aanleiding tot dit conflict was het feit dat door vier Schiermonnikoger oestervissers, 
geassisteerd door vissers uit Zoutkamp,  rijke oesterbanken nabij Borkum werden 
leeggevist. Aan het conflict kwam in 1784 een einde, waarschijnlijk vooral omdat de 
vangsten als gevolg van overbevissing sterk terugliepen en de visserij dus niet meer 
lonend was. In dit artikeltje ga ik in op wat ik ben tegengekomen over de vroegere 
oestervisserij, zoals die door Schiermonnikogers en Zoutkampers werd bedreven. 
In de 18e eeuw visten Schiermonnikogers met ca. 60 schepen op oesters. Dat lijkt mij 
een groot aantal maar niet onmogelijk, want in die tijd zal “de zee” voor de eilanders 
een zeer belangrijke bron voor het levensonderhoud zijn geweest. Voor Zoutkamp 
wordt een oestervisserij met 20 schepen genoemd. Volgens een beschrijving van mr. 
R. Paludanus (1776) had elk schip een bemanning van 3 à 4 man aan boord. Ik ga er 



van uit dat de visserij aanvankelijk vooral op zogenaamde ‘wilde banken’ werd bedre-
ven, en niet op kunstmatige oesterbanken waar men jonge oesters – vaak afkomstig uit 
Engeland – uitzaaide en liet opgroeien om later op te vissen. Ik ben nog nergens ver-
wijzingen tegengekomen dat men op de Noordzee ging vissen, bijvoorbeeld op de 
‘Oestergronden’ die zo mooi zijn ingetekend in de kaart (kaart 02) van de zeebodem 
in de “Piscatorial atlas of the North Sea […..]” (O.T. Olsen, 1883). T. van Benthem 
Jutting (1943) noemt een oesterbank nabij Schiermonnikoog. Misschien was dit de 
locatie aan de noordzijde van de Ballastplaat, die op de topografische kaart 1:50.000 
van 1861 staat aangegeven met het toponiem ‘oesterrug’ (M. Schroor, 2003). Ook 
waren er kleine oesterbanken bij Zoutkamp en Oostmahorn. Maar deze oesterbanken 
in de Waddenzee  nabij Schiermonnikoog kunnen moeilijk de basis zijn geweest voor 
een oestervisserij met ca. 60 + 20 schepen. Een oestervisser zou voor een lonende 
visserij minstens 100.000 oesters per jaar moeten kunnen opvissen, ofwel zo’n 8 mil-
joen oesters per jaar voor de hele vloot.  In het midden van de 19e eeuw waren er in 
Zoutkamp zo’n zeven oestervissers. Zij visten o.a.  op aangelegde oesterbanken in het 
Brakzandstergat, en de Schildkopen (beide onder Schiermonnikoog), maar ook op de 
Noordzee bij Wangeroog en Helgoland (Venema, 1869; Buursma, 2012).  S.J. van der 
Molen schrijft in de Leeuwarder Courant van 6-5-1959 dat omstreeks 1876 de oester-
vangst aan de kust van Groningen aanzienlijk terugliep, en noemde daarbij als oorzaak 
de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp en de daardoor veroorzaakte aanslibbing 
van de (pas aangelegde) oesterbanken van Oostmahorn.  
De Schiermonnikoger vissers visten niet alleen op oesters. De oestervisserij, die grof-
weg van juli tot in het najaar werd bedreven, werd afgewisseld met visserij op o.a. 
platvis. Aan de lucht gedroogde scholletjes waren een bekend product, niet alleen van 
Schiermonnikoog maar ook van Zoutkamp. Het was vermoedelijk vanwege een forse 
concurrentie tussen de oestervissers dat de Schiermonnikogers zich specialiseerden op 
het vervoer van door anderen gevangen oesters naar de belangrijke markten van Am-
sterdam, Bremen en Hamburg. Hieraan deden ook de Zoutkampers mee. David Hart-
sema schrijft in de Nieuwe Dockumer Courant van 30 juli 1998 over de reis van Si-
mon Huizinga in 1851. Deze Simon voer mee op een schip dat van Zoutkamp eerst 
naar Ameland, Harlingen en Texel voer om oesters op te halen. Na uitklaring door de 
douane te Oostmahorn voer men in enkele dagen naar Cuxhaven. De oesters werden 
ingeklaard bij Stade en vervolgens afgeleverd op de markt in Hamburg (Altona). Van-
uit Hamburg werd destijds ook de markt in St. Petersburg van oesters voorzien.  
Welke Schiermonnikoger vissers actief waren in de oestervisserij kon ik niet goed 
achterhalen. In het boek “Schiermonnikoger geslachten”(Teensma, 1989) kwam ik 
slechts de onderstaande  vermeldingen tegen; slechts twee worden expliciet als oester-
visser weergegeven:  
 
p. 172 Ayel Foppes Kievit  

  geb. 1640 
Moest op 15-8-1688 voor het eilander gerecht 
verschijnen wegens een “Questie […] op het 
Eilandt Borckum den 4 Juli 1688”. Hij kreeg 
hiervoor een boete opgelegd van 3 gulden en 15 
stuivers.  
Onbekend of dit te maken had met oestervisse-



rij. 
p. 183 Tjeerd Gerrits Konter  

  geb. 1705 
Zeilt in 1768 met een zeesnik uit om te vissen.  
Niet vermeld is of dit de oestervisserij betrof. 

p. 184 Bote Gerrits Konter 
  geb. 3-9-1776 
  overl. 20-4-1829 

Oestervanger en robbeslager 

p. 241 Eldert Pieter Rotgans 
  geb. 6-11-1778 
  overl. Na 1846 

Oestervanger en robbeslager 

 p.327 Albert (Meinderts) 
Wielema 
  geb. 5-8-1790 
  overl. 28-4-1866 

Visserman, timmerman 

 
Van vele andere eilanders wordt alleen vermeld dat ze ‘schipper’ of ‘visser’ waren. 
Misschien heeft iemand van ’t Heer en Feer hier nog informatie over – mooi materiaal 
voor een volgend artikel. 
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De stranding van het zeilschip 'Regulus' in 1899  
   
Douwe M. Homan  
 
 De 'Regulus' is een ijzeren driemast volschip gebouwd in 1876/1877 op de 
scheepswerf H.F. Ulrichs te Vegesack aan de Weser in Duitsland onder bouwnummer 
83 voor reder W.A. Fritze & Co te Bremen. De stapelloop vindt plaats op 26 mei 
1877.Kort daarna wordt het schip doorverkocht aan rederij O.D. Ahlers eveneens te 



Bremen. De eerste kapiteins zijn J. Meyer en G. Rosenberger. De 'Regulus' meet 1.145 
brutoregister ton, is 65,6 meter lang (over dek) en 61,0 mtr. over de kiel. De breedte 
bedraagt 10,1 mtr. en de diepte 6,1 mtr.,De hoogte van de hoofd-of kruismast is 42,7 
mtr. Roepnaam: Q.C.W.M.. De bemanning bestaat uit: de kapitein, 2 stuurlieden, kok, 
timmerman, zeilmaker, steward,11 volmatrozen, 2 lichtmatrozen en 2 jongens: totaal 
22 man. Traditiegetrouw bevinden zich meestal een aantal Denen en/of Zweden aan 
boord. Men werkt in 2 wachten van 4 uur op/ 4 uur af.  

 
Het driemast volschip 'Regulus' (1877-1899) 
 
Kapitein Georg Rosenberger vaart nu al meer dan 15 jaar op de 'Regulus' in de zgn. 
rijsttrade naar voornamelijk Birma, de bekendste rijsthavens zijn daar Rangoon en 
Bassein.  
De lading op de heenreis bestaat behalve uit ballast vaak uit kolen en/of zout. Op de 
terugreis bestaat de lading uit rijst, waarvan de 'Regulus' 17.000 zakken kan 
meenemen bestemd voor Noord-Europese havens.  
Een rondreis duurt over het algemeen 9 tot 11 maanden, afhankelijk van 
weersomstandigheden en oponthoud in de havens. Men vertrekt meestal in het najaar 
of rond de jaarwisseling uit noordwest Europa; de reizen worden met grote regelmaat 
uitgevoerd en je zou haast van een lijndienst kunnen spreken. De ligtijd in de 
Birmaanse havens is ca. 4-6 weken. Omdat een zeilschip door het Suezkanaal gesleept 
zou moeten worden, wat veel te hoge kosten met zich mee zou brengen, gaat de reis 
altijd via Kaap de Goede Hoop.  



Eind 1897 gaat kapitein Rosenberger met welverdiend pensioen; zijn vrouw Eugenie 
Rosenberger geeft een boek uit met haar belevenissen gedurende de laatste zes reizen 
die ze aan boord van haar man gedeeltelijk of geheel mee maakt, genaamd: ‘Auf 
grosser Fahrt' Tagebuchblätter einer Kapitänsfrau aus der grossen Zeit der 
Segelschiffahrt’.  
 Deze reizen zijn:  
1.Geestemünde-Cardiff-Rangoon-Bremen (1 okt.1891- ? 1892) 
2.Bremen-Rio de Janeiro-Singapore-Bassein-Geestemünde (? 1892- 8 sept.1892) 
3.Geestemünde-Milfordhaven-Singapore-London (19 okt.1893- 2 nov.1894) 
4.London-Rangoon-Falmouth-Hamburg (31 dec.1894- 27 okt.1895) 
5.Hamburg-Rangoon-Hamburg (6 jan.1896- 13 okt.1896) 
6.Hamburg-Rangoon-Bassein-Falmouth-Rotterdam-Bremen (10 jan.1897- 17 nov. 
1897 Rotterdam) 

 
Kaart van uit- en thuisreisroutes 'Regulus' van- en naar ZO-Azië  
Na het lossen van 15.900 balen rijst en ballast innemen in Rotterdam, brengt kapitein 
Rosenberger de 'Regulus' op 10 december 1897 voor zijn laatste reis naar Bremen om 
afscheid te nemen van de rederij, waar hij zo lang met trots en vreugde voor gewerkt 
heeft. Tevens neemt deze bekwame gezagvoerder voorgoed afscheid van de zee en de 
'Regulus' waarmee hij 20 jaar de wereldzeeën heeft bevaren, alle mogelijke 
weersomstandigheden heeft getrotseerd, problemen in de diverse havens heeft weten 
op te lossen en het gezag heeft weten te bewaren over de vele gevarieerde 
bemanningen.  
De 'Regulus' is inmiddels in een andere dienst terecht gekomen en na het opnieuw 
uitrusten van het schip worden in het voorjaar van 1899 3.528 vaten Portland cement 



geladen (wat tevens als ballast dienst doet) met bestemming Sabine Pass/Texas in de 
Golf van Mexico onder gezag van kapitein E.G. Behrens uit Elsfleth, om aldaar hout 
te laden.  
Op donderdag 9 maart 1899 vertrekt de 'Regulus' uit Bremerhaven; de zee is kalm, 
maar het is heiig en het zicht slecht. Op vrijdag 10 maart 1899, 's avonds om ca. 24.00 
uur loopt de 'Regulus' ten noorden van paal 14 bij Schiermonnikoog aan de grond.  
Door het mistige weer heeft de kustwacht van het eiland, die in een gebouwtje ten 
oosten van de noordervuurtoren gehuisvest is, de stranding niet direct in de gaten.  
Maar zondagmiddag 12 maart om 14.00 uur krijgt bootsman(schipper) Dirk Tijmen 
Visser van de Reddingcommissie bericht, dat een schip in de Balggronden gestrand is 
en dat de reddingboot in actie moet komen. Voerlieden en roeiers verzamelen zich bij 
het boothuis en om 15.30 uur wordt de boot bij paal 9 te water gelaten, bemand met 
schipper, voorman en tien roeiers. Er waait een zachte N-koelte en er staat zeer weinig 
branding, zodat men flink door kan roeien. Om 17.30 uur wordt het gestrande schip 
bereikt, wat het fregat 'Regulus' blijkt te zijn. De equipage wenst het schip niet te 
verlaten, maar de kapitein verzoekt Visser een telegram mee te nemen voor instanties 
aan de wal.  
Om 19.00 uur landt de reddingboot bij paal 13 aan het strand, waar de Commissie van 
Plaatselijk Bestuur hen opwacht. De boot wordt hoger op het strand getrokken waar 
twee wachters worden aangesteld. Maandag 13 maart volgt de terugtocht naar het 
boothuis, waar alles wordt schoongemaakt en de inventaris wordt gedroogd.  
Het op eigen kracht vlot komen van de 'Regulus' lukt helaas niet en tussen 12 en 20 
maart ontspinnen zich vele activiteiten om het schip weer uit haar benarde positie te 
krijgen. Eerst komt er mogelijke assistentie van de Nederlandse sleepboten 'Cyclop' 
(197 Brt.) en 'Neptuus'(134 Brt.) van rederij Zur Mühlen uit Den Helder. Het is niet 
zeker of deze boten een contract hebben gekregen of dat de afsleeppogingen zijn 
mislukt want volgens het strandingsrapport van  
Schiermonnikoog stappen op maandag 13 maart 's avonds om 23.00 uur de 1e-
stuurman en 7 andere leden van de Duitse bemanning, tegen de wil van kapitein 
Behrens, over op de sleepboot 'Neptunus', die ze meeneemt naar Terschelling, waar ze 
op dinsdag 14 maart arriveren. (dit lijkt op muiterij en zegt iets over de sfeer aan 
boord en het geringe overwicht wat de kapitein schijnt te hebben op in elk geval een 
deel van de bemanning). 



 
De sleep-/bergingsboot 'Neptunus' (134 Brt/200 pk) van Rederij Zur Mühlen & Co.  
 
Op dinsdag 14 maart arriveren twee andere sleepboten, de 'Gladiator' en 'Vulkan' met 
een lichter van Rederij Bugsir uit Hamburg bij het schip. Ze zetten tevens zes 
werklieden aan boord van de 'Regulus', kennelijk om de lading cement geheel of 
gedeeltelijk te lossen om zodoende de kans te vergroten om het schip weer vlot te 
krijgen. Tevens worden ook vijftien mensen van het eiland op de een of andere manier 
ter assistentie aan boord gebracht, zodat er nu meer dan dertig man aan het werk zijn. 
Het zal veel handelingen gekost hebben om de meer dan 3.500  
vaten door de smalle luikhoofden met haken of netten via takels aan de ra naar boven 
te krijgen en over te brengen op de lichter of in zee te storten.  
Inmiddels komt nog extra versterking opdagen van nog eens drie Duitse  
sleepboten, de 'Enak'.'Atlas' en 'Centaur' met bergingsmateriaal.. Ondanks een hoog tij 
water, alle zeilen gehesen, de lading geheel of gedeeltelijk gelost en maximale 
sleepbootassistentie, lukt het niet om beweging in het schip te krijgen.  
De 'Regulus' maakt inmiddels nu ook water en een aantal dekbalken zijn gesprongen. 
Ook de reddingboot van Borkum komt in actie, maar keert onverrichter zake met 
sleepboothulp uit Emden weer terug. Tot overmaat van ramp loopt de sleepboot 



'Gladiator' met lichter nu zelf ook aan de grond.  
Het weer verslechtert en de Duitse werklieden kunnen kennelijk niet meer overstappen 
op één van de sleepboten en willen nu met het restant van de bemanning en de 
eilander werklieden van boord.  
Op zaterdag 18 maart waait er een harde NW-wind met eerst dik nevelachtig weer en 
aanschietende zee. Besloten wordt de reddingboot uit te zenden om de kapitein, 9 
bemanningsleden en 21 arbeiders (waaronder 6 Duitsers en 15 eilanders) van boord te 
halen. 's Morgens om 04.30 uur vertrekt de reddingboot van het boothuis naar het 
strand en wordt om 05.30 uur bij paal 9 te water gelaten. Eerst wordt tegen de 
branding op geroeid in Noordelijke richting, dan met de stroom mee om de Oost.  
Aangezien nog twee sleepboten met trossen aan de 'Regulus' verbonden zijn, kan de 
reddingboot niet bij het schip komen en keert onverrichter zake terug. Ze krijgen op 
deze terugtocht enkele malen zware branding in en over de boot, waardoor drie riemen 
en enkele dollen breken. Om 11.00 uur wordt geland bij paal 13 en om 13.00 uur is de 
bemanning weer terug in het dorp. 's Middags wordt besloten met verse roeiers een 
volgende tocht te ondernemen. De mannen worden met wagens naar paal 13 gebracht 
waar de boot om 18.00 uur weer in zee gaat. Met achtereb wordt de 'Regulus' bereikt 
en worden de 15 eilander werklieden aan boord genomen en om 22.00 uur wordt bij 
paal 13 het strand weer bereikt, waar de boot onder bewaking wordt achtergelaten.  
De kapitein van de 'Regulus' heeft inmiddels laten weten het schip de volgende dag 
ook te willen verlaten.  
Zondagochtend te 04.00 uur vertrekken de nodige manschappen op drie wagens naar 
paal 13 en gaat de boot om 06.00 uur te water. De wind is nog steeds NW maar er 
staat niet veel branding tussen het gestrande schip en het strand. Om 07.00 uur wordt 
de ‘Regulus’ bereikt en worden 6 Duitse werklieden en 5 bemanningsleden 
overgenomen. De kapitein vraagt aan schipper Visser of het mogelijk is de 
reddingboot in zijn eigen werkboot te volgen, aangezien hij graag enkele goederen en 
persoonlijke bezittingen wil meenemen; dit wordt toegestaan.  
De roeireddingboot doet op de terugtocht de eveneens gestrande sleepboot 'Gladiator' 
aan, de bemanning wil niet van boord maar geeft wel 1 persoon mee met orders. Om 
09.30 uur komen de reddingboot met in totaal 24 man aan boord en daar achteraan 
kapitein Behrens met 4 bemanningsleden in zijn eigen werkboot aan op het strand, 
waar de Plaatselijke Commissie hen opwacht.  
Men sleept de boten hoog op het strand, stellen wachters aan en vertrekken naar het 
dorp waar men om 11.00 uur arriveert. Op maandag 20 maart wordt de reddingboot 
naar het boothuis terug gebracht.  
De 'Regulus' is nu reddeloos verloren, begin april spoelen er her en der al delen van 
het wrak aan, vooral op de zandplaten ten W. van Rottumeroog. Op 25 maart 
verschijnen zonder toestemming 3 blazers van Terschelling bij het wrak, waarvan de 
opvarenden zoveel mogelijk goederen van boord halen om daarna alles in de kajuit 
stuk te slaan. Burgemeester Bruins Slot van Schiermonnikoog roept hierop assistentie 
in van 4 Marechaussees van de wal om toezicht te houden en het roven te beletten. 
Bovendien gaan 2 blazers van de robbenvangers Visser en zoon, normaliter gelegen in 
Noordpolderzijl, het wrak bewaken en om tevens te assisteren bij het bergen van het 
restant van goederen en lading.  



Op donderdag 4 mei 
1899 vindt op 
Schiermonnikoog door 
notaris R. Banda een 
openbare verkoping 
plaats van tuigage, 
goederen e.d., die 
f.1.702,95 opbrengt.  
Bovendien is er een 
Duitse partij, die f 300,- 
betaalt voor het casco van 
de 'Regulus' zoals het 
daar nu ligt.  
Op 24 mei vindt tevens 
een openbare verkoping 
plaats door notaris F.de 
Wit in West-Terschelling, 
die f 2.576,57 opbrengt.  

Ook hier wordt een grote partij zeilen, trossen, touwwerk, schijven en blokken, maar 
ook o.a. lantaarns, kisten met kaarten, kombuisinventaris, verf, lijnolie, 
reddingsboeien, zwemvesten, kompas, chronometer en verrekijker aan de man 
gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positie wrak 'Regulus' volgens kaart Ministerie van Marine/Afd.Hydrografie, bijgew. t/m 1950 
 



Het Seeamt in Bremerhaven (de Duitse Raad voor de Scheepvaart) verwijt kapitein 
Behrens onzorgvuldigheid bij de navigatie en zijn bevoegdheid om te varen als 
kapitein wordt ingetrokken.  
Behalve een slechte navigatie wordt als mogelijke oorzaak van de stranding ook het 
gering aantal bemanningsleden genoemd: 18 in plaats van de gebruikelijke 22 of 24 
man voor een driemast volschip. Helaas berooft kapitein Behrens zich daarna van het 
leven en komt er een tragisch einde aan het eens zo glorieuze tijdperk van de 
'Regulus', die 22 jaar lang met succes de wereldzeeën heeft bevaren en zovele 
indrukwekkende reizen met goed gevolg naar het Verre Oosten heeft gemaakt.  
 
Op de plaats van de stranding, positie 53-31-50N en 06-18-24E, ligt tot op de dag van 
vandaag na 116 jaar nog steeds een gele wrakboei, die ca.3 km. ten noorden van paal 
14 bij goed zicht met het blote oog zichtbaar is.  
 

 
Wrakboei 'Regulus' september 2014 (Foto genomen door Jan Otte) 
 
Bronnen: Das Deutsche Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, Wolfgang Walter/Bremen, 
'Auf Grosser Fahrt'/E. Rosenberger; Verslagen strandvonder/reddingcommissie en 
reddingbootschipper D.T. Visser van Schiermonnikoog; Krantenartikelen; Noord 
Hollands Archief Haarlem; Stadsarchief Rotterdam; Bibliotheek Scheepvaartmuseum 
Amsterdam; Havenmuseum IJmuiden; Tresoar Leeuwarden; en A. Boll, B van Bon, H. 
van Dieren, H. Dubblinga, A. Dijkstra, H. Hesseling, T Jongsma, W. van Klink, T. 
Mars, J. Otte, J. Slagter en H.G. de Vries.  



Bijlage: Strandingsrapport  van de strandvonder van Schiermonnikoog 

 
1. Datum                                                                    10 Maart 1899 's nachts 12 
uur 
2.Nationaliteit etc.                                                     Regulus Duitsch Driemastschip 
fregat  
       ijzer 
3.Tonnen inhoud                                                       1059,20 
4.Ouderdom                                                                21 jaar gebouwd 1877 
5.Haven van inschrijving                                           Bremen 
6.Officieel nummer of onderscheidinssein Q.C.W.M.  
uit het algemeen seinboek                                               
7.Naam en woonplaats van den gezagvoerder       E. Behrens te Elsfleth 
8.Idem van den eigenaar                                           O. Diedr.Ahlers Bremen 
9.Haven vanwaar het schip het laatst is 
Bremen 
vertrokken                                                                           
10.Bestemming                                                            Sabina Pass Texas 
11.Aantal passagiers                                                   0 
12.Grootte der bemanning (de gezagvoerder, 
de stuurlieden,enz.daaronder begrepen)                  18 
13.Aantal en namen der omgekomen personen      - 
14.Geschatte waarde van het schip                          Onbekend 
15.Idem der lading                                                               " 
16.Aard der lading                                                      cement 
17.Had het schip eene lading op dek                       neen 
18.Was het overbeladen                                                " 
19.Gewicht der lading                                                3028 
20.Benaderde waarde van het verlies of der  
schade (niet in aanmerking genomen wat door  
assurantie mocht gedekt zijn)                                  Onbekend 
21.Idem der lading                                                                " 
22.Voor hoeveel het schip verzekerd is                   150.000 Mark 
23.Voor hoeveel de lading verzekerd is                  Onbekend 
24.Plaats van het ongeval                                          O.N.O. van den Noordertoren 
25.Aard van het ongeval                                           Stranding 
26.Oorzaak van het ongeval                                     Dik mistig weer en verleiding 
door stroom 
27.Kracht van den wind,stand van het weder  
En de zee (bij nacht:maanlicht,sterrenlicht  
of duisternis)     Kalme zee  mist 
28.Door wie en in welks mate hulp verleend is      13e het sturen rederij Zurmü-
len 
Daarna door 2 sleepboten uit Hamburg n.l. de Gladiator en Vulkan 



29.Maatregelen genomen om het ongeluk  Geen daar het ongeval niet 
kon worden 
te voorkomen      voorzien. Daarna  hulp van 
sleepboten. 
30.Nadere bijzonderheden                                        Tot op heden de pogingen om 
af te  
      Slepen mislukt. Maakt veel 
water. 
7 balken gebroken en dek gesprongen. 
7 man der equipage tegen de wil der gezagvoerder het schip verlaten en zijn 
gegaan naar Terschelling de 13 Maart 
's avonds ongeveer 11 uur 
 
   Aldus gerapporteerd, de 15 Maart 1 89 9  
 
Augustus 1799 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In 1789 brak de Franse revolutie uit en drie jaar later verklaarde de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog aan Frankrijk. In 1795 vielen Franse revolu-
tionaire troepen de republiek binnen. Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en 
Nederlandse patriotten riepen de Bataafse Republiek uit. 
Voor Nederland was de oorlog hiermee niet afgelopen; de Nederlanders waren alleen 
naar de andere kant overgegaan. Frankrijk, dat niet genoeg vlootsterkte had om de 
Britten op zee te kunnen verslaan, had de Nederlandse vloot hard nodig.  
De Britten begonnen zich zorgen te maken over de bijdrage die de Nederlandse vloot 
kon leveren aan een Franse invasie van Groot-Brittannië. Ze vonden een bondgenoot 
in tsaar Paul I van Rusland en in 1799 brak een oorlog uit, de Tweede Coalitieoorlog. 
Britten en Russen begonnen plannen te maken voor een invasie in de Nederlanden. De 
Britten maakten geen geheim van hun plannen, maar waar die zou plaatsvinden was 
niet bekend, zodat de Fransen en Bataven gedwongen waren om hun troepen uit te 
smeren over de gehele Hollandse, Friese en Groningse kust.  
Geruchten over een dergelijke invasie waren er al in het begin van de zomer. In de 
oostelijke provincies van de Bataafse Republiek lag ter verdediging een divisie van 
10.000 man onder bevel van luitenant-generaal Dumonceau. Deze detacheert vanuit 
zijn hoofdkwartier in de stad Groningen de luitenant Broers met 26 manschappen en 
twee drieponds-veldstukken op Schiermonnikoog. In het Friese Gat komt een onder 
bevel van luitenant Bijbel staande brik te liggen. Deze brik, ‘The Crash’, was een 
oorspronkelijk Engels oorlogsschip, dat in augustus 1798 gestrand was bij Vlieland, 
door de Nederlanders gevangen was genomen en toen in Nederlandse dienst kwam.   
De invasie kwam uiteindelijk op 27 augustus 1799 op het strand tussen Petten en Cal-
lantsoog. Maar in de weken daarvoor waren er ook al hier en daar Engelse schepen bij 
de Nederlandse kust aanwezig, bijvoorbeeld bij Schiermonnikoog. 



Op 11 augustus 1799 komen een viertal schepen het Friese Gat binnen en vallen The 
Crash aan. Uiteindelijk geeft luitenant Bijbel zich over en de Engelsen varen met de 
brik het zeegat weer uit. (Een ander Nederlands schip, de Weerwraak, een galei onder 
bevel van luitenant Van Maaren had ondertussen de wijk genomen onder de wal van 
Schiermonnikoog, waar de Engelse schepen wegens te grote diepgang niet konden 
volgen). 
Op 13 augustus komen de Engelsen met een tiental schepen en scheepjes terug. Luite-
nant Van Maaren ziet de overmacht en besluit zijn schip in brand te steken; De be-
manning ziet kans van boord te komen en even later springt de galei in de lucht.  
De volgende dag komen de Engelsen met een paar bewapende, sterk bemande  sloe-
pen aan wal op Schiermonnikoog. De verdediging van het eiland bestond uit op het 
strand geplaatste veldstukjes en het detachement van zes en twintig man.  Luitenant 
Broers besluit de wijk te nemen naar het dorp, in de buurt van de molen. Er werd en 
kort vuurgevecht gehouden en de bevolking vluchtte naar de oostelijke duinen. Maar 
de Engelsen gaan hen niet achterna, maar trekken zich tenslotte terug en nemen de 
veldstukjes en negen tjalken die op de ree lagen mee. De volgende dag waren de En-
gelse oorlogsschepen spoorloos verdwenen; de bevolking van het eiland haalde wat 
nog bruikbaar was aan zeilen en touwwerk, masten en hangmatten afkomstig van de 
verbrande galei, van het strand.  
 
Winkler Prins schrijft in zijn boekje, op blz. 53, dat er in het huis van de Heer van 
Schiermonnikoog een tekening hangt, te Groningen vervaardigd, waarop deze gebeur-
tenis is afgebeeld. 
Nu is het bijzondere dat er van de gebeurtenissen in augustus 1799 meerdere tekenin-
gen zijn (en als je de overeenkomsten ziet, zou je kunnen zeggen dat ze allemaal in 
Groningen zijn vervaardigd – maar de vraag is dan natuurlijk wel: wie zou dat gedaan 
kunnen hebben?).  
In het boek van Louise Mellema, op blz. 86, staat een tekening (afb. 1; deze afb. is 
afkomstig uit het artikel van Overdiep) met als opschrift: D’Engelse attaqueren ’t 
Eyland den 13 Augustus na de middag om 4 uur. (Volgens Abrahamse en Koning is 
deze afbeelding in 1937 door Louise Mellema bij toeval achter een oud schilderij 
gevonden). 
Een andere tekening, die ’t Heer en Feer in bruikleen heeft gekregen van Jelle Ver-
maat (afb. 2), heeft als opschrift: het vertrek der Engelsen den 14 Augustus. 
Er is echter nog een derde tekening (afb. 3) bekend. Deze is in bezit van Miep Rutgers 
en heeft op de website ‘Oud Schiermonnikoog’ gestaan (op 16 augustus 2015). Er 
werd bij vermeld dat de vindplaats was: een zinken emmer van Oom Riekert. Deze 
tekening heeft als opschrift: Attac van Schiermonnikoog 1799.  



Afbeelding 1 
 



afbeelding 2 
 



 
Afbeelding 3 
 
Als je nu bij Wikipedia het trefwoord 
‘Schiermonnikoog’ intikt, krijg je bij 
de Nederlandse Wikipedia niets over 
deze gebeurtenis, maar in de Engelse 
Wikipedia staat wel een verhaal over 
deze gebeurtenissen. Het lijkt wel of 
het in Engeland meer leeft dan hier op 
het eiland, want als je de Engelse 
Wikipedia nakijkt dan kom je Schier-
monnikoog 1799 verschillende keren 
tegen.  
In 1847 heeft de Engelse marine de 
Naval General Service Medal inge-
steld: een medaille voor officieren en 
manschappen van de Royal Navy, 
voor verschillende acties van de Royal 
Navy tijdens de periode van 1793-
1840. De medaille hing aan een wit 
lint met blauwe zijkanten en   Afbeelding 4  



op dat lint een gesp met daarop de naam van de actie. Eén van die acties was de actie 
van 11/13 augustus 1799: Attack on Schiermonnikoog, and the recapture of the brig 
HNS Crash.  
Dat was toen nogal wat jaren geleden en er waren natuurlijk niet zo heel veel mannen 
die dat hadden meegemaakt in leven. In totaal zijn er negen medailles met de vermel-
ding "Schiermonnikoog 12 Augt. 1799" uitgedeeld (afb. 4; tot nu toe is het niet gelukt 
om een foto van een medaille met deze vermelding te vinden!).  
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Aanvulling op “Sint Egbertskapel 100 jaar” 
 
Stef H. van der Kluit  
 
Het artikel van Hilbert de Vries1 over de kapel “Sint Egbert” inspireerde mij om digi-
tale krantenarchieven2 te raadplegen; om de krantenartikelen over de opening van de 
kapel in 1915 er op na te slaan en de kranten over de opening van de kinderkolonie 
een klein jaar later. Beide feestelijke gebeurtenissen vonden plaats in de eerste we-
reldoorlog, een periode waarin op en rond Schiermonnikoog allerminst sprake was 
van een rustig bestaan. Schiermonnikoog was sinds 25 september 1914 in staat van 
beleg3. In bestuurlijke zin was toen het laatste woord aan de militaire autoriteiten. De 
weerbare, dienstplichtige mannen waren gemobiliseerd en essentiële bestaansmidde-
len waren op de bon, om twee belangrijke zaken te noemen. 
Mevrouw J.M. Reinhart-Balvert uit Groningen was de grote initiator en stimulator van 
de initiatieven tot het bouwen van de kapel aan de Badweg en het stichten van een 
R.K. kinderkolonie. Het is een prestatie om in een tijd van schaarste en voedseldistri-
butie een kerkgebouw en een kindervakantiekolonie te realiseren. 
 
kranten  
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3 Koninklijk Besluit van 25 september 1914, Staatsblad no.463 
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In het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek zijn vier kranten te vinden die 
verslag doen van de inwijding van de St. Egbert-kapel op zondag 25 juli 19154. De 
verslagen in de katholieke bladen “De Tijd” en “Het Centrum” zijn geheel identiek en 
blijkbaar geschreven door dezelfde dagbladcorrespondent. 
De vier kranten vermelden dat de inwijdingsviering een mis voor drie heren was; de 
zeereerwaarde heren Smeets, secretaris van het aartsbisdom, Sandkuyl, kapelaan van 
de St. Martinuskerk te Groningen5 en Oostveen, pastoor van Dokkum (Schiermonnik-
oog valt kerkelijk onder de parochie van Dokkum6)7. Zeereerwaarde heer Smeets 
hield tijdens de mis een ‘rede’ getiteld: “Ik ben verheugd in hetgeen mij is gezegd: Wij 
gaan op naar het huis des Heeren”8. De kerk was gevuld met gelovigen, belangstel-
lenden, burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog en de “commandant der 
bezettingstroepen”. In die tijd was H.W. van den Berg burgemeester, en met de 
“commandant der bezettingstroepen” wordt mogelijk bedoeld de 1e luitenant der in-
fanterie S. Dijkstra of 2e luitenant der infanterie B.J. Grondhoud9. 
 
De aanwezigen bij de viering waren van velerlei geloofsrichting. Oecumene was toen 
nog niet een gebruikelijk begrip, getuige de niet-katholieke Leeuwarder Courant: “In 
zijn rede wees z.eerw. (Smeets, SK) op het belang, dat de katholieken hadden bij de 
stichting van een kerk op Schiermonnikoog, opdat met het verkrijgen van de gezond-
heid, niet een achteruitgang van het zieleheil gepaard mocht gaan. Dat dit belang 
begrepen was, bleek ten duidelijkste uit den toevloed van bijdragen voor de totstand-
koming. Z.eerw. bracht verder dank aan de niet-katholieke aanwezigen, die natuurlijk 
niet geheel met het gesprokene konden medegaan, maar die niettemin toch wenschten 
te deelen in de vreugde, die er heerscht over de totstandkoming van dezen tempel.” 
  
De Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het Noorden noemen de architect van 
het gewaardeerde, geprezen bouwwerk: A.Th. van Elmpt (1866-1953) uit Groningen. 
Architect van Elmpt heeft in Groningen en daarbuiten tal van gebouwen gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld: Villa Vrederust (= Huize Tavenier) aan de Ubbo Emmiussingel (een 
Rijksmonument), het voormalige RK-ziekenhuis aan de Verlengde Hereweg in Gro-
ningen en het St. Walburgis-ziekenhuis in Zutphen (inmiddels gesloopt). In de directe 
woonomgeving van mevrouw Reinhart, zij woonde aan de Oude Ebbingestraat 84a10, 
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zijn in die jaren talrijke panden naar zijn (verbouwings)ontwerp verrezen11. Hoe de 
architect-keuze tot stand kwam, is mij niet bekend, maar persoonlijke bekendheid bij 
de initiatiefnemers met zijn werk, ook die voor katholieke instellingen, zal daarbij 
waarschijnlijk wel van betekenis zijn geweest.  
Het bouwconsortium voor de kapel werd voorgezeten door B.H. van Munster, graan-
handelaar in Groningen. Van Munster heeft de bouwaanvraag aan B&W van Schier-
monnikoog ondertekend; Van Elmpt was het correspondentieadres voor de verdere 
afwikkeling. De bouwaanvraag is niet gedateerd, maar moet gelet op de volgorde van 
de stukken in het gemeentearchief van Schiermonnikoog tussen 27 februari en 27 
maart 1915 zijn ingediend. Bij brief van 31 maart 1915 hebben B&W van Schiermon-
nikoog de bouwvergunning verleend12; een in hedendaagse ogen zeer vlotte vergun-
ningverlening.    
Van Elmpt heeft in zijn werk een stijlontwikkeling doorgemaakt van neogotiek, ju-
gendstil, art deco tot rationalistische stijl en Amsterdamse school. De Sint Egbertkapel 
is in rationalistische stijl, waarbij ook romaanse kenmerken aanwezig zijn (bijvoor-
beeld de vorm van de ramen). De rationalistische stijl is een bouwstijl waar de archi-
tecten H.P. Berlage en K.P.C. de Bazel bekend door zijn geworden. De in de monu-
mentenaanwijzing (zie hierna) aangeduide rationalistische stijl van de kapel kan mijns 
inziens mogelijk ook als eclectische stijl worden aangemerkt, gelet op de ‘romaanse’ 
ramen, het van oorsprong neogotische interieur en de toen moderne, ‘rationalistische’ 
glas-in-lood ramen. 
 
kapel 
 
Het interieur van het kerkgebouw was bij oplevering neogotisch gepolychromeerd en 
voorzien van heiligenafbeeldingen, geschilderd door Frans Loots (1863-1924)13. Deze 
Haarlemse schilder heeft zich gespecialiseerd in kerkelijke kunst. In de Haarlemse St. 
Josephkerk (Jansstraat) is nog werk van hem te vinden14. Boven het altaar van de 
kapel aan de Badweg stond in een op de muur geschilderde guirlande de tekst: “De 
Meester is daar en roept u.”  
In de krantenberichten (1915) wordt een schilderij van de Heilige Egbert door Loots 
geroemd. Waar dit schilderij en de schilderijen van andere heiligen zijn gebleven, is 
onbekend. De zwart-wit foto’s uit de begintijd van de kapel maken een Cuijperse, 
neogotische indruk. Het oorspronkelijke interieur van de kapel is al voor de tweede 
wereldoorlog wit overgeschilderd. 
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Op de eerste foto’s van het interieur is links een Maria-altaar en rechts van het hoofd-
altaar een St. Egbert-altaar te zien. Beide altaren en beelden zijn niet meer aanwezig. 
Rond het hoofdaltaar zijn ook beelden te zien, een Christus- en een Maria-beeld. Ook 
deze beelden zijn niet meer aanwezig. 
Het huidige Mariabeeld in de kapel is van de hand van Martin van Waning (1889-
1972). De kruiswegstaties, tempera op hout, zijn ook naoorlogs (1958) en vervaardigd 
door Zuster Martina OSB15. Het bijzondere van deze kruiswegstaties is dat op iedere 
statie afbeeldingen van kinderen zijn weergegeven. 
De aanwezige kerkbanken en biechtstoel zijn nog origineel16.   
 
De glas-in-lood ramen in de kapel ademen dezelfde kleur en vorm als de ramen in het 
bankgebouw (Friesch-Groningsche Hypotheekbank,  nu bedrijfsverzamelgebouw) aan 
de Herestraat 106 en die in Huize Tavenier aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen 
(gebouwen ontworpen door Van Elmpt). De ramen aan de noord- en zuidzijde van het 
dwarsschip van de Schiermonnikoogse kapel verbeelden respectievelijk een duif, als 
teken van de Heilige Geest en een kelk, als teken van het Bloed van Christus. 
Het zijn de originele ramen, die de eerste (en tweede) wereldoorlog hebben overleefd. 
Dat is opmerkelijk want vlakbij de kapel zijn in 1917 door een mijnontploffing op het 
strand de glazen uit de raamkozijnen van het badhotel en huis Opduin geblazen17. In 
1918 viel in de Got Tjark, door het frequent opblazen van aangespoelde mijnen, zoals 
door de pers verondersteld, het plafond van de kerk naar beneden. Het ongeschonden 
behoud van de ramen in de kapel lag toen duidelijk niet voor de hand.  
 
kinderkolonie  
 
Met het kerkgebouw was de religieuze inbedding van de R.K. Kinderkolonie St. Eg-
bert verzekerd en konden de verdere plannen voor de kinderkolonie worden voorbe-
reid. 
Zaterdag 13 mei 1916 arriveerden vier Zusters van Liefde uit Tilburg op het eiland18. 
De zusters arriveerden zeilend, wegens een defect aan de “motorboot”, met de ouder-
wetse “postschuit”19. De berichten in “De Tijd” en “Het Centrum”20 vermelden expli-
ciet dat “een Zeppelin het luchtruim doorkliefde” toen de Zusters de oversteek over het 
Wad zeilend maakten. Of de vermelding van de Zeppelin als ‘hemels teken’ werd en 
nu nog moet worden gezien is de vraag.  
De kranten van 26 juli 1915, de dag na de inwijdingsmis van de St. Egbertskapel een 
jaar eerder, vermelden dat die zondagochtend een Zeppelin Schiermonnikoog was 
gepasseerd in noordwestelijke richting21. Er zijn ook meldingen over deze Zeppelin 
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vanaf Ameland, Terschelling en Vlieland22. In de krantenberichten over de inwijding 
in 1915 van de St. Egbert-kapel wordt niets gemeld over Zeppelins in het luchtruim23. 
Dat de Zusters met de zeilende ‘postschuit’ moesten oversteken wegens een ‘defect 
aan de motorboot’ kon wel eens een indirecte verwijzing zijn naar de brandstof-
schaarste in die tijd24. In de kustzone (en andere landsgrenzen) heerste de staat van 
beleg25 en kranten waren niet vrij in hun berichtgeving. De zeilende postschuit met 
daarboven de Zeppelin en de niet varende motorboot zouden een zelfcensuur-
omzeilende manier van berichtgeving kunnen zijn om de (brandstof)schaarste aan de 
kaak te kunnen stellen. In die dagen was er geen formele, directe censuur op de be-
richtgeving, maar op berichten en daden die de neutraliteit van Nederland zouden 
kunnen schenden stond een bedreiging van een strafrechtelijke sanctie (de artikelen 98 
en 100 van het Wetboek van Strafrecht; maximaal zes jaar gevangenisstraf). 
Hoofdredacteur Schröder van de Telegraaf werd wegens zijn anti-Duitse commentaren 
in zijn columns, “Dagboek van een Amsterdammer”, 4 december 1915 gearresteerd. 
Het Eindhovensche Dagblad werd op last van de militair commandant in 1917 een 
week verboden wegens berichtgeving over een door de Duitsers getorpedeerd Neder-
lands vissersschip26. De berichtgeving over Schiermonnikoog door de journalisten van 
De Tijd en Het Centrum kan zeer wel in deze (zelf)censurerende context worden ge-
plaatst. 
  
Waar de Zusters en de kinderen in die dagen gehuisvest werden is niet geheel duide-
lijk.  
“De Tijd” en “Het Centrum” schrijven over een tijdelijke huisvesting: “Gelegen in een 
tuin grenzende aan de duinen vinden wij gelijkvloers een mooie kamer van de Eerw. 
Zusters, een kinderkamer, slaapkamers voor de kinderen en de Eerw. Zusters, een 
badkamer, keuken en bijkeuken, terwijl op de tweede verdieping nog ruime frissche 
slaapgelegenheid is voor 9 kinderen en 3 Eerw. Zusters. Het geheel is keurig netjes 
gemeubeld en maakt een prettigen, mooien indruk.”  
Er werden al vanaf 1913 kinderen opgevangen op Schiermonnikoog in een huis aan de 
Langestreek (huidige nummer 120), later ook in een barak achter dit huis. Deze barak 
werd in 1914 verplaatst naar de vuurtoren voor de huisvesting van de matrozen van de 
kustwacht27. Of dit huis moet worden gezien als een huis ‘grenzend aan de duinen’ is 

                                                             
22 Telegraaf, 26 juli 1915  
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Staten-Generaal, Tweede Kamer, 1917; vraagnummer 23 . 
27 Van der Stoep, p.203-204 



de vraag. Later wordt de kinderkolonie gehuisvest in de voormalige woning van bur-
gemeester van de Worm aan de Nieuwestreek. Pater, rector Andreas Metz schrijft in 
een brief van 23 oktober 1916 over een komende verhuizing naar het gehuurde huis 
(aan de Nieuwestreek?)28. 
Op 6 mei 1917 schrijft mevrouw Reinhart in een brief aan de aartsbisschop over de 
komende opening van de R.K. Vacantiekolonie.29 Volgens Gieling duidt dit op het 
huis aan de Nieuwestreek (dit is wel een jaar later dan 1916). Het gemeentearchief 
bevat geen informatie over de huisvesting van de kinderen.  
Waar de huisvesting van de vakantiekolonie in de beginjaren precies was, is voor-
alsnog onduidelijk. Waar de kinderen en Zusters verbleven nadat de barak achter Lan-
gestreek 120 voor de kustwacht verplaatst was naar het Badhotel, zoals Van der Stoep 
schrijft, blijft onduidelijk. Misschien dat de beschrijving van de indeling van het ge-
bouw, zoals in “De Tijd” en “Het Centrum” vermeld, een aanknopingspunt kan bie-
den. 
 
De inwijding van de vakantiekolonie vond plaats op zondag 14 mei 1916. Na een 
plechtig lof in de kapel aan de Badweg werd het huis aan de Nieuwestreek door pas-
toor J.H. Scholtens, de juist benoemde rector van de kinderkolonie, ingezegend30. De 
“stichting belooft onder Gods zegen veel voor de toekomst onder schutse van onze 
Vaderlandsche Heiligen en van de patroon van het eiland, den Heiligen Egbert”31. 
 
slot 
 
De cultuurhistorische waarde van de St. Egbertkapel is in het aanwijzingsbesluit tot 
Rijksmonument van 2 februari 1999 als volgt omschreven32: 
de in 1915 gebouwde Rooms-Katholieke Sint Egbert Kerk te Schiermonnikoog is van 
algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: 
- als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de Rooms Katholieke gemeen-
schap op 
Schiermonnikoog, mede in relatie tot de bestaande gelijknamige vakantiekolonie; 
- voor het oeuvre van de architect; 
- vanwege het eenvoudige, maar evenwichtige ontwerp in rationalistische trant; 
- vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur; 
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het interieur; 
- vanwege de ornamentiek en detaillering van het interieur; 
- vanwege de aanwezigheid van de originele klok, geplaatst tijdens de bouw van de 
kerk. 
 

                                                             
28 Gieling, p.11 
29 Gieling, p.12 
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het eiland, maar dit zij de journalist van Het Centrum vergeven.  
32 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Monumentenregister, monumentnr. 512350 



Na honderd jaar kunnen wij ons verheugen in de hier omschreven waardering van de 
Egbertkapel aan de Badweg. Het is een plaats voor contemplatie, verstilling en over-
denking van wat Ierse monniken eeuwen geleden zijn begonnen. Willibrord was leer-
ling van Egbert en heeft het Friese, religieuze pad uitgezet. Het Keltische kruis boven 
de ingang van de kapel getuigt van de Ierse oorsprong.   
Soli Deo gloria. 
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Teen Willems Lootsman (II) 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Wie weet komen er ooit nog stukken boven water die een beter zicht geven op de 
activiteiten van Teen Willems in de roerige tijd rond de Franse revolutie, schreef ik 
zes jaar geleden in dit blad33. Tijdens een bijeenkomst van de Wurkgroep Maritime 
Skiednis van de Fryske Akademy werd ik zeer onlangs gewezen op het Sailing Letters 
Journaal V, met een artikel over Nederlandse brieven en scheepspapieren in een En-
gels archief34. 
Vanaf Schiermonnikoog schreef Teen Willems aan de fiscaal van de Marine in Har-
lingen, de heer Coert Lambertus van Beyma, over het nemen van  de “bryk de Cras 
door de Engelsen”35. In het boven genoemde Sailing Letters Journaal wordt het duide-
lijk wat er aan de hand was. 
Op 26 augustus 1798 raakt de Engelse kanonneerboot de Crash op de Noordkust van 
Vlieland aan de grond. Ofschoon men een deel van de bewapening overboord gooit 
raakt men niet weer vlot. De Crash zit muurvast. Enkele uren later wordt de beman-
ning van boord gehaald door de op Vlieland gelegerde militairen van boord gehaald en 
tot krijgsgevangene verklaard. De monstercommissaris van Vlieland ontvangt op-
dracht van zijn superieuren om de Crash te bergen en de goederen van boord te halen. 
Het schip zou gebruikt kunnen worden als wachtschip in de zeegaten. Vervolgens 
                                                             
33 Jaargang 11 (2009) – nr 3, blz 90 e.v. 
34 Met dank aan de heer Nykele Dijkstra  
35 Zie noot 1 



tracht men de Crash te bergen. Deze werkzaamheden worden bemoeilijkt door vier 
Britse fregatten en kleinere vaartuigen die voor de kust kruisen en koopvaardij lastig 
vallen. De Crash slaat echter van zijn ankers en drijft het Stortemelk in. Onmiddellijk 
tracht de bemanning van een sloep afkomstig van een Engels fregat de Crash te hero-
veren. Echter vanaf het strand van Vlieland wordt met zesponder kanonnen geschoten. 
De bemanning van de sloep kiest waar voor zijn geld en trekt zich terug. De Crash 
blijft voorlopig in Bataafse handen. 
Op 24 oktober 1798 wordt de Crash onder haar eigen naam ingelijfd bij de Bataafse 
marine. Helaas op 12 augustus 1799 tijdens schermutselingen die vooraf gaan aan de 
landing van Engelse en Russische troepen in Noord-Holland slagen de Engelsen erin 
de Crash in het Friese Gat terug te pakken en varen het schip naar Engeland. De Ba-
taafse opvarenden raken in krijgsgevangenschap. Een van hen is de loods Teen Wil-
lems van Schiermonnikoog. Hij is pas sinds 28 juli 1799 aan boord. Het heeft wat men 
noemt pech. Hij wordt bij aankomst op het eiland Wight in de gevangenis gebracht. 
Zijn volgende belevenissen zijn in het eerder genoemde artikel beschreven36. 
Na zijn terugkeer in Harlingen dient hij een rekening in bij het Agentschap van Mari-
ne. Hij claimt 104 dagen á 2 gulden per dag. De equipagemeester in Harlingen had 
hem al een voorschot verleend van 28 gulden. Daarom vraagt hij betaling van 180.= 
gulden37.  
Het moet voor Teen Willems Lootsman wel een heel bijzondere ervaring zijn geweest 
om binnen enkele weken na zijn stationering in het Friese Gat als krijgsgevangene te 
worden opgebracht naar Engeland. 
 
Correcties 
 
Blz. 43 Een betreurenswaardige fout! Helaas is er bij afbeelding 7 een verkeerde 
uitsnede gemaakt. Dit is de goede afbeelding: 

                                                             
36 id 
37 Brief van 2 december 1799 in het NA, CZM, inv. Nr 283  



 
 
Blz. 69  De  aanwinsten zijn hier voor de tweede maal vermeld! Ze stonden al op blz. 
68. Daardoor moeten de eerste vijf regels van blz. 60 vervallen.  
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... (Er schijnen wel eens artikelen over Schiermonnikoog te 
verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, horeca enz.; 
ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!). 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
* ‘Schier, meest noordelijke dorp van Nederland’. Leeuwarder Courant –Sneon en 
snein: Simmer 15; 1 augustus 2015, blz. 4-21. 
Met o.a. interview met ‘De jongens van de Tox bar’; “Appeltjes, snoep en bijen’ over 
culinair Schiermonnikoog; wandelen met Arjen Kok – over de landschappen op het 
eiland; e.v.a. 
 
*’Zwarte Spaanse schonen op Schier’. Leeuwarder Courant, 4 november 2015, blz. 
23. 



Over de Sayaguesa-runderen die in de duinen de overwoekerende begroeiing aanpak-
ken. 
 
*’Slow serving op Schier’. Leeuwarder Courant – Sneon en snein, rubriek: Uit eten. 
14 november 2015, blz. 21. 
Over Hotel-brasserie Om de Noord. 
 
 
Verenigingsnieuws 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
 
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyma thoe Kingma) 
  



Van de redactie 
 
Het eerste nummer van de jaargang 2016, het jaar waarin gevierd wordt dat 
Schiermonnikoog 150 jaar badplaats is. Een jubileum waaraan natuurlijk 
aandacht aan wordt geschonken (en dat zal dit jaar waarschijnlijk nog wel eens 
gebeuren). Dit nummer valt helaas door allerlei omstandigheden later dan 
gewenst bij u in de bus - er is even aan gedacht om het eerste en het tweede 
nummer tot een dubbelnummer te maken, maar het worden toch twee aparte 
nummers, waarbij het tweede nummer aan het eind van de zomer zal 
uitkomen. 
In dit nummer ook aandacht aan een paar gebeurtenissen rond de Tweede 
Wereldoorlog (Joodse inwoners van het eiland die een pension begonnen en 
een onderduikster in het laatste jaar van de oorlog) en ook hiervoor geldt: dit 
komt dit jaar ook nog wel eens aan de orde. Als aanvulling op het pension een 
verhaal over het huis dat soms nog bij (veel) mensen te boek staat als het 
doktershuis. 
Verder een schooljuf van honderd jaar geleden en een man die, in ieder geval 
bij zijn pensionering, in de bloemetjes werd gezet. 
De correcties en aanvullingen, kort nieuws, de bibliografie van het eiland en 
Verenigingsnieuws complementeren dit nummer, waaraan u hopelijk weer wat 
plezierige leesuurtjes aan kunt besteden. 
De redactie wacht graag uw reacties en aanmerkingen af en als u wat kopij 
heeft mag dat ook wel deze kant uit komen, graag zelfs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
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150 jaar badleven op Schiermonnikoog 
 
Uit het archief Eddie Bakker 
 
In februari 1866 schreef ‘geneeskundige’ J.R. v.d. Duijnen een brief die hij begon met 
te  benadrukken dat het ‘groote nut der zeebaden’ een zaak was die niet meer hoefde 
te worden benadrukt. Hij bepleit in deze brief, geschreven namens enige eilanders die 
een bad-commissie hebben gevormd (“den Edel Achtb. Heer N.J. van den Worm, 
Burgemeester, den Wel Eerw. Heer Ds. Hundlingius Predikant, den WelEd. Heer J.B. 
Jaski Rustend Scheepsgezagvoerder en den Ondergeteekende”), om ook op Schier-
monnikoog een nieuwe zeebadplaats te stichten. 
Dat was dus afgelopen februari 150 jaar geleden – het wordt beschouwd als het begin 
van Schiermonnikoog als badplaats en daarom wordt dit jaar “Schiermonnikoog 150 
jaar badplaats” gevierd. 
Ter gelegenheid hiervan nemen we een duik in de historie en gaan een aantal beelden 
(met bijschriften) uit vroeger tijd bekijken. 
 

 
Badstrand 1890 
Ten westen van het Badstrand is het terrein voor de dames en ten oosten dat voor de 
heeren. Beide zijn voorzien van een aantal badhokjes en in het midden, tegenover het 
Badhotel, staan wat strandstoelen gereed voor hen, die zich bij het inademen der zee-
lucht en het aanschouwen der zee willen genieten of aan lectuur willen wijden. 
(uit een badgids). 
Bij verhuur werd er een vlaggetje op het badhokje geplaatst.  



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
Strandstoelen, tenten en stoelen worden slechts aan de badkas verhuurd. Het opstellen 
van eigen stoelen en tenten is verboden. (uit een badgids) 
 

 
 



 
 
De hoge vlag links gaf aan dat het badtijd was 
 

 
 
 
 



Bij een badstrand hoorde natuurlijk ook 
een Badmeester. Op de foto links lytje 
(kleine) Leendert Posthumus, die van 
1911 tot 1924 deze functie bekleedde.  
Daarna was het jarenlang Badmeester 
List (foto hieronder). 

 
 
Niet alleen badgasten, maar ook wel eilanders waren op het strand te vinden.. Hier een 
eilander gezelschap die in 1926 een dagje daar doorbrachten. Vlnr: Louw Grilk, Siene 
Faber, Ina Visser, Pita en Janke Grilk (zussen van Louw), Martha Karst, Nettie Coolen 
en Geesje Schaafsma. 

 
 



Strandvermaak. 
 

 
 

 
 



1  Julieke de Levie; Foto: Annemie Wolff Cop 
Julieke de Levie; Foto: Annemie Wolff 
Copyright: Monica Kaltenschnee 

Een joodse onderduikster bij juf Karst 
 
Hilbert G. de Vries, met dank aan Jan Smink 
 
Afgelopen december kwam er een email van Jan Smink (nu Groningen, daarvoor 
Schiermonnikoog), die geïnteresseerd is in onderduikers in de Tweede Wereldoorlog 
op Schiermonnikoog.  
Hij verbaasde zich erover dat er zo weinig aandacht is geweest voor de mensen op het 
eiland die een onderduiker in huis hebben gehad. Hij noemde o.a. juf Martha Karst die 
een Joods meisje in onderduik heeft gehad. Met behulp van onder andere zijn gege-
vens het volgende verhaal.  
  
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was er op Schiermonnikoog in het 
dorp een onderduikster, een joods meisje, bij een inwoonster in huis. Deze inwoonster 
was Martha Karst, juf Karst. Zij was vanaf 1928 tot 1969 onderwijzeres aan de open-
bare lagere school op het eiland, met een onderbreking tussen 1937 en 1944, toen de 
school een éénmansschool werd en zij in Bergum op school werkzaam was. Maar ze 
had altijd haar huis op Schiermonnikoog gehouden. In 1944 kwam ze weer op het 
eiland werken.  
Met haar mee kwam een joods meisje – Julieke de Levie; zij was ondergedoken in 
Bergum en had daar bij juf Karst in de klas gezeten. 

Deze Julieke de Levie (ze heette Julie, 
maar werd Julieke (spreek uit: sjulieke) 
genoemd) kwam uit Amsterdam. Haar 
vader was psychiater. Hij hield voor de 
oorlog praktijk aan huis, in een groot  
pand aan de Amsterdamse P.C. Hooft-
straat. Er waren vier kinderen – twee 
jongens en twee meisjes. In 1943 moest 
het gezin onderduiken, allen op verschil-
lende adressen. De twee meisjes –Julieke 
en haar vier jaar oudere zus Lowina - 
gingen naar het Friese dorp Sint Jacobipa-
rochie, beiden bij een ander gezin. De 
onderduik was geregeld door de dominee 
van het dorp. Toen die dominee beroepen 
was in Bergum zei hij dat de meisjes wel 
met hem mee konden, als hulp in de huis-
houding. Hij zei tegen Lowina dat haar 
zus, die toen 12 jaar was, in Bergum naar 
school kon. Ze zijn met hem en zijn gezin 
meegegaan, maar hadden daar niet zo’n 
beste tijd.  
Toen de dominee met zijn gezin zelf 
moest onderduiken (hij verkondigde elke 



zondag vanaf de preekstoel wat er die week voor Radio Oranje was gezegd) moesten 
Lowina en Julieke ook weg uit Bergum: Lowina ging eerst naar Drachten en Julieke 
vertrok met juf Karst, die toen weer een baan had gekregen op Schiermonnikoog, naar 
het eiland. 
Het was op het eiland bij de bevolking wel bekend dat juf Karst een joodse onderduik-
ster in huis had – ze was bekend als Juulka. Of de Duitsers dat ook wisten is niet be-
kend, maar in ieder geval de (NSB!)burgemeester wist het wel1. Deze burgemeester 
zou er ook voor gezorgd hebben dat Julieke een nieuw identiteitsbewijs kreeg2.  
Volgens Lowina heeft Julieke het erg goed gehad bij tante Martha, zoals ze juf Karst 
altijd noemde.  
Ook na de oorlog bleef de goede band tussen tante Martha en Julieke bestaan: ze heb-
ben nog veel contact gehad. Julieke is een aantal keren op Schiermonnikoog bij tante 
Martha geweest.  
Julieke woonde na de oorlog bij haar vader in Rotterdam (haar ouders waren vrij kort 
na de oorlog gescheiden). Ze heeft daar op de HBS gezeten en ging later studeren in 
Amsterdam.  
Ze is getrouwd en zij en haar man kregen een zoon. Deze zoon zei over juf Karst ‘het 
was een aardige vrouw’. 
Helaas werd Julieke (die toen mevrouw Verschoor was geworden) in 1980 vanwege 
de gebeurtenissen in haar jeugd psychotisch en heeft ze in dat jaar een eind aan haar 
leven gemaakt. 
 
Toen juf Martha Karst in 1968 veertig jaar werkzaam was in het onderwijs kreeg ze 
(op 1 juli van dat jaar) een koninklijke onderscheiding. Er werd toen ook uitgespro-
ken: “Mej. Karst heeft voor de gemeenschap meer gedaan dan onderwijs geven. …. 
Tijdens de oorlogsjaren had zij een joodse onderduiker onder haar dak”. 
En toen juf Karst het daaropvolgende jaar met pensioen ging, werd ze door een aantal 
mensen toegesproken. In het verslag in de Dorpsbode staat o.a.: Mevr. Verschoor 
brengt haar grote dank tot uiting voor de liefde en zorg, die zij als 14-jarige onder-
duikster van tante Martha mocht ondervinden.  
Maar erg veel aandacht is er eigenlijk niet gegeven aan deze episode in het leven van 
juf Karst. Ook in de in memoriams die zijn geschreven na haar overlijden op 8 februa-
ri 1987 wordt het niet genoemd. Alleen in de afscheidsdienst werd – toen er werd 
gesproken over het ‘donkere’ in haar leven – door de predikant gezegd: “ik denk eraan 
dat zij geconfronteerd werd met het heengaan van de vrouw die in de veertiger jaren 
bij haar was ondergedoken geweest, …. 
 
Verantwoording. 
 
Oorlog in mijn buurt; onderwijsproject oorlog in mijn buurt laat basisschoolkinderen 
ouderen interviewen over de oorlog in hun buurt. 

                                                
1 Henstra, blz. 125  
2 Schierse Zomerkrant 1995/4, blz. 17  



Andere Achterhuizen en Ondergedoken als Anne Frank; Verhalen van Joodse kinde-
ren in de Tweede Wereldoorlog. 
Dorpsbode: 15 juli 1968, 15 september 1969 
Henstra, B. – De oorlog in beeld;  
Schierse Zomerkrant 1995/4;  
 
Met dank aan:  
Lowina de Levie; An Huitzing; Monica Kaltenschnee, Aukje Faber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pension Kronthal 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Op de plaquette aan de noordmuur van de Got Tjark op Schiermonnikoog staan de 
namen van de eilanders die in de Tweede wereldoorlog op het eiland of daarbuiten ten 
gevolge van oorlogshandelingen om het leven zijn  gekomen. Er staan ook vijf joodse 
namen op. Het bijzondere is dat deze mensen ten tijde van de deportatie niet meer op 
het eiland woonden (twee personen, de Van Hessen’s, verbleven alleen in het zomer-
seizoen hier).  

 
Op 4 mei 2015, bij de dodenherdenking, stond Minna Marcus centraal – zie het artikel 
in ’t Heer en Feer, jrg. 17 (2015), nr. 2. In dat artikel werd ook gesproken van de zwa-
ger en zus van Minna, Ludwig Kronthal (Dettelbach, Duitsland, 29 juni 1894) en zijn 
vrouw Githel (Hamburg, 6 december 1895), die door Minna in 1937 op Schiermon-
nikoog zijn gekomen. (Ook de ouders van Mina en Githel kwamen op 10 maart 1939 
op het eiland - tot 26 oktober 1940). 
Ludwig was maatkleermaker van beroep en had in Hamburg, aan de Rutschbahn, een 
eigen atelier en zaak. 
Toen de situatie in Duitsland voor Joden steeds slechter werd zagen Ludwig en Githel 
kans om Hamburg te ontvluchten en naar Schiermonnikoog te komen. Zij kwamen op 
20 februari 1937 op het eiland aan. 
Ludwig pakt op hier zijn beroep van maatkleermaker weer op, maar hij en zijn vrouw 
beginnen ook een pension – en dat achtereenvolgens op drie verschillende plaatsen in 
het dorp: eerst op de Langestreek, daarna op de Reeweg en vervolgens op de Noorder-
streek (en dus niet meteen op de Noorderstreek, zoals gesteld is in het artikel in ’t 
Heer en Feer, jrg. 17 (2015), nr. 2!). 
Via advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden (NvhN) en het Nieuw Israëlitisch 
Weekblad (NIW) maakt hij daarvoor reclame. Een aantal advertenties volgt hier.   



De eerste advertentie 
(NvhN 17 juli 1937) geeft 
als adres: Langestreek 54b 
(nu Langestreek 42 (?)):  
Ritueel Joodsche familie 
neemt nog eenige badgas-
ten in pension. Ook wel 
alleen middagtafel. 
 

In de tweede advertentie (NIW 20 mei 1938) wordt de Reeweg als adres genoemd: 
Rit. Pens. Kronthal, Reeweg, 
biedt u met de Schwoen-
gousdagen een aangenaam 
verblijf; 4 dagen ritueel 
pension f 10,-.  
(Schwoengous is het asj-
kenazisch joods woord voor 
Sjavoeot, het Wekenfeest).  
In de advertentie in het 
NvhN van dezelfde dag staat bij Reeweg een nummer en wel 234; nu is dat Reeweg 
11: Streng ritueel pension, ook v. Pinksterdagen, weekends en gezelschappen. Billijke 
prijs. Bespreken gewenscht. 

 
Reeweg, nu nr. 11. Foto van Jan 
Groendijk. 
(Het huidige pand Reeweg 11 is 
gebouwd in 1957). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In juli 1938 zijn er een viertal advertenties (maar hierin wordt geen adres vermeld), 
met als bijzonderheid op 19 juli een advertentie waarin gesproken wordt van een 
Openbaar Slachthuis. 



 
NvhN 19 juli 1938: Openbaar Slachthuis. Woensdagmorgen 10 uur en ’s nam. 3 uur 
prima versch Rundvleesch en gekookt Rundvleesch. Ritueel pension per dag f 2,50. 
 
In 1939 wordt voor de eerste keer in een advertentie de naam huize Nova opgevoerd 
als adres voor het pension, maar het moet daar dan al meer dan een half jaar gevestigd 
zijn, want in het NIW van 19 augustus 1938 staat een klein artikeltje waarin verteld 
wordt dat er in het pension twee keer een Joodse godsdienstoefening is gehouden:  
Schiermonnikoog. In het alhier sedert eenigen tijd geopende pension Kronthal werd 
j.l. Vrijdagavond een Sjoeldienst met Minjan gehouden. Ook Sjabbosmorgen werd 
wederom de dienst met Minjan verricht. 

 
Sjabbos is Sjabbath, zaterdag – de joodse wekelijkse feestdag. Sjoel is Synagoge (de 
joodse plaats van samenkomst voor een godsdienstoefening). 
Een joodse godsdienstoefening kan alleen gehouden worden als er Minjan is – dat wil 
zeggen als er minimaal tien volwassen joodse mannen aanwezig zijn (en een joodse 
man is volwassen als hij 13 jaar is en zijn Bar Mitswa heeft gedaan). 
 
NIW 26 mei 1939: streng ritueel pension. Huize Nova. Rustig gelegen op de Duin met 
uitgestr. terrein, frissche kamers, uitst. Verzorging. Voor- en naseizoen f. 3.- p. d. 
Hoogseizoen f 3.50 p.d.  
 



En in advertenties in juni van dat jaar duikt een nieuw fenomeen op: R.E.O.R. In die 
advertentie wordt gezegd dat het pension onder controle daarvan staat.  
R.E.O.R. is een afkorting die staat voor ‘Ritueel Eten Op Reis’. Het was een in 1919 
opgerichte vereniging, die een gids uitgaf waarin men kon zien waar de reiziger koo-
sjer kon eten. In stationsrestauraties op grote stations werden zelfs verpakte REOR-
broodjes verkocht. 
NIW 16 juni 1939 (niet als advertentie, maar onder het kopje: Mededeelingen van de 
administratie): Pension Kronthal, Huize NOVA, Tel. 23, sinds eenige jaren gevestigd, 
staat van nu af onder controle van R.E.O.R. Een uitgestrekt terrein is aan dit Pension 
verbonden, waar gelegenheid is tot het gebruiken van zonnebaden. Reeds velen heeft 
deze schoone natuur  tot deze bekoorlijke badplaats gelokt. Thans is voor de ritueel 
levenden geen bezwaar, dit pension te bezoeken. Zee, Bosch en Duin, op een rustig 
gedeelte van ons land, zal menigeen een aangename vacantie kunnen schenken. De 
heer Kronthal verstrekt verder gaarne de noodige inlichtingen.  

 
NvhN 9 en 16 juni 1939: Ritueel pension. Onder R.E.O.R. 
NIW 18 augustus 1939: Schiermonnikoog is thans ook voor onze lezers een geliefd 
oord geworden, omdat in deze voor velen nog onbekende rustige omgeving thans ook 
de gelegenheid bestaat, ritueel spijzen te genieten. Pension Kronthal, Huize “Nova”, 
telef. 23 is daar sedert eenige jaren gevestigd en staat onder toezicht van R.E.O.R. 



Vooral voor liefhebbers van de heerlijke natuur een rustig plekje van ons land, dat 
jaarlijks door een stijgend aantal personen bezocht zal worden. 

 
 
En de laatste advertentie: 
NvhN 9 april 1940: Voor Joodsch pension flinke Huisknecht, flink net Kamer- en 
Keukenmeisje, tegen hoog loon en fooien, tot Juni gevr.  
 
Op 6 september 1940 komt er bij Kronthal een brief waarin staat:  
“Het Hoofd van de Plaatselijke Politie te Schiermonnikoog vordert dat Ludwig Kront-
hal, geboren te Tittelbach den 29 juni 1894, wonende te Schiermonnikoog Huize Nova 
vóór negen September 1940 de gemeente Schiermonnikoog verlaat en daarin tot nader 
bericht niet terugkeert.  
Het is hem verboden zich te begeven naar/ of zich te bevinden in een der volgende 
gemeenten: (volgt een lijst met gemeenten – de Waddeneilanden, de gemeenten in 
Noord- en Zuid Holland, Zeeland). 
Een niet Arische vreemdeling (e) mag zich evenmin begeven naar of zich bevinden in 
Amsterdam, Nieuweramstel, Ouderamstel, Diemen, Weesp, Landsmeer, Oostzaan, en 
Zaandam. 
N.B. U moet zich bij aankomst in de gemeente, waarheen U vertrekt, binnen vier en 
twintig uur bij de politie aldaar melden. 
(Onderaan de brief staan de namen van zijn vrouw Marcus Gretchen en haar ouders 
Marcus Max en Israel Harriet)”. 
 
Op 10 oktober 1940 schrijft de burgemeester van Schiermonnikoog een brief aan den 
Heer Staatsraad i.b.d Commissaris der provincie Friesland Leeuwarden:  
“Onderwerp Joodse zaken: 
In voldoening aan het verzoek vervat in Uw schrijven van 8 October 1940 no 2883, 1e  
afdeling A heb ik de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat in deze gemeente is ge-
vestigd één joodse zaak en wel: 
Pension “Nova” Langestreek 79a van Ludwig Kronthal, een Duitse jood, die, het Ei-
land heeft moeten verlaten, zodat het pension momenteel niet geopend is”. 
 



Op 26 oktober 1940 vertrekken Ludwig en Githel, samen met de ouders van Githel 
naar Groningen. (deze datum wordt genoemd in Maris, blz. 61 en staat op de per-
soonskaart; maar de burgemeester schrijft op 10 oktober 1940 dat ze al vertrokken 
zijn ….). 
Githel haar vader overlijdt daar in juni 1941. Ludwig, Githel en haar moeder worden 
naar Westerbork gebracht in 1943 en op 18 mei van dat jaar worden ze vanuit Wester-
bork naar Sobibor getransporteerd, waar ze op 21 mei aankomen en op die dag worden 
vermoord. 
 
Verantwoording:  
 
Tjeerd Jongsma, streekarchivaris 
Maris, A.J. – Joodse vluchtelingen op Schiermonnikoog; ’t Heer en Feer, jrg. 17 
(2015), nr. 2; blz. 58-65  
Rob Snijder – website JoodsAmsterdam 
Ariane Zwiers - senior medewerker Kenniscentrum, Joods Historisch Museum, Am-
sterdam  
Delpher; website met fulltext gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boe-
ken, tijdschriften en radiobulletins. 
De krant van toen; online krantenarchief. O.a. Leeuwarder Courant en Nieuwsblad 
van het Noorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Villa Nova in de duinen 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Het oude doktershuis, zo wordt er vaak nog gesproken over ‘Nova’ aan de Noorder-
streek. Maar in het vorige artikel hebben we al gezien dat het dus niet altijd dokters-
huis is geweest. Hoe zag de eerste tijd van Nova er uit? Een kleine kijk in de vroegste 
geschiedenis van Nova. 
  
In de jaren 20 van de vorige eeuw verkocht de eigenaar van Schiermonnikoog, graaf 
Von Bernstorff, percelen duingrond aan particulieren die er een zomerhuis op wilden 
bouwen. Eén van de mensen die grond kopen was Edsge Teenstra, koopman en win-
kelier op Schiermonnikoog. Deze Edsge Teenstra was geboren op 21 april 1869 te 
Grijpskerk en op 21 april 1892 op Schiermonnikoog getrouwd met Alberdina Zeilin-
ga, geboren op Schiermonnikoog op 30 mei 1867. Zij was een dochter van Remts 
Jacobs Zeilinga (Remt de kruk). Het opvallende is wel dat in de huwelijksakte de 
achternaam van Edsge geschreven is als Feenstra. 
Edsge en Albertina kopen grond ten noorden van het dorp (aan de Noorderstreek) en 
laten daar in 1924 een huis, een villa, bouwen met de naam Nova. Een architect is 
(nog?)  niet bekend.  
Erg lang hebben ze niet van het huis kunnen genieten: op 31 mei 1927 is Alberdina 
overleden; en op 14 juni 1927 staat er een advertentie in de Leeuwarder Courant (LC) 
dat “wegens sterfgeval” te koop is de “prima, hecht gebouwde villa Nova, staande op 
het duin te Schiermonnikoog, onmiddellijk bij het dorp. Zeer geschikt voor familie-
pension”.  
Op 12 juli 1927 staat er in de LC een advertentie dat Notaris Aleva te Anjum op 25 
juli bij v.d. Werff prov. en op 26 juli bij Jansma fin. telkens ’s avonds 8 uur villa Nova 
zal verkopen. (een vaker voorkomende situatie: in het ene hotel de provisionele ver-
koop en in het andere hotel de finale verkoop). 
 
Nova wordt gekocht door Margje Boersma. Deze Margje Boersma was op 21 oktober 
1879 geboren in Ruigahuizen, gemeente Gaasterland (Friesland) en op 20 september 
1902 in Weststellingwerf getrouwd met de één jaar oudere Pier Dijkstra, geboren in 
Sonnega. Pier was op 25 november 1916 overleden te Leeuwarden.  
Woonde Margje in 1927 op Schiermonnikoog?  
 
Eind januari en begin februari 1928 staan er advertenties in het Nieuwsblad van het 
Noorden (NvhN): door familieomstandigheden te koop villa Nova, koopsom zeer 
billijk. Te bevragen bij de heer J. Timmer, Verlengde Herenweg Groningen en P.J. 
Vromen, aannemer te Schiermonnikoog.  
Op 4 mei 1928 weer een advertentie in het NvhN: Vanaf 1 juni gedurende het seizoen 
of gedeelten daarvan de gemeub. Villa Nova. Inmiddels uit de hand te koop. Inlichtin-
gen bij de VVV Langestreek 80 NZ. aldaar.  



(Het “informatiebureau”  VVV was ondergebracht in de winkel (Zeilinga’s bazar) van 
de man die secretaris van de VVV was – en deze man was: Edsge Teenstra; inderdaad 
de eerste eigenaar van Nova). 
In mei 1930 staan in LC en NvhN advertenties dat Nova voor de zomermaanden te 
huur is – inlichtingen bij Weduwe P. Dijkstra, Nova, Schiermonnikoog 
Ook in 1932 een dergelijke advertentie. In 1933 en 1934 idem, maar dan staat er dat 
het te bevragen is bij W. van der Geest, timmerman, Langestreek, telefoonnr. 7. 
In 1936 zijn de inlichtingen te bevragen bij de weduwe P. Dijkstra te Oldetrijne 21 of 
bij U. van der Geest, timmerman, Schiermonnikoog. (Hepkema’s Courant), maar ook 
bij W. van der Geest Schiermonnikoog (NvhN). 
In juli 36 in Hepkema’s Courant staat in de advertentie ook vermeld: Tevens uit de 
hand te koop. 
NvhN 10-4-37: Binnenkort zal publiek worden verkocht de keurig ingerichte, schitte-
rend gelegen Villa Nova op Schiermonnikoog. Notarissen Hessing, Wolvega en Bol-
wijn, Anjum. 
24-4-37 NvhN: Bolwijn zal ten verzoeke van zijn ambtgenoot Hessing verkopen op 7 
en 18 mei de villa verkopen, geheel voorzien van elektrisch licht; eigen aan mej. de 
wed. P.Tj. Dijkstra. (ook in Nieuwsblad voor Friesland, Hepkema’s Courant). In de 
LC van twee dagen later staat direct onder deze advertentie een advertentie dat de 
volgende dag, dus 19 mei de inboedel zal worden verkocht. 
Het bod was 2300 gulden; wat het uiteindelijk heeft opgebracht en wie het heeft ge-
kocht – wordt niet vermeld. 
Misschien is Nova niet verkocht in 1937, want in de kadastrale legger staat vermeld 
dat het huis door Ludwig Kronthal is gekocht van Margje Boersma (dan vermeld als 
weduwe van Pier Dijkstra; als woonplaats Oldetrijne) en dat zal gebeurd zijn in 1938. 
Kronthal vestigt er een pension in  – tot oktober 1940 (zie het artikel over Pension 
Kronthal).  
Op 28 juli 1943 is het pand door bominslag beschadigd (zie hierover het artikel ‘Een 
zwarte dag in de eilander geschiedenis’ door Bauke Henstra; in ’t Heer en Feer, jaar-
gang 5 2003) – nr. 1, blz. 13).  

uit: Jansen, A.A. – 
Sporen aan de hemel; 
kroniek van een lucht-
oorlog, deel 1; blz. 258 
nr. 7: tuin van Jan 
Veldhuis, Langestreek 
om de Noord. 
Nr.8: zuidwesthoek tuin 
van Villa Nova. 
 
 
 
 
 
 



De eerstvolgende advertentie is uit het NvhN van 16 november 1946 waarin staat dat 
tien dagen later de villa zal worden verkocht door kand. Sybinga, plaatsvervanger 
voor notaris Bolwijn. Bezichtiging dagelijks, in overleg met den heer J.Y. Teerdstra te 
Schiermonnikoog.  
Een paar dagen later staat er een advertentie in de krant dat de verkoping niet door-
gaat. 
Wat was er gebeurd? 
Op 20 november schrijft de gemeente Schiermonnikoog een brief aan Gedeputeerde 
Staten van Friesland over de aankoop van een woning voor de arts Noordhoff, opvol-
ger van H.C. Berghuis, die per 1 augustus 1946 ontslag had gevraagd als  gemeente-
arts – zijn gezin blijft wonen in het huis dat hem persoonlijk in eigendom behoort. De 
heer Noordhoff bewoont thans – schrijft de gemeente – een gedeelte van een pension 
(pension Eizinga, het gebouw waarin nu de Toxbar is gevestigd) en heeft zijn apo-
theek, spreek- en wachtkamer gevestigd in een houten barak (de houten barak achter 
het pension). 
Ook naar het Nederlands Beheersinstituut in Leeuwarden is een brief geschreven; 
nadat was gebleken (gemeenteraad van 6 november) dat het om een pand ging “het-
welk als vijandig vermogen wordt beheerd en op 26 november publiek zal worden 
geveild”. Door de bominslag op 28 juli 1943 was het pand beschadigd en onbewoon-
baar. 
Waarom ‘vijandig vermogen’? In de kadatrale legger wordt van het pand gezegd: 
“behoorende tot het gewezen vermogen van den staatenloze L. Kronthal”. 
In de LC van 12 december 1946 staat een verslag van de gehouden raadsvergadering. 
Eén van de punten is: Door de gemeente is van het Beheersinstituut aangekocht de 
villa Nova om voor dokterswoning te worden ingericht. Koopsom f 4000, reparatie-
kosten f 8000. Er werd o.a. een spreekkamer bijgebouwd, aan de westkant van het 
huis.  
 
In 2000 werd Nova verkocht aan de toenmalige huisarts; het huis is sindsdien dus 
weer in particuliere handen en geen doktershuis meer. 
 
 



   Nova vóór dat het ‘doktershuis’ werd. Foto van Familie Noordhoff. 
 
Verantwoording: 
 
Jansen, A.A. – Sporen aan de hemel; kroniek van een luchtoorlog, deel 1; blz. 258 
Reitsma, D.Th. – 100 jaar VVV Schiermonnikoog. 1999; blz. 59 
Teensma, H.D. – Schiermonnikoger geslachten. 1989. 
Delpher; website met fulltext gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boe-
ken, tijdschriften en radiobulletins. 
De krant van toen; online krantenarchief. Van o.a. de Leeuwarder Courant. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griet Melis 
 
Hilbert G. de Vries, met dank aan Pim Mulder 
 
In de Dorpsbode van 1 december 1977 stond het volgende verhaal, overgenomen uit 
het dagblad Trouw van 18 november 1977.  
 
Klas nog bijeen na 65 jaar 
 
Juf Melis is nu vierentachtig jaar. Ze woont in Rotterdam, maar dat weerhoudt haar 
niet om nog geregeld haar “kinderen” op Schiermonnikoog op te zoeken. Die zijn 
trouwens ook de jongsten niet meer: allemaal éénenzeventig, maar het is dan ook al 
vijf en zestig jaar geleden dat ze bij juf Melis in de eerste klas van de openbare lagere 
school van Schiermonnikoog zaten.   
“Een flinke vrouw” zegt haar oud-leerling Jakob Visser. Het kan haast niet anders, 
want de herinneringen worden nu al vijfenzestig jaar levend gehouden door hem en 
zijn medeleerlingen. De kinderen uit die eerste klas hebben elkaar eigenlijk nooit meer 
losgelaten. Eén is er verongelukt boven wat toen nog Nederlands Indië heette, maar de 
overige negenkomen nog altijd op elkaars verjaardagen, negen keer per jaar dus. En 
ook juf Melis komt er zo vaak bij als ze kan, dit jaar tot tweemaal toe. Ze zijn niet 
allemaal op Schiermonnikoog gebleven, zegt Visser, maar de meesten toch wel. En in 
elk geval slaan ze de reünies op elkaars verjaardagen nooit over. Hoe vaak ze sinds 
hun schooltijd  bij elkaar zijn geweest? Niet meer te tellen, zo vaak. Dit jaar is er voor 
het eerst een beetje de klad in gekomen.  
We maken hier melding van, omdat er nu alweer een week of zes geleden in deze 
krant stond dat de eindexamenklas van de Prof. Van der Leeuwschool in Krommenie 
nog steeds bij elkaar komt. Nou, schreef ons daarop iemand van Schiermonnikoog, bij 
ons hebben we een bijna complete klas die na vijfenzestig jaar nog geregeld contact 
houdt. Die openbare lagere school was vijfenzestig jaar geleden de enige op Schier-
monnikoog. “Pas toen we in de vierde klas zaten”, zegt de heer Visser “kwam er een 
protestantse school bij”. Hij is trots op zijn school en weet er alles van. Een goeie 
school, zegt hij, weliswaar al een van 1877, maar toch hadden ze al vier leerkrachten 
en dat was voor die tijd erg veel. Later vertrok er één naar de wal en toen hijzelf op 
school kwam, waren er drie onderwijzers: juf Melis die van Groningen kwam en de 
eerste en tweede klas had, een tweede onderwijzer, die ook twee klassen deed en het 
hoofd dat er zelfs drie tegelijk had: “De onderwijzers leefden helemaal voor de 
school”. Er werd ook niet zo nauw gekeken of je al zes was als je in de eerste kwam; 
verschillende waren pas 5½. “Vakanties? We kenden toen alleen de grote vakantie, 
één maand duurde die. Geen herfst- of paasvakantie en zelfs niet met kerst. Dan kreeg 
je drie dagen vrij en dat was dat. En natuurlijk was er zaterdagochtend ook school”. 
Voor de kinderen van de lichting-Visser, zullen we ze maar noemen, waren er niet 
veel mogelijkheden om verder te leren. Er heerst nogal wat armoede op het eiland, 
maar ook wie het kon betalen had niet veel keus: of naar het vasteland, bij familie in 
de kost en alleen in de grote vakantie naar huis, of op de enige vervolgschool die het 



eiland rijk was: de zeevaartschool. Zodoende zijn er heel wat Schiermonnikogers op 
zee terecht gekomen.  
Meisjes, weet de heer Visser, gingen ook wel op de zeevaartschool; dat was gewoon 
de enige manier om dicht bij huis wat algemene ontwikkeling op te doen. En wie daar 
geen geld voor had, ging op het land werken. Dat is nu verleden tijd. De openbare en 
de bijzondere basisschool zijn er nog, de zeevaartschool bestaat al sinds 1934 niet 
meer. Wel is er in 1949 een mavo op het eiland gekomen. Dat is al heel wat op 
Schiermonnikoog.  
Maar voor juf Melis en Jakob Visser en zijn vroegere klasgenoten is maar één school 
je ware: de openbare, hun school, waar ze als jong onderwijzeresje en kleine kinderen 
aan het begin van deze eeuw voor het eerst binnenstapten en die ze sindsdien nooit 
meer hebben vergeten. 
 
      Loes Smit 
    (overgenomen uit “Trouw” van 18-11-77) 
 
Als naschrift (van de redactie van de Dorpsbode?) stond hierbij het volgende: 
Het is misschien wel leuk om te weten wie die 10 leerlingen van juf Melis waren: 
Martha Karst, Hein Kruisinga, Johanna Schaafsma, Tjebbe Smids, Tjitske Sijtsma, 
Ate Visser, Jacob Jilkes Visser, Teen Visser, Jitse de Vries, Lies Wielema. 
Ate Visser is niet, zoals in het artikeltje staat, verongelukt boven Nederlands-Indië, hij 
is op zee gebleven.  
De contacten tussen de anderen zijn overigens van minder langdurige aard dan het 
artikeltje doet veronderstellen. In de huidige vorm zijn ze ontstaan, toen Hein Kruisin-
ga werd gepensioneerd en zich weer op het eiland ging vestigen. Hij heeft toen zijn 
65e verjaardag gevierd met een reünie – en zo is het gekomen.  
 
Wie was deze juf Melis (of Meles; zoals in de officiële papieren staat)? 
 
Grietje Meles werd geboren op 30 september 1892 in Eenrum (Groningen) als dochter 
van Meles Meles, molenaarsknecht, en Antje Jeltes. 
Waarschijnlijk heeft ze in Groningen op de Kweekschool gezeten en heeft ze toen 
gesolliciteerd naar de betrekking van onderwijzeres op Schiermonnikoog. In de Leeu-
warder Courant van 24 oktober 1911 staat een berichtje: Voordracht voor onderwijze-
res te Schiermonnikoog dames G Meles te Groningen E H Besseling te Groningen en 
H Braat te Vlissingen.  
Op 26 oktober staat in de LC dat ze benoemd is met zes stemmen, tegen 1 stem op 
mej. Besseling. En op 1 november begon ze haar loopbaan op de OLS te Schiermon-
nikoog onder meester Gasau (de man die met één lucifer de 5 olielampen in de school 
kon aansteken). 
Per 1 september 1917 werd op haar verzoek haar eervol ontslag verleend; zij kreeg 
toen een benoeming in Ooltgensplaat (op Goeree-Overflakkee; Zuid-Holland).  
Een paar jaar later is ze naar Rotterdam gegaan, naar de Huishoud en Industrieschool 
voor Meisjes in de Oranjeboomstraat, waar ze werkte als lerares voor de vakken al-
gemene vorming zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis.  



Ze woonde daar samen met Bia Mulder, die ook lerares was aan die school. 
 
 
De foto is vermoedelijk in 1925 
genomen is toen Griet Melis in 
Rotterdam aan de Huishoud en 
Industrieschool werkte. 
(foto: Pim Mulder)  
 
 
 
 
 
 
 

In 1982/83 schreef Griet Melis in een brief aan Richtje Mulder (echtgenote van Pim 
Mulder,  een neef van Bia Mulder) :  
 
 L.S. 
 
Toen ik als jong onderwijzeres benoemd werd aan de driemans openbare lagere school 
in een dorp, waar ook een zeevaartschool gevestigd was, deed ik een merkwaardige 
ervaring op. Een maand, nadat ik er werkzaam was, kwamen er twee buurmeisjes bij 
me en vroegen me of ze samen een krant op konden richten. Zij zouden die krant wel 
vol schrijven. Ik dacht, dat wordt niks en omdat ik studeren moest voor de hoofdakte 
poeierde ik ze af. Maar wat bleek later? Hun vader was op de zeevaartschool geweest 
en voer nu als kapitein op een vrachtboot. En als ’s avonds de krant kwam, werden het 
eerst de scheepvaartberichten bekeken. En als bleek dat vader de eerstvolgende dagen 
een haven aan zou doen met zijn boot, dan zei moeder: “Vanavond allemaal een brief-
je schrijven aan vader”. Dat was zo de gewoonte. Niet alleen bij hen, maar in het hele 
dorp. Bijna alle jongens gingen van de lagere school naar de zeevaartschool en be-
haalden dan hun 3e, hun 2e en hun 1e rang als stuurman en werden later kapitein. Ze 
zwierven met hun boten de hele aarde rond voer thuis mee en volgde vader, waar hij 
ook ging. 
Dat alles drukte een stempel op de school. Opstellen maken was voor de kinderen 
eenvoudig en aardrijkskunde ging er gesmeerd in. Als je ergens een kopje thee dronk, 
zat je zo in Japan of Rusland.  
Oude vrouwen vertelden me vaak dat ze meegevaren waren met een tjalk naar Rus-
land en dan kreeg je hele verhalen. Kortom de maatschappelijke toestand op het dorp 
had een geweldige invloed op de kinderen, zelfs op de jongsten. Als ik na de zomer-
vacantie een nieuwe klas kreeg, konden de leerlingen omstreeks Kerstmis allemaal 
lezen. 
Toen ik later in een dorp terechtkwam met als inwoners voor het grootste gedeelte 
landarbeiders was aan de kinderen duidelijk te merken, dat ze ten opzichte van het 
eerste dorp veel misten.  



 
Schiermonnikoog bleef voor Juf Melis een plek om terug te komen: ze kwam heel vaak 
met vakantie op het eiland (aanvankelijk in het huis van de familie Jaski, later in Ho-
tel van der Werff), waar ze met dankbaarheid op terugkeek en waar ze zich geaccep-
teerd voelde.  
Maar ze kwam dus niet alleen op vakantie op het eiland, maar ook voor de reünie met 
één van haar eerste klassen! 
In de Dorpsbode van 15 januari 1985 staat een In memoriam mej. Grietje Meles, 
geschreven door de redactie, waarbij de laatste zin luidt:  

Hoezeer het hart van Mej. Meles uitging naar 
Schiermonnikoog moge blijken uit het onder-
staande stukje geschreven door haar buur-
vrouw. 
Schiermonnikoog. 
Ik heb je (nog) nooit gezien en toch heb ik het 
gevoel dat ik je een beetje heb leren kennen. 
“Als je op Schiermonnikoog komt, kun je het 
beste overnachten in hotel v/d Werff. En als je 
de postbode tegenkomt, zeg je maar: “Dag Jan”. 
Wanneer hij je dan verwonderd aankijkt, doe je 
hem maar de hartelijke groeten van mij. Brood 
en koek kun je kopen bij bakker Koolen”. 
Deze en nog vele andere dingen hoorde ik van 
juffrouw Meles; bij de ouderen onder u mis-
schien bekend. …… 
De gebondenheid van juffrouw Meles met 

“haar” Schiermonnikoog mag blijken uit het feit dat zij nog altijd geabonneerd was op 
de Dorpsbode. 
Aan hen die mejuffrouw Meles nog kennen, wil ik berichten dat zij op 13 december 
1984 in alle rust is ontslapen op 92-jarige leeftijd.  
Rotterdam, 19 december 1984.   Mevr. C.M. Muusz-Beuving 
 
Verantwoording. 
 
Dorpsbodes, de website Alle Groningers, archief Leeuwarder Courant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Theunis Lourens Mellema (23-8-1870 tot 4-11-1948) 
 
Een in memoriam van een bekende eilander (uit het archief van Bauke Henstra).  
 
Maandagmiddag 8 november (1948) om half vier stopten de machines van alle oplei-
dingsschepen welke het Kon. Onderwijsfonds voor de Scheepvaart bezit. Van alle 
gebouwen van dit fonds  woei de vlag halfstok en op bovengenoemd tijdstip werd een 
dagorder voorgelezen van de directeur, de heer G. de Jong, waarin de grote verdien-
sten van Theunis Lourens Mellema werden geschetst. 
Een uur later droegen een aantal Schiermonnikogers de kist met het stoffelijk omhul-
sel van Mellema naar het kerkhof bij de Ned. Herv. Kerk en werd deze grote zoon van 
het eiland naar zijn laatste rustplaats gebracht op zijn geliefd Schiermonnikoog.  
Mellema is niet meer. En nu aan zijn aards bestaan een eind is gekomen, wil ik pogen 
eens een beeld van deze prachtige, stoere figuur te schetsen. Het “eiland in de bran-
ding” Schiermonnikoog was zijn geboortegrond. Hij heeft dit plekje van Nederland 
nimmer kunnen vergeten, waar hij zich bevond, tot welke hoge functie hij ook geroe-
pen werd. Ja, maatschappelijk gesproken heeft Theunis Lourens Mellema het ver 
gebracht. Maar dit is niet het belangrijkste dat van hem te melden is. 
Jong wees geworden, trok hij reeds op 15-jarige leeftijd het zeegat uit. Hij heeft het de 
eerste tijd niet gemakkelijk gehad – hoe smakelijk kon hij vertellen van de “grote 
verschoonbeurt” aan boord: één kommetje lauw water, waarin de matrozen zich naar 
anciënniteit mochten wassen en dan tenslotte kwam hij, de duvelstoejager aan boord – 
maar al is hij dan naar het lichaam in die tijd niet zo zuiver gebleven als hij gewend 
was, zijn ziel, zijn geestelijk ik, bleef ongeroerd.  
Datzelfde was ook het geval, als de bemanning ging passagieren. Het kwade trok hem 
niet aan; het vervulde hem alleen met een mateloze liefde en erbarming voor zijn 
medemensen, die diep gezonken waren. 
De Zeevaartschool van Schiermonnikoog, de bakermat voor vele goede stuurlieden en 
kapiteins, bracht hem later de noodzakelijke kennis bij om uit het vooronder weg te 
komen. Hij kwam in dienst bij een grote maatschappij en klom op in rang. Maar ook 
dat is het belangrijkste niet dat van hem te vermelden valt. 
Toen, plotseling, openbaarde zich een kleurenblindheid, welke aan zijn varensloop-
baan een abrupt einde maakte. Een ander zou misschien bij de pakken neerzitten, 
Mellema niet. Hij werd havenmeester van Urk; later sluismeester te Zoutkamp; werd 
na enige jaren in gelijke functie overgeplaatst naar Delfzijl en toen volgde zijn be-
noeming tot expert bij de Scheepvaartinspectie, een benoeming welke zeer spoedig 
werd gevolgd door zijn benoeming tot adjunct-inspecteur voor de scheepvaart. In deze 
hoedanigheid openbaarde hij zodanige capaciteiten, dat hij de aangewezen persoon 
was, om later de heer Schaap in Groningen als inspecteur op te volgen. Met onverdro-
ten ijver en nimmer falende toewijding – men moet het zijn naaste medewerkers maar 
eens vragen hoe of deze man heeft gewerkt -  behartigde hij de belangen van de 
scheepvaart. Hij behoorde tot degenen die de scholing voor de binnenschippers propa-
geerden omdat hij wist, dat deze nijvere tak van ons volk  
onherroepelijk tot pauperisme zou vervallen, als zij niet voldoende kennis wist te 
vergaren. Hij was het, die de eens zo roemruchte Groninger-vaart nieuw leven in wist 



te blazen, toen er voor kapitalen en kapitalen lag te roesten in het Eemskanaal. Wat 
heeft die kustvaart een ontzaggelijke hoop aan hem te danken. Zowel vóór de oorlog 
als direct na de bevrijding, toen de schadegevallen behandeld moesten worden. 
Wat hij voor de scheepvaart in het algemeen en de kustvaart in het bijzonder deed toen 
hij de pensioengerechtigde leeftijd al had bereikt, was genoeg om een heel mensenle-
ven te vullen. Maar, nog eens, dit is niet het belangrijkste wat van deze grote eilander 
valt te vermelden. 
De drankbestrijding, de reclassering, de padvinderij, de theosofie, zij allen hadden zijn 
warme belangstelling. En belangstelling van Mellema betekende steeds actieve hulp. 
Hoe het mogelijk was wist niemand, maar voor al deze aangelegenheden wist hij 
steeds tijd te vinden. Maar ook dit was niet het grote in Mellema. 
Het grote en grootse in deze gave, sterke figuur was zijn nobel hart, dat geen onrecht 
kon verdragen, dat geen leed kon zien. Dat hulp móést bieden waar nood heerste en 
daarbij niet wachtte tot hulp was gevraagd. Spontaan, zoals hij in alles spontaan was, 
stond hij onder alle omstandigheden klaar om te helpen. Niet alleen met raad, maar 
ook met de daad. 
Mellema had een vermogend man kunnen zijn. De reders, de schippers, zij hebben 
dank zij zijn werk gouden jaren gehad en een kleine bijdrage voor de geestelijke vader 
van de herleefde vaart zou hem rijk hebben gemaakt. Maar wat taalde Mellema om 
rijkdom. Geld betekende niets voor hem, tenzij hij er een ander gelukkig mee kon 
maken. Bij handen vol kon hij het wegschenken, met een blij hart. 
Mellema is niet meer. Op zijn eiland rust hij, om het eeuwige ruisen van de branding 
te horen. Het is zo’n holle phrase om te zeggen: Velen zullen hem missen. Ja, inder-
daad velen zullen het gemis van deze nobele man in de komende dagen pijnlijk gaan 
gevoelen. Maar ver daarbovenuit is er de dankbaarheid, dat men zo’n figuur heeft 
mogen kennen. 
Dat hij ruste in vrede! 
 

B.T. Wildeman 

 
Inspecteur Mellema aan het stuurrad van de 
Inspecteur Mellema (foto links: Bauke Henstra; 



foto schip: Google afbeeldingen) 
 
Op 26 april 1939 werd de (eerste) Inspecteur Mellema te water gelaten. De doop werd 
verricht door de naamgever zelf. De fles waarmee de doop werd verricht was niet 
gevuld met champagne, maar met zeewater uit Noordzee, Oostzee en Atlantische 
Oceaan -  de drie zeeën die het schip zou gaan bevaren. (Nieuwsblad van het Noorden, 
27 april 1939, blz. 17). 
Het paste bij de man die altijd had gewaarschuwd tegen het gebruik van alcohol aan 
boord. 
Het tweede schip met de naam Inspecteur Mellema kwam in 1952 in de vaart. 

 
Mellema in de bloemen bij zijn pensionering; foto: Collectie Groninger Archieven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correcties en Aanvullingen 



 
Augustus 1799 
 
In het artikel ‘Augustus 1799’ in ’t Heer en Feer , jrg. 17 (2015) – nr. 3 staat op blz. 
91 dat de tekening van afb.3 als vindplaats had: een zinken emmer van Oom Riekert. 
Deze opmerking stond op de facebookpagina ‘Oud Schiermonnikoog’, waar foto ’s 
van deze tekening op hadden gestaan op 16 augustus 2015. Miep Rutgers belde na het 
uitkomen van het tijdschrift en vertelde dat het enigszins anders lag: de prent lag in 
een boekenkast op de zolder van Pathmos en was van haar grootouders geweest.  
A .Winkler Prins schrijft in het boekje ’Geschiedenis en beschrijving van het eiland 
Schiermonnikoog’ (uitgegeven in 1867 – op het omslag staat 1868), op blz. 53: Ten 
zijnen (d.i. de laatste Heer van Schiermonnikoog) huize het eerste ten Westen van de 
Burg – hing eene tekening, te Groningen vervaardigd en hem door den drost Wiaerda 
ten geschenke gegeven, waarop die gebeurtenis (bedoeld is de inval in augustus 1799) 
was afgebeeld.  
Dat zal dus de tekening van Miep Rutgers zijn.  
 
Op blz. 95 staat als laatste zin: tot nu toe is het niet gelukt om een foto van een me-
daille met deze vermelding (= Schiermonnikoog) te vinden.  
Verder speuren heeft nu wel een zodanige foto opgeleverd! In het ‘National Maritime 
Museum, Greenwich, London’ blijkt men twee medailles te hebben die de vermelding 
‘Schiermonnikoog’ hebben. Hierbij één van de medailles (de andere heeft twee 
‘clasps’ – degene die deze medaille heeft uitgereikt gekregen heeft ook nog meege-
daan met een operatie op 22 november 1799). 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kort nieuws  
 
Professor Lever 
In de rubriek ‘Bibliografie van Schiermonnikoog’ worden twee artikeltjes genoemd 
uit ‘Bionieuws’, aangebracht door Stef van der Kluit. Hij schreef daarbij: ‘Mijn biolo-
gische wortels liggen in Het Groene Glop (red.: het veldstation van de VU, de Vrije 
Universiteit in Amsterdam). De professoren Jan Lever en Bert Vlijm waren mijn leer-
meesters. Lever heeft de ‘zomerkampen’ in het leven geroepen, voor menig VU-
bioloog onvergetelijke verblijven op het eiland. In het ‘in memoriam’ van Lever wor-
den de zomerkampen ook genoemd (dat had Van der Kluit erbij gedaan).  
In het ‘in memoriam’ voor de in 2010 op 88-jarige leeftijd overleden professor Lever 
(die in 1950 grondlegger was van de Faculteit Biologie van de VU) staat hierover:  
De sfeer (op de faculteit) was in de beginperiode hecht: befaamd werden de zomer-
kampen op Schiermonnikoog, waar studenten veldonderzoek deden. Op zondag werd 
tweemaal de gereformeerde kerk bezocht, en in een grote tent werd gezongen bij een 
harmonium. Professor Lever deelde pepermuntjes uit. 
 
Willem Horsman - Persbericht 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten van de 22.000 opvarenden van de Nederland-
se koopvaardij 3000 zeelieden het leven. 
Op 10 mei 1965 werd door de Zwijndrechtse woningstichting ‘de Vooruitgang’ de 
gehele koopvaardij in vijf gesneuvelde gezagvoerders geëerd: vijf flats kregen hun 
namen, en vijf plaquettes werden op de flats aangebracht. 
Deze gezagvoerders zijn W. Horsman (m.s. Ondina), Tj. Luidinga (s.s. Slamat), 
J.Stamperius (m.s. Zaandam), C. Rietbergen (s.s. Amstelland) en C.P. Dekker (s.s. 
Merope). 
Tot en met eind augustus 2016 wordt er te Rotterdam op de zesde verdieping van het 
Scheepvaart en Transport College - STC-Group -  een expositie over deze Kapitein-
flats gehouden.  
De expositie gaat over deze gezagvoerders, hun schip, hun geschiedenis en de naar 
hen vernoemde flat. 
 
Hotel van der Werff 
 
De eerste jaren na de overname door Sake van der Werff behield Logement De Boer 
de oude naam, maar in 1916 liet Sake van der Werff de naam veranderen in Hotel 
Pension van der Werff. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. 
interviews of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te 
geven; het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 
kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen wel eens artikelen over 
Schiermonnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, 
winkelbedrijven, horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje 
ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. 
Aanvullingen zijn dus altijd welkom! 
 
*Jarigsma, J. – De nieuwe weg, in 7 stappen naar meer omzet; businessroman. 
Utrecht, bbpublishers, 2015. 149 blz. 
Boek speelt op Schiermonnikoog 
 
*’Angst voor een oud, duur en leeg eiland’. Trouw – deVerdieping, 24 oktober 2015, blz. 
8-9. 
Over de krimp en de maatregelen daarover. 
 
*’Hut voor kwelderflorist en wadvogelaar’. Bionieuws, 10 oktober 2015, blz. 6 
Over Veldstation De Herdershut 
 
*’Inspiratiebron voor stadse ecologen’. Bionieuws, 7 november 2015, blz. 6 
Over Veldstation Het Groene Glop 
 
Deze twee exemplaren van Bionieuws (uitgave van het Nederlands Instituut voor 
Biologie) (vroeger ‘Vakblad voor Biologen’ geheten) kwamen van Stef van der Kluit 
uit Vijfhuizen – waarvoor onze dank (zie ook de rubriek ‘Kort nieuws’, in dit tijd-
schrift). 
 
*’Zwarte Spaanse schonen op Schier’. Leeuwarder Courant, 4 november 2016. 
Over de Sayaguesa runderen 
 
*’Grazers’’. Friesch Dagblad, 21 november 2016 
Over de Sayaguesa runderen 
 
*’Eilandliefde’. Leeuwarder Courant - bijlage Oud&Nieuw, 31 december 2015, blz. 2-
3. 
Interview met Sjon Stellinga 



 
*Schoolenaar, G.; en P. Smit - Monumenten van de Wadden; de 76 mooiste rijksmo-
numenten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Amster-
dam, Uitgeverij Huys, 2016. 152 blz. 
Voor Schiermonnikoog: Langestreek 30, Middenstreek 35, Badweg 43 (Enno), Sint-
Egbertkapel, vuurtoren, watertoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Bestuurswisseling 
Sinds de ledenvergadering van 20 februari is er veel gebeurd dat het vermelden waard 
is. Cynthia de Jong is afgetreden als bestuurslid. Zij heeft veel voor 't Heer en Feer 
betekend. Zij was één van degenen die de vereniging in 2013 door de bestuurscrisis 
sleepten. Sindsdien heeft zij met veel elan het penningmeesterschap vervuld. Na haar 
aftreden blijft zij wel actief in het werkgroepje dat de eilander taal onder de jongeren 
probeert te brengen, onder andere met het project Tomke. 
Cynthia is als penningmeester opgevolgd door Hans Vugts. Hans en zijn vrouw Ini 
wonen nog maar kort op het eiland, maar hij is hier geen onbekende. Hij had immers 
voor de VU  gedurende 30 jaar het weerstation in het Groene Glop en voor het gezin 
een zomerhuis aan het Vuurtorenpad.  
Cynthia, bedankt en Hans, welkom! 
 
Contributie 
Doordat allerlei kosten zijn gestegen en door het uitbreiden van de activiteiten op het 
gebied van archivering was het bestuur genoodzaakt de contributie, die de laatste jaren 
niet was verhoogd, aan te passen. De ledenvergadering heeft een verhoging tot € 19,- 
voor eilandleden en € 25,- voor walleden goedgekeurd. 
 
Collectie Henk Koning 
Een verdrietig bericht is dat ons erelid Henk Koning niet meer op het eiland kon blij-
ven, maar moest verhuizen naar verpleeghuis de Waadwente in Dokkum. We wensen 
hem en Annie veel sterkte met deze ingrijpende verandering!  
Henk had in de bijna 60 jaar dat hij op het eiland heeft gewoond een grote collectie 
voor het eiland cultuurhistorisch belangrijke zaken verzameld: tijdschriften, folders, 
krantenknipsels en boeken, waaronder bijna alle boeken van de op Schiermonnikoog 
geboren schrijver Klaas van der Geest. Henk heeft altijd laten weten dat hij wilde dat 
zijn verzameling voor het eiland bewaard zou blijven, maar wel op zo'n manier dat zij 
voor iedereen toegankelijk zou zijn. Dank zij het feit dat 't Heer en Feer over de ruimte 
boven het Dorpshuis beschikt, heeft Henk zijn collectie nu aan de vereniging overge-
dragen. We gaan hard aan het werk om alles zo te ordenen dat iedereen die dat wil het 
materiaal kan raadplegen. 
 
Schenking Piet Teensma 
In de Dorpsbode van 15 december 2015 werd in een advertentie te koop aangeboden: 
een 'Verzameling Schiermonnikoog, totaal circa 1 m³'. Het bestuur van 't Heer en Feer 
had hier wel belangstelling voor, maar had er niet de gevraagde € 2500 voor over. 
Korte tijd later kwam het bericht dat de heer Piet Teensma de verzameling had ge-
kocht en dat hij het grootste deel ervan wilde afstaan aan 't Heer en Feer. Dit aanbod 



hebben we uiteraard in dank aanvaard en de (bijna) kubieke meter staat in onze ruimte 
te wachten op inpassing in ons bestaande bezit.  
Het huren van de ruimte (initiatief van Cynthia!) blijkt een goede stap te zijn geweest. 
Zonder deze zouden we niet kunnen voldoen aan onze statutaire doelstelling: 'De 
Vereniging stelt zich ten doel het opsporen, registreren en zo mogelijk zelf verzame-
len, bewaren en onderhouden van het eilander erfgoed in de ruimste zin van het 
woord'. 
 
Jaarboek 2015 
Op 15 april heeft de vereniging het Jaarboek 2015 gepresenteerd. Omdat een van de 
hoofdstukken gaat over de geschiedenis van de levensmiddelenwinkels op het eiland 
vond de presentatie plaats bij de supermarkt van Eric en Marian Brunekreef.  
Leden van 't Heer en Feer kunnen een exemplaar van het Jaarboek ophalen bij het 
Bezoekerscentrum voor de gereduceerde prijs van € 12,95. Leden die het opgestuurd 
willen krijgen kunnen het bestellen door € 12,95 + € 4,- (verzendkosten) = € 16,95 
over te maken op IBAN: NL83 RABO 0346 1834 13 t.n.v. Cultuurhistorische Vereni-
ging 't Heer en Feer, onder vermelding van 'Jaarboek 2015' + de naam van het lid en 
het adres waar het boek naartoe gestuurd moet worden.  
Voor anderen kost het € 14,95, bij het Bezoekerscentrum en bij boekhandel Kolstein 
(ook via www.schiermonnikoogshop.nl). Ook het boekje met cd, 'De ooine taal fan it 
eilaun' is daar nog te koop.  
 
Nieuwe expositie in voorbereiding 
Een werkgroepje met daarin Sikko Onnes, mede-eigenaar van huis Opduin, is bezig 
met het maken van een nieuwe expositie. In het kader van 'Schiermonnikoog, 150 jaar 
badplaats' zal deze gaan over bijzondere vakantiehuizen ('zomerwoningen') op het 
eiland. Als er leden zijn die informatie of beeldmateriaal daarover willen delen, dan 
kunnen zij dat doen door contact op te nemen via expo@theerenfeer.nl 
 
Eric Augusteijn, secretaris@theerenfeer.nl 
 
Bij de foto's: 



 
Jaarboek 2015 is uit!  
 

 



Voor de presentatie van het Jaarboek op 15 april was een aantal (voormalige) le-
vensmiddelenwinkeliers uitgenodigd. V.l.n.r.: Remko de Bruijne (voorzitter van 't 
Heer en Feer), Chris en Jackeline Schuthof, achter hen Eric Brunekreef, Marian Bru-
nekreef, Greet en Sytze Schut, Pieter van Duinen, Sita en Edwin Schut, Ellen, Hilde, 
Tjalling en Ger Arends. Foto: Romy Dam. 
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
 
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief  Van Beyrna thoe Kingrna)  



Van de redactie 
 
 
Van Schiermonnikoog naar Schiermonikoog en terug - zo zou men dit nummer 
van 't Heer en Feer kunnen noemen. En nee: Schiermonikoog is hier géén 
drukfout! Het wordt echt zo , met één n, geschreven - in Zuid Afrika. 
We beginnen (weer) met hét thema van dit jaar: Schiermonnikoog 150 jaar 
badplaats (wat natuurlijk niet wil zeggen dat in 1866 de eerste badgast op het 
eiland kwam - zoals het vermeld werd in sommige media!). Vijftig jaar geleden 
werd - natuurlijk - het 100-jarig bestaan gevierd. Er werd een jubileumnummer 
van de Dorpsbode uitgebracht. De redactie schreef in de introductie: 
'Moge zij ook een blijvende herinnering zijn aan een eeuwfeest waarvan 
Schiermonnikoog het middelpunt is'. 
Een terugblik op die festiviteiten bewaren we voor het volgende nummer. 
De Tweede wereldoorlog komt in beeld met een joodse onderduikster in de 
polder en een levensschets van één van de genoemden op de plaquette op de 
noordmuur van de Got Tjark. 
Een scheepsongeluk, een paar oude foto's, aanvullingen op artikelen in het vorige 
nummer en dan ook: op naar Zuid Afrika. 
Hopelijk weer een lezenswaardig nummer; en schrijf eens een reactie - op het 
nummer alsook op een artikel. Op het in leveren van kopij staat ook geen straf! 
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150 jaar badleven op Schiermonnikoog 
 
Uit het archief van Eddie Bakker 
 
In het vorige nummer van ’t Heer en Feer hebben we een aantal historische 
(strand)beelden bekeken.   
Hier de tekst van de ‘circulaire’ die de geneeskundige J.R. van Duijnen schreef in 
1866 (en in dien tijd algemeen verzonden1). Deze wordt beschouwd als het ‘geboorte-
kaartje’ van Schiermonnikoog als badplaats. 
 

Schiermonnikoog, Februarij 1866.  
 
 
WelEd. Geb. Heer!  
 
 
Het groote nut der zeebaden, bijzonder voor zwakken, is eene vooral bij Geneeskun-
digen te algemeen bekende en erkende zaak om die waarheid hier nog eens opzettelijk 
te betoogen. — 
Het zeebad toch niet alleen, maar ook de invloed van eenen gezonden dampkring in de 
onmiddelijke nabijheid der zeekust, doet zijne heilzame uitwerking spoedig op hen 
gevoelen, die, aan chronische zwakten lijdende, in de plaats hunner inwoning door een 
tal van maatschappelijke beslommeringen worden verhinderd, behoorlijke beweging 
in de vrije lucht te maken. — Waar trouwens de feiten zelve spreken, is het bewijs 
overbodig, zoo als dan ook uit het toenemend bezoek der zeebadplaatsen, waarvan, 
met het oog op de verbeterde middelen van vervoer, nog gestadige uitbreiding te ver-
wachten is, voldingend blijkt.  
De voorname plaats, die de Noordzee-eilanden in de rei der zeebaden innemen, is een 
gevolg der natuurlijke voordeelen hunner ligging en eigenaardige gesteldheid, waar-
onder een frissche lucht, krachtige golfslag en fraai strand als de belangrijkste moeten 
vermeld worden, aan welke voortreffelijke eigenschappen het drukke verkeer op Bor-
kum, Norderneij en Helgoland moet worden toegeschreven, waar het den talrijke bad-
gasten in de zomermaanden dikwerf aan geschikte huisvesting ontbreekt. 
 
Het is met het oog op deze omstandigheden, dat eenige ingezetenen van Schiermon-
nikoog, die zich voorloopig tot eene bad-commissie geconstitueerd hebben, wenschen 
te beproeven een nieuwe zeebadplaats op vaderlandschen bodem te stichten. Het is 
waar dat eene vroegere soortgelijke proefneming op Ameland, wier mislukking vooral 
aan het gemis eener doelmatige en geregelde communicatie moet geweten worden, 
niet bemoedigend is, maar daarom verheugt het dan ook den ondergeteekende des te 
meer UWE. Z. Gel. te kunnen mededoelen, dat reeds concessie is verleend voor een 

                                                
1 Winkler Prins, A. – Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog. 1867. Blz. 
102 



stoombootdienst tusschen dit Eiland en de stad Groningen, die vermoedelijk in het 
voorjaar zal kunnen in werking treden. —  
Het Eiland Schiermonnikoog deelt niet alleen ruimschoots in de boven vermelde, 
maar bezit nog meerdere voordeelen, waardoor het zich van de andere Noordzee - 
Eilanden gunstig onderscheidt.  
Aan den uitgang van het Reitdiep en als op de grensscheiding der Provinciën Gronin-
gen en Friesland gelegen, is de afstand van het vaste land zóó gering, dat hier naauwe-
lijks van eene zeereis sprake zijn kan en is het bovendien door een diep vaarwater van 
de kust gescheiden, waardoor de overtogt minder dan elders van het getij afhankelijk 
is. — Het Eiland zelf bezit uitgestrekte wandelingen met fraaije uitzigten op zee en 
land, terwijl de duinen, die met valleijen doorsneden zijn, ook menig schoon punt 
opleveren. — De atmospheer is er zuiver en niet met die onaangename bestanddeelen 
vermengd, die de meeste zeedorpen eigen is, omdat niet de visscherij, maar de zee-
vaart hier het middel van bestaan is der tegenwoordige bevolking.  
Het aanzienlijk en welvarend dorp, dat ruim 1000 inwoners telt en zeer regelmatig is 
aangelegd, heeft een tal woningen, wier uitwendige netheid volkomen met de inner-
lijke reinheid overeenstemt, terwijl het meerendeel der meest gegoede ingezetenen 
zich bereid heeft verklaard hunne beste vertrekken aan de badgasten te verhuren tegen 
billijke prijzen, die in overleg met de Bad-commissie zullen geregeld worden.  
Het Bad-terrein, waar een ruim strand en krachtige golfslag worden aangetroffen, 
bevindt zich op het westelijk gedeelte van het eiland, dat langs een effenen en gebaan-
den weg uit den kom van het dorp in een kwartier uurs kan bereikt worden.  
Een paar badkoetsen, zoo als die op de Hollandsche kusten in gebruik zijn, staan reeds 
gereed om in de eerste behoefte te voorzien, zoodat de badgasten zich niet, zoo dik-
wijls bij nieuwe badinrigtingen het geval is, met gebrekkige toestellen behoeven te 
behelpen.  
Het zijn deze omstandigheden, die den ondergeteekende de vrijmoedigheid schenken 
Schiermonnikoog als zeebad in uwen veelvermogenden invloed aan te bevelen, in de 
vaste overtuiging dat het velen tot herstel of verbetering hunner gezondheid zal strek-
ken en den nadeeligen invloed verminderen of uitwisschen van het verblijf in een 
ongezonden dampkring, gelijk men in de steden veelal aantreft, en aldus het ligchaam 
zijn veerkracht terug gevende, het in staat stelle zijn verloren evenwigt te herstellen. 
Alles, wat mogelijk is, zal gedaan worden om den badgasten het verblijf alhier aan-
genaam te maken, in de hoop dat deze jeugdige inrigting eenmaal zal voorzien in een 
wezentlijke behoefte, ten bate vooral van die bewoners onzer Noordelijke Provinciën, 
voor wie een reis naar de Hollandsche of Duitsche baden te bezwarend of te kostbaar 
is. - Informatiën zijn in te winnen bij de leden der Bad-commissie: den Edel Achtb. 
Heer N. J. VAN DER WORM Burgemeester, den Wel Eerw. Heer Ds. HUNDLIN-
GIUS Predikant, den WelEd. Heer J. B. JASKI, rustend Scheepsgezagvoerder en den 
Ondergeteekende.  
 
lk heb de eer met de meeste achting te zijn :  
 
WelEd. Geb. Heer !  
 



UWEd. Geb. Dw. Dienaar,  
J. R. v. d. DUIJNEN, Geneeskundige. 
 
(Naschrift H.G. de Vries. Kennelijk was er al minstens een half jaar eerder iets gaan-
de, want in juni 1865 stond er een aantal keren de volgende advertentie in de Leeu-
warder Courant: 
Zeebaden, Aan eenige Familiën, die gedurende den Zomertijd van de frische Zeelucht 
en het rustig Landleven wenschen te genieten, wordt de gelegenheid aangeboden bij 
eenige fatsoenlijke Ingezetenen op het eiland Schiermonnikoog gemeubileerde kamers 
te huren. Er zal des verkiezende gelegenheid zijn met eene Badkoets Zeebaden te 
gebruiken. 
Informatiën zijn in te winnen bij den Burgemeester van Schiermonnikoog, den Heer 
N.J. van den Worm, den Predikant Ds. Hundlingius en den Geneesheer Dr. Van Duij-
nen aldaar.  

 
Maar … klopte de advertentie wel? 



Of er sprake was in 1865 van niet goed nadenken of niet goed lezen: wie weet het, 
maar op 15 maart 1866 stond deze advertentie in de LC: 

 
‘het rustig Landleven wenschen te genieten’, moest dus zijn: én Zeebaden te gebrui-
ken’.  
 
Een advertentie van 19 juli 1867 zegt dan ook: 



 
 
Maar al een kleine dertig jaar eerder was er sprake van dat Schiermonnikoog ‘tot 
eene badplaats zou worden ingerigt’. Winkler Prins schrijft hierover in zijn Ge-
schiedenis op blz. 101/102: Dat oude plan heeft eindelijk in den aanvang van 1866 
een begin van uitvoering erlangd.) 
 
Vijftig jaar geleden ….Schiermonnikoog 100 jaar badplaats 
 
Schiermonnikoog viert dit jaar het 150 jarig bestaan als Badplaats, waaruit volgt dat 
het in 1966 het Eeuwfeest vierde.  



Er werd o.a. een speciaal nummer van de Dorpsbode uitgebracht  - zoals de redactie in 
haar ‘ter 
introductie’ 
schreef: ‘in 
een tot 
dusver in de 
20-jarige 
geschiede-
nis van de 
Dorpsbode 
nog onge-
kend for-
maat en met 
een om-
vang, die 
ons zelf nog 
doet verba-
zen want in 
de oor-
spronkelijke 
opzet was 
gedacht aan 
20 pagina’s 
en het is het 
dubbele 
geworden’.  
Hett jubile-
umnummer 
begint met 
een lijstje 
namen van 
het ere-
comité en 
het plaatse-
lijk comité. 

 
 
ERE COMITÉ  
 
Mr. H.P. LINTHORST HOMAN, Commissaris der Koningin in de prov. Friesland.; J. 
KLEIN,  Hoofdinspecteur der Domeinen; Ir. D.H. VAN DER WERF, Rijkswaterstaat; 
Jhr. J. ROËLL, Jagermeester; B.K. OOSTERHUYS, Burgemeester; B. BOLWIJN, 
Notaris te Anjum; C. Blok, Oud-wethouder; FOPPE VISSER, Oud-gezagvoerder;  
G.WAGENBORG, Reder; O.A. BROUWER, Directeur N.O.F.  
 



PLAATSELIJK COMITÉ  
J. KOOISTRA, Voorzitter; H. WIJNHOLDS, Secretaris; W.H. KEI KES; S. 
DIJKSTRA; R. NIEUWENHUIS; H. KONING; J.J. VISSER; S. VELLINGA; J. 
VELTHUIS; R. DE VRIES.  
 
Dan de ‘Ter introductie’ van de redactie en als Voorwoord een brief van de heer 
Commissaris der Koningin in de provincie Friesland. 
 

 
 



Leeuwarden, maart 1966.  
 
In "De Dorpsbode" van 15 augustus 1965 is een advertentie opgenomen, die 6 juni 
1865 in de Leeuwarder Courant verscheen en waarin "aan enige Familiën, die gedu-
rende de Zomertijd van de Frisse Zeelucht en het rustige Landleven wensten te genie-
ten, de gelegenheid werd aangeboden bij enige fatsoenlijke Ingezetenen op het eiland 
Schiermonnikoog gemeubileerde kamers te huren." Gegadigden hoefden zich niet in 
een avontuur te storten, want zowel bij de burgemeester, als bij de predikant en de 
geneesheer konden informaties worden ingewonnen. Laatstgenoemden vormden een 
commissie, die kennelijk tot doel had, van Schiermonnikoog een gewilde badplaats te 
maken: een voorloper van de moderne V.V.V. ? Als de leden van deze commissie 
anno 1966 gedurende de zomermaanden een kijkje op hun eiland zouden kunnen ne-
men, zouden zij ongetwijfeld tevreden zijn over de resultaten van hun initiatief! Niet 
alleen met het oog op de zeer belangrijke bestaansbron, die het vreemdelingenverkeer 
voor de inwoners betekent, maar ook omdat tegenwoordig duizenden jaarlijks op de 
"Lytje Póle" het jachtige leven een tijdje vaarwel kunnen zeggen om in een rustige 
sfeer van de schoonheid van dit eiland te genieten. De verleiding is groot, dieper in de 
geschiedenis van het eiland der schiere monniken te duiken - o.a. was het van 1580 - 
1638 eigendom van de Staten van Friesland - maar dat zou in een voorwoord te ver 
voeren en bovendien kan men elders in dit jubileumnummer over deze geschiedenis 
lezen. Mij tot het heden beperkende, acht ik het zeer op zijn plaats, dit jaar aandacht te 
schenken aan het 100-jarig bestaan van Schiermonnikoog als Friese eiland-badplaats. 
Als recreatieoord geniet Schiermonnikoog immers een uitstekende reputatie, mede 
dank zij haar vriendelijke en gastvrije bevolking. Een bevolking, die zich in weerwil 
van verschillen in levens- en wereldbeschouwingen, ook onderling verbonden weet, 
o.a. tot uitdrukking komende in het feit, dat deze kleine gemeenschap in staat is, al 
gedurende 20 jaren "De Dorpsbode" te doen verschijnen, een klankbord van het wel 
en wee van het eiland. Treffend is de liefde voor Schiermonnikoog, zoals deze tot 
uitdrukking komt in bijdragen van zowel inwoners als niet-inwoners! Moge dit blad - 
orgaan van de vereniging "Dorpshuis", waarin opgenomen "Dorpsbelang" - tot in 
lengte van jaren een belangrijk aandeel blijven leveren in het levend houden van de 
Schiermonnikoger gemeenschap. Helaas heeft de vereniging "Dorpshuis" haar doel, 
een dorpshuis annex recreatiezaal, nog niet bereikt, al wordt er flink aan gewerkt. Ik 
hoop van harte, dat het jubileumjaar de verwezenlijking van dit doel mag brengen. 
Moge ik tot slot de wens uitspreken, dat de festiviteiten ter ere van de 100-jarige veel 
vreugde en voldoening zullen schenken en tevens een stimulans zullen betekenen, om 
in de toekomst het ongetwijfeld nog toenemende vreemdelingenverkeer dusdanig op 
te vangen, dat de "oase van rust" zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.  
 

De Commissaris der Koningin  
in de provincie Friesland,  

        (was getekend  
M. Linthorst Homan) 

 



In de Jubileum-Dorpsbode staan een aantal artikelen: van K. Oosterhuis, burgemeester 
van Schiermonnikoog (Een visie op de toekomst van het eiland); J. Anker, burgemees-
ter van Utingeradeel (Schiermonnikoog in de na-oorlogse tijd. Eilanders bleven liever 
zelfstandig); O.G. de Boer, burgemeester van Norg (Enkele herinneringen uit de jaren 
1955-1964. Een avontuurlijke periode); W.H. Keikes, streekarchivaris (John Erich 
Banck, eertijds eigenaar van Schiermonnikoog, en zijn familie); D. (Schiermonnikoog, 
honderd jaar badplaats. Zeewater bevordert gezondheid); J. Klein, hoofdinspecteur der 
Domeinen (Veranderingen in duinen en kwelders inde laatste vijfentwintig jaar); 
J.H.G. van Wijhe, burgemeester van Oostdongeradeel (Onze banden met Oostdonge-
radeel; ontwikkeling in beider belang); ?. (Landaanwinningsbelangen Noord Fries-
land); W.H. Keikes (Duin- en oeverbeveiliging in de 19e eeuw). 
(J. Anker was burgemeester van Schiermonnikoog geweest van 1945-1956; en  
O.G. de Boer van 1957-1964). 
Als laatste was afgedrukt een (in de eilander taal geschreven) gedicht van Lammert 
Wiersma – Us badplaits húnderd jier.  
 
 
US BADPLAITS HÚNDERD JEIR!   
 
It binne bliide dagen feur elkiën  
Us badplaits het in eouw bestiën.  
Liët ne in feestliët here.  
Us badplaits wiid en siid bekend  
Sjocht ne wat húnderd jieren lent  
In fjeourtal* het prestere! 
 
Ut nood en súd, ut aist en wast,  
Fiint monnichiën de stilte en rast  
By ús yn 't "Haf fan Eden".  
Hotel, pension af sommerhús  
Jeouwt elkiën hier in rastich thús,  
Stemt elke gast tô freden! 
 
Us badplaits het in gúeden klank  
Derfeur ús bliidschip en ús tank  
In rum bestain feur fole;  
Liët auto's, brommers yn de sted  
Dan hewwe wy 't lawaai hier net  
Fris blieuwt ús lytje pole!  
 
Gai rastich fierder V. V. V.  
Rúep fole nooi us dúne en see  
Fan tichtby en fan fieren.  
Mooi ús badplaits binne wy tiige bliid  
Wy winskje har in geouden tiid  



Nach fole, fole jieren.  
 
* Fan burgemeester Van den Worm, dumde Hundlingius, aud seekaptein Jaski en 
dokter Van Duijnen binne de airste plannen útgiën, om fan ús eilaun in badplaits to 
metjen.  
 
Rotterdam, januari 1966. L. WIERSMA. 
 
(Nederlandse vertaling: 
Onze badplaats honderd jaar! 
Het zijn blijde dagen voor iedereen, onze badplaats heeft een eeuw bestaan; laat nu 
een feestlied horen. Onze badplaats wijd en zijd bekend ziet nu wat honderd jaar gele-
den in viertal* heeft gepresteerd. 
Uit noord en zuid, uit oost en west, vindt menigeen de stilte en rust bij ons in de “Hof 
van Eden”. Hotel, pension of zomerhuis geeft iedereen hier een rustig thuis, stemt elke 
gast tevreden. 
Onze badplaats heeft een goede klank daarvoor onze blijdschap en onze dank een ruim 
bestaan voor velen; laat auto’s, brommers in de stad dan hebben wij het lawaai hier 
niet fris blijft onze eiland. 
Ga rustig verder VVV roep velen naar onze duinen en zee van dichtbij en van verre. 
Met onze badplaats zijn we erg blij wij wensenhaar een gouden tijd nog vele, vele 
jaren. 
 
*Van burgemeester Van den Worm, dominee Hundlingius, oud zeekapitein Jaski en 
dokter Van Duijnen zijn de eerste plannen uitgegaan, om van ons eiland een badplaats 
te maken) 
 
(In het volgende nummer van ’t Heer en Feer zullen we een blik werpen op de feeste-
lijkheden in 1966). 
 
In het vorige nummer van ’t Heer en Feer is aandacht geschonken aan Julieke de 
Levi, een joodse onderduikster bij juf Karst; dus in het dorp. Maar ook buiten het dorp 
was een joodse onderduikster. 
 
Annie Rooselaar 
 
Pieter Fokkes Visser 
 
Geboren te Amsterdam op 10 oktober 1923 en aldaar overleden op 17 april 2008. Ze 
was de dochter van Mathijs Rooselaar en Helena Catharina Jongebloet. Ze bleef enig 
kind, mogelijk mee ook door het vroeg overlijden van haar moeder op 18 december 
1926. Annie werd genoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde: Anna Stad, de 
echtgenote van haar grootvader Abraham Rooselaar. 
Mathijs trouwde opnieuw in 1929 met Dina van Vollenhoven. Annie noemde haar 
Mamma. Uit dit tweede huwelijk van haar vader werden geen kinderen geboren. Dina 



was Joods, evenals Mathijs Rooselaar. Hij kwam uit een familie van diamantslijpers 
en groeide op rond de Oude Schans in Amsterdam. Zelf was Mathijs coupeur in de 
regenjassenfabriek van Kattenburg aan de overkant van het IJ. 
Toen de Duitse bezetters de Joodse Nederlanders met ingang van 3 mei 1942 ver-
plichtten de Jodenster zichtbaar op hun kleding te dragen voldeed Mathijs – plichtsge-
trouw als hij was – zonder aarzelen daaraan. Bij een razzia in de fabriek van Katten-
burg werd hij met diverse anderen meegenomen. In zijn trouwboekje werd op 31 
maart 1943 de volgende aantekening gezet: “Van de hiervoren gemelde echtgenoten is 
de man overleden in Midden Europa”. Tot nu toe is de plaats of datum van zijn over-
lijden niet bekend. 
Dina van Vollenhoven is vrij snel nadat haar man was opgepakt ondergedoken. Ze 
kwam terecht bij Klaas en Sietske Bandstra-Visser, een echtpaar zonder kinderen in 
Oostmahorn. Later kreeg ze onderdak bij de Ned. Hervormde predikant van Hantum. 
Annie bleef alleen in Amsterdam achter. Ze heeft nog enige tijd bij een oom en tante 
doorgebracht, maar toen het eten nagenoeg op was in Amsterdam is ook zij naar het 
noorden van Friesland getrokken. Ze werd opgevangen bij de familie Zijlstra op een 
boerderij in Jewier, een gehucht tussen Anjum en Oostmahorn. Vandaaruit bracht ze 
regelmatig een bezoek aan haar stiefmoeder in Oostmahorn. Het is niet te achterhalen 
hoe lang Annie op de terp van Jewier is geweest. Zelf heeft ze nooit iets gezegd over 
haar reis van Amsterdam naar Jewier. 
 

In januari 1945 werd Annie 
ondergebracht bij een zwager 
van de familie Bandstra in een 
boerderij (de Branding) op 
Schiermonnikoog. De boer, 
Pieter Visser (red.: grootvader 
van de schrijver van dit arti-
kel), was weduwnaar van 
Gaatske Visser-Visser, een 
zuster van Sietske Bandstra-
Visser in Oostmahorn. Er 
woonden nog drie ongehuwde 
dochters en een zoon bij hun 
vader. De dochters geboren in 
1921, 1923 en 1924 waren 
goed gezelschap voor Annie.  
Dat het verblijf van Annie op 
de boerderij aan de Heereweg 
in de Banckspolder niet onge-
merkt is gebleven, blijkt uit het 
volgende. 
Op een goede zondag komen 
Duitse militairen aan de deur 
om paarden te vorderen. Pake 



stond dat om diverse redenen niet aan: a. het was zondag; b het was de bezettende 
macht die om paarden vroeg. Hij stuurde hen door naar een volgende boerderij. De 
heren zouden zich vergissen. Echter binnen tien minuten waren ze terug. “Wir müssen 
sein bei dem Bauer wo das Jüdische Mädchen ist”. Dat was even schrikken: de Duit-
sers waren op dat moment dus op de hoogte. Gelukkig heeft men haar met rust gelaten 
en ook pake heeft daarvan voor zoveel bekend geen nadelige gevolgen ondervonden.  
Annie bleef op de boerderij in de polder tot juni 1945 was bevrijd.  
Eind juni ging zij samen met haar stiefmoeder terug naar Amsterdam. Ze troffen hun 
woning nagenoeg leeg aan. Slechts enkele spulletjes waren niet door anderen uit het 
huis gehaald. Stiefmoeder en dochter hebben de huishouding weer van de grond af 
moeten opbouwen. 
Annie is daadkrachtig aan de slag gegaan en heeft, gezegend met een goed verstand en 
een scherpe blik, in de loop van de tijd een goede positie bij een verzekeringsmaat-
schappij verworven. Ze is altijd ongehuwd gebleven en woonde later in een mooie flat 
in de wijk Buitenveldert van Amsterdam. Ze reisde veel, maakte cruises en bezocht 
ook een dochter van de familie Visser in Canada.  
In de naoorlogse jaren kwam ze regelmatig naar Schiermonnikoog om haar gastheer te 
bezoeken. Ze noemde hem “hait”. Ook na zijn overlijden in 1969 bleef ze met ver-
schillende familieleden in contact. In de zomer van 1995 kwam ze voor het laatst naar 
Noordoost Friesland. Ze logeerde in Kollum en bezocht verschillende plaatsen met 
een herinnering, zoals Jewier, Oostmahorn en ook Hantum. Er was contact met een lid 
van de familie Zijlstra. Uiteraard kwam ze een dag naar Schiermonnikoog, waar alle 
daar wonende kinderen van haar gastheer uit 1945 nog een keer werden bezocht. 
Annie was muzikaal en cultureel geïnteresseerd. Ze was een vaste bezoeker van het  
Concertgebouw Orkest in de hoofdstad. Ze speelde piano en heeft tot kort voor haar 
overlijden les gehouden. Toen dat niet meer ging werden de rollen omgedraaid. Nu 
speelde David Manesse - haar pianodocent - voor haar; ook toen ze in een verpleeg-
huis moest worden opgenomen. Tijdens het afscheid op 24 april 2008 in het cremato-
rium Westerveld te Driehuis speelde hij haar lievelingsmuziek van Chopin. 
 
Oude foto’s 



 
 
De stoomraderboot “Sophia”, gebouwd in 1887 op de werf Boon, Mollema & De 
Cock, Hoogezand. Gekocht door J.E. Brands uit Zoutkamp. Dienst Groningen-
Schiermonnikoog. In 1889 verbouwd tot dubbelschroefstoomboot.  
(Art. door W.J.J. Boot in Schiermonnikoog Journaal, jrg. 2, nr. 4) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Een foto van de familie Noordhoff. Mevrouw Noordhoff woonde op de Reeweg, hoek 
Van der Molenpad. De foto is van 1951. Het zijn,vrnl, Marie en Fransien Noordhoff 
en een vriendin uit Groningen, Bettie Jansma. Ze zitten hier op een kar die naast het 
huis stond, dus in het Van der Molenpad.  
Wat voor kar is dit? Zou het de oude ‘droswooin’ (vuilniskar) van Klaas en Melle 
Fenenga kunnen zijn? (In oktober 1952 kregen Klaas en Melle een nieuwe wagen -  
zie ’t Heer en Feer, jrg. 6, blz.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elk jaar op 4 mei begint de dodenherdenking in de Got Tjark met het centraal stellen 
van één van de op de plaquette genoemde eilanders die in de Tweede Wereldoorlog 
ten gevolge van oorlogshandelingen is omgekomen. Dit jaar was dat Jan Haaikes de 
Boer. 
 
Jan Haaikes de Boer (1879-1945): Van eilander jongen tot hoofd-
commissaris in Batavia 
 
Arend Maris 
 
Afkomstig uit een kapiteinsgezin 
Zijn ouders heten Haaike Jans Boer en Trijntje Douwes Donema. Beiden zijn resp. in 
1838 en 1840 op Schiermonnikoog geboren en trouwen in 1867. Haaike is dan kapi-
tein en lid van het eilander zeemanscollege De Herkenning. De vader van Trijntje is 
eveneens kapitein en lid van hetzelfde college. Het echtpaar krijgt tussen 1868 en 
1879 vijf kinderen: drie zonen en twee dochters. Jan is de jongste en wordt op 12 
augustus 1879 geboren en op zondag 23 november in de eilander dorpskerk door do-
minee Harm Wilts Hundlingius gedoopt. Wanneer Jan zes jaar is, gaat hij naar de 
openbare lagere school, aan de Nieuwestreek, waar Frederik Hendrik Gasau de bo-
venmeester is. 
 
Van Schiermonnikoog naar Delft: van de zee naar een walbaan 
Vanaf 1868 is zijn vader kapitein- eigenaar van een eigen schip. Dit schip, een zoge-
heten smak, verkoopt hij in 1885; hij treedt in dienst van de in Rotterdam gevestigde 
Nieuwe Afrikaanse Handelmaatschappij en wordt loods op de Congo- rivier. Wegens 
reorganisatie krijgt Haaike echter in 1892 eervol ontslag en keert hij terug naar het 
eiland. Hij is dan 54 jaar en vindt zich nog te jong om met werken op te houden. Hij 
trekt de loopplank in en ziet uit naar een baan aan de wal. Via, via hoort hij dat er in 
Delft een vacature voor de functie van brugwachter is. Hij solliciteert en wordt aange-
nomen. Op 10 november 1893 verhuist het gehele gezin naar Delft. Twee jaar later, op 
9 november 1895, overlijdt echter zijn vrouw Trijntje, 55 jaar oud. Jan is dan 14 jaar. 
Dochter Aukje is inmiddels teruggekeerd naar Schiermonnikoog. Maar, om het gezin 
na het overlijden van haar moeder bij te staan, vertrekt ze een maand later, op 14 de-
cember, opnieuw naar Delft en neemt haar tante Janke Donema, zus van haar moeder, 
mee. 
 
Jan kiest voor het leger en daarna voor de politie 
Of Jan na de lagere school in Delft naar vervolgonderwijs gaat, is vooralsnog niet 
duidelijk. Zijn beide broers zetten de traditie van hun vader voort, gaan het zeegat uit 
en volgen tussen 1885 en 1895 cursussen aan de zeevaartschool van Schiermonnik-
oog. Eigenzinnig als Jan is, doet hij dat niet. Eigenlijk weet hij nog niet zo goed, wat 
hij wil worden. Op 7 juli 1897 neemt hij echter een kloek besluit en meldt zich vrijwil-
lig aan als soldaat bij het zogeheten Instructiebataljon van de Van Heutzkazerne te 



Kampen. Hij tekent een dienstverband van zes jaar. Deze kazerne biedt een opleiding 
voor met name jongeren die niet voldoende vooropleiding hebben, toch officier willen 
worden en voor uitzending naar Nederlands- Indië bestemd zijn. In augustus 1898 
wordt hij bevorderd tot korporaal en volgt een overplaatsing naar het 4e regiment 
Infanterie. In mei 1901 gevolgd door een bevordering tot sergeant en op 7 juli 1903 
heeft hij zijn zes jaar uitgediend. Met een onderscheidingsteken van dit dienstverband, 

neemt hij afscheid van het leger. 
Nog datzelfde jaar, op 18 augustus 
1903, verhuist hij naar Rotterdam 
en start hij als inspecteur in poli-
tiedienst.  
Zijn vader is inmiddels bevorderd 
tot sluiswachter van het Rijn-
Schiekanaal te Leidschendam en 
gaat in de loop van 1903 met pen-
sioen. Een jaar eerder, op 12 mei 
1902, gaat hij echter al vanuit 
Stompwijk met zijn dochter Auk-
je2 en schoonzuster Janke Donema 
naar Schiermonnikoog terug. Hij 
overlijdt op 24 april 1908, 70 jaar 
oud. 
Aukje de Boer en echtgenoot Jakob 
Visser 
 

Jan trouwt en bereidt zich voor op 
uitzending naar Nederlands- Indië 
Van 1903 tot en met 1908 is Jan als 
politie-inspecteur op verscheidene 
adressen in de havenstad in de kost. 
Hij maakt er kennis met de te Rotter-
dam op 11 juni 1888 geboren Johan-
na Hendrica Voorthuizen. Haar fami-
lie komt uit Brussel en een voorouder 
van moederskant zou ooit aan het 

                                                
2 Aukje de Boer (1873) trouwt in 1905 op het eiland met Jacob Visser. Ze krijgen acht kinderen, 
waaronder Jacob Jilkes, Jilke en Antoon 



Jan de Boer in tenue  

keizerlijk hof van Hongarije als kamerheer hebben gediend. Uit dank voor zijn bewe-
zen diensten zou deze voorvader een familiewapen hebben gekregen. Het stel trouwt 
op 19 maart 1909 te Delft, Jan is dan nog inspecteur van politie. Een kleine maand 
later verhuizen ze van Rotterdam naar Delft. De liefde voor het leger blijft bij Jan 
aanwezig. Terwijl hij in dienst van de politie blijft, volgt hij in de kazerne te Leiden 
een training bij het 2e regiment Veldartillerie, een regiment dat voor een belangrijk 
deel op uitzending naar Nederlands- Indië wordt voorbereid. 
 
Via Groningen naar Semarang: op weg naar de politie –top 
Te Delft wordt op 4 juli 1910 hun –enige – dochter Johanna Hendrika geboren. Bijna 
gelijktijdig volgt een overplaatsing in politiedienst naar Groningen, gevolgd door een 
verhuizing naar deze stad. Op 4 augustus heeft inschrijving in de burgerlijke stand van 
deze gemeente plaats. Ze komen aan de Frieschestraatweg te wonen, op nummer 59a. 
Als politie-inspecteur blijft Jan in Groningen maar kort werkzaam. Niet voor niets 
immers is hij in zijn opleiding klaar gestoomd voor uitzending naar de Indische Ar-
chipel.  
Hij behoort tot de enkele inspecteurs die in 
1912 vanuit Nederland uitgezonden worden 
om in Nederlands Indië tot commissaris te worden benoemd. Hij reist eerst per trein 
vanuit Rotterdam naar Marseille en vandaar per schip van de Koninklijke Rotterdamse 
Lloyd naar Batavia. Eenmaal daar aan wal krijgt hij een aanstelling bij de Algemene 
Politie te Semarang, op Java. Het gezin laat zich in zijn geheel officieel pas op 26 
november 1913 uit de gemeente Groningen uitschrijven. Met als bestemming Sema-
rang. Eenmaal daar aangekomen voegen vrouw en dochtertje zich bij hem.  

Johanna Hendrika met baboe 
(kindermeisje) 
 
 
 
Op 29 november 1913 volgt 
zijn bevordering tot waarne-
mend commissaris 2e klasse 
en in het voorjaar van 1914 
tot commissaris 2e klasse. In 
1920 wordt hij commissaris 1e 
klasse. Hij is dan nog steeds 
in Semarang gestationeerd. 
Vanwege het gegeven dat Jan 
in mei 1921 zeven Indische 
dienstjaren heeft volgemaakt, 
krijgt hij  
negen maanden Europees 
verlof. Hij is inmiddels ad-
junct hoofdcommissaris en 
weet dat hij na terugkomst 



van dit verlof elders een aanstelling krijgt. Per schip en trein reist Jan met vrouw en 
dochter naar België, waar in Brussel de moeder van zijn vrouw en in Antwerpen zijn 
oudste broer Douwe Hendrik woont. Deze is daar loodscommissaris. Ze doen ook 
Nederland aan en brengen o.a. ook een bezoek aan Schiermonnikoog waar zijn zus 
Aukje en haar man Jacob Visser met hun kinderen wonen. Dan blijkt echter dat Jan 
intussen zowel maatschappelijk als ook kerkelijk aan het eilander milieu ontgroeid is 
en dat dit milieu voor zijn vrouw, gezien haar achtergrond, geheel vreemd is. Dit zal 
ook daarna de contacten met het eiland beïnvloed hebben. Na zijn verlof krijgt Jan in 
dezelfde rang van adjunct hoofdcommissaris een overplaatsing naar Soerabaja, op 
Oost Java. In juli 1923 gevolgd door een overplaatsing naar Medan, op Sumatra. Daar 
wonen ze ook nog wanneer hun 14-jarige dochter Johanna in 1925 met verlof uit Hol-
land terugkomt.3 
 
Tenslotte hoofdcommissaris te Batavia 
In de rang van adjunct hoofdcommissaris maakt Jan in het najaar van 1926 deel uit 
van het docentenkorps van de Opleidingsschool voor het Politiepersoneel te Soeka-
boemi, op West Java. Als lid van de commissie neemt hij ook de eindexamens van 
aankomende politieopzieners af. Even later krijgt Jan een tijdelijke aanstelling als 
waarnemend hoofdcommissaris te Bandoeng en in het najaar van 1929 wordt dit een 
definitieve aanstelling. Begin 1930 heeft in Bandoeng Jan er weer acht jaar opzitten en 
heeft hij recht op tien maanden Europees verlof. Dit gaat in de loop van april in. In het 
najaar keren ze vanuit Marseille met het stoomschip Baloeran van de Koninklijke 
Rotterdamse Lloyd terug en stappen begin december opnieuw in Batavia aan wal.  

 
Zijn vrouw (links), zijn dochter Johanna (rechts) en in het midden hun kleinkind 
 
Inmiddels heeft Jan bericht gekregen dat hij per die maand tot hoofdcommissaris van 
Politie te Batavia is benoemd. Het departement van het Binnenlands Bestuur heeft 
                                                
3  Aan boord ontmoet ze Johan Schenk. Het klikt tussen die twee en na jaren van corresponden-
tie trouwen ze en krijgen drie kinderen. Dit huwelijk is tegen de zin van Jan en, met vooral ook, 
van zijn vrouw. Beiden zijn er duidelijk in, keuren dit af. Het is in hun ogen een jongen van 
mindere stand (bankemployé). Ze krijgen drie kinderen: Ank, Trudy en Roy. Hun moeder over-
lijdt in 1981, 70 jaar oud 



hoge verwachtingen van hem. Organisatorisch heeft hij in Bandoeng in korte tijd veel 
werk verzet. De situatie binnen het politiekorps van Batavia blijkt namelijk bijzonder 
zorgelijk4. Door onbekwaamheid en onvoldoende paraatheid heeft het korps in een 
aantal grote criminele zaken flink geblunderd. Het gehele politieapparaat zou dan ook 
hoognodig daadkrachtig en efficiënt gereorganiseerd moeten worden. En Jan is, vol-
gens het bestuur, de man die dat het beste zou kunnen uitvoeren. De officiële over-
dracht heeft op 2 december 1930 plaats op het hoofdbureau van politie aan het Ko-
ningsplein. 
 
Jan blijkt de man op het juiste moment en de juiste plaats 
Jan krijgt in zijn nieuwe functie niet alleen te maken met een korps dat in de versukke-
ling is geraakt, maar ook met een afnemend vertrouwen van de bevolking in het poli-
tieapparaat. Bovendien behoeven de verhoudingen met andere bestuurslagen nodig 
verbetering. Met voortvarendheid gaat hij op alle drie fronten aan de slag. Door bin-
nen zijn politiegelederen duidelijkheid te scheppen, slaagt hij erin de sfeer van onder-
linge rivaliteit en malaise om te buigen en op gezamenlijk te realiseren doelen te rich-
ten. Daarnaast grijpt hij elke gelegenheid aan om door middel van voorlichting en 
uitleg de mening van het publiek gunstig te beïnvloeden en het verloren gegane ver-
trouwen, met name in de verkeerspolitie5, terug te winnen. Tenslotte besteedt hij ook 
veel tijd en energie in het herstellen en versterken van de voor het functioneren van de 
politie noodzakelijk geachte contacten en netwerken.  
Van regeringswege wordt Jan in augustus 1931 benoemd tot lid van de zogeheten 
Volkenbondcommissie die de opdracht krijgt om in Nederlands-Indië materiaal over 
vrouwen- en kinderhandel te verzamelen. Dit betekent veel reizen en contacten leggen 
met autoriteiten en zogeheten regeringsbureaus op een groot aantal eilanden, die sa-
men dit land vormen. In diezelfde maand augustus is Jan ook aanwezig tijdens het 5e 
congres van de in 1921 opgerichte Inlandse Politie Bond waarvan hij is één van de 
oprichters is. 
 
Een officieel afscheid op het Koningsplein 
In augustus 1933 is Jan precies dertig jaar in dienst van politie, waarvan bijna de eer-
ste tien jaar in Nederland en de overige jaren in Nederlands Indië. Hij wordt in die 
maand 54 jaar en heeft al eerder dat jaar besloten om met ingang van augustus met 
pensioen te gaan. De ambtsoverdracht heeft op 29 juni in een van de zalen van zijn 
hoofdbureau aan het Koningsplein plaats en gaat met enige plechtigheid gepaard. 
Onder de genodigden bevinden zich tal van notabelen en bestuurders. Tijdens deze 
plechtigheid komen verschillende sprekers aan het woord en onderstreept onder meer 
de resident als hoogste autoriteit in het koloniale rijk, met name de grote moeilijkhe-
den die speciaal in deze tijden aan het ambt van politie verbonden zijn. Naar zijn me-
ning mag Jan over zijn loopbaan tevreden zijn. Hij benadrukt vooral zijn goede eigen-

                                                
4 Onder het politiekorps Batavia vielen toen ook de plaatsen Meester Cornelis en Priok. Totaal 
heeft het korps een personeelsformatie van 1783 mensen 
5 Hij is namelijk zeer ontevreden over deze dienst. De verkeerspolitie is namelijk van mening  
dat het verkeer er voor deze dienst en niet  dat zij er voor het verkeer is 



schappen. Tijdens zijn verblijf in Batavia zou hij namelijk ook altijd een warm behar-
tiger van de belangen van zijn ondergeschikt personeel zijn geweest. Bovendien zou 
hij veel hebben gedaan om een prettige samenwerking tot stand te brengen tussen de 
politie en de verschillende bestuurskorpsen. Als stoffelijk blijk van waardering krijgt 
hij een kantoorklokje, een fotoalbum, schrijftafel met garnituur, een bureaulamp en 
een zilveren inktstel overhandigd. Als Jan tenslotte zelf aan het woord komt, kondigt 
hij alvast aan dat hij ook als ambteloos burger steeds naar beste vermogen zal blijven 
ijveren voor de belangen van het politiekorps van Batavia dat onder zijn leiding helaas 
nog niet geheel en tot volle tevredenheid gereorganiseerd kon worden. Hij eindigt zijn 
speech met een driewerf hoera voor het politiekorps.  
 
Onder Japanse bezetting: Internering in onderscheiden kampen 
Eenmaal uit dienst, verhuizen Jan en zijn vrouw naar Tjitjoeroeg, gelegen op de hoog-
vlakte, even ten zuiden van Buitenzorg. Hij zal ongetwijfeld nog menigmaal na zijn 
pensionering zijn vroegere korps met raad en daad hebben bijgestaan. Nadat Japan op 
7 december 1941, met de aanval op Pearl Harbor, ook Amerika in de Tweede Wereld-
oorlog betrokken heeft en een dag later de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 
Japan de oorlog verklaart, landen op 3 maart 1942 Japanse troepen op Java en geeft 
het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL) zich op 8 maart gewonnen. Vanaf 
september tot eind 1943 heeft de internering van Europeanen in zogeheten burgerin-
terneringskampen plaats. Dat ondergaan ook Jan en zijn vrouw.  
Jan komt terecht in Ambarawa 66. In de loop van 1944 worden ook hier kampen sa-
mengevoegd met als gevolg veel grotere aantallen gevangenen bij elkaar in ruimtes 
die daar niet op berekend zijn. Jongens van tien jaar en ouder, worden samen met oude 
en zieke mannen in Ambarawa 7 ondergebracht. Johanna Hendrika, zijn vrouw, komt 
in het Boemikamp in Soerakarta/Solo terecht. 
 
Zowel Jan als ook zijn vrouw overlijden 
Vanaf halverwege maart 1944 verslechtert de situatie in de kampen zienderogen. Het 
beheer en het bestuur van deze kampen komt dan rechtstreeks in handen van het Ja-
panse leger. Met als gevolg dat het aantal mensen dat overlijdt, als gevolg van ontbe-
ringen en ziekten, toeneemt. Ook Johanna Hendrika en Jan behoren tot degenen die 
bezwijken. 
Zijn vrouw op 27 maart 1945 en Jan op 19 september 1945, zelfs een maand nadat 
Japan zich heeft overgeven en Soekarno op 17 augustus de republiek Indonesië heeft 
uitgeroepen. Beiden hebben een laatste rustplaats gekregen op het Ereveld Kaliban-
teng te Semarang. 
 
Een verkorte versie van dit verhaal is op 4 mei 2016 door Christy Harthoorn in de 
Got Tjark uitgesproken. 
 
Met dank voor het leveren van foto’s en/of informatie aan:  

                                                
6 Ambarawa: Amba= diennaar/ slaaf en rawa= moeras. Dus: moerasslaven. De verschillende 
kampen aldaar werden elk van een nummer voorzien 



Roy Schenk, Trudy Schenk, Auke Visser, Wilfred Visser, Jacob Visser, Thijs Haasjes, 
Tjeerd Jongsma(Streekarchivaris) en vooral ook Joke Scheepstra en Willem Annema 
voor hun extra inspanning en informatie.  
Voorts dank aan:  
de Oorlogsgraven Stichting en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.  
Tenslotte informatie uit: 
H.D. Teensma, Schiermonnikoger Geslachten, Stichting Jonas in de Walvis, Schier-
monnikoog, 1989: blz. 36-37 en 177-179; 
SJ. van Dulm e.a., Geïllustreerde Atlas van de Japanse Kampen in Nederlands- Indië 
1942-1945, Asia Maior, Purmerend, 2000: blz. 146-157; 
Annie Bos, Rode Aarde, Een verhaal van de vergeten oorlog op Java, de Prom, Baarn, 
2001: blz. 268; 
Indische Dagbladen, met name: Nieuwsblad van de dag voor Nederlandsch- Indië; 
Bataviaasch Nieuwsblad; De Indische Courant en De Sumatra Post. 
 
 
 
 
 
Scheepsongeluk 
 
Van Jan Paul Wortelboer kregen we informatie over een scheepsongeluk in 1912. In 
het Archief in Groningen heeft hij het proces-verbaal hiervan gevonden.  
Dit ongeluk wordt hier weergegeven onder andere aan de hand van vier krantenarti-
kelen. 
 
NRC van 13 januari 1912  
Rotterdam, 13 januari.  
Uit Delfzijl wordt ons geseind, dat het alhier thuis behorende stoomschip Dordrecht 
met zwaar beschadigd voorschip aldaar op de rede is gekomen. Het was waarschijnlijk 
in aanvaring geweest. Bij de rederij van het stoomschip alhier is niet anders bekend 
geworden dan dat de aanvaring heeft plaats gehad met een onbekend gebleven zeil-
schip.  
 
NRC van 14 januari 1912  
Delfzijl, 13 januari.  
Het  te Rotterdam thuis behorende stoomschip Dordrecht, dat heden met zwaar be-
schadigd voorschip alhier binnenliep, bekwam deze averij hedenmorgen te half vier 
door aanvaring in de Noordzee ter hoogte van het Borkumer vuurschip met een onbe-
kend gebleven groot zeilschip. De aanvaring had plaats aan bakboordzijde, waardoor 
een groot gat ontstond. De bootsman, die in de kooi lag te slapen, werd dood gedrukt 
tussen de spanten, terwijl de donkeyman (= hulpstoker) benen en ribben werden stuk 
gedrukt. Het lijk van de bootsman kon heden nog niet verwijderd worden. De Dor-
drecht vertrok gisteravond in ballast van Hamburg en had bestemming naar Engeland 
(Newcastle). 



 
Op 16 januari 1912 verscheen voor de kantonrechter te Appingedam de kapitein van 
de Dordrecht, Douwe Visser7, oud 32 jaar, om verklaring af te leggen “van de feiten 
en omstandigheden” – dus: een proces-verbaal. Hij was vergezeld van de 1e stuur-
man, de 1e machinist en twee matrozen, waarvan één ook van Schiermonnikoog 
kwam: Petrus Jozephus van der Geest, oud 23 jaar8.  
Na de botsing was men naar Delfzijl gevaren om de dode en gewonde van boord te 
halen en een noodreparatie te doen. 
 

 
Het beschadigde ss Dordrecht 
 
Algemeen Handelsblad van 1 februari 1912  
Raad voor de Scheepvaart.  
Hedenmiddag behandelde de Raad voor Scheepvaart de zaak van de aanvaring op 13 
januari jl. nabij het buiten Elbe-vuurschip van het stoomschip Dordrecht, kapitein D. 
Visser te Schiermonnikoog. Het schip is het eigendom van de Reederij Stoomvaart 
                                                
7 (HGdV):Douwe Tjeerds Visser, geboren 8 december 1879 op Schiermonnikoog, overleden 14 
april 1921 te Rotterdam. Op 9 april 1908 getrouwd met Johanna Dol, 5 maart 1878 Schiermon-
nikoog-27 februari 1911 Schiermonnikoog (Teensma, blz. 298). Zij woonden op de Lange-
streek, of in het huis waarin nu Pizzeria De ware Jakob is gevestigd (Langestreek 46), of in het 
huis daarnaast aan de westkant (Spier, blz. 180/1)  
8 (HGdV): geboren op Schiermonnikoog, 6 juli 1888. Als beroep wordt aangegeven: wegwer-
ker. Trouwde 10 juni 1916 in Kollumerland met Aaltje Heins. (Visser, blz. 66) 



Maatschappij “De Maas" te Rotterdam. Na voorlezing van de scheepsverklaring, die 
door de vier getuigen werd bevestigd, werd als eerste getuige gehoord kapitein D. 
Visser. Hij verklaart, dat de Dordrecht 2.151 bruto registerton bedraagt. Hij was gedu-
rende 2 jaren en 3 maanden kapitein van het schip. Op de 12e januari ’s middags om-
streeks twee uur werd vertrokken van Hamburg. Het schip had ballast aan boord. Er 
viel een fijne motregen, de wind was oostelijk OZO. Des avonds om half negen werd 
voorbij Cuxhaven gestoomd en bij het Elbe vuurschip No. 1 koers gezet naar Jaro. 
Aan het eind van de hondenwacht was het schip 59 mijlen van de “Elbe 1" verwijderd. 
’s Morgens vroeg was het zicht niet mooi. Vóór het vertrek was de stoomfluit nog 
beproefd; deze was in orde, evenals de klok en de misthoorn. ’s Nachts om vier uur 
vijftien minuten had de kapitein de wacht overgegeven aan de eerste stuurman. Hij 
had reeds naar beneden gefloten, dat wat langzamer gelopen moest worden. Toen hij 
was gaan rusten hoorde hij de stoomfluit voortdurend gaan en van andere schepen 
werden geen signalen vernomen. Om 4 uur 55 minuten geschiedde de aanvaring. De 
kapitein vloog toen aan dek en van het aangevaren zeilschip Antoinette zag hij de 
voormast en het voortuig. Het was toen tamelijk mistig. De lantaarns waren ’s mid-
dags omstreeks vier uur opgestoken. Aan boord waren geen wissellantaarns voorhan-
den. De lantaarns brandden wel twee nachten lang. Terstond na de aanvaring heeft de 
kapitein laten stoppen, toen hij op de brug kwam. Dek 1 werd leeggepompt. De 
bootsman9 van de Dordrecht raakte in zijn kooi, die onder het lichtschip midscheeps 
was gelegen, bekneld. Binnendoor kon men er niet bij om hem te redden; de man werd 
later levenloos uit zijn hut gehaald. De donkeyman10 beliep kneuzingen, doch zijn 
toestand was niet levensgevaarlijk.  
 
NRC van 10 februari 1912  
Raad voor de Scheepvaart.  
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren de volgende uitspraak 
gedaan: In de nacht van 23 januari werd bij het Buiten-Elbe vuurschip het stoomschip 
Dordrecht, rederij Stoomvaartmaatschappij De Maas te Rotterdam, kapitein D. Visser, 
aangevaren door het Franse barkschip Antoinette. De bootsman van de Dordrecht 
werd in zijn hut dood gevonden, een donkeyman was zwaar gekwetst. De Raad con-
stateert in zijn uitspraak dat van de Antoinette generlei gegevens omtrent de aanvaring 
verkregen konden worden. Doch ook zonder deze gegevens staat het vast dat de Anto-
inette in het duister, bij mistig weer sneller dan met de in die omstandigheden voorge-
schreven matige vaart heeft gelopen. Ook de Dordrecht echter heeft aanzienlijk sneller 
dan 4 à 5 zeemijlen gelopen. Om dit te bemantelen is in het dekjournaal geradeerd, en 
in het machinekamer-journaal iets bijgeschreven over het schoonmaken van vuren, 
waardoor de stoomdrukking verminderd zou zijn geweest zodat het schip, al stond de 
telegraaf op volle kracht, inderdaad niet met zijn grootste vaart zou hebben gelopen. 
Doordat de beide schepen te veel vaart hadden, kon de aanvaring niet meer door welke 
manoeuvre ook worden voorkomen, toen zij elkander zagen. Streng te veroordelen is 
de wijze waarop op de Dordrecht uitkijk is gehouden. De gezagvoerder liet de dienst 

                                                
9 William Thomas (Verklaring) 
10 W. Dekkers (id) 



aan dek over aan 3 man, terwijl er minstens vier moeten zijn. Het gevolg was dat bij 
het verwisselen van de functies van uitkijk op de bak en roerganger het schip enige 
ogenblikken zonder uitkijk was. De eerste stuurman droeg de verantwoordelijkheid 
voor de gelopen vaart; tot zijn verontschuldiging is slechts aan te voeren dat hij niet 
anders deed dan zijn kapitein vóór hem. 

 
Stoomschip Dordrecht; foto: Stegro V.o.F.  
 
Verantwoording: 
 
Met dank aan Rinze Mast (foto van het beschadigde ss Dordrecht) en Frans van der 
Stel (Stegro V.o.F.) (foto ss Dordrecht) 
 
Spier, B. – Terug naar Schiermonnikoog van vroeger. 1993. 
Teensma, H.D. – Schiermonnikoger geslachten. 1989.  
Verklaring feiten en omstandigheden, 16-1-1912, Appingedam. 
Visser, P.F. – Van der Geest: van Ameland naar Schiermonnikoog. ‘t Heer en Feer, 
jrg. 9 (2007), blz. 63-69. 
 
 
Waar ligt Schiermonikoog? 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Nee, dit is geen drukfout – het gaat echt om Schiermonikoog met één n.  
In de Dorpsbode van 1 februari 2008 stond een artikeltje, geschreven door Mary Zaal, 
met deze titel. Ze schreef daarin:  



Tijdens ons verblijf in de Zuid Afrika kwamen we in de Limpopo Valley, dicht tegen de 
grens met Zimbabwe, dit bord tegen. 

 
Het plaatsje is te klein om op de kaart te vermelden en wij hadden helaas geen tijd om 
er naartoe te rijden om een en ander uit te zoeken, maar je zou toch denken dat daar 
een “oud” Schiermonnikoger is neergestreken. 
 
Mary schrijft dat Schiermonikoog te klein is om op de kaart te vermelden en ook mijn 
nieuwsgierigheid kon door geen enkele kaart worden bevredigd.  
De Zuid-Afrikaanse ambassade kon niet helpen en het Zuid-Afrikaans verkeersbureau 
ook niet. Een leuke reactie kwam van de directeur Zuid-Afrika Specialist/ Camperspe-
cialist/ Zuid-Afrika Travel:  
Het enige wat wij weten is dat de naam Elim ook gebruikt wordt voor Schiermonnik-
oog (zie Wikipedia: Elim (Schiermonnikoog), een voormalige gezondheidskolonie op 
Schiermonnikoog) en de plaats Elim zowel in Limpopo voorkomt als in de Westkaap. 
(Dat de naam Elim gebruikt wordt voor Schiermonnikoog blijkt echter niet uit Wiki-
pedia – aan de andere kant blijkt dat de naam Elim veel vaker voorkomt in Zuid Afri-
ka). 
 
Op de website http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/reacties-op-diverse-reizen-
2014 wordt de naam Schiermonnikoog genoemd: …. waar we even pauzeren op weg 
naar de zoutpannen, waar het plaatselijke gebergte naar is genoemd. Via Vivo en 
Schiermonnikoog passeren we die zoutpannen ten noordwesten van de Zoutpansber-
gen.  

http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/reacties-op-diverse-reizen-2014
http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/reacties-op-diverse-reizen-2014


Waar ik wel de naam Schiermonikoog ontdekte was op de ‘Noorse buienradar’, de 
website yr.no. Als je hier begint met de letters Schierm in te tikken, komt er een menu 
tevoorschijn waar de naam Schiermonikoog verschijnt, met als gegevens:  
 
Latitude/longitude: 23°01′33″S29°11′01″E 
Decimal coordinates: -23.0260 29.1837 
Altitude: 840 m. 
Place: Schiermonikoog 
Category: farm 
Region: Limpopo, South Africa. 
Time Zone: Africa/Johannesburg. 
Population: 0 
Geonames-ID: 957272 
 
Bij het aantikken van het nummer bij Geonames-ID, kom je op een kaart waar blijkt 
dat er in de buurt o.a. ook Ameland, Vlieland, Texel, Ter Schellingen en Urk liggen. 
Het blijkt dat Schiermonikoog ligt in de provincie Limpopo in het Zuid-Afrikaanse 
district Capricorn ten noorden van Pietersburg. Dit is in het noorden van Zuid Afrika, 
vlak tegen Zimbabwe aan.   
Volgens Dirk Zeilinga, die in Warmbad (provincie Limpopo) woont komen de namen 
van een Nederlandse landmeter die het gebied heeft opgemeten. Helaas kon  hij niet 
zeggen wanneer dit gebeurd was.  
(Het is dus niet zo dat Schiermonikoog aan die naam is gekomen doordat een eilander 
daar vroeger gewoond heeft!). 
 
En als je dan eens in oude Dorpsbodes zit te snuffelen, kom je in het nummer van 1 
november 1952 het volgende artikeltje tegen: 
 
“17 October. Van "Schiermonnikoog" naar Schiermonnikoog. "Ships that pass in the 
night". Schepen die passeren in de nacht. Men kan ook zeggen: "Mensen waar je zo 
eens tegen aanloopt". Drie mensen stappen uit de bus. Man, vrouw en een jongen. Het 
originele bruine leren vest en de apart gesneden broek van de heer, doen vermoeden 
met buitenlanders te doen te hebben. Hier volgt het naamkaartje: 
 

Jac. van der Goot V.R. 
Teler van stamboek Afrikaner Beeste.  

BIEF – TIEPE 
foon 1431.                                  Pk. VIVO OOR MARA. 

          VIVO.                                                        N. TRANSVAAL S. A. 
 
Ik kom van “Schiermonnikoog” en wil nu graag ook Schiermonnikoog eens zien, is 
zijn introductie. Hij moet dit een paar keer herhalen, want het klinkt zo vreemd. 
Schiermonnikoog, dat is ons eiland, waaraan de een meer de ander minder verbonden 
is met vele banden, en welks naam men hoog houdt in vlag en wapen. Dit lijkt onmo-
gelijk.  

http://www.geonames.org/957272


En dan vertelt hij verder dat er in N. Transvaal “landelijke eigendommen” zijn die de 
namen: Texel, Vlieland, Urk, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog dragen. 
Van der Goot is o.m. eigenaar van "Schiermonnikoog”. “Wat jammer, dat U hier niet 
2 dagen eerder was, U had de “Wadden-Conferentie” mee moeten maken”, is de reac-
tie van Uw verslaggever. Do glimlachende Afrikaner Landeigenaar betreurt dit ook 
ten zeerste, want hij is een paar weken in Nederland en logeerde in Friesland, maar 
rustte niet voor hij de bekende naam “Schiermonnikoog” had geconfronteerd met de 
herkomst.  
Samen met zijn familie snuffelt hij onmiddellijk naar souvenirs, wandelkaarten en 
wapens.  
Om in een paar minuten een levensgeschiedenis te vertellen valt niet mee, en evenmin 
om dit in een paar regels neer te schrijven. Daarom iets in telegramstijl: het bezit van 
hem is ± 2800 runderen. “Schiermonnikoog” is 1842 ha groot. 20 ha. heeft kunstmati-
ge irrigatie. De naam dateert reeds uit de tijd van Paul Kruger. Op de wekelijkse “ven-
dusie” worden zo'n 2000 beesten verhandeld. Hiervoor is nog wel eens een visite 
nodig, want de koffie- en theepot moet soms tienmaal per dag ververst worden.  
Zijn Magistraat (Burgemeester) woont op een afstand van hier naar Zwolle. Dit is niet 
ver, want om een 700 km te rijden is heel gewoon. Dit is niet zijn laatste bezoek, want 
hij gaat nu nog even naar Duitsland en komt dan via Zwitserland weer naar Schier-
monnikoog. In December is zijn dochter klaar met haar studie en dan komt hij terug 
om ook haar Schiermonnikoog te laten zien.” 
 
Als er nog mensen zijn die of van Schiermonikoog in Zuid Afrika of van het bezoek in 
1952 meer weten: graag een berichtje! 
 
Aanvullingen en correcties 
 
*Het vorige nummer was nog maar net uit of Jan Holwerda belde: hij had nog een foto 
van de reünie van de klas van juf Melis.  



 
De foto van de reünie in Hotel van der Werff van klasgenoten van Heine Kruisinga op 
zijn 65ste verjaardag (29 december 1971). 
staand vlnr : Teen Visser-Tjitske Visser (moeder van Jan Holwerda)-Lies Wielema-
Heine Kruisinga-Tjebbe Smids-Martha Karst-Jacob Jilkes Visser. 
zittend: Johanna Schaafsma en onderwijzeres Griet Melis.  
 
Uit het archief van Hilbert G. de Vries kwam nog de volgende foto van de lagere 
school 1912, de juf aan de rechterkant zal waarschijnlijk Griet Melis zijn. 



 
 
*Bauke Henstra meldde, naar aanleiding van het artikel over Nova (Vorige nummer, 
blz. 17: 24-4-37 het bod was 2300 gulden ….): Jan Yes Teerdstra bleef ‘er aan han-
gen’ als strijkgeldschrijver.  
De eilanders hadden van Nova gemaakt: Na onze vuile afzetterij. Dit omdat men vond 
dat de Bazar van Remt Zeilinga de eilanders te weinig betaalde voor hun van helmgras 
gevlochten matten.  
Officieel stond de afkorting voor: Na Onze Volbrachte Arbeid (Schierse zomerkrant, 
1998, nr. 8). 
Nova had volgens hem de naam Alexandra bij Floor. (Navraag bij de familie Floor 
leverde het volgende op: toen zij in het huis kwamen wonen stond de naam ‘Alessan-
dra’ er op. Bij het opnieuw schilderen – na een paar jaar – hebben zij die naam weg 
laten halen. Toen Peter Nagel (de voorganger van dokter Floor) in Nova kwam had het 
huis al zo geheten; misschien was de naam er in de tijd van Meyer (voorganger van 
Nagel) opgekomen). 
 
*Van Henk van der Wijk uit Petten (zijn vader was van 1936-1946 vuurtorenwachter 
op Schiermonnikoog), die geregeld van zich laat horen, kwam ook een reactie op het 
verhaal over Villa Nova (’t Heer en Feer, 2016, nr.1). Hij schreef: 
Deze villa stond tijdens WO II leeg. Piet Smink en ik hebben toen alle ruiten inge-
gooid. Waarom, geen idee. Een paar weken later kwam St. Nicolaas op school en Piet 
Smink moest in de zak. Wat een gekrijs en gevecht. Met mij gebeurde niets, maar ik 
was wel erg bang, dat kan ik u wel vertellen. Toen ik het artikel las over deze villa 
kwam alles weer boven. Toch wel leuk na ong. 73 jaar. 
 



Kort nieuws 
 
*Boortorens op/bij Schiermonnikoog 
 
De laatste tijd is er nogal wat commotie over boortorens bij Schiermonnikoog. Dat dit 
niet de eerste keer is dat er sprake is van boren bij, of zelfs op, het eiland, blijkt uit het 
bericht uit de Leeuwarder Courant van 12 december 1963.  
 

 
 
*Nederlandse militairen in het leger van Napoleon 
 
Sinds deze maand is de databank 'Nederlandse militairen in het leger van Napoleon' 
online. 
Deze online databank bevat de namen van 53.000 Nederlandse mannen die tussen 
1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden 
Hierin komt één Schiermonnikoger naam voor:  



 
Geregistreerde: Johannes Gillot 
Eenheid: 125e Regiment Infanterie van Linie 
Geboortedatum: 18-03-1772 
Geboorteplaats: Schiermonnikoog 
Stamboeknummer: 480 
Vader: Nicolaas Gilot 
Moeder: Jansje Glazen Rispens 
 
(dit was een zoon van dominee Gillot, die hier van 1758-1793 predikant is geweest, en 
zijn eerste vrouw; zie A. van der Stoep – In het voetspoor van monniken, blz.42-48) 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Snoepwinkel voelt als thuiskomen’; Landleven, nr1, 2016, blz. 88-91. 
Over snoepwinkel ’t Peperhúsjen. 
 
* ‘Schiers’ grootste vrijheid’, Noordhollands Dagblad, 14 mei 2016.  
Met de vouwfiets over het eiland – o.a. naar de Wasserman: Panorama Mesdag, maar 
dan met een fris briesje erbij.  
(met dank aan Henk van der Wijk, Petten). 
 
*’De versterkende kracht der golven’; Leeuwarder Courant, 18 mei 2016, blz. 30-31 
(Ook in Dagblad van het Noorden, 18 mei 2016, blz. 24-25). 
Over 150 jaar badplaats. 
 
*’Oorlog op Schier’; DVD. 
De op 1 mei 2016 uitgezonden documentaire bij de KRO-NCRV op NPO2 (ook nog 
te zien op ‘Uitzending gemist’), onder regie van Thom Verheul. 
 
*Zonneveld, I.; en E. van der Noord – Schier door eilander ogen; hommage aan Jan 
Abrahamse. Uitgeverij Louise, 2016. 127 blz.  



Uit het voorwoord: “een boek met verhalen over bijzondere eilanders … interviews 
zijn gehouden in 2012 en 2013, de laatste twee in 2016 … interviews met een bepaald 
tijdsbeeld. Toegegeven, onze lijst is arbitrair”.  
 
*’Schier gaat weer natuurlijk boeren’, Volkskrant, 7 juli 2016, blz. 7. 
Duurzamer produceren met minder koeien. 
(met dank aan Henk van der Wijk, Petten).   
 
*’Kunstfaam jongleert met rollen’; Leeuwarder Courant, 13 augustus 2016, blz. 13. 
Over Klasiena Soepboer en haar winkel, galerie, atelier en workshopruimte aan de 
Badweg. 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Expositie Zomerhuis op Schier 
 
De vereniging is dit zomerseizoen ingegaan met het inrichten van een nieuwe tentoon-
stelling in het Bezoekerscentrum. De opening was op 16 juli. In het kader van 
'Schiermonnikoog 150 jaar badplaats' heeft een werkgroepje, bestaande uit Sikko en 
Evelyn Onnes, Bart Sikkema en Eric Augusteijn een expositie ingericht met de titel 
'Zomerhuis op Schier'. De titel zegt het al: een aantal opmerkelijke zomerhuizen is 
eruit gelicht en op fraaie wijze wordt hun geschiedenis uitgebeeld. De luxueuze uit-
straling van deze expositie is mede te danken aan een subsidie van het MAPS, dona-
ties door particulieren en sponsoring door het Bezoekerscentrum, Ridder Transport, 
bouwbedrijf Dijkstra en installatiebedrijf Vlasma.  
(zie voor een impressie van de tentoonstelling de facebookpagina:  
www.facebook.com/theerenfeer). 
De geschiedenis van de zomerhuizen op Schiermonnikoog begint in 1913 met de 
bouw van de villa Opduin aan de boulevard, die vanaf het Badhôtel naar het westen 
liep. Door een verandering van eb- en vloedstromen was het noodzakelijk Opduin en 
een andere villa, (Josanna, nu Anagber) te verplaatsen. Het Badhôtel en een derde 
villa (Skopia) gingen verloren. Aan deze gebeurtenissen, die zich afspeelden tussen 

1916 en 1926, is een deel van de tentoonstelling gewijd en 
bovendien is Har Tortike, de maker van de film die nu in het 
Bezoekerscentrum draait, bezig met de productie van een 
nieuwe film over dit gebeuren. Die zal binnenkort in de film-
zaal van het Bezoekerscentrum te zien zijn. Bovendien is er 
het plan om een uitgebreider boek over de zomerhuizen te 
maken. 
 
Verworven 
 



*Van Klaas en Corrie Boersma kregen we een antieke aardewerk oliekruik, ooit in de 
bodem gevonden bij de bouw van het appartementencomplex. 
 
*Van Thom Verheul kregen we de DVD van zijn film ‘Oorlog op Schier’, die op 1 
mei 2016 is uitgezonden bij de KRO-NCRV op NPO2 (ook nog te zien op ‘Uitzen-
ding gemist’). 
 
 
 
 
 
*Van mevrouw Geertje de Groot uit 
Schoonhoven kregen we een verza-
meling voorwerpen aangeboden die 
hebben toebehoord aan Jan Wille-
ring, vader van haar schoonmoeder, 
een onderwijzer die als dienstplichtig 
soldaat van 1916 tot 1919 was gesta-
tioneerd bij de kustwacht op Schier-
monnikoog. Behalve diverse formu-
lieren, boekjes, een groepsfoto en 
een studiecahier (hij liet zich in-
schrijven bij de Zeevaartschool) 
behoren tot de verzameling ook een 
aantal kledingstukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De groepsfoto van de kustwacht Schiermonnikoog. Jan Willering is de tweede persoon 
van rechts op de voorste rij.  
 
Werkgroep archivering 
 
Het werken aan de collectie ligt tijdens het zomerseizoen stil. Maar eind augustus 
gaan we verder met het inrichten van de boekenkasten en het verder inventariseren 
van de collecties die we van de heren Henk Koning en Piet Teensma hebben gekregen. 
De ruimte wordt inmiddels wel nuttig gebruikt: Har Tortike heeft er een ideaal atelier 
gevonden om aan zijn film over de eerste zomerhuizen te werken. 
 
Jaarboek 
Pas een kwart van de leden van 't Heer en Feer heeft het Jaarboek 2015 bij het Bezoe-
kerscentrum opgehaald voor de speciale ledenprijs van € 12,95. U kunt het ook laten 
opsturen (€ 4,- verzendkosten) door een email te sturen naar:  
penningmeester@theerenfeer.nl . 
Voor niet-leden is de prijs € 14,95 en is het boek te verkrijgen bij het Bezoekerscen-
trum en bij boekhandel Kolstein  
(ook online: http://schiermonnikoogshop.nl/jaarboek-schiermonnikoog-2015). 
 
 

mailto:penningmeester@theerenfeer.nl
http://schiermonnikoogshop.nl/jaarboek-schiermonnikoog-2015
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De kaart op het omslag is een gedeelte van een kaart van ca. 1735, die vermoedelijk 
vervaardigd is in verband met een geschil over de betonning van de vaargeulen. 
NB. Het zuiden is boven! 
(De afdruk van deze kaart is beschikbaar gesteld door Eddy Bakker). 
Te zien is hoe eilanders op het strand bezig zijn met het bergen (of plunderen?) van 
een op het strand gelopen schip. Linksboven is het wrak van de Prosperous te zien, 
een Engels schip dat op 3 november 1726 gestrand is. 
(Rijksarchief in Friesland, familiearchief Van Beyrna thoe Kingrna) 
  



Van de redactie 
 
Het derde nummer van de 18e jaargang. Naar aanleiding van '150 jaar badleven' 
kijken we in dit nummer terug naar 50 jaar geleden, toen - geloof het of niet - 
gevierd werd dat het 100 jaar geleden was dat het 'officiële' badleven begon. Dat 
de wereld er 50 jaar geleden toch wel wat anders uitzag en dat er over sommige 
zaken anders werd gedacht, blijkt wel uit enkele toekomstige plannen die genoemd 
werden in de toespraak van de Commissaris van de Koningin - bijvoorbeeld de 
aanleg van een vliegveld; dat dat niet doorgegaan is zal niet door veel mensen 
betreurd worden. Een andere wens die ook niet doorgegaan is en wat wel 
betreurenswaardig is, is de Oudheidkamer ... .. ! 
Een ander jubileum is de Got Tjark, die in zijn huidige gedaante ook al 150 jaar het 
centrum van het dorp markeert. 
In het licht van deze twee 150-jarige jubilea is de 85 jaar van de begrafenisvereniging 
(die niet alleen de v in die periode heeft verwisseld voor een f, maar ook van fonds 
veranderde in vereniging) dan misschien niet zo opmerkelijk, maar toch wel waard 
om genoemd te worden. 
Verder twee verhalen van en over Vredenhof - dit jaar en vorig jaar op 4 mei daar 
uitgesproken. 
En wat kort nieuws, enkele oude foto's, de rubriek 'bibliografie' en de rubriek 
'correcties en aanvullingen' - met een grote aanvulling over een tragische 
gebeurtenis met de reddingboot in 1921 - en als laatste (lest best?) de bestuurstafel, 
met o.a. een nieuwe voorzitter, nieuwe aanwinsten en een mededeling over het 
documentatiecentrum (hopelijk komt die oudheidkamer dan ook nog eens .. ). 
Tot slot: kennelijk is de aarzeling om kopij in te sturen nogal groot - maar dat hoeft 
echt niet. Wij zullen graag uw bijdrage ontvangen; dus aarzel niet en stuur het op! 
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50 jaar geleden – Schiermonnikoog 100 jaar badplaats 
 
Zoals in het vorige nummer van ’t Heer en Feer aangekondigd gaan we in dit nummer 
een blik werpen op de feestelijkheden in 1966, bij de viering van 100 jaar badplaats.  
Eerst nog even een bericht van dit jaar. Waarom vieren we dit jaar 150 jaar badplaats? 
Kennelijk heeft niet iedereen het goed begrepen, gezien een bericht van RTV Noord in 
augustus van dit jaar: 
 
Schiermonnikoog viert 150 jaar toerisme  
Precies 150 jaar geleden kwam de eerste toerist naar Schiermonnikoog. Het is 1866 
als eilandeigenaar Johan Erich Banck een stoomschip koopt om gasten uit Groningen 
over te zetten. Een nieuwe badplaats is geboren.  
Het 150-jarig feest wordt dit jaar uitgebreid gevierd. Hoogtepunt is het strandfeest dat 
zaterdagnacht met een groot vuurwerk, en een kleine 2000 mensen, werd afgesloten.  
 
(In het vorige nummer staat het ‘geboortekaartje’ van Schiermonnikoog als badplaats 
– er waren vóór 1866 echt al wel toeristen op het eiland geweest!). 
 
Maar …., we gaan kijken naar 50 jaar geleden aan de hand van een aantal krantenarti-
kelen uit dat jaar. 
 
Op 7 april 1966 stond er al een artikel in de Leeuwarder Courant:  
 

Na het baden port of cognac... 

Een eeuw badleven 
op Schiermonnikoog 

 
Schiermonnikoog gaat feestvieren het komende seizoen en daar is reden voor: 
in 1866 (dus honderd jaar geleden) is daar een begin gemaakt met een accom-
modatie voor badgasten. Streek-archivaris W. H. Keikes te Dokkum, die ook 
de „lytse pole" tot zijn werkgebied mag rekenen, ontdekte dat in oude paperassen 
en burgemeester K. Oosterhuis met zijn wethouders zeiden: daar moet wat 
aan gedaan worden. 
 
Een ijverige commissie is dies aan het werk getogen om het eiland en zijn gasten, 
midden in het hoogseizoen (27 juli-6 augustus), een gevarieerde feestweek voor te 
schotelen, te beginnen met een culturele avond en te eindigen met een daverend vuur-
werk. Verder staat er dan onder meer op het programma een optreden van het bekende 
Trio Hellenique, Gert en Hermien Timmermans, een discobal (met vara-man Frits 
Versteeg), het show- en dansorkest Atlas komt, de Stork Town Dixie Kids, Ilonka 
Biluschka, de Boerenkapel „De Martini-bloazers", het Noorder Ballroom-orkest en 



Nicky en de Shells, die een beat-avond voor de jeugd zullen verzorgen. Op een „ei-
lander avond” zullen de inwoners van Schiermonnikoog hun gasten een geheel eigen 
programma voorzetten. In de „oase van rust”, die Schiermonnikoog wil zijn, staat 
gedurende de feestweek een lunapark, onder meer met een autoscooter. „Daarna maar 
weer honderd jaar rustig aan”,  zegt voorzitter J. Kooistra van de feestcommissie. 
Gedurende het hele feest, maar ook daarna tot eind augustus, zal in het gebouw van de 
ulo-school aan de Willemshof een tentoonstelling „Honderd badseizoenen", verzorgd 
door de heer Keikes, te zien zijn. Het geheel biedt aspecten van Schiermonnikoogs 
historie in het algemeen, maar in het bijzonder uit de periode 1866-1966. Kaarten, 
prenten, foto's en een aantal historische voorwerpen zullen trachten een beeld te geven 
van de ontwikkeling van het eiland en het eilander badleven. Het ligt in de bedoeling 
ook te laten zien de sterke tegenstellingen tussen het badleven vroeger en nu. De 
streekarchivaris krijgt hiervoor de medewerking van musea en andere instanties, de 
opbouw van het geheel zal mee worden verzorgd door het Bureau Culturele Zaken. 
Het gemeentebestuur en de feestcommissie krijgen alle mogelijke medewerking van 
Domeinen en Rijkswaterstaat. Zo zullen er gedurende de feestweek boten varen om 
bewoners van de vastewal in de gelegenheid te stellen de avondfeesten bij te wonen. 
De Nof sluit op deze boten aan met een busdienst. 
Gistermorgen heeft de heer Keikes enkele aardige bijzonderheden verteld over het 
vroegere badleven op Schiermonnikoog. Zo bleek uit de archieven, dat het badleven 
op het eiland vroeger vooral bestond door die mensen, die naar het eiland trokken voor 
herstel van gezondheid. Er bestond dan ook een levendige medische begeleiding, niet 
alleen door de eilander dokter, ook nog door een „Kurarts" uit Davos, die in 
het badseizoen adviezen gaf in het exclusieve badhotel (dat in de twintiger jaren van 
deze eeuw instortte). De heer Keikes noemde ook enkele van die adviezen: niet langer 
baden dan een kwartier, maar voor zwakke personen en kinderen deze duur nog 
beperken tot vijf, twee of een minuut, of zelfs een enkele onderdompeling in het 
water — nooit meer dan één keer daags baden — eerst enkele dagen op het eiland 
uitrusten van de reis, pas dan te water gaan — en na het bad: een glas port of cognac 
om warm te worden. 
 
Op 13 juli : 
 

Schiermonnikoog stelde feestprogramma vast 
Schiermonnikoog heeft zijn feestprogramma ter herdenking van „100 jaar Noordzee-
badplaats" vastgesteld. Van 18 juli af tot en met 6 augustus is er al een bescheiden 
lunapark, maar op 27 juli wordt de tentoonstelling „Honderd badseizoenen” officieel 
geopend en dan volgt, te beginnen met een Eilander Avond een hele reeks -
feestavonden met onder meer het Trio Hellenique. The Stork Town Dixie-Kids, Jacky 
Schram („Glaasje op"), Gert en Hermien Timmermans en vele anderen. Het feest 
wordt op de avond van de zesde augustus besloten met een groot vuurwerk op het 
Wad bij de oude veersteiger. Overdag zorgt een speciale commissie waarin VVV, 
„Kerk en Recreatie". de attractiecommissie van VVV, de kampeerterreinbeheerder, de 
vereniging ,,Kampeervrienden van Schiermonnikoog" en de directeur van de NV Bad 



Schiermonnikoog vertegenwoordigd zijn dat er iets te doen is, zoals een historische 
landing, een historische badpartij, strandspelen, oriënteringsritten en een Neptunus-
feest. Voor de bewoners van de vastewal zal het mogelijk zijn de feestavonden te 
bezoeken: er rijden (vanaf Dokkum ) extra bussen en er varen extra boten. 
 
Uit de Leeuwarder Courant van 28 juli 1966: 
 

Groot feest op Schiermonnikoog 
Bij viering van „100 jaar 
Zeebad” blik op toekomst 

 
Schiermonnikoogs eeuwfeest (honderd jaar Noordzeebad) is begonnen. Gistermiddag 
heeft de commissaris der koningin in Friesland, mr. H. P. Linthorst Homan, de ten-
toonstelling „Honderd badseizoenen" in het voormalige gebouw van de ulo-school 
geopend, gisteravond hebben Schiermonnikogers in een bonte revue in de grote feest-
tent uiting aan hun vreugde gegeven. 
Het kon niet anders of bij de herdenking van „een eeuw badleven" werd ook de toe-
komst aan de orde gesteld. De commissaris deed dat in zijn openingstoespraak ook. 
Hij schetste in het kort de groei van het badleven, vooral na de laatste wereldoorlog en 
ging verder na wat er allemaal nog zal moeten gebeuren ter verdere vervolmaking van 
de toeristenaccommodatie. Hij noemde in dit verband het streekplan voor de Wadden-
eilanden van de Voorlopige Recreatieraad, waarin wordt gepleit voor conservering 
van natuurgebieden en waarin een „ruimtelijk kader" wordt aangegeven, waarbinnen 
de ontwikkeling van de Friese Waddeneilanden zich de eerstkomende jaren zal kun-
nen afspelen. De commissaris wees er op, dat in Nederland, waar dan ook, getracht 
moet worden de natuurgebieden zoveel mogelijk te behouden voor het algemeen nut. 
Om dat te kunnen zal bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een aantal slechte of zeer 
matige landbouwgronden in gebruik moeten worden genomen voor onder meer de 
verblijfsaccommodatie. 



 
Gistermiddag heeft de commissaris der koningin in Friesland op Schiermonnikoog de tentoon-
stelling “Honderd badseizoenen” geopend. Hier gegeven de genodigden zich naar het gebouw, 
waarin de expositie wordt gehouden. Van links naar rechts voorzitter Joh. Kooistra van de 
herdenkingscommissie, mevrouw Linthorst Homan, de commissaris mr. H.P. Linthorst Homan 
en burgemeester K. Oosterhuis van Schiermonnikoog. 
 
Op Schiermonnikoog zal de komende jaren nog heel wat moeten gebeuren. Volgens 
het streekplan voor ongeveer vijf en een half miljoen gulden, zeer globaal berekend. 
Deze voorzieningen hebben betrekking op: het opruimen van bunkers, aanleg en ver-
betering van fietspaden, reconstructie van wegen, aanleg van een parkeerterrein op 
Lauwersoog, inrichting van een vliegveld met verkeersgebouw, wachtaccommodatie 
bij de veerdam, een speelweide bij de Berkenplas, aanleg van strand- en badaccom-
modatie, liggelegenheid voor pleziervaartuigen, het maken van een jachthaven bij de 



oude veerdam, een recreatiegebouw, een Oudheidkamer, een kampeerterrein bij het 
dorp, in het noordwestelijk deel van de Johannespolder, een kampeerterrein in de  
Banckspolder, riolering van zomerhuizen-complexen en kampeerterreinen, het maken 
van sportvoorzieningen. 
Een gemeente van nog geen achthonderd inwoners kan de lasten die uit deze voorzie-
ningen voortvloeien, onmogelijk dragen, aldus de commissaris, die wees op de rnoge-
lijkheden tot het verkrijgen van rijkssubsidies maar ook op het belang van een goed 
bijgehouden gastenstatistiek. De zorgelijke positie van de overheidsfinanciën is er de 
oorzaak van, dat nu nog geen beslissing is genomen op aanvragen, die ten laste zou-
den komen van de Rijksbegroting 1966. Dit betekent echter niet, dat de gemeenten 
niet moeten komen met plannen voor het dienstjaar 1967. De vooruitzichten zijn som-
ber maar Gedeputeerde Staten zullen in elk geval proberen wat mogelijk is subsidies 
in de “Incoret-sector” voor Friesland te verkrijgen. Tot nu toe waren de resultaten 
bevredigend. 
De commissaris sprak er zijn vreugde over uit, dat Schiermonnikoog (met Vlieland) 
auto's op het eiland weert. Wat zou er anders overblijven van het begrip “oase van 
rust?”. Hij drong verder sterk aan op de verdere verbetering van het bestaande kam-
peerterrein. Er gaan steeds meer mensen kamperen en het valt op, dat het vooral de 
eigen landgenoten zijn, die de kampeerterreinen bevolken. Op Schiermonnikoog is er, 
wat de kampeerterreinen betreft, in vergelijking met de andere Waddeneilanden, spra-
ke van een achterstand. Schiermonnikoog zal in de nabije toekomst te maken krijgen 
met een op stapel staande wet, die een regeling wil voor de hygiëne op de kampeerter-
reinen. 
Burgemeester K. Oosterhuis voorzag in zijn welkomstwoord wel een groei van het 
aantal gasten, maar niet zo sterk als in sommige prognoses wel wordt gesteld. Als er 
een conjunctuuromslag komt — en er zijn tekenen die daarop wijzen — dan zal dit 
direct voelbaar zijn in de recreatieve sector. Ook hij wees op de niet te dragen fi-
nanciële consequenties van de uitbouw van de toeristenaccommodatie en herinnerde 
eraan, dat in vele gevallen het Rijk wel een bijdrage in de investeringskosten wordt 
gegeven, maar niet in de exploitatiekosten. De burgemeester kwam ook even op het 
begrip „oase van rust” en drong er bij de eilanders op aan hun auto aan de vastewal te 
laten en bij de toeristen geen voorwendselen te gebruiken om hun auto toch mee te 
kunnen nemen naar het eiland. Deze „rustverstoring” kunnen wij in de hand houden, 
aldus de burgemeester, maar wij kunnen er weinig aan doen, als in de drooggevallen 
Lauwerszee met artillerie geschoten zal worden. De afstand van Lauwerszee tot 
Schiermonnikoog is weliswaar tien kilometer, maar het kanongebulder zal deze ge-
makkelijk overbruggen. 
Voorzitter Joh. Kooistra van de herdenkingscommissie heette ook de genodigden 
welkom en bracht dank aan de velen, die aan de totstandkoming van de tentoonstelling 
en het feestprogramma hun medewering hadden verleend — hij noemde hierbij vooral 
de heren J. D. Wilkes uit Dokkum, „aan wie wij 90 procent van het programma te dan-
ken hebben” — en hoopte op een goede belangstelling voor „de tiendaagse veldtocht". 
Streekarchivaris W. H. Keikes, die indertijd in de archieven ontdekte, dat in 1866 een 
begin werd gemaakt met het badleven op Schiermonnikoog, hield een aantal „korte 
historische verkenningen”, onder meer langs een aantal eilander feesten, de ontwikke-



ling van de architectuur en de badmode. Hij bracht dank aan diegenen die hebben 
meegewerkt aan inrichting en opbouw van de tentoonstelling. 
Die expositie, door de heer Keikes opgezet in nauwe samenwerking met de heer C. 
Th. Booij uit Dokkum, omvat behalve een serie kaarten, tekeningen en foto's, ook een 
strandtafereel met twee dames in badcostuum (1893 en 1966). De heer Booij maakte 
een serie tekeningen van de ontwikkeling van de badmode voor dames van het prille 
begin van het Schiermonnikoger badleven tot 1965. De tentoonstelling, die zeer veel 
interessants te zien geeft, is aangevuld met een (verkoop)tentoonstelling van werk van 
Friese kunstenaars: schilderijen, etsen, litho's, wandkeramieken, gouaches en hout-
plastieken. De bezoeker zal zich min of meer aan het strand wanen: de vloer van loka-

len en gang zijn bedekt met een dikke laag 
zand. 
Gisteravond was de tent overvol —de 
kaarten waren al spoedig uitverkocht en 
velen moesten teleurgesteld naar huis 
terug — tijdens de eerste feestavond. Een 
„eilander avond”, geheel verzorgd door 
eigen krachten. Wel was de hulp inge-
schakeld van de NATU-regisseur Peter 
Brandsma en de pianist Luud Wester, uit 
Assen, maar de uitvoering, berustte bij de 
Schiermonnikogers zelf. Eerst gaf het 
eilander muziekkorps een concert en 
daarna kwam de revue eerst wat aarzelend 
op gang, maar al spoedig leefden de hon-
derden in de grote feesttent enthousiast 
mee. 
 
De heer Linthorst Homan met zijn echtgenote 
en in het midden burgemeester K. Oosterhuis 
van Schiermonnikoog bij het bezichtigen van 
de expositie. 

(foto archief Eddie Bakker) 



 
(archief Eddie Bakker) 
 
LC 8 augustus:  
 

Het enige droge zand... 
Schoenen  uit  op expositie op  

Schiermonnikoog 
 
De tentoonstelling „Honderd Badseizoenen op Schiermonnikoog", die bij het begin 
der feestelijkheden door de commissaris der koningin werd geopend, wordt door bad-
gasten en eilanders druk bezocht, Vooral de eerstgenoemde categorie is, mede door 
het ongunstige strandweer, sterk vertegenwoordigd. Op de expositie, waar lokalen en 
gang met een dik tapijt van duinzand zijn belegd, vindt men momenteel het enige zand 
op het eiland, dat droog is.... De grote hoeveelheid zand, die op de tentoonstelling te 
vinden is — een origineel idee van kunstschilder Bep Mulder — geeft aanleiding tot 
verrassende ervaringen. Kinderen voelen zich onmiddellijk thuis en beginnen te 
scheppen; bij velen gaan zelfs de schoenen uit.. 
 
En eveneens op 8 augustus:  
 
Vuurwerk besloot feestweek op Schiermonnikoog 
 
Schiermonnikoog heeft zaterdagavond zijn tiendaagse feest naar aanleiding van 
het honderdjarig bestaan van het badleven op dit eiland, besloten met een schitterend 
vuurwerk bij de oude aanlegsteiger. Dit trok veel publiek, want het weer was zeer 
gunstig, dit in tegenstelling tot eerder op de dag. De feestavonden in de grote 
tent bi j de openbare school hebben zich over het algemeen ook in een goede 
belangstelling mogen verheugen. Op de laatste avond, vlak voor het vuur-
werk, was de tent meer dan vol bij de beatavond, verzorgd door Nicky and The 
Shouts. 



Ook de andere avonden was er flink publiek. Voor het Trio Hellenique, voor het 
Noorder Ballroom Orkest, voor Gert en Hermien Timmermans en alles wat er verder 
nog geboden werd. Alleen toen de Stork Town Dixie Kids met Ilonka Biluschka op-
traden, was de belangstelling bedroevend. Waarschijnlijk heeft hierbij de omstan-
digheid een rol gespeeld, dat deze avond net op een zaterdag viel, toen veel badgasten 
vertrokken of net waren aangekomen. De „Eilander Avond" die op de openingsdag al 
zeer veel publiek trok — velen moesten toen worden teleurgesteld — is vorige week 
donderdag herhaald. Ook toen was er zeer veel publiek, dat enthousiast reageerde op 
het gebodene. 
De strandevenementen, die zouden worden verzorgd door een aparte com-
missie, konden geen doorgang vinden in verband met  het meesta l slechte 
weer, althans ongeschikt weer voor strandfeesten. Zo bleven de ouderwetse bad-
koetsjes en de badkleding van een kleine honderd jaar terug, ongebruikt. Men 
hoopt op Schiermonnikoog, dat er toch nog eens een paar zomerse dagen zullen 
komen, zodat alle voorbereiding niet voor niets is geweest. 
De tentoonstelling „Honderd badseizoenen" in de voormalige ulo-school trok 
ongeveer vierhonderd bezoekers tot nu toe. Tot nu toe, want het ligt in de 
bedoeling, dat de expositie in elk geval tot half augustus en misschien nog 
wel iets langer blijft. 
 
Begrafenisvereniging 85 jaar 
 
De Begrafenisvereniging Schiermonnikoog bestond in april 85 jaar. Hoewel daar niet 
veel bij stilgestaan is, leek het ons toch wel goed om er enige aandacht aan te besteden 
in ons tijdschrift en de eerste notulen uit het (eerste) Notulenboek – van 1931-1958 –  
hier af te drukken.  

Er is gekozen voor de bestuursvergaderingen in het eerste jaar tot en met de eerste 
Algemene ledenvergadering. 
Het verslag van elke vergadering is ondertekend door de Voorzitter en de secretaris- 
Penningmeester. 
 



 
Oprichting 
In het jaar 1900 een en dertig is te Schiermonnikoog opgericht een begravenisfonds, 
om te bevorderen dat de begravenissen zoo plechtig mogelijk gebeuren en ten einde de 
afgestorvene en de naast bestaanden der gestorvenen de meeste eer te bewijzen. 



Dit begravenisfonds is naar een paar voor afgaande opgeroepen vergaderingen tot 
stand gekomen met 156 leden, zoodat dit fonds is vastgesteld bij Regelement van 21 
April 1931 en is in dat Reglement vastgesteld dat alle kosten welke gemaakte moeten 
worden voor het afleggen van de gestorvene het omzeggen het kisten van de gestorve-
ne het grafmaken klokluiden en het dragen door het fonds worden gedragen Het be-
stuur t welke door de laatste vergadering gekozen is Bestaat uit de Heeren 
H B  Kievit voorzitter 
J C Visser Secretaris Penningmeester 
J Coolen } 
J Dobbinga }Commissarissen  
E Hoekstra } 
 
Bestuur vergadering op den 16 juni 1931 des na/m negen uur in het Hotel Wierenga  
Aanwezig het bestuur, behalve den Heer E Hoekstra. Voorlezing van het verslag der 
oprichting begravenisfonds –geen opmerkingen, alzoo goedgekeurd. 
Uitreiking van het Costuum en Hoed aan den bode, welke voor dat doelbij deze ver-
gadering was uitgenodigd. Na een kleine opmerking werd het Costuum enz goedge-
keurd. De kosten bedragen vijf en zeventig gulden vijftig cent (f. 75.50). 
Voor het aanschaffen van het Costuum enz neemt het bestuur elk een renteloos aan-
deel groot tien gulden (f 10) het overige gedeelte zijnde vijf en twintig gulden vijftig 
cent (f 25,50) werd bepaald deze gelden uit de kas te betalen. 
Bespreking dat bestuurs vergadering en algemene vergaderingen steeds om de beurt in 
het  Hotel v/d Werff en Wieringa worden gehouden 
Het bestuur treed elk jaar een, volgens rooster af en het eerste jaar den Heer Kievit 
vervolgens de Heeren Hoekstra Coolen Dobbinga en J C Visser. Het afgetreden be-
stuurslid is dadelijk weer herkiesbaar 
Besproken is wat het bestuur zou doen, aangaande het kleed en de baar. Het bestuur 
acht het wenschelijk dat die voorwerpen als eigendom aan het fonds komen  
Den Heer Coolen zou eens vernemen bij de diaconie aangaande het kleed Tevens 
informeren wat de kosten zijn 
Den Heer Kievit zou bij de Burgemeester informeren, of het fonds de baar voor de 
kostende prijs kon overnemen 
Bij rondvraag niets meer aan de orde zijnde, wordt deze vergadering gesloten des 
namiddags half elf uur 
 
Bestuursvergadering den 2 Juli 1931 des na/m half negen in het Hotel v/d Werff 
Afwezig zonder voorkennis den Heer E Hoekstra. Deze spoedvergadering is na aan-
leiding, de baar waarvan melding is gemaakt in de vorige Notulen. Volgens verslag 
van den Heer Kievit, heeft de Burgemeester geen bezwaar voor overneming der baar 
door het fonds doch met die verstande dat het fonds de baar dan zelf ook bergen moet. 
Nauw overleg zal nog eens gevraagd worden bij de timmerman Hooghart. aangaande 
de kosten van verbouwing doodenhuisje op het Kerkhof indien dit tot stand komt. Zoo 
zal een adres ingezonden worden bij Burgemeester en Wethouders voor overname der 
baar. 



Verder is besproken de kosten voor personen beneden 25 jaar. Besloten is door het 
bestuur dat kinderen beneden een half jaar wordt niet door het begravenisfonds ver-
goed, tot 10 jaar wordt maar eenmaal omgezegd door de bode en is bepaald dat daar-
voor een vergoeding wordt gegeven van f 7,50, voor deze personen wordt steeds de 
kinderbaar gebruikt met 4 a 6 dragers naar gelang de ouderdom. Voorts beschikt het 
fonds voor een aflegger. Van deze bestuurs aannemingen wordt door de Voorzitter 
met de aanstaande ledenvergadering ter kennis gebracht. Na rondvraag niets meer aan 
de orde zijnde wordt deze vergadering des namiddag tien uur gesloten.  
 
Bestuursvergadering den 8 September 1931 des na/middags acht uur in het hotel 
Wieringa. Aanwezig het geheele bestuur. 
Bespreking het geval M. Wielema aangaande het dragen. Voor dien bespreking is 
uitgenoodigd M. Wielema, alsmede de bode Kalfbeek. 
De voorzitter vraagd Wielema of hij verklaard heeft aan eenige  mede dragers, dat hij 
niet weer mede dragen wou waarop hij ontkennend antwoord.  
De bode Kalfbeek heeft op last van de voorzitter de personen welke het gezegd zou-
den hebben gehoord, nogmaals gevraagd of zij dit volhielden, waarop de personen 
hebben geantwoord van ja. Na hierover van gedachten te hebben gewisseld en Wiele-
ma er op stond om mede te dragen heeft het bestuur beslist, dat aangezien er elf dra-
gers zijn, dit dan in het vervolg moest rolleeren, en de bode opgedragen hiervoor in 
het vervolg zorg te dragen (nb: er waren 10 dragers nodig voor de baar; zie foto). 

 
Hierna deelt de voorzitter mede dat de gemeente de baar aan het fonds heeft overge-
dragen voor de kostende prijs, zoodat hierna de bespreking plaats heeft voor de ver-
bouwing van het lijkenhuisje op het kerkhof wat mede brengt het bergen van de baar, 



daar dit huisje iets te klein is, zoodat het iets vergroot moet worden naar voorafgaande 
informatie van de koster is dit werk opgedragen aan de timmerman Vromen voor de 
prijs van f 20,- Vervolgens komt de voorzitter met het voorstel, om in het vervolg voor 
kinderen van 0 tot ½ jaar f 2,- te betalen, voor het dragen van het lijk, daar in de vori-
ge vergadering was vastgesteld om voor kinderen van 0 tot ½ jaar niet voor de kosten 
van het fonds begraven zou worden. Na eenige bespreking wordt het voorstel van de 
voorzitter met algemeene stemmen aangenomen. Na rondvraag niets meer aan de orde 
zijnde, wordt deze vergadering gesloten des na/middags half elf uur. 
 
Vergadering den 9 Januari 1932 des namiddags 8 uur ten huize van de voorzitter. 
Aanwezig het geheele bestuur. Na opening der vergadering leeds de secretaris de 
notullen der voorige vergadering voor, welke zonder aanmerking werden goedge-
keurd. 
Verder bespreking van verschillende voorstellen, voor de eerst komende Algemeene 
vergadering, welke werd vastgesteld 27 januari 1932 des na/m 8 uur in het Hotel van 
der Werff. Tevens werden aangewezen de Heeren C Colmer en M Boekhout voor het 
nazien van de rekeningen van de penningmeester. 
Na nog eenige besprekingen van huishoudelijke onderwerpen werd deze vergadering 
gesloten des na/m half elf uur. 
 
Algemeene ledenvergadering den 27 Januari 1932 des na/m 8 uur in het Hotel v/d 
Werff. 
Volgens presentielijst aanwezig 28 leden; van het bestuur afwezig wegens ongesteld-
heid de Heeren Coolen en Hoekstra. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, gezien de tamelijk bezochte 
vergadering, 28 van de 162 leden, had dit beter kunnen zijn, te meer omdat het de 
eerste algemeene ledenvergadering is, en ieder toch nog al eens nieuwsgierig is hoe 
het fonds werkt. Tevens spreekt de voorzitter aangaande de oprichting van het fonds 
en wat alzoo in het afgelopen jaar in de bestuursvergaderingen naar voren is gebracht 
voor verbetering, en over de eerste uit Gaven en verzoekt aldan de secretaris Pen-
ningmeester een overzicht te geven aangaande de stand van het fonds, waaraan wordt 
voldaan. 
Uit het verslag van de secretaris Penningmeester blijkt dat het fonds afgeloopen jaar 
162 leden telde, met een inleg geld van f 383,- en Contributie f 402,25, totaal f 785,25. 
Uitgaven f 230,22, over het jaar is overgeboekt van inleggeld f 9,-, zoodat een totaal 
saldo van f 555,03. 
Afgegaan 3 leden, bijgekomen voor 1932 7 leden, alzoo 1 Januari 1932 166 leden. 
Voor de kas naziening waren aangewezen de Heeren Boekhout en Colmer, waarvan 
den Heer Boekhout verslag uit bracht van hunne bevindingen, en conform bevonden 
waarna hij de Penningmeester hartelijk bedankte voor zijn accuraat beheer der gelden. 
Ten eerste moet volgens rooster aftreden den voorzitter den Heer Kievit welken bij 
acclamatie wordt herkozen. 
Vervolgens komt de voorzitter met verschillende voorstellen, reeds door het bestuur in 
de bestuursvergaderingen besproken. Ten eerste het overnemen van het oude materiaal 
zijnde baren en kleed. Naar verschillende opmerkingen werd het bestuur gemachtigd 



daarin eigenhandig te handelen. Verder om f 18 uit de kas disponibel te stellen en te 
voegen bij het gekweekte spaarpotje groot f 32,00 teneinde de f 50 renteloos voor-
schot t welke is genomen voor de aanschaffing van het costuum der bode en eens 
geheel af te lossen, wat met algemeene stemmen werd aangenomen. 
Verder dat personen komende van elders boven de 60 jaar een inleg geld moeten beta-
len, en wel van af 60 jaar de gehele Contributie, wat nog al eenige discussie opwierp 
doch ten slotte aan het bestuur overliet, om daarmee naar hunne goedvinding te hande-
len. Vervolgens dat na afloop van het eerste halfjaar van het loopende jaar nieuwe 
leden kunnen worden aangenomen  en betalen dan als nog de halve Contributie voor 
dat jaar. Wordt aangenomen. 
Inwonende kinderen, boven 25 jaar welke lid zijn en de halve Contributie betalen, 
betalen wanneer zij zelfstandig komen te staan het dubbele van hun eerste Contributie, 
welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Vervolgens zusters en 
broers welke samen een huisgezin vormen kunnen lid worden, als dan treed de oudste 
op als hoofd van het gezin en betalen de andere de halve Contributie, doch worden 
niet aangenomen boven 65 jarige leeftijd. Dit voorstel wordt naar uit een zetting met 
algemeene stemmen aangenomen. Bij rondvraag vraagt den heer Scheepstra als het 
niet gewenst is, dat het dienst doend personeel, niet op zekeren ouderdom moet aftre-
den. Dit voorstel vond grond maar geeft nog al eenige discussie wat het aantal jaren 
betreft 60 of 65 jaar. Na stemming werden uitgebracht 14 stemmen voor 60 jaar en 13 
stemmen voor 65 jaar alzoo  aangenomen na 60 jarige leeftijd aftreden. 
Vervolgens vroeg den Heer Burgemeester het woord, welke het jeugdige fonds schets-
te en was boven zijn verwachting, zoo goed geslaagd en roemde het bestuur, dat zoo 
met kracht en volharding het goede heeft tot stand gebracht want volgens spreker licht 
het voornamelijk aan het bestuur voor de goede uitwerking van het fonds. Verder niets 
meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering na vooraf den Heer Burge-
meester bedankt te hebben voor zijn hartelijke woorden het bestuur toegesproken en 
hierna sluiting tot een volgende algemeene vergadering na/m 10 uur.  
 
 
Vredenhof 
 
WybJan Groendijk 
 
Elk jaar op 4 mei wordt de herdenking begonnen in de Got Tjark met een verhaal over 
één van de mensen die genoemd staan op de plaquette in de noordmuur van de kerk. 
Hierop staan de namen genoemd van hen die in de Tweede Wereldoorlog ten gevolge 
van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen, hetzij op het eiland, hetzij in den 
vreemde. 
Dan de tocht naar Vredenhof, waar de volksliederen worden gespeeld van alle natio-
naliteiten die daar begraven zijn, de twee minuten stilte en het Wilhelmus. Sinds 2015 
wordt ook op Vredenhof door WybJan Groendijk een verhaal verteld over één van de 
jongens die daar begraven liggen. Het leek ons goed om ook die verhalen in ’t heer en 
Feer af te drukken. Hier volgen de verhalen van zowel 2015 als 2016. 
 



Vredenhof 4 mei 2015 
 
Douglas Pearce  
 

Geboren op 1 februari 1920, gestorven in de 
nacht van 27 op 28 juni 1942. 
 
Zoon van Thomas Pearce en Kathleen Soward 
Pearce, beide geboren in Engeland; vader afkom-
stig uit Stratford on Avon, moeder uit Londen.  
Ze emigreren naar Canada en gaan wonen in het 
plaatsje Maple Ridge, Manitoba, een provincie 
midden in Canada. Hier bestieren ze een boerde-
rij. 
Moeder Kathleen komt al op jonge leeftijd te 
overlijden, en zo bleef haar man achter  met een 
boerderij, en 6 kinderen. 
Douglas, in de familie werd hij “Doug” genoemd, 
werd een echt natuurmens en was een groot die-
renliefhebber - zo hield hij konijnen en reed erg 
graag op zijn paard. 
 
Dit kon hij goed  combineren met het bezoeken 

van dansavonden die in de omgeving - vooral ‘s winters - op zaterdag werden gehou-
den. Hij spande dan een paard voor een slee, en ging zo op stap. 
Een andere speciale hobby was het lid zijn van de zgn. “calf-club”: op jaarmarkten in 
de omgeving werd er altijd een competitie gehouden met een kalf als “hoogste” punt  
– dit kalf moest nl. opgetild worden. 
Doug won er vaak  prijzen mee, zelfs een keer een verzorgde reis naar Toronto 
Op school kon hij zijn dieren niet meenemen en zocht hij zijn heil in hockey - hij werd 
een niet onverdienstelijke beoefenaar van deze sport. 
 
Na de inval in Polen door de Duitse Wehrmacht in 1939 meldde hij zich aan bij de 
Canadese luchtmacht. Hij vond dat hij wat moest doen tegen Hitler; maar ook speelde 
de financiële verdienste mee, want een toekomst in de boerderij was er niet. 
Deze aanmelding werd toen niet gehonoreerd. 
Een jaar later had hij meer succes - op 8 nov 1940 kon hij gelijk blijven.  
Een week later kreeg hij bericht, dat hij ook welkom was bij de Royal Canadian 
Mounted Police; hier had hij graag bij willen dienen. Zijn zuster Daisy, schreef mij 
dan ook eens, hoe anders het er had uitgezien, als hij maar een week had gewacht. 
 
Op 4 augustus 1941 slaagde hij voor de opleiding wireless-operator/air gunner en 
kreeg hij zijn sergeant strepen als beloning; en… 2 weken verlof, welke hij thuis 
doorbracht. 



Eind augustus 1941 nam hij afscheid van zijn vader, zijn broers: Albert, Bob, en Ken, 
en van zijn zusters Dorothy en Daisy. 

 
Aangekomen in Engeland, volgden nieuwe trainingen, 
waarna Doug in januari 1942 ingedeeld wordt bij het 415e 
Canadese Squadron. Het was één van de squadrons, die 
zich bezig hielden met het leggen van mijnen, en het 
aanvallen van vijandelijke konvooien. 
Op 5 juni werd dit squadron gestationeerd in North Coa-
tes een plaatsje aan de zuidoostkust van Engeland. 
De vaste bemanning van Doug's vliegtuig, een Hampden, 
bestond uit: de piloot, de 27- jarige Irving Walter Garvin, 
afkomstig uit Edmonton. Garvin was een erg geliefde 
piloot; niet alleen om zijn vliegerskwaliteiten, maar voor-
al ook door zijn typische Joodse humor. Observer was 
Tom Billard, en verder twee radiotelegrafist/schutters, te 
weten: Boyd Allison Dakin uit Berwick, Nova Scotia en 

natuurlijk Doug Pearce. 
North Coates zou voor hen, zoals voor 
zo velen, de laatste basis worden.  
 
Bij één van de vluchten ging het nog 
net goed; toen keerde zijn vliegtuig 
terug met meer dan honderd gaten in 
de romp van het vliegtuig, een niet-
geëxplodeerde granaat in de benzine-
tank, en er was een granaat door de 
achterkant van het vliegtuig, tussen de 
benen van Doug door, omhooggescho-
ten, waarbij hij op het eind van zijn 
weg een machinegeweer in schroot 
veranderde. 
 
Doug zijn laatste vlucht zou in de 
nacht van 27 op 28 juni 1942 plaats-
vinden.  
Aan boord was de zieke Tom Billard 
vervangen door de observer Vincent 
Whelpley, die kort tevoren zijn vaste 
piloot         foto genomen op de basis, 
midden juni 1942                                 
had verloren. 
De Hampden AT 245 was één van de 4 
vliegtuigen van het 415ste squadron die deze nacht uitvlogen voor een “shipping-
strike”: een aanval op schepen op de Noordzee. 



Garvin’s vliegtuig vloog te dicht langs de kust van Schiermonnikoog en kwam zo 
binnen schootsafstand van de Batterie bij het Strandhotel.  
In een Duits rapport lezen we dan om 12.10 uur middernacht: “Abschuss, ein Flug-
zeug sturzt brennend ins wasser auf 300 meter Entfernung”.  
Al in de vroege ochtend uren van de 28e juni spoelden de lichamen van Dakin en 
Whelpley ter hoogte van de vuurtoren aan. Het lichaam van Doug kon ‘s middags 
worden geborgen. Alle drie werden ze 2 juli op het Vredenhof begraven. 
Garvin’s lichaam spoelde pas 2 weken later aan op het Duitse eiland Juist en werd 
eerst daar begraven. Na de oorlog is hij herbegraven op Commonwealth war graves 
cemetery van Sage, een plaatsje vlakbij Oldenburg. 
 
In 1968 zou Doug’s zuster Dorothy het graf van haar broer bezoeken. 
Nadat ik contact kreeg met de familie in 1988, zou zijn jongste zuster Daisy nog 2 
keer het graf bezoeken, met in haar gevolg een dochter en nichten van Doug. 
Ook een goede vriend van Doug, die samen met zijn bemanning in een hut woonde op 

de basis, Douglas 
Stallard, bezocht 
nog enkele malen 
zijn graf 
Doug’s broers en 
zusters zijn nu 
overleden, maar 
nog is Doug niet 
vergeten - iets wat 
mag blijken uit het 
huidige bezoek van 
4 familieleden van 
Doug’s zusters en 
broers. 
 
 
 
 

Bezoek van de familie van Pearce in 2006  
 
4 mei 2016 Vredenhof 
 
Ernest Frederick Matthews 
 
Geb. 18 juli 1920 
Gest. 2 maart 1941 
 
Dit staat op zijn steen, maar er is meer. 
 



Dit jaar is het 75 jaar geleden dat hij hier zijn rustplaats vond; ook dit jaar is het 25 
jaar geleden dat ik zijn verhaal - dankzij het contact met zijn broer –  kon beginnen op 
te tekenen. 
Elk graf heeft zijn verhaal: de één wat korter, de ander wat langer. 
Vandaag  op 4 mei neem ik u mee in het verhaal van Ernest Frederick Matthews; door 
familie en vrienden Ernie genoemd.  
Ernie was een zoon van John Frederick en Annie Matthews, woonachtig in Liverpool. 
De familie heeft het niet breed, omstreeks 1920 
Teruggekomen van het front van de Eerste Wereldoorlog lukt het vader niet om werk 
te vinden in het vak wat hij voor de oorlog leerde, nl. bakker. 
Hij moest dan lid zijn van de bakkers vakbond; maar om dat te worden moest je eerst 
werkzaam zijn als bakker.  
Toch lukt het zijn ouders om Ernie een goede scholing te geven en hij blonk uit in 
verschillende sporten, met als favoriet voetbal en cricket; zwemmen vond hij maar 
niets. 

 
vader en moeder(Annie and John Frederick) Matthews en Ernest; ong 1927 
Dertien en een half jaar blijft Ernie enigst kind; maar op 28 februari 1934 krijgt hij er 
een broertje bij. 
Ernie mocht de naam bedenken; het moest een korte naam worden. Het werd AL, 
maar dat was voor zijn ouders toch iets te kort en zij maakten er Alan van. Voor Ernie 
bleef hij AL. 
Tijdens een interview met Alan heb ik volgende opgetekend.  
 
Alan Matthews  over zijn broer en daarna. 
 



Nadat mijn broer de school verliet op 14 jarige leeftijd, nam hij een baan aan bij een 
wol firma. Het was in die tijd niet makkelijk werk te vinden, en hij was er ook niet erg 
gelukkig; hij wilde wat van zijn leven maken. 
Hij wilde meer avontuur, en zo besloot hij op een dag zich aan te melden bij de Royal 
Air Force. Het is dan april 1939. 
Moeder was er niet blij mee, maar dacht nog: hij wordt toch niet toegelaten. Maar dat 
verliep anders - hij slaagde voor het toelatingsexamen en begon een nieuwe loopbaan 
bij de RAF.  
Vlak voor de oorlog uitbrak - september 1939 - had hij de basiscursus doorlopen en in 
december van dat zelfde jaar kreeg hij zijn luchtdoop; dit als onderdeel van zijn radio-
telegrafist opleiding en zo werd het ernst. 
In het jaar 1940 slaagde hij voor deze en voor de airgunners opleiding. Hij wordt be-
vorderd tot sergeant en vader en moeder zijn dan apetrots.   
Eind 1940 wordt Ernie operationeel en wordt hij gestationeerd bij het 51e squadron 
met Dishforth als basis. 
De winter van 1940/41 is een hele koude en vele bombardementsvluchten konden niet 
worden uitgevoerd. 
Dat is de reden dat Ernie nog een paar keer thuis kon komen met verlof. 
Tijdens zij laatste verlof werd het mij duidelijk hoe zwaar het was voor Ernie.   
Zijn 21ste verjaardag stond voor de deur en toen er gevraagd werd wat hij wenste voor 
zijn verjaardag was het antwoord; het is zinloos om hierover na te denken misschien 
ben ik er al niet meer. 
Toen hij vertrok van zijn laatste verlof, ging alles anders dan gewoonlijk: nam hij 
normaal afscheid thuis, nu ging hij ook langs een paar goede vrienden. 
Maar moeder, tante en ik besloten ook naar het station te gaan, zonder medeweten van 
Ernie, en daar wachten we hem op. 
Kort voordat de trein vertrok verscheen Ernie; nog net even tijd om “tot ziens” te 
zeggen, sprong hij op de rijdende trein, en verdween in de tunnel van het station. 
Eind februari ontving ik een telegram voor mijn 7e verjaardag van Ernie, ik had nog 
nooit een telegram ontvangen en vond het geweldig. 
Een 2e telegram kwam de volgende dag aan, maar ditmaal geen gelukstelegram. Moe-
der viel flauw en ik begreep er niets van: een telegram ontvangen was toch leuk!  
Het lukte mij niet moeder bij bewustzijn te krijgen en toen ben ik naar de buurvrouw 
gehold. 
Ernie was vermist stond in dit telegram.  
Later kwam het bericht binnen dat hij begraven was op Schiermonnikoog. 



Wat was er gebeurd? 
 
Het is zaterdag 1 maart half 8 ‘s avonds 
als de Whitley  MH-Q for Queenie op-
stijgt  van Dishforth met nog 130 andere 
bommenwerpers – target: Keulen. 
Aan boord 5 vliegers: piloot Victor Bruce, 
2e piloot Ronald Smith, navigator Regi-
nald Huston, radio telegrafist Ernie Mat-
thews en staartschutter Arthur Mather. 
 
Om 23.15 uur komt in Engeland het be-
richt binnen; “mission completed”,  en 
begint de bommenwerper aan de terug-
tocht. En dan blijft het stil. 
Zondagmorgen  omstreeks 08.45 uur komt 
bij de reddingsdienst van de Duitse lucht-
macht, met als basis Norderney, het be-
richt binnen dat een Engelse bommenwer-
per een noodlanding heeft gemaakt op een 
zandbank in de monding van de Eems. 
Het zal u duidelijk zijn, dat is het vliegtuig 
van Ernie; er is een geslaagde noodlanding 
gemaakt en het lukt de hele bemanning om 
op het dak van het vliegtuig te klimmen. 
Het is steenkoud die nacht: in het water 
drijven ijsschotsen,  het waait hard,  en het 
ijskoude water spoelt regelmatig over hun 
benen. 
Wat zullen ze blij geweest zijn toen het 
licht werd, en vooral dat ze gezien waren. 
 
Maar dan gaat het toch nog mis. Een 
Duits watervliegtuig landt nabij het vlieg-
tuigwrak, een opblaasboot komt langszij, 
en het lukt de Duitse redders 3 vliegers 
veilig aan boord van het watervliegtuig te 
krijgen. 
Krantenbericht uit 1941 

Het gaat harder waaien - hogere golven en een zwaar beladen watervliegtuig. 
Het opstijgen mislukt, het vliegtuig slaat om en eenieder komt in het water terecht. Dit 
wordt voor de drie, door en door verkleumde, Engelse vliegers fataal. Ze verdrinken. 
 



De lichamen van Smith en Huston spoelen op Borkum aan, en krijgen daar hun tijde-
lijke rustplaats (na de oorlog worden ze overgebracht naar de Sage Commonwealth 
War Graves Cemetery bij Oldenburg).  
Ernie’s lichaam spoelt op 12 mei aan op Simonszand, en naar Schiermonnikoog over-
gebracht . 
Hier wordt hij geïdentificeerd dankzij zijn naam geschreven op zijn bretels, hier 
speelde Nico Faber nog een rol. Hij was bij de identificatie aanwezig en zag dat Ernie 
bretels droeg en wees de aanwezige Duitsers erop dat daar misschien wel een naam op 
was geschreven. En dat bleek het geval. 
Op 14 mei 1941 om 17.00 uur is dan zijn begrafenis; geleid door een Duitse dominee 
afkomstig van Borkum. 

 
50 jaar later zou zijn broer Alan voor het eerst aan het graf van zijn broer staan. 
Dertien bezoeken over en weer volgden. Er ontstond een vriendschap, welke tot aan 
de dag van vandaag duurt. 
En op dit moment denkt er in Liverpool, iemand  aan u allen hier op deze begraaf-
plaats aanwezig. 
 
“Only those who are forgotten are truly dead”.  
 
 
 
 



 
 
 
 



Kort nieuws 
 
Eendenkooi 
 
Van Gerard Mast, de expert op het gebied van Friese eendenkooien, kreeg de redactie 
een e-mail met het volgende bericht. 
Hij had een bericht gekregen, met daarin het volgende:  
in een Dorpsbode uit 1978 stond het volgende grafschrift: 
1789 den .. maius is Aeuke Dirks Kooiker overleden int 30 ste [iaars] ... ouderdoms ... 
begraven 
No 21’ 
En of hij een scan van dat artikel kon krijgen. 
Het volgend kon hem toegestuurd worden. 

 
Gerard schreef hierover:  
Auke is de zoon van de latere kooiker Dirk Reinders en Trijntje Tiemens. Zij moet de 
eerste vrouw van Dirk zijn geweest. Auke Dirks noemt zich naar het beroep van zijn 
vader, maar is zelf, denk ik, geen kooiker geweest.  
Hij schreef daarbij:  
Hier een stukje tekst uit mijn biografie van deze kooi op Schiermonnikoog (ten zuiden 
van de boerderij van Holwerda):  



 
Het volgende huurcontract geldt voor de jaren 1766 tot 1775 en is gedateerd 1 mei 
1766.  
‘De Hoog Wel Geboren Heer J.W. Stachouwer Vrij, Erff Heer van de Heerlijkheid 
Schiemonik-Oog als Verhuurder ter eenre sijde , en Dirk Reinders en Aaltie Tjepkes 
Egtelieden wonagtig tot Anjum [gehuwd te Anjum 28-11-1762] als Huurders ter ande-
re sijde, bekennen en verklaren bij desen verhuur en ingehuurt te hebben sijn Hoog 
Wel Geboren: Vogelkoij gelegen op dese Heerlijkheid, beneffens Huis tuin en Land, 
daar bij behorende op Conditien en voorwaarden als Volgt (…) 
Ten 1sten De Huurders sullen overdragen worden, het gebruik van ’t huis tuin en land, 
benevens de kooij, (…) 
 
Gerard Mast is bezig met een boek over 400 kooien in Fryslân; daarvan bestaan er nu 
nog 27. De titel van het boek is ‘Eendenkooien in Fryslân (1450-2015), Een studie 
naar hun ouderdom, verspreiding, levensduur en aanverwante zaken’.  Het hele leven 
van zo’n kooi wordt beschreven – het gaat ook over mensen die met het fenomeen te 
maken hebben en ook over mensen met familienamen die naar een kooi verwijzen. 
 
Verhaal Henk van der Wijk 
 
Wij woonden eind 1945 bij de vuurtoren. Mijn vader was nl. vuurtorenwachter. Onze 
buurman was Van Seijst, de andere buurman heb ik nooit gezien en zodoende weet ik 
ook geen naam.  
Maar er gebeurde iets waar ik elk jaar aan moet denken. Op 5 oktober 1945 was ’s 
avonds vliegende storm, met regen, hagel, natte sneeuw en donker. We hadden mej. 
Tini Visser, onderwijzeres in Amsterdam op visite. Plotseling werd er op de ramen en 
achterdeur gebonsd door buurman Van Seijst, met de mededeling dat er iets op strand 
was. Maar wat? Dit had hij van de vuurtorenwachter gehoord die de wacht had. 
Buurman Van Seijst kwam mijn vader halen om naar strand te gaan. Daar vonden ze 
en sloep met mensen. Het  schip, een Noor, was gestrand of op een mijn gelopen. Dat 
weet ik niet meer. 
De bemanning werd naar Hotel van der Werff gebracht. Alleen de kapitein kwam bij 
Van Seijst thuis op bed te liggen in de kamer. Hij had een grote hoofdwond. Het hoofd 
zat helemaal in het verband. De andere dag heb ik de kapitein een trosje druiven ge-
bracht n.b. uit zijn eigen schip. De kapitein had nog een foto van zijn vrouw kunnen 
redden, maar deze was gestolen wat hij heel erg vond.  
Waarom moet ik hier elk jaar op 5 oktober aan denken? Wel, op die dag was mijn 
moeder jarig! 
Toch een heel avontuur voor een jongetje van 8 jaar. Het heeft wel indruk gemaakt en 
dat ook nog op de verjaardag van je moeder. Om nooit te vergeten. 
 
Schiermonikoog in Zuid Afrika 
 
Harm Bentum vertelde dat hij eind jaren 60 van de vorige eeuw, toen hij bij Hotel van 
der Werff werkte, kennis gemaakt had met bewoners van Schiermonikoog: Jac. Van 



der Goot en zijn vrouw. Ook in de jaren daarna is het echtpaar Van der Goot nog ver-
schillende keren op het eiland geweest: Op weg van of naar Zwitserland, waar Van der 
Goot stieren kocht voor zijn bedrijf in Zuid Afrika. Een bedrijf met een oppervlakte 
van ongeveer de provincie Friesland (het controleren van het hekwerk om zijn lande-
rijen deed Van der Goot per helikopter), waar ook nog Vlielant en Amelant op liggen. 
De familie Van der Goot komt oorspronkelijk uit Workum. 
Het bedrijf is nu overgenomen door een zoon en een schoonzoon, waarvan de eerste in 
Schiermonikoog woont en de tweede in Amelant.  
Cor de Boer zei eens bij het biljarten tegen Harm dat hij en Vola naar Zuid Afrika 
zouden gaan; Harm vertelde hem toen over zijn contacten met Van der Goot.  
Cor en Vola zijn in 1991 in Schiermonikoog geweest en daar heel gastvrij ontvangen 
door de toen 90-jarige Van der Goot.  
 
 
9 december  2016 - de Got Tjark 150 jaar als kerkgebouw in gebruik 
 
Arie van der Stoep 
 
Gedeeltelijk verstoken achter de hoge haag van het kerkhof staat één van de gezichts-
bepalende gebouwen  van ons dorp. Het is, zonder opdringerig te zijn, toch opvallend 
aanwezig. Het hoort er gewoon bij. 
Een ieder die hier woont of als gast verblijft komt er wel eens langs of is er binnen 
geweest. De Got Tjark. Op 9 december dit jaar bestaat het kerkgebouw 150 jaar. 
 
In het kort de geschiedenis van het kerkgebouw uit de begintijd:                  
Zo rond 1860, - bijna elke eilander was toen lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, 
- was het toenmalige kerkje aan de Langestreek zo bouwvallig geworden dat de kerk-
gangers vaak van zitplaats moesten veranderen als het ging regenen. Waarom ? Van-
wege de gestaag neertikkende waterdruppels door het lekkende dak. Uit een rapport 
van Rijkswaterstaat van 1862 bleek dat alle houtwerk van het kerkgebouw verrot was, 
de staat van de muren was nog redelijk. 
De constructie van het op het midden van het dak geplaatste torentje zal waarschijnlijk  
mede debet geweest zijn aan de lekkage. In het torentje hing de kerkklok, die dagelijks 
geluid werd en mèt het luiden zwiepte het torentje ritmisch mee. 
De toenmalige predikant, ds. Harm W. Hundlingius, (1828 – 1889) - ook betrokken bij 
de totstandkoming van de Zeevaartschool (1872) en het stimuleren van de ontwikke-
ling van het eiland tot badplaats -  begreep dat er iets moest gebeuren. Hij omschreef 
het kerkje als: ’Deese bouwval , een godshuis onwaardig.’ Dominee wilde graag een 
nieuw kerkgebouw. Op zoek naar de financiële middelen daarvoor werd hij met raad 
en daad terzijde gestaan door de eigenaar van het eiland, sinds 1858, Mr. John Eric 
Banck. 
Er werden veel ‘bedelbrieven’ geschreven, o.a aan de Landelijke Hervormde Kerk en 
aan het Koninkrijk der Nederlanden. Die laatste brief werd doorgestuurd naar Rijks-
waterstaat en dit orgaan adviseerde positief op de aanvraag voor een nieuw kerkge-



bouw en liet zelf een schets maken voor een nieuwe kerk. (een zogenaamde  Water-
staatskerk, zoals er veel in Nederland gebouwd zijn). 
Het Rijk was bereid fl. 10.000 te willen bijdragen, mits de Schiermonnikoger bevol-
king de rest van de bouwsom, - minder dan fl. 1000, - bij zou passen. 
Met steun van Mr. J.E. Banck was de eilander bijdrage realiseerbaar. 
Tijdens het bouwen van het nieuwe kerkgebouw werd de Openbare Lagere School 
(stond op de plek van het huidige Gemeentehuis) op zondagmorgen gebruikt voor de 
eredienst. De middagdienst verviel. 
Gedoopt werd daar ook, maar het Heilig Avondmaal werd pas weer gevierd in februa-
ri 1867, in het nieuwe godshuis. 
De nieuwe kerk zou op ongeveer dezelfde plek gebouwd gaan worden als de oude. 
 
Op woensdag 4 april 1866 startten de slopers met hun werk, 11 mei werd de eerste 
steen gelegd en op zondag 9 december van dat jaar werd met een kerkdienst het ge-
bouw officieel geopend. 

 
Het nieuwe kerkgebouw in 1866. De klokkentoren is open. In 1884 werd het bovenstuk met een 
soort houten raamwerk dichtgemaakt en in 1908 werd de hele klokkentoren vervangen door een 
spits die met zink bekleed was. 
 
Op de inwijdingsdag bleken de bouwkosten de begrotingkosten te overschrijden. Een 
tegenvaller! Uit eigen middelen zuiverde mr. Banck het tekort aan! 
Deze maakte ook een gedicht voor deze dag waarin hij de kerk, op onze levensreis, 
vergelijkt met de taak van een vuurtoren. Waarschuwen en beschermen. 
Er waren al eerder een paar tegenvallers geweest: de mooie kroonluchter en prachtige 
preekstoel uit de oude kerk waren zolang ergens opgeslagen. Deze wilde men weer 
gebruiken in de nieuwe omgeving. Toen men  ze wilden ophangen en plaatsen, bleek 



de kroonluchter verdwenen te zijn en de preekstoel? De bouwers bleken geen rekening 
gehouden te hebben met de grootte daarvan. Hij kon niet door de deuren van het 
nieuwe gebouw, werd opnieuw ergens opgeslagen en bleek enige tijd daarna ook ver-
dwenen. 
Voor de ingebruikname van 9 december moest op tijd een nieuwe preekstoel worden 
aangeschaft. Dat werd de huidige, die nog steeds in de Got Tjark aanwezig is. Een 
minder mooie dan de vorige. 
 
De herenbank van de Stachouwers keerde niet terug in het nieuwe gebouw. Deze 
stond op de plek waar de huidige preekstoel is en de verdwenen preekstoel was aan de 
zuidzijde gesitueerd. 
Aan de oostzijde van de Got Tjark  zit een steen aan de buitenzijde in de muur gemet-
seld met de namen van de toenmalige kerkenraadsleden er op vermeld. 

 
De gedenksteen die in de oostelijke kerkmuur is aangebracht  met de namen van de dominee en 
de leden van de toenmalige kerkenraad 
Nu zijn we 150 jaar verder. Schiermonnikoog is dit jaar 150 jaar badplaats. 
Kerkgebouw én eiland vieren allebei een jubileum in 2016. Het eiland als toeristische 
trekpleister, de Got Tjark  als plaats om de boodschap van vrede en gerechtigheid te 
verkondigen. 
Hopelijk kunnen beide, elk in de eigen functie, hier tot in lengte van dagen mee  door-
gaan. 
Foto’s Jan Holwerda/ ’t Heer en Feer’.   
  



Het gedicht dat gemaakt is door Mr. Banck 
 
Bij de inwijding der Nieuwe 
kerk te Schiermonnikoog. 
 
Op de kruinen  
Van de duinen 
Staat de vuurkolom geplant, 
Die, met luister, 
In het duister, 
Als een helder kustlicht brandt. 
 
Vol gevaren, 
Zijn de baren, 
Waar de zeeman zoekend dwaalt, 
Donkre luchten 
Doen hem duchten, 
Waar geen ster hem tegenstraalt. 
 
Maar van verre, 
Als een sterre, 
Schijnt de vuurbaak op het nat, 
Alle nooden 
Zijn gevloden 
En de zwerver vindt zijn pad. 
 
Stormen woeden 
Op de vloeden 
Van den levensoceaan, 
Daarom stichten 
Wij de lichten, 
Die ons hoeden voor vergaan. 
 
 

 
 
Als een haven 
Voor de braven, 
Bouwden wij dit vredehuis; 
Stroomt er henen, 
Wie daar weenen, 
Wie den druk torscht van het kruis. 
 
Blikt naar boven, 
In gelooven, 
Aan Gods liefde en majesteit; 
Hemelkoning, 
In uw woning 
Hebt gij velen plaats bereid. 
 
(Banck, J.E. – Verspreide gedichten.  
’s-Gravenhage, M.J. Visser, 1868. 160 
blz.) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 



kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen bijv. wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, 
horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Op Schiermonnikoog moet roer radicaal om’, Melkvee, augustus 2016, blz. 22-25. 
(met dank aan de fam. Van Essen, Marssum). 
Een nieuwe uitdaging voor de eilander melkveehouders. 
 
*Karel (C.A.J.) Kreutz & Hans Dekker - Twee nieuwe orchideeëntaxa op de Wadden-
eilanden: Dactylorhiza vadorum Kreutz & H.Dekker, spec. nov., en zijn gevlekte 
vorm Dactylorhiza vadorum var. picturata Kreutz & H.Dekker, var. nov. In: Gorteria 
38 (2016), 175-188. 
 
*Karel (C.A.J.) Kreutz & Hans Dekker - Dactylorhiza purpurella (T.Stephenson & 
T.A.Stephenson) Soó – Purperrode orchis, een nieuwe orchideeënsoort voor Neder-
land? In: Gorteria 38 (2016), 158-174. 
 
Gorteria is een tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora. 
Twee artikelen over een nieuwe orchidee, door de auteurs Waddenorchidee genoemd. 
De soort komt op Schiermonnikoog al meer dan twintig jaar voor, maar werd pas in 
2015 als zodanig herkend. (met dank aan Stef van der Kluit). 
 
*’Waden door het slik’, De Telegraaf, 8 oktober 2016, Reizen blz.20-21. (met dank 
aan Henk van der Wijk). 
Over een wadlooptocht naar Schiermonnikoog. 
 
*Lange, P. de – Het treintje; het Schiermonnikoger smalspoorlijntje in de oorlogsjaren 
1942-1945. Schiermonnikoog, Bunkermuseum Schlei, 2016. 60 blz. 
 
*Nooteboom, Cees – Monniksoog; poëzie. Amsterdam, Uitgeverij Karaat, 2016. 47 
blz. 
33 gedichten, geschreven op Schiermonnikoog en Menorca. 
 
*Scherstra, M. – Adempauze. Utrecht, Zomer en Keuning, 2016. 224 blz. 
Roman, speelt op Schiermonnikoog. 
 

Correcties en aanvullingen 
 
*Bij de namen onder de foto van de reünie (blz. 61) is een vergissing gemaakt. Twee-
de van links op de achterste rij moet natuurlijk zijn Tjitske Sijtsma.  
 



*Bij de foto van de raderboot op blz. 45 van het vorige nummer is ten onrechte niet 
vermeld dat de foto afkomstig was van Jan-Paul Wortelboer. 
Hij schreef er ook nog bij: De naam van de werf is ten rechte: Boon, Molema en de 
Cock. Dus geen Mollema en niet De Cock. Bij een handelsnaam wordt de nooit De. 
 
*Bij het artikel over het scheepsongeluk in 1912 (blz. 54 e.v) had de bron vermeld 
moeten worden: 
Groninger Archieven 19-01-16 Beschrijving: 149 - Kantongerecht te Appingedam, 
1838 - 1933 Plaatsingslijst 3. - Buitengerechtelijke zaken Minuten van akten, 1839-
1933 457. 1912 nr. 1-250  
 
*Over de kapitein van de Dordrecht, Douwe Visser, staat op blz. 54, voetnoot 7 een 
rare (en nare) fout. Hij zou overleden zijn op 14 april 1921 te Rotterdam. Dit gegeven, 
ontleend aan het boek Schiermonnikoger geslachten, klopt niet! Douwe Visser is, 
samen met de schipper van de reddingboot, Ambrosius Dubblinga, in 1921 omgeko-
men toen de reddingboot bij een reddingspoging omsloeg. Hier het verhaal:  

 
Uit: De Reddingboot; Mededelingen van de Ko-
ninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding-
Maatschappij. No, 91, december 1961.  
 
Zaterdag 9 april 1921 werd de bevolking van Schier-
monnikoog opgeschrikt door de jobstijding, dat de 
reddingboot, uitgevaren naar een benoorden het eiland 
in nood verkerend schip, in de branding was omgesla-
gen en dat van boot noch bemanning iets naders kon 
worden bespeurd...  
Te 11.00 was de reddingboot te water gebracht op het 
noordstrand. De kustwacht had ver in zee een schip 
gezien met een sein op; men kon niet onderscheiden 
wat het sein beduidde, maar de indruk was, dat hulp 

fotocollectie Eddie Bakker               werd gevraagd.  
Het woei hard uit het oosten en er liep veel branding in de gronden. De reddingboot 
passeerde de gronden goed en zeilde scherp bij de wind over bakboord naar het schip, 
dat de Duitse schoener „Juliandra" bleek te zijn. Aan het knikslag hing de Duitse 
loodsvlag met een bal er onder. Reddingboothulp bleek niet nodig te zijn; de kapitein 
van de schoener vroeg A. Dubblinga een sleepboot te bestellen. De reddingboot keert 
terug, maar de eb staat door en de toestand van de zee is ongunstiger geworden. Een 
zware zee doet de boot oploeven. Onmiddellijk daarop een tweede zware breker. „Nu 
gaat-ie” zegt een van de bemanning. „Ja nu gaat-ie” zegt de schipper. Zo was het. ..  
Allen liggen te water. De meeste slagen er in op de boot te klimmen. Eén lukt het niet, 
de oud-gezagvoerder D. Visser*; hij is een meter of tien van de boot verwijderd en de 
boot drijft harder weg dan hij kan zwemmen. Een ander wordt door Dubblinga op de 
kiel geholpen en zo zijn er dan elf man op de omgeslagen boot. Vijf aan iedere zijde, 
staande op het stootkussen en zich vasthoudend aan de handgrepen in de kimkielen. 



De schipper zit boven op de kiel. Weer stormt een brandingsgolf over de boot. Als de 
zee over de boot is heengelopen is de schipper er afgeslagen...  
A.Dubblinga en D. Visser drijven op hun zwemvesten, maar kunnen de omgeslagen 
boot niet meer bereiken... De boot drijft met de eb dwars door de hoge branding van 
de buitengronden. De roeiers staan tot het middel in het water en moeten zich stevig 
vasthouden. Zij worden koud en moe. Jan Visser is al van de boot geslagen, maar men 
kan hem er weer optrekken. Een andere is boven op de kiel gelegd en wordt daar vast-
gehouden. Langzaam drijft de boot naar het Friese gat en dan wordt zij door de eb 
naar zee gevoerd...  
Om de noord is de uiterton van het zeegat te zien. Zo naderen zij de branding die op 
de buitendrempel breekt. Als zij hier in terecht komen zouden zij er allen afslaan. Ze 
zien een trawler, die een oude schoener naar binnen sleept, en nog een trawler. Zij 
zetten een riem op met een jas er aan... De trawler, de „Rottum", krijgt de omgeslagen 
boot in de gaten. De trawler-schipper Swart is een goed zeeman, die met zijn schip, 
dat 11 voet diep gaat, op 12 voet durft te komen, vlakbij de branding en aldoor het 
loodje gaande houdend.  
Na drie uur in de branding te hebben gedreven op de omgeslagen boot worden de tien 
roeiers gered. Het zijn Th. de Groot, K. Matroos, R. Dobbenga, Tj. Onnes, J. de Boer, 
M. Onnes, A. Wielema, J. J. Smenk, J. Visser en S. van der Geest.  
Het lichaam van schipper A. Dubblinga werd gevonden op de Bosplaat (Oost Ter-
schelling) en door de mrb. Brandaris I naar Schiermonnikoog gebracht. Later vond 
men het lichaam van kapitein Douwe Visser nabij Sexbierum**. 
 
*Douwe Visser was niet oud-gezagvoerder; hij was gezagvoerder, die met verlof 
op Schiermonnikoog was! 
 
**op 14 april werd het lichaam van Visser gevonden bij Pietersbierum (overlijdensre-
gister Schiermonnikoog).  
 
(ook in De Reddingboot, no. 20 – van september 1921 – staat een artikel van T.L. 
Mellema over de ramp, maar dat gaat eigenlijk alleen over Ambrosius Dubblinga). 
 
Op 15 april werd het lichaam van Douwe Visser van Pietersbierum overgebracht naar 
Schiermonnikoog, waar het zaterdag 16 april werd begraven (Leeuwarder Courant van 
18 april). 
 
Het ongeluk met de reddingboot heeft vrij veel aandacht in de pers gekregen. In een 
groot aantal kranten is er dagenlang over geschreven. 
Ook kwam er op 13 april een telegram van deelneming van de koningin.  
Op 17 april stond er in het Algemeen Dagblad een oproep van een lezer van die krant 
om geld te geven voor de getroffenen. Ook de volgende dag kwam er een oproep van 
de krant zelf. Op 13 mei, toen de collecte werd gesloten, was er ruim 10.000 gulden 
binnengekomen. Dit resulteerde erin dat (volgens de LC van 8 juli) aan ieder van de 
roeiers 250 gulden werd uitbetaald. De weduwe Dubblinga en de grootmoeder van 
Tjeerd Visser (Tjeerd was de zoon van Douwe Visser en Johanna Dol; zijn moeder 



was in 1911 overleden) ontvingen een bedrag van 2000 gulden. Bovendien werd voor 
hen een ‘belangrijk bedrag’ vastgezet, waarvan zij de rente konden trekken. 
 
 
Van de bestuurstafel 
 
Eric Augusteijn, Erik Gerbrands 
 
Nieuwe voorzitter 
Sinds de ingelaste ledenvergadering van 24 september is 
Erik Gerbrands de nieuwe voorzitter van de vereniging.  
Erik, gepensioneerd apotheker uit Buitenpost, woont nu een 
jaar met zijn vrouw Heidi op het eiland in het huis aan de 
Noorderstreek, dat zij vanaf 1988 als zomerhuis gebruikten. 
Hiermee is het bestuur weer op minimale sterkte. Toch 
blijven we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Eric Augus-
teijn heeft aangegeven na vier jaar te willen aftreden als 
secretaris en daar moet in de jaarvergadering van 25 februari 
een opvolger voor komen. Ook willen we het bestuur uit-
breiden tot minstens vijf leden. Voelt u ervoor om mede 
richting te geven aan het reilen en zeilen van de vereniging, 
of kent u zo iemand, laat het ons weten*! 
 
Deskundigheid van de leden 
Vele onderwerpen kruisen het bestuurlijk pad. Zo af en toe heeft het bestuur behoefte 
om over een bepaalde vraag een deskundige te raadplegen. Dat kan een juridische 
vraag zijn, of één op het gebied van financiën of subsidies, over PR/marketing enzo-
voort. En dan kan het ook nog over heel iets anders gaan. Het gaat niet om grote, tijd-
rovende zaken, maar over af en toe een vraag of probleem. 
De vereniging heeft ongeveer 220 leden op het eiland en zo’n 250 op de wal. We 
willen graag de leden nog meer betrekken bij de vereniging. Welke kennis er onder de 
leden aanwezig is, is maar gedeeltelijk bij het bestuur bekend. Het bestuur zal het zeer 
op prijs stellen als leden zouden doorgeven over welke deskundigheid, door opleiding, 
werk of ervaring, zij beschikken. Wilt u dat doorgeven? Een email naar het bestuur* is 
voldoende. Alvast bedankt! 
 
Ons e-mailbestand 
Voor het af en toe versturen van mededelingen aan de leden, voor het versturen van de 
verzoeken tot betaling van de contributie e.d. zou het makkelijk zijn als we dat per e-
mail kunnen doen. Scheelt veel energie en kosten. Maar van de meeste leden hebben 
we geen of een onjuist e-mailadres. Wilt u uw e-mailadres doorgeven? Een mailtje 
naar het bestuur* voldoet; alvast onze dank. 
 
Film en expositie 
Tegelijk met dit nummer van het tijdschrift heeft u als lid een dvd met de film Zomer-



huizen op Schiermonnikoog - een onstuimig begin ontvangen. Deze sturen wij u toe 
als thema-uitgave 2016. De film draait ook in de projectiezaal van het bezoekerscen-
trum. De tentoonstelling Zomerhuis op Schier in de expositiezaal van het bezoekers-
centrum krijgt goede recensies in het gastenboek. Helaas was door organisatorische 
hinderpalen de opening van de tentoonstelling pas half juli. Het bestuur wil in het 
vervolg nieuwe exposities weer in het voorjaar openen. Maar omdat het jammer zou 
zijn om de nu lopende tentoonstelling in maart 2017, na acht maanden, alweer af te 
breken, hebben we besloten hem te laten doorlopen tot maart 2018. Zo zal hij min-
stens een heel zomerseizoen te zien zijn geweest. En wellicht weten we dan ook wat 
meer over de toekomst van het bezoekerscentrum. 
 
Bootjesbak 

Bij het opruimen van 'oude rommel' in het bezoekerscentrum ontdekte Martin Schoe-
maker ooit een twee meter lange houten bak met scheepsmodelletjes. Die had gediend 
als leermiddel op de Zeevaart-
school. De bak werd veilig 
gesteld voor 't Heer en Feer en 
lag enige tijd in de kelder van 
het bezoekerscentrum en bij 
een van de leden thuis op 
zolder. Nu heeft Louw Grilk, 
neef van Pita, voor de vereni-
ging de bak geheel gerestau-
reerd, de zeiltjes opnieuw 
bevestigd en de tuigage op 
orde gebracht.  
Applaus voor Louw Grilk! Het 
bestuur wil de bak in bruikleen 
geven aan Hotel van der Werff 
en hem daar een mooi plekje 
geven in de Teensmazaal. 
 
Verworven 
Uit de nalatenschap van Goos Drent kregen we via Herman Kok enige fraaie memora-
bilia uit de walvisvaart. Het is ons niet bekend wie deze voorwerpen uit potvistanden 
en walvisbeen heeft vervaardigd. 



 
 
 
Archiefgroep 
Met stukjes en beetjes krijgt het documenta-
tiecentrum in onze eigen ruimte in het 
Dorpshuis een gezicht. Waarschijnlijk kun-
nen we van de provincie subsidie krijgen 
waarmee we de inrichting ter hand kunnen 
nemen. 
 
Jaarvergadering 
Noteert u vast? Jaarvergadering op zaterdag 
25 februari 2017, van 14.00 tot ca. 16.00 in 

het Dorpshuis. 
 
*Ons e-mailadres: bestuur@theerenfeer.nl 
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De aanlegsteiger van 1927 
 
De (oude) aanlegsteiger – nu de steiger naar de jachthaven –wordt dit jaar 90 jaar! 
Maar al veel eerder werd er gesproken over het aanleggen van een steiger aan de 
zuidkant van het eiland. (Aan de noordkant van het eiland was er sinds het eind van de 
negentiende eeuw een steiger bij het Badhôtel; dit was een steiger die in de zomer 
opgebouwd werd en na het seizoen weer afgebroken). 
Aan de hand van (enkele!) krantenberichten een klein overzicht over de voorgeschie-
denis van de steiger.  
 
Algemeen Handelsblad (AH), 27 oktober 1907 – eveneens in Nieuwsblad van het 
Noorden (NvhN) en Leeuwarder Courant (LC). 
Tweede Kamer Voorlopig verslag, hoofdstuk IX, Waterstaat. 
Verzocht werd op Schiermonnikoog een aanlegsteiger te maken voor een motorboot. 
 
Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant (NvF), van 9 juli 1910: Verslag van 
een vergadering van de Staten van Friesland.  
“Hoofdzakelijk om meer drang te zetten achter tot nog toe onverhoorde aanvragen bij 
de Tweede Kamer om den bouw van een steiger op de reede van Schiermonnikoog te 
bevorderen, komt thans het Dag. Best. van Schiermonnikoog met het verzoek tot de 
Staten om belangstelling te tonen door het verleenen van subsidie. Schiermonnikoog 
hoopt door dien steiger een badplaats van grooten omvang te worden. Ged. Staten 
evenwel achten het maken van een aanlegsteiger een rijkszaak, en stellen daarom 
voor, afwijzend te beschikken”. 
Hieruit kun je dus opmaken dat er al vaker sprake is geweest van aanvragen om een 
steiger te bouwen. 
 
In dezelfde krant van 23 juli van dat jaar:  
Aanlegsteiger Schiermonnikoog. 
Afwijzend voorstel van Ged. en commissie beide. 
De heer Bruins Slot, kon zich met dit voorstel vereenigen, doch stemde niet in met de 
meening van den provincialen hoofdingenieur, dat het niet op den weg van bet provin-
ciaal bestuur ligt om voor een dergelijke zaak te zorgen. Spr. hoopte het 
tegendeel later aan te toonen, als Schiermonnikoog met een nieuw verzoek, vergezeld 
van uitgewerkte plannen komt. 
De heer V.d. Vegte dacht er evenzoo over. Spr. achtte ‘t commissie-rapport vluchtig 
opgesteld. Had gaarne de motieven daarin zien opgenomen, ‘t Is niet prettig, als een 
verzoek zoo kort wordt afgewezen.  
De heer Nauta, rapporteur, oordeelde, dat de heeren de zaak kalm konden bezien, 
omdat de steiger er reeds is. De commissie had zich op een ruim standpunt gesteld, en 
zich niet uitgelaten over de door de Ged. Staten aangevoerde motieven. Omdat elk 
plan of elke begrooting ontbrak, zou men toch niet op het verzoek kunnen ingaan. 
De heer De Wint deelde mee, dat de steiger, die de vorige Spr. bedoelt, slechts een 
hulpsteiger is. 



De heer Pollema achtte, dat dit rijkszaak is. De regeering is dan ook wel er toe gene-
gen, maar ‘t hangt op 't zeer veel uiteenloopen der kostenbegrooting. 
 't Voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
 
De Maasbode van 10 november 1910 (en in een aantal andere kranten).  
Staten-Generaal, Tweede Kamer. De Staatsbegrooting voor 1911; voorlopig verslag: 
Andermaal werd aangedrongen op het maken van een aanlegsteiger op Schiermonnik-
oog.   
 
LC, 10 maart 1911 
Schiermonnikoog, 8 Maart. In de gisteren gehouden Raadsvergadering is, overeen-
komstig de voorstellen van burg. en weth.,  besloten tot het bouwen van een ijzeren 
aanlegsteiger, ten dienste der ontscheping van personen en goederen, waarvan de 
kosten op f 24.640 zijn geraamd. Deze steiger zal van den voet van den dijk af 500 
meter lang zijn, bij een breedte van 3 meter, en krijgt op het eene einde een platvorm 
ter lengte van 8 en ter breedte van 15 meter, voorzien van ijzeren leuningen. Verzoek-
schriften om subsidie worden gericht tot den minister van Waterstaat (40%) en de 
provincie (20%); de overige 40% zou dan door den eigenaar van het eiland worden 
gedragen. 
 
LC, 19 sept 1911:  
Schiermonnikoog, 16 Sept. In de hedenavond gehouden jaarvergadering van Vreem-
delingenverkeer bracht de secretaris het jaarverslag uit, …. 
De vereeniging zal bij het gemeentebestuur nogmaals aandringen op bekwamen spoed 
in zake den aanlegsteiger. 
 
LC, 17 juni 1914 
Aanlegsteiger op Schiermonnikoog. 
In de Zomerzitting van 1910 werd door de Staten afwijkend beschikt op een ver- 
zoek van den gemeenteraad van Schiermonnikoog een subsidie beschikbaar te stellen 
voor een steiger op de reede van dat eiland. 
Andermaal verzocht de raad dringend te willen verleenen een bijdrage van 20 procent 
in de kosten van de steiger, waarvan de kosten, na ver schillende wijzigingen in het 
plan, zouden bedragen f 51,000. 
Het rijk wil 30 procent in de kosten bijdragen, indien de provincie dit ook doet en de 
eigenaar van het eiland, graaf von Bernstorff schonk voor den bouw van den steiger  
f 20,000, tegen restitutie, gedurende 15 jaren, van een jaarlijksch bedrag van f 500. 
Ged Staten stellen nu voor een subsidie van 30 procent tot een maximum van f 15,300  
te verleenen.  
 
NvF, 25 juli 1914; idem NvhN en LC 
Provinciale Staten van Friesland 
Over dit punt is in de commissie nog al wat te doen geweest. 
Bij de beraadslaging, zoo lezen we, drong zich al dadelijk op den voorgrond de vraag: 
welke provinciale belangen bij het bouwen van den aanlegsteiger wel zijn betrokken 



om daarvoor het provinciaal budget met een zoo hoog bedrag (30 pCt. van f 51.000) te 
bezwaren? 
Moeilijk zal het zijn, naar het oordeel der commissie, bestaande uit de heeren Bin-
nerts, Visser, Drijber, Croles en Jansonius, het provinciaal belang terug te vinden 
alleen in de verzorging van de belangen der badgasten. Zelfs wanneer men toegeeft, 
dat de nabijheid van eene gemakkelijk te bereiken Noordzee-badplaats voor de ge-
heele bevolking van Friesland van belang is, dan kan op dien grond provinciaal subsi-
die voor den bouw van den aanlegsteiger, in de gegeven omstandigheden, niet afdoen-
de worden verdedigd. Immers het traject tusschen Anjum — het eindpunt der 
locaalspoor — en Oostmahorn — de aanlegplaats der motorboot — staat voor het 
overgroote deel van de Friesche bevolking aan eene gemakkelijke communicatie met 
Schiermonnikoog in den weg en er zijn geen aanwijzingen die doen vermoeden dat in 
afzienbaren tijd deze ontbrekende schakel in de verbinding zal worden ingevoegd. 
Daarbij komt dan nog dat de gelegenheid tot inscheping te Oostmahorn bij ongunstig 
getij nog alles te wenschen overlaat. 
De bouw van den steiger zal in de eerste plaats ten goede komen aan de communicatie 
met den vasten wal van Groningen. Aan de zijde der badgasten zullen dan ook de 
voordeelen worden genoten door Groningen en Duitschers die ook nu reeds verreweg 
het meerendeel van het Schiermonnikoogsche badgastenpubliek uitmaken. Voor het 
behartigen van de belangen van deze, overigens gewilde en gewaardeerde gasten, is 
niet in de eerste plaats de provinciale kas van Friesland aangewezen. Kan het provin-
ciaal belang gevonden worden in de verzorging van de Schiermonnikoogsche 
belangen ? 
Wat de raad van Schiermonnikoog als toppunt van zijn wenschen in 1910 vroeg, be-
staat nu reeds. Er is een „hoogwatersteiger" te Schiermonnikoog. De thans te subsidie-
eren voorgestelde aanlegsteiger, gaat verre boven de wenschen van dien 
raad, geuit in zijn request van Mei 1910, uit. De voorgestelde steiger zal Schiermon-
nikoog met de diepe geul verbinden. 
Nu zal het wel geen betoog behoeven dat een subsidie van f 15.000 tot verbetering van 
den in 1910 gewenschten, thans bestaanden, steigertoestand, niet uit de provinciale 
kas kan worden verleend enkel en alleen ten einde voor een gedeelte der 600 inwoners 
van Schiermonnikoog de gedegenheid te verruimen om hunne „apartementen" gedu-
rende het badseizoen te verhuren en zonder dat er een gegrond uitzicht bestaat dat 
dit eiland inderdaad als badplaats zal „opbloeien" en „vlucht nemen" en dat de bevol-
king van dit eiland aanmerkelijk zal toenemen. 
Indien het bestaan van dat gegrond uitzicht als gevolg van den voorgestelden steiger-
bouw kan worden aangetoond, is de meerderheid van onze commissie genegen tot 
aanneming van het voorstel van Gedeputeerde Staten te adviseeren. 
In dit tot grooten bloei geraken van een onderdeel onzer provincie wil zij dan meer 
bloei van de provincie en mitsdien een provinciaal belang zien. Maar nu stelt zich als 
van zelf de vraag of op het eiland reeds de voorwaarden voor zoodanigen opbloei 
verwezenlijkt zijn. Daarvoor is toch natuurschoon alleen niet voldoende en evenmin 
toereikend dat het eiland gemakkelijk kan worden bereikt. Een dier voorwaarden voor 
dien opbloei Is: vrije en gemakkelijke gelegenheid om zich op het eiland te vestigen 



en aldaar woningen of andere gebouwen te stichten. Daaronder is weer begrepen dat 
voor die te stichten gebouwen, tegen gematigden prijs, de daarvoor meest geschikte 
terreinen door „ondernemende" personen of corporaties zijn te verkrijgen, hetzij in 
eigendom of in erfpacht onder niet bezwarende condities. 
Omtrent dit „grondvraagstuk" heeft de commissie geen-genoegzame zekerheid kunnen 
verkrijgen. Wel zijn haar inlichtingen verstrekt, die bedenkingen bij haar deden op-
komen, maar vóór zij een definitief oordeel uitspreekt, zag zij zich gaarne in het bezit 
van meerdere gegevens omtrent de rechten van de tegenwoordige bewoners 
op den grond van Schiermonnikoog en de voorwaarden waaronder en de plaatsen 
waar verder op dit eiland grond voor particuliere personen, vennootschappen of ande-
re corporaties is te verkrijgen. Om deze redenen meent de commissie te moeten voor-
stellen dit voorstel te renvoyeeren aan Gedeputeerde Staten, met verzoek in de eerst-
volgende zitting nadere gegevens te willen verstrekken, teneinde te komen tot beant-
woording van de vraag of op het eiland Schiermonnikoog de voorwaarden voor den 
opbloei van dit eiland tot een badplaats van grooten omvang verwezenlijkt zijn. Ook 
zou de commissie gaarne van den Prov. Waterstaat hooren, of de constructie en de te 
bezigen materialen van den te bouwen steiger een voortbestaan gedurende de eerste 15 
jaren tegen alle gevaren als getij en ijsgang waarborgen.  
 
NvF, 29 juli 1914 
De bouw van een aanlegsteiger te Schiermonnikoog. 
Het voorstel van Ged. om f 15300 te geven, voor den steiger te Schiermonnikoog, wil 
de betreffende commissie aanhouden, opdat zij eerst inlichtingen krijgt over den mo-
gelijken bloei van het eiland als badplaats. 
Het voorstel tot uitstel wordt aangenomen met 27 tegen 12 stemmen. 
 
NvF, 6 januari 1915 
Ged. leggen aan de Staten over de antwoorden door het gemeentebestuur van 
Schiermonnikoog en Vreemdelingenverkeer aldaar, gegeven op de opmerkingen in de 
laatste Zomerzitting gemaakt naar aanleiding van het subsidie-voorstel voor den aan- 
legsteiger op het eiland. 
Een schriftelijke verklaring van den eigenaar van het eiland, graaf van Bernstorff, be- 
treffende zijn geneigdheid om in den omtrek van het dorp bouwgrond voor uitbreiding 
beschikbaar te stellen, kan niet worden overgelegd, omdat op de desbetreffende brie-
ven tot nog toe, tengevolge van den oorlogstoestand, geen antwoord werd ontvangen. 
Het genot van een betere communicatie — zoo zegt het gemeentebestuur — komt 
weliswaar aan de zijde der badgasten, maar de financieele voordcelen er van komen 
aan de bewoners van het eiland. Ook komt het grootste deel van het voor het eiland 
benoodigde niet van Groningen, maar over Dokkum en Leeuwarden. „Vreemdelin-
genverkeer" zegt dat op het eiland meer dan 100 perceelen bouwterrein zeer gunstig 
gelegen, op aannemelijke voorwaarden te verkrijgen zijn. De eilandbewoners moeten 
voor het grootste deel een bestaan vinden in het houden van badgasten. De vereeni-
ging betoogt, dat het eiland zelf wel gereed is een badplaats van eenige beteekenis te 
kunnen worden, doch dat het niet aanwezig zijn van een goeden landingssteiger de 
ontbrekende schakel is waardoor Schiermonnikoog niet tot bloei kan komen.  



 
Achter op deze foto staat: reconstructie 1965 van een reis naar het eiland zoals het 50 jaar 
geleden ging. 
 
1920 – verschillende kranten. 
Jaren geleden werd ons een aanlegsteiger beloofd, maar toen de oorlog uitbrak, was 
het daarmee uit. Nu komen en gaan we altijd nog op een primitieve manier aan en van 
boord, precies als in de overouden tijd. 
Friesland doet veel aan de aanlegsteigers op Ameland en op Holwerd, op Schiermon-
nikoog schier totaal niemendal. 
 
De Maasbode, 19 augustus 1921 
SCHIERMONNIKOOG. 
Men meldt ons van Schiermonnikoog: 
Vanwege den Rijkswaterstaat is men bezig opmetingen te doen voor een aanlegsteiger 
vanaf het zoogenaamde Rif tot aan het eiland Naar wij vernemen zullen op de be-
grooting van Waterstaat gelden worden aangevraagd om aan den onhoudbaren toe-
stand van aankomst op het eiland Schiermonnikoog een eind te maken. 
 
LC, 3 juni 1922 
INGEZONDEN STUKKEN. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). 
Stiefmoederlijke bedeeling. 
Naar aanleiding van eenige berichten betreffende verbetering van bestaande toestan-
den op Schiermonnikoog zij mij vergund aan de hand van enkele cijfers de juistheid 
van mijn opschrift nader aan te toonen. Ik doel hier n.l. op de verbindingen Ameland- 
en Schiermonnikoog-vasten wal en de werken, die door den rijkswaterstaat daar wor-
den uitgevoerd voor de instandhouding van eiland en veer. 
Rijkswaterstaat besteedde voor Ameland aan buitengewone werken in: 
1919 opwerpen van een zanddijk  f 25,000 



1920—1922 idem    f112,500 
1920 aanlegsteiger te Holwerd   f 20.000 
1921 idem te Nes    f 12,000 
1921 nieuwe motorboot “Waddenzee”  f 60.000 
1922 aanleg badweg    f 4.000 
Totaal aan buitengewone werken   f 283,500  
waarvan ter bescherming van het eiland (a) f 137,500 
voor het verbeteren van het veer (b)  f 92.000 
Over ditzelfde tijdsverloop verwerkte hij op Schiermonnikoog: 
voor a      f 3400 
voor b      nihil 
Jaarlijks vraagt Ameland bovendien aan gewoon onderhoud  
van eiland en veer f 30,000, Schiermonnikoog f 1000. 
Zonder eenige toelichting zeggen deze cijfers niet voldoende en men zou kunnen 
veronderstellen, dat Ameland een zoo dringende verbetering behoeft. Niets is echter 
minder waar. Terwijl wij in 1919 tot 1921 telkens de noodkreten hoorden van de 
Schiermonnikoogers, dat hun eiland bij tientallen meters verzwolgen werd door het 
woedende element, wierp men op Ameland een zanddijk op, ter bescherming der 
Noordzee, pl. m. 1000 M. landwaarts, voor een bagatel van f 137.500. Toen de nood 
op Schiermonnikoog het hoogst was gestegen en na enkele villa's ook het grootsche 
strandhotel in zee dreigde te storten, daagde hulp op, helaas zij kwam te laat. 
de f 3500. die werden besteed om den afslag tegen te gaan, hadden genoeglijk achter-
wege kunnen blijven.  
De verbinding Ameland—vastenwal is behoorlijk. 
Een goed ingerichte motorboot vaart van steiger tot steiger, de passagiers kunnen zich 
te voet of per as naar en van boord begeven over de goed onderhouden veerdammen. 
Deze verbeteringen zijn in de laatste jaren uitgevoerd en hebben pl. m. f 92,000 ge-
kost. 
Hoe anders is het gesteld met het veer Schiermonnikoog—vastenwal. De overtocht 
wordt uitgevoerd met verouderd type boot, geen steiger en geen dam. Vooral het ge-
mis aan dit laatste doet zich in den winter gevoelen. Zij, die Schiermonnikoog 
in den winter moeten bezoeken, neme een extra stel kleeren mede. De tocht per roei-
boot vanaf de ankerplaats van de motorboot naar de koets is verre van aangenaam.  



 
Ansichtkaart uit de collectie Bram Spier. De passagiers stappen vanaf de barkas (waarmee ze 
vanaf de veerboot zijn gekomen) over in een door twee paarden getrokken wagen. De voerman 
(met witte pet) op de boerenwagen is Daan Sijtsma; de man in witte overhemdsmouwene met 
donkere kuif is Geert Wagenborg van de directie van Wagenborg’s Passagiers Diensten. 
 
In open boot is men overgegeven aan alle weersgesteldheid; wie zulk een tocht heeft 
mede gemaakt en den ouden toestand heeft gekend van het rijksveer Ameland—
vastenwal zal hunkeren naar een landingsgelegenheid zooals die daar voorheen be-
stond. Hebben provincie, gemeente of particulier aan de tot standkoming van het veer 
Ameland—vastenwal financieelen steun verleend, neen! Op Ameland wordt jaarlijks 
van rijkswege alleen reeds f 15,000 besteed voor de dennenbeplanting, terwijl op 
Schiermonnikoog de aller noodzakelijkste verbeteringen niet kunnen geschieden. 
De bewoners van Schiermonnikoog voelen zich wat misdeeld en is daar reden voor? 
Waarom zij zoo ten achter worden gesteld bij Ameland is hun niet recht duidelijk.  
W 
Schiermonnikoog, 28 Mei 1922. 
 
LC, 22 december 1924 
Schiermonnikoog, 18 December. Gemeenteraadsvergadering.  
De heer Teensma zou gaarne zien, dat nogmaals door den raad iets zou worden gedaan 
voor de totstandkoming van een aanlegsteiger, waar Schiermonnikoog in vergelijking 
met Ameland al zeer stiefmoederlijk wordt bedeeld. De heer Boekhout achtte het 
verstandiger, dat de heer Teensma dit in de vergadering van B. en W. te berde bracht,- 
opdat er van die zijde eens voorstellen werden ingediend, wat zeker meer resultaten 
zou hebben. 
 



LC, 19 maart 1925 
Een aanlegsteiger op Schiermonnikoog 
De raad van Schiermonnikoog heeft, naar aan de „N. R. Ct." wordt gemeld, besloten, 
ƒ20,000 beschikbaar te stellen voor den aanleg van een steenen steiger, waarvan de 
kosten op f 90,000 worden geraamd. Aan rijk en provincie zal gevraagd worden om 
het ontbrekende bedrag aan te vullen. 
 
LC, 16 december 1925 
De aanlegsteiger voor Schiermonnikoog. 
Schiermonnikoog, 16 December. De raad dezer gemeente besloot gisteravond met 
algemeene stemmen om een landingshoofd te bouwen op de rede van Schiermonnik-
oog, die tot 500 M. lang zal worden. De kosten zijn geraamd op f 143,000. 
 
Leeuwarder Nieuwsblad, 19 december 1925; NvF 22 december 1925 
Onder het werk van vele, vele jaren, is dezer dagen door den gemeenteraad van 
Schiermonnikoog een streep gezet: de aanlegsteiger namelijk zal er dan eindelijk ko-
men. Met dit besluit wordt het streven beloond dergenen, die jarenlang onvermoeid en 
geestdriftig voor dit plan geijverd hebben. Er heeft natuurlijk heel wat moeten plaats 
grijpen vóórdat men kon overgaan tot het nemen van een besluit, waarmee een som 
gelds van f 145,000 gemoeid zal zijn.  
 
Het Volk, 25 maart 1926 
Kamerkroniek. TWEEDE KAMER. Vergadering van 24 Maart. Waterstaatsbegroot-
ing. 
Hiemstra betoogt, dat niet eerst op de begrooting van 1927 maar op die van dit jaar 
geld moet worden uitgetrokken voor den bouw van een aanlegsteiger op Schiermon-
nikoog. 
De heer Bakker ondersteunt Hiemstra's betoog.  
Minister Van der Vegte zal overleg plegen over het denkbeeld.  
 
NRC 21 mei 1926; NvF, 25 mei 1926 
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft met algemeene stemmen besloten, den 
aanlegsteiger met den meesten spoed te laten aanleggen zoodat deze in 1927 in ge-
bruik kan worden genomen. De minister van waterstaat had bericht dat op de begroot-
ing voor 1927 een subsidiepost voor het werk zal worden gebracht. 
 
LC 11 september 1926 
De aanlegsteiger op Schiermonnikoog, In November a.s. zal vanwege den Rijkswater- 
staat aanbesteed worden de bouw van een aanlegsteiger op Schiermonnikoog. Men 
hoopt, dat wanneer de winterstormen niet te veel spelbreker zijn, in het vroege voor-
jaar met het werk te kunnen beginnen en bij den aanvang van het nieuwe seizoen 
hiermede zoo ver te zijn gevorderd, dat degenen, die langer of korteren tijd op de 
„parel der Noordzee" willen doorbrengen, gespaard zullen blijven voor een rit per 
boerenkar. Het ligt in de bedoeling, een steiger van 500 M. lengte te bouwen op een 
plaats, ongeveer 250 M. beoosten de huidige landingsplaats, waar men voldoende 



water hoopt te vinden voor de postboot en waar in ieder geval bij zeer lagen water-
stand het bekende motorbootje zijn last kan afzetten. 
De kosten van dit werk zijn op ongeveer ƒ 145,000 begroot. 
 
LC, 22 september 1926 
Aan de verschillende onderdeelen van de Staatsbegrooting ontleenen we: 
Aanlegsteiger Schiermonnikoog. 
Uitgetrokken is ƒ 75,000 als bijdrage aan de gemeente Schiermonnikoog in de kosten 
van het maken van een aanleghoofd op de reede van Schiermonnikoog. 
 
LC, 18 december 1926 
AANBESTEDINGEN. De aanlegsteiger op Schiermonnikoog. 
Van den bouw van een aanleghoofd op het Wad aan de zuidzijde van het eiland 
Schiermonnikoog. Raming ƒ 144,000. Besteding te Leeuwarden door B en W. van 
Schiermonnikoog 34 biljetten. 
 
NvhN, 2 februari 1927 
De werkzaamheden tot het aanleggen van den lang verbeiden aanlegsteiger te Schier-
monnikoog zullen nu niet zoo heel lang meer op zich laten wachten. De aannemer, de 
heer C. J. van der Hoeven, te 's Gravenhage, treft reeds de voorbereidende werkzaam-
heden. 
Straks zal er achter den zeedijk langs een spoorbaantje gelegd worden, om het zand 
van de westelijke duinen naar het landingshoofd te brengen. Een tweede baantje zal 
eveneens langs den dijk, naar de kweldergronden gelegd worden, teneinde de noodige 
klei te kunnen aanvoeren. Bazalt en puin zullen met zeer ondiepe schuiten worden 
aangevoerd. 
Men hoopt het werk 1 Juli a.s. gereed te hebben. De gebrekkige en dikwijls moeilijke 
landingen zullen dan tot het verleden behooren. Bij een doelmatigen veerdienst zal 
deze badplaats dus in het komende seizoen duizenden gelegenheid geven zich van 
deze groote verbetering te overtuigen. 
Natuurlijk zetten de hotelhouders hun beste beentje voor. Zoo heeft de heer Van der 
Werff in zijn theetuin meer dan 1300 boompjes, struiken en heesters geplant en ver-
schillende prieeltjes geplaatst, terwijl hij zijn tennisbaan door een tegelpad met den 
weg verbond. 
De trek naar Schiermonnikoog, die steeds zeer groot is, zal door de voortdurende 
verbergen nog wel aanmerkelijk toenemen. 



 
Een foto (uit de collectie Bram Spier) van het spoorlijntje met twee locomotieven. Achter de 
locs is de in aanbouw zijnde veerdam duidelijk te zien. De beide machinisten, rechts Frans 
Jonkhart en links Piet Kroeze, kwamen uit de provincie Noord-Holland. Ze waren in de kost bij 
het gezin van Jacob Drent aan de Badweg. 
 
NvhN, 18 juni 1927 
SCHIERMONNIKOOG, 18 Juni. De werkzaamheden bij den aanlegsteiger alhier 
schieten mooi op. De noodige hoogte is reeds verkregen. Naar berekening zal de 
steiger ongeveer 30 Juli a.s. gereed zijn. 
De uitvoerder, de heer C. J. van der Hoeven en de directie zorgen er dan ook voor, dat 
er vlug en goed wordt gewerkt. 
 
In het vorige krantenartikel 1 juli en in het laatste 30 juli – in het volgende nummer 
van ’t Heer en Feer zullen we zien of die laatste datum gehaald is! 
 
Verantwoording: de berichten komen uit Delpher en De krant van toen.  
 
 
Aanvullingen 
 
* N.a.v. de nalatenschap Goos Drent, ’t Heer en Feer, het vorige nummer, blz. 104: 
Kees van der Wal vertelde dat de voorwerpen uit potvisstand en walvisbeen zijn ge-
maakt aan boord van de Willem Barentsz door David Drent, de vader van Goos. 
 
* In het vorige nummer schreef Henk van der Wijk uit Petten een verhaal over de 
gebeurtenissen op 5 oktober 1945: een sloep van een Noors schip op het strand.  
In de Leeuwarder Courant van 6 oktober 1945 stond het volgend berichtje:  



Schip op een mijn geloopen 
Hedennacht werd een sloep met 8 opvarenden van het Zweedsche stoomschip 
“Nurel” op het strand van Schiermonnikoog gezet. Het schip is in de Noord-
zee op een mijn geloopen. Het was geladen met hout en van Zweden op 
weg naar Nederland. De bemanning bestond uit 9 koppen, Eèn der  opva-
renden wordt vermist, drie zijn gewond. 
 
*Van Henk van der Wijk kwam een reactie op de ‘Bootjesbak’, in het vorige nummer 
van ’t Heer en Feer, blz. 103; waarin hij schrijft: Het is jammer dat U de maker niet 
weet, maar misschien kan ik U een beetje helpen. 
Aan het eind van de Middenstreek woonde zo’n 73 jaar geleden een man, wiens naam 
ik kwijt ben, die scheepjes uit hout maakte en ook schilderde. Als kind, 6-7 jaar, ben 
ik daar één maal geweest. Ik weet nog dat de huiskamerwand behangen was met 
scheepjes, veel ½ modellen. U snapt het al: ik kreeg zo’n scheepje, een bottertje! Dit 
scheepje heeft vele jaren aan de wand gehangen. Maar ja, als je ouders 19 maal ver-
huizen, dan raakt er wel eens iets kwijt. Zo ook dit bootje. Erg jammer. 
Nogmaals, de naam van de maker ben ik kwijt, maar misschien kunt u hem toch nog 
achterhalen. 
Met wie hij gehuwd was weet ik ook niet meer, maar hij had één dochter en die was 
doofstom. Het zou kunnen zijn dat ze Jantje of Jansje heette, maar ook dat weet ik niet 
zeker. Wel weet ik zeker dat ze getrouwd was met Dick van Dee.  
Red.:  
Van der Wijk noemde hier dus de naam van Dick van Dee en die naam was wel be-
kend: hij was ook vuurtorenwachter op Schiermonnikoog. En omdat de naam Van Dee 
ook wel eens voorkomt op de Facebookpagina Oud Schiermonnikoog ging er een 
berichtje naar hem (Nico van Dee) toe en inderdaad: Dick van Dee blijkt zijn vader te 
zijn. Nico schreef:  
De man die de bootjes maakte zal ongetwijfeld mijn opa Engel Brouwer geweest zijn. 
Hij had twee dochters waarvan Jantje (mijn moeder) de jongste was en later getrouwd 
met Dick van Dee; de andere dochter was Sebedien en getrouwd met een Beckers 
(schoenwinkel in Dokkum). Zij heeft trouwens nog op de Zeevaartschool gezeten.  
Heb begrepen dat meiden dat in die tijd wel meer deden bij gebrek aan Mulo o.i.d. 
Mijn opa was een handige knutselaar en verkocht zijn producten ook nog weleens aan 
de toen schaarse toeristen. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken.  
Buren waren de bekende van Waning (Martin) (red.: hij woonde dus op de plaats 
waar nu het huis van Harrie de Swart is). 
Bijgaand een door mijn grootvader gemaakt bootje die ik nog thuis heb staan. Bij 
familieleden staan nog een tweetal modellen van de schoeners waar hij kapitein-
eigenaar van geweest is. 



 
 
Oude foto’s 
 
Pension Wilmink 
 
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog was aan de 
Badweg het pension Wilmink gevestigd – in het huis waar nu de familie Soepboer 
woont en daarvoor Toos de Groot en haar man. Hier een paar foto’s van dit pension; 
foto’s van Hermien Noordhoff. 
 



 
Prijslijst uit 1943 (!) 



 
Gasten voor het pension. 

Monniken van vroeger! 

 
7 mei 1962, defilé “Friesland, zoals het leeft en werkt”, ter ere van het Koninklijk 
bezoek aan Leeuwarden.  
 
 



Gedichten 
 
Herinneringen 
 
Via Remkje Visser kregen we van Frederik de Jong, zoon van Tjalling de Jong en 
Mari Adriana de Jong, het volgende gedicht. Het is geschreven door Johan Visser, 
geboren 5 april 1888 en getrouwd met Geertruida Coolen, geboren in 1897 (zie: 
Teensma, Geslachten, blz. 316). 
 
Het gedicht heet "Herinneringen" en de regels zijn genummerd.  
 
Mijn eerste zeereis.  
 
1 Als ik terug blik in mijn leven van af de tijd der prilste jeugd Dan moet ik eerlijk 
toch bekennen. Er was toch veel wat lang niet deugt.  
2 In de eerste plaats mijn kinderjaren. Hoe mooi de jeugd somwijlen was Er ontbrak 
vaak veel, zeer veel aan het goede, dit besefte ik op latere leeftijd pas.  
3 Mijn ouders, goed en vol van liefde, doch financieel vaak niet in staat Om aan de 
kinderen dat te geven, waarop men rechtens aanspraak maakt.  
4 lk was tien jaar toen moest ik al helpen in ons aller daagslijk onderhoud. Des mor-
gens met de broodmand venten, vaak slecht gekleed en de handen koud.  
5 Ik trachtte door heel hard te lopen, en zo weinig mogelijk school verzuim De klant 
snel en pront bedienen en gewoonlijk in een goede luim.  
6 Met 12 jaar de school doorlopen en volgens de Meester met succes Ging ik over 
naar de Zeevaartkunde, kreeg ik in diverse vakken les.  
7 De zeevaart voor me aangewezen, omdat er niet veel beters was Deed me op de 
Neerlandsvlag belanden toen ik nauwlijks veertien jaren was. 
8 Een driemast bark van hoge leeftijd Hein Kruisinga als Kapitein. Tien harde maan-
den bleef ik zwalken, met sterk verlangen thuis te zijn.  
9 Het was voorwaar een harde leerschool, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Bij 
stormweer en hoge zeegang 't was wenden, reven, steeds paraat.  
10 De laatste reis blijft mij steeds heugen, twee etmaal met de kust in zicht De nood-
vlag op, de dood voor ogen, noordoost van schiermonnikoger licht.  
11 lk hoor nog de 2e stuurman zeggen, Leendert Postuma, de kleine man Ja jongen, 
dit wordt vast ons einde, geef mij je hand tot afscheid dan.  
12 Doch gelukkig en door Gods zegen, het weer dat knapte een weinig op Ontdekten 
we dra de Weserloodsboot en heschen verheugd de loodsvlag in top.  
13 Ook kwam er spoedig ter assistentie, een sleepboot en maakte deze vast. Ons broze 
leven was behouden, wij voeren weer met vlag in mast  
14 Des avonds laat in Bremerhaven, de bestemming was hiermee bereikt Er werden 
nog dezelfde avond met chocola en kerstcadeaus verrijkt  
15 Na lossing van de kolenlading, schip aftuigen en meer in cluis Werd de equipage 
afgemonsterd en konden uiteindelijk weer naar huis.  
16 Doch hoe graag zonder onderbreking, had ik de veilige haven weer bereikt Koning 
Winter liet zijn stem horen, hoe vreemd dit voor een leek ook lijkt.  



17 Op Oostmahorn aangekomen, de plaats van afvaart tot ons doel, Kregen we aldaar 
al gauw te horen; 't is alles ijs in de waterpoel.  
18 Na zeven dagen moe van 't wachten, werd uiteindelijk met een open boot De tocht 
aan boord met stoere roeiers o.a. Bruies, Hendrik en Sietse Sloot  
19 Van 's morgens acht tot aan de middag, met grote moed en stoere kracht Steeds 
worstelend en ijs en stroming werden wij door velen opgewacht.  
20 De bagage op de grote sleden en lopend over ijs en strand Kwamen we eindelijk in 
ons dorpje en reikten fam en vriend de hand.  
21 Dit was dan t begin van Zeemans loopbaan, zeer zeker niet een mooie start Dees 
herinneringen moest ik openbaren. Als een verlichting van mijn hart.  
 
Zoutkamp Dec. '53 J.C. Visser. Geb 1888. 
 
WINTER 1890   
 
In barre kaude! In bulte snië, in bulte ys, 
In aisten wiin, in herzen briis. 
It wie winter op ús lytje pole: 
De loften somber, grys en swier, 
In sjochten tiid feur minsk en dier 
En klachten, klachten fole! 
 
Wy sieten by mester Hellings yn de klas 
Yn tjokken mantel, yn tjokke jas, 
Nach wië it kaude lejen. 
Us mester stukte wal om raak, 
Maar mooi baggertôrven wië er faak 
Gin wairmte yn de klas tô krejen. 
 
Er stúech in scharpen, aisten wiin, 
In bulte tacht koom troch dare en gleisen yn; 
Wy wiëne faak ferklúme. 
De snië liech bergen heich om hús, 
Gin enkel bern bleoun der  feur thús, 
Wy wuene gin schúele fersúmje! 
 
In bulte ys siët op it wed 
Al trooi wiike fúer de jole net, 
It wers krap op ús lytje pole. 
Gin pietrum mair feur lamp en stel, 
De bakkers siëten yn de knel: 
Gin gest mair feur de bole! 
 
Gin winters mair mooi klacht op klacht, 



De neje tiid het útkomst bracht; 
Ne is it hier it Haf fan Eden. 
En is er soms wat oon de haun, 
In gotte fieuwl strykt dal op it straun,  
Môke elkiën wier tôfreden.  
 
L. Wiersma -  Yn myn thúshafen. Ljouwert/Leeuwerts, Fryske Akademy, 1973. 31 s.      
(Het gedicht is afgedrukt in de spelling van die tijd).  
  
(Vertaling: Een barre kou! Veel sneeuw, veel ijs, een oostenwind, een harde bries. Het 
was winter op Schiermonnikoog: de luchten somber, grijs en zwaar, een slechte tijd voor 
mens en dier en heel veel klachten. 
Wij zaten bij meester Hellings in de klas in dikke mantel, in dikke jas, nog werd er kou 
geleden. Onze meester stookte wel veel, maar met turf was er vaak geen warmte in de 
klas te krijgen. 
Er stond een scherpe oostenwind, veel tocht kwam er door deur en ramen; wij waren vaak 
verkleumd. De sneeuw lag bergen hoog om het huis, geen enkel kind bleef er voor thuis, 
wij wilden niet de school verzuimen. 
Veel ijs zat op het wad, al drie weken voer de boot niet, het werd krap op het eiland. Geen 
petroleum meer voor de lamp en het petroleumstel, de bakkers zaten in de knel: geen gist 
meer voor het brood! 
Geen winters meer met klacht op klacht, de nieuwe tijd heeft uitkomst gebracht; nu is het 
hier het Hof van Eden. En is er soms wat aan de hand, een grote vogel strijkt neer op het 
strand ('als het eiland in strenge winters niet te bereiken was per boot, dan werd er per 
vliegtuig een verbinding met de vaste wal onderhouden'), maakt iedereen weer tevreden). 
 
In De Reddingboot 1824-1924; Gedenkboek der Noord- en Zuid-Hollandsche Red-
ding-maatschappij over 100 jaren reddingwerk, staat (op blz. 266) het volgende ge-
dicht; in de Bijlage I, Eenige bijzondere reddingen.  
Er boven staat: 
Hooren wij eerst, hoe een onbekend dichter, wiens werk ons welwillend werd afge-
staan door den heer T.L. Mellema, Inspecteur voor de Scheepvaart in het Derde Dis-
trict, zijn gemoed in eenvoudige woorden uit. 
 
 
Schiermonnikoog; stranding van de Smak “Eendracht” Kapt. Stuit op het 
Westerstrand; Jan,-Febr. 1846  
 
'k Zat op een avondstond  
Gerust met vrouw en kind  
In 't hoekje van den haard  
Terwijl de felle wind  
Die meer en meer ontstak  
Mijn aandacht kwam te boeien  

Omtrent des zeemans lot  
Wanneer de stormen loeien ...  
Doch 'k wierd weldra gestoord  
Daar men van allen kant  
Hoord' luide het volksgeroep:  
,.Er is een schip gestrand !  



Snelt aan dan, alle man,  
En staat nu niet te gapen  
Het is nu tijd voor hulp  
En geenszins om te slapen-.  
Elk was als door een tooverslag  
Nu spoedig op de been  
Ik zag op weg en straat  
Veel menschen groot en kleen,  
En aanstonds poogde men,  
Om tot het doel te raken,  
De boot ter redding met veel  
Spoed gereed te maken. — 
't Ging alles één, twee, drie  
Door knapen vlug ter hand  
En met een moedig ros  
Pijlsnel men jaagt naar 't strand  
Hier schouwt men het tooneel  
Dat ik 't publiek doe hooren  
„Het schip van Kapt. Stuit  
De „Eendracht” is verloren".  
Men poogde nu terstond  
Om met de reddingboot  
De manschap van het schip  
Te redden uit den nood  
Maar ach, de kans mislukt  
Men kan geen schip genaken  
Vermits de wind en zee  
Dit doel onmogelijk maken.  
Nu klimt de nood ten top;  
Het vaartuig wordt vernield  
Men vreest elk oogenblik  
Dat 't scheepsvolk wordt ontzield,  
Die nog in 't slappe want  
Hun leven wisslend weren — 
Ze roepen staag om hulp  
Wij zien hun leed vermeéren  
Dan waagt men nog een kans  
Nu voor de tweede keer  
Maar redding blijkt vergeefs  
Trots aller man verweer.  

Zoo zag men ook deez' kans  
Ten tweeden maal mislukken  
't Schijnt alles voor 't geweld  
Der zee te moeten bukken. — 
Wat dient er nu gedaan?  
De hoop — ze schijnt verloren  
En moet het arme volk  
Zoo in de zee versmoren.  
Neen, spraken vele maats,  
Wij nog — wij hebben moed  
En wagen nog een kans  
Al kost het ook ons bloed.  
De boot wordt afgesleept  
Door frissche jongelingen  
Die trots de hooge zee  
Weer in dezelve springen.  
Men roeit met reuzenkracht  
De branding door met vlijt  
En komt dan aan het schip  
Na harden worstelstrijd. — 
Dan redden onze maats  
Vier menschen nog uit 't want  
En brengen hunne buit  
Der zee ontrukt aan land.  
De schipper was een man  
van zeven tiental jaren  
Die van zijn jeugd af aan  
Had bij de zee gevaren  
Voormalig ook een schip  
Reeds bij de zee verloor,  
Naar luidde zijn verhaal  
Hetgeen hij ons droeg voor.  
Hij had veel doorgestaan  
In 't wisselvallig leven  
Waarbij het hopend hart  
Toch vaak ving aan te beven  
Hij was woonachtig, welbekend  
In 't plaatsje Wildervank  
En werd bij deze ramp  
Aan 't lichaam ernstig krank. 

 
 
 
 
 



Kallemooi in de negentiende eeuw 
 
Uit: Waling Dijkstra – Uit Frieslands Volksleven; 1895 
 
Op Schiermonnikoog, waar men eveneens op pinkster kermis viert, wordt alsdan de 
kalemei opgericht. Dit geschiedt in den vooravond van pinksterzaterdag. De kalemei, 
in het dialect der eilanders kallemooi geheeten, bestaat uit een dikken paal of mast van 
wel tien meter lang, aan wiens boveneinde een bijna even lange, maar dunner paal is 
vastgespijkerd. Boven aan dezen tweeden paal wordt een tamelijk groote boomtak 
gehecht en ook de nederlandsche vlag. Hieronder hangen aan een dwarslat twee fles-
schen, als het zinnebeeld der kermisvroolijkheid. Maar het eigenaardigste van dezen 
toestel is een levende haan, die, in een mand opgesloten, boven aan den paal wordt 
gehangen. Het dier zal straks worden verheven tot hoogste van het dorp en moet dan 
in zijn eng verblijf eenzaam de pinksterdagen doorbrengen, met den pinksterdins-dag 
er nog bij. Hiervoor ontvangt hij het noodige voedsel in de mand. Dit alles wordt op 
den grond gereed gemaakt en dan de paal omhoog getrokken op het pleintje bij de 
oudste en meestbezochte der beide herbergen. Vier takeltouwen houden hem staande, 
ten overvloede wordt hij ook nog met een sterk touw aan een dikken boom vastgebon-
den. Een kuiltje in den grond, waarin hij is geplaatst, behoedt hem van onderen voor 
uitglijden. Na afloop van het werk, waarmede de kermis als geopend wordt be-
schouwd, gaat men een weinig te herberg. Dit doet men ook des zondags-en maan-
dags-avonds, maar de dinsdag, pinksterdrie, is de voornaamste kermisdag of liever -
avond. Overdag verneemt men geen drukte, alleen de kinderen loopen in kermispronk 
rond en verzamelen zich meest op het kallemooiplein, waar ook de kramen staan. Het 
zijn hier geen kramen als op den vastenwal; tegen den blinden zijmuur van een huis 
worden door dorpsbewoners een paar overdekte stalletjes opgericht uit palen, planken, 
oude deuren en stukken zeildoek, die van de dorpsgenooten worden geleend. Kinderen 
en zelfs volwassen jongelingen helpen gaarne daaraan mede ; de lekkernijen die er 
worden verkocht zijn hoofdzakelijk koek en pepermunt. Tegen den avond, als het 
daglicht nog niet is geweken, komen er boerenwagens, de eenige rijtuigsoort die de 
eilander gebruikt, beladen met vroolijk zingende jongelieden, soms begeleid door de 
muziek eener harmonika, door en om het dorp rijden. De haan daarboven in de mand 
laat onder dat alles nu en dan zijn helder gekraai hooren. Begint het te schemeren dan 
houdt het rondrijden op en men gaat reeds eens even in de herberg springen voor het 
vioolspel van den eenigen dorpsmuzikant. Maar het eigenlijke kermishouden begint 
nog niet. De gemeenteveldwachter komt het bevel brengen dat de kallemooi moet 
worden nedergelaten eer het te duister wordt. En ofschoon dit werk niet geheel zonder 
gevaar is, wil ieder daarbij tegenwoordig zijn. Komt de haan levend en ongedeerd uit 
de mand, gelijk meest altijd geschiedt, want men gaat met de meeste behoedzaamheid 
te werk, dan wordt hij met gejuich begroet en aan zijne hennen teruggegeven. Meestal 
moet de kastelein zijn haan voor den kallemooi leenen ; anderen doen het niet gaarne. 
't Moet wel gebeurd zijn dat men, goedschiks geen haan kunnende krijgen, zich ge-
noodzaakt zag er een te stelen, die evenwel na volbrachten diensttijd aan den eigenaar 
behoorlijk werd terugbezorgd. In den laten avond van pinksterdinsdag is het nog eens 
voor goed pretmaken. Het lastige voor de meisjes is hierbij, dat van Maart tot Decem-



ber de meeste jongens ter zee zijn. Toch komen er dien avond nog wel vrijende paren 
in de herberg ; maar ook broeders en zusters gaan samen ten dans, ook gehuwde lie-
den nemen er deel aan, en een jongeling geleidt wel twee of drie meisjes. In zijn ge-
woon zondagspak wandelt hij met zijn meisje door het dorp. Hij gaat met haar het aan 
de tapkamer grenzende zijvertrek der herberg binnen. Daar ontdoet hij zich van jas en 
vest en staat nu in liet witte overhemd, dat hij niet dan op hoogtijden draagt. Maar hij 
gaat verder en trekt ook een broek uit, als wanneer de hagelwitte kermisbroek voor 
den dag komt. Zoo, geheel in het wit, gaat hij met zijn meisje tot 's anderen morgens 
aan den dans. 
 
 
Een jaar op Schiermonnikoog  
Revue in vier gedeelten, door G. Goïnga 
 
In de tweede helft van de  jaren twintig van de vorige eeuw schreef meester Goïnga, 
die van 1922-1930 onderwijzer was van de Openbare lagere school op Schiermonnik-
oog (waarvan de laatste twee jaren als hoofd) deze revue. Hieronder volgt het eerste 
gedeelte, de lente. Zomer, herfst en winter volgen in de volgende nummers van dit 
tijdschrift. 
 
De Lente.  
Hier ben ik weer uit milder streken, Ik kwam terug uit 't warme Zuid,  
De barsche winter is geweken, Hoera! zijn heerschappij is uit.  
'k Breng u het zoele lentewindje, 'k Breng u der voog'len jubellied.  
'k Strooi groen en bloemen allerwegen, O menschenkind, geniet, geniet! (bis).  
 
Koor.   
Wees welkom, welkom. lieve Lente, Zoo lang reeds hebben w' u gewacht!  
O schenk de aard' uw zegeningen, Verdrijf den bangen winternacht,  
Wek overal weer 't jonge leven. O zon, bestraal ons met uw gloed,  
O Lente, schoonste der getijden Wees welkom, Lente! wees gegroet. (bis)  
Wees welkom, welkom lieve Lente, Wees welkom, schoonste tijd van 't jaar!  
Gij maakt na somb're winterdagen Ons 't leven weer zoo licht, zoo klaar!  
Gij brengt weer zon en bloemenweelde, Gij geeft weer alles kleur en gloed,  
O Lente, schoonste der getijden, Wees welkom, Lente! wees gegroet!  
 
De Eierzoeker.  
'k Ben vroeg al uit de veeren, De zon is nog niet eens uit 't nest!  
't Is drommels koud zoo 's morgen vroeg, Maar 't weertje lijkt anders best.  
'k Loop hier te turen, in 't rond te gluren, 'k Loop maar te zoeken, in alle hoeken. 
Iederen vogel hou 'k goed in de gaten, Waar of ie opvliegt en waar ie verdwijnt.  
Kijk daar die kievit draaien En kopjeduik'len in de lucht,  
Ja vader, jij hebt eieren. 'k Zie het heel goed aan je vlucht.  
Wou je me foppen? vlug je verstoppen? 't Kun je wel laten, 't zal je niet baten!  
Daar zie 'k je nest al, je eitjes zijn binnen, Wel alle menschen! hij heeft al een broed.  



Wat drommel! is dat schrikken, Een eend vliegt voor m'n voeten op!  
Och ouwe, hou je maar wat koest. Je hebt een leelijke strop!  
Wel, alle meidjes! twaalf lekk're eitjes! Twaalf heele dikke! Dat is voor 't schrikken!  
'k Heb ze te pakken, nu vlug in m'n zakken. Even probeeren — ja hoor, ze zijn goed! 
Zou 'k niet eens even kijken Of in de kolonie al wat ligt?  
'k Moet overal eens even zien. Da's toch niet meer dan m'n plicht!  
Eerst even kijken. want 't kon eens blijken. Dat op een duintje, achter zoo'n kruintje, 
De jachtopziener me stiekum beloerde. Jongens, daar is ie nu vlug aan den haal!  
 
De Jachtopziener.  
'k Dwaal altijd in de duinen rond En 'k ken ze op een prik.  
'k Houd overal een oogje op En — 'k ben der stroopers schrik.  
Daar is geen plant, geen bloem, geen dier Geen paadje nog zoo klein,  
Of 'k weet waar 't is, ik ken 't precies, Het duin is mijn domein!  
Elkeen, die van natuurschoon houdt Die vindt in mij z'n man,  
En wie belang in vogels stelt, Hij klopt maar bij me an.  
'k Weet haast van ied're meeuw het nest 'k Ken elke vogelsoort,  
En 'k wijs hem alles wat een mensch Het oog en hart bekoort.  
De duinen zijn voor mij een bron Van telkens nieuw genot,  
Elk bloempje is m' een nieuwe vreugd, Elk knopje, dat ontbot.  
O, altijd zijn m'n duinen mooi Als zomerzon fel brandt,  
Als herfstwind om de toppen giert, Of sneeuw bedekt het land.  
Doch elk, die timmert aan den weg Heeft altijd veel kritiek,  
En vaak verliest men o zoo gauw De gunst van het publiek.  
Wanneer de jachtopziener soms Een strooper eens beboet,  
Vergeet men dikwijls dat de man Zijn plicht en meer niet doet!  
Maar och, elk vak heeft zoo wel iets Dat minder prettig is,  
En ruilen wou 'k met menigeen Nog lang niet — da's gewis!  
M'n duinen zijn zoo mooi, zoo rijk Voor wie natuurschoon mint.  
O, ieder bloempje dat er bloeit, Elk vogeltje is m'n vrind!  
 
De Botvisscher.  
Heel, heel vroeg in het voorjaar Haal 'k mijn vischtuig voor 't licht  
Breng mijn netten in orde, Maak ieder gaatje weer dicht.  
Ja, ja, ja, ja! 'k maak er m'n spulletjes klaar,  
Ha, ha, dat visschen! mensch ik verlang er zoo naar.  
Voor m'n borst 't pierenbakje Ga 'k bij eb naar de ree,  
Met m'n greep graaf ik wormen, Vol gaat het bakje weer mee,  
Ja, ja, ja, ja! om wormen eerst naar de ree.  
Ha, ha, ha, ha! vol gaat het bakje weer mee.  
Op het Wad bij laag water Zet ik 't hoekwant nu uit,  
Eén, twee tijen er over, Dan kom 'k terug om m'n buit.  
Zoo, zoo, zoo, zoo, vang ik dan schol, schar en bot,  
Ha, ha, dat visschen 'tis er m'n grootste genot.  
Aan elk lijntje een haakje, Zestig en meer naast elkaar,  



Aan elk haakje een wormpje, Zie zoo! m'n hoekwant is klaar!  
Ja, ja, ja, ja! 'k heb alles fijn voor elkaar,  
Ha, ha, ha, ha! prachtig, m'n hoekwant is klaar!  
Later, meer in den zomer Visch ik met 't schakelnet,  
Altijd bij vallend water Wordt 't in de geulen gezet.  
Dan, met m'n polsstok, jaag ik de botjes er in,  
Ploem! ploem! zie ze schieten! ploem! ploem! zoo gaat 't naar m'n zin!  
Zoo met net of met hoekwant Ben 'k altijd aan den gang,  
Altijd is er wat te scharrelen 'k Ben voor verveling nooit bang!  
Ja, ja, ja. ja, altijd ben 'k druk aan den gang.  
Ha, ha, ha, ha! 'k ben voor verveling nooit bang.  
 
De Kapitein.  
Als je bent zoo'n heel klein jochie, En je wieg stond aan de zee,  
Als je vader dan weer weg moet, Wil je heel graag met hem mee,  
't Lijkt zoo mooi om verre streken, Heel de wereld te bezien,  
Avonturen te beleven - 'n Held te worden wel misschien!  
Ben j' een knaap van veertien jaren, En de laagre school aldoor,  
Zeg je : Moeder, 'k wil naar zee toe, Moeder, ik word zeeman, hoor!  
Als je naar de zeevaartschool mag, En je krijgt een zeemanspet,  
En je krijgt een uniform aan, —Wou j' er 's nachts wel mee in bed!  
Als je twee, drie jaartjes later Eindexamen hebt gedaan,  
En je zult als stuurmansleerling Voor het eerst naar zee toe gaan,  
Als je jong're broer met eerbied, Je reeds als „zoo gróót” beschouwt,  
Snap je niet dat Moe zoo stil is, 'n Zakdoek voor haar oogen houdt.  
Als je opstoomt uit de haven Naar die wonderwijde zee,  
En je moeder staat te wuiven, Wou je graag weer met haar mee!  
Maar als j' eenmaal aan de Hoek bent, En je ziet den grooten plas,  
Ben je weer een heele branie — Vergeet, hoe klein je straks nog was!  
Als j' een jaartje hebt gevaren — O, wat viel je 't werk soms zwaar!  
En je gaat voor derde leeren, Zwets je alles bij mekaar,  
Doe je als een oude zeerob, Pruimt, loopt met een wiegelpas,  
En vertelt aan al je vrinden Wat een kerel je toch was!  
Als je, weer wat jaren later — Kapitein geworden bent,  
En je hebt een aardig huisje, 'n Vrouw, een lieven kleinen vent,  
Als je dan eens even thuis was, In je huisje, proper, knus,  
Wat viel 't scheiden dan soms moeilijk, Wat brandde dan je afscheidskus! 
Stond j' in storm en regenvlagen Op de brug in donk'ren nacht.  
Heb je dikwijls aan je huisje. Aan je vrouw en kind gedacht!  
Zag je z' om de tafel zitten In een kring van gouden licht,  
O, dan werd 't je soms te machtig, Kneep je d' oogen even dicht ….   
't Zeemansleven is wel prettig, Onafhankelijk en vrij,  
Zoolang je nog vrijgezel bent, Haalt geen enkel vak er bij!  
Maar — word je een dagje ouder, Heb je vrouw en kind op 't land,  
Dan heeft 't vrije zeemansleven Wel degelijk zijn schaduwkant!  



 
Koor.  
Lof en hulde, wakk're mannen, Heil u, zwervers op de zee!  
Die door stormen en gevaren Stuurt uw schip naar veil'ge ree.  
Met schier bovenaardsche kracht Hebt ge vaak uw taak volbracht!  
Huld' en lof, huld' en lof, Lof en eer zij u gebracht! 
Lof en hulde, zeemansvrouwen, Heil u moeders, lof en eer!  
Die alleen met 's levens zorgen Hebt te kampen, telkens weer.  
Die uw zware moederplicht Vaak met heldenmoed verricht,  
Huld' en lof, huld' en lof, Lof en eer zij u gebracht! 
 
De Lente.  
In diepen sluimer lag heel de aard, Geen spoor van leven, toen ik verscheen,  
'k Riep uit hun doodsslaap bloem en blad, 'k Schiep frisch, jong leven om me heen.  
Nu heeft natuur haar pronkkleed aan. Buiten staat alles in volle pracht,  
Zie ginds staat reeds de zomer klaar, 'k Ga heen, ik heb mijn taak volbracht.  
O aard, zing voor de zomerbruid Een heerlijk lied van kleur en licht!  
O voog'len, zingt uw jubelzangen, Natuur, vervul uw lenteplicht!  
 
Koor.  
O Lente, u zij onzen lof, U onzen dank gewijd,  
Gij maakt ons 't leven tot een vreugd, Een feest, een zaligheid!  
De zorgen zetten we aan kant, Gij bant ze uit ons hoofd !  
O, Lente, gij zijt nooit genoeg Geprezen en geloofd!  
O Lente, voor u knielen wij Ootmoedig, dankend, neer,  
O Lente, om u loven wij En danken God de Heer!  
 
Einde van het Eerste Deel. 
 
Kort nieuws en oproep 
 
*Voor- en achterkant van een briefje (10 x 4,4 cm) dat tevoorschijn kwam bij de sloop 
van het Groene Kruisgebouw.  
 



 
 
*Het oudste bericht in Delpher over Schiermonnikoog is een bericht uit de Oprechte 
Haerlemsche courant van 7 mei 1740: 
 

 
 
Word tot natigt van de Zeevarende Lieden bekend gemaakt, dat de Tonnen zo in 
voorige Jaaren in de Scholbalg omtrent het Eyland Schiermonnik-oog gelegt zyn, in 
het Voorjaar dezes Jaars 1740, zyn verlegt geworden in het Moolengat, strekkende 
Noorden ten Oosten Zeewaarts, corresponderende de buytenste Zwarte Ton op de 
beyde Kapen op Schiermonnik-oogs, waar na een yder zig kan reguleeren.  
 
*Oproep t.b.v. publicatie eilander zeevaartschool 
 
Arend J. Maris 
 
Al enkele jaren ben ik bezig een publicatie over de eilander zeevaartschool te schrij-
ven. Een thema dat in de vloed aan publicaties over het eiland en zijn historie tot dus-
ver weinig aandacht heeft gekregen en toch zo’n bepalende functie in de eilander 



dorpsgemeenschap van 1872 tot in 1934 heeft gehad. Ze is een vervolg op het in 2009 
verschenen boekwerk over het Schiermonnikoger & Zeemanscollege Pensioenfonds. 
Bij de publicatie over de zeevaartschool sluit ik aan waar Bram Spier door zijn plots-
klapse overlijden gebleven is. Hij was namelijk van plan over deze school een boek te 
schrijven. In de slotfase waarin ik me nu bevind, signaleer ik echter enkele gaten die 
ik alleen nog met uw deelname zal kunnen opvullen. Het betreft aanvullende informa-
tie over de volgende onderwerpen: 
 
1. Leerlingenlijsten: In het gemeente archief ontbreken de lijsten over de volgende 
jaren: 1901, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 (alleen leerlingen genoemd die wo-
nen in een stad zonder zeevaartschool), 1924, 1925, 1930 en 1931 (alleen namen ver-
meld van leerlingen uit een stad zonder zeevaartschool).  
Zijn er soms lezers onder u die leerlingenlijsten van een van de genoemde jaren in zijn 
of haar bezit heeft of weet waar ik alsnog kan vinden? U zou mij daarmee nog gewel-
dig kunnen helpen. 
 
2. Meisjes bezoeken de zeevaartschool: Vanaf 1921 hebben jaarlijks ook meerdere 
meisjes de voorbereidende klas of zelfs het eerste cursusjaar van de tweejarige oplei-
ding gevolgd. Tot dusver heb ik veertien meisjes kunnen identificeren. Dit zijn: Frede-
rica Helena Catharina van Hoorn 1905; Anna Cornelia Visser 1905; Pita Grilk 1905; 
Nettie Coolen 1905; Bernadina Maria Johanna van Hoorn 1906; Martha Karst 1906; 
Alexandrina Charlotte Paulowna van den Berg 1911; Meinsina Faber 1912; Jeannette 
Christine Jacoba van den Berg 1913; Dieuwke Teensma 1913; Ida Louise Visser 
1918; Anneke Frederika Rimada de Jong 1919; Wietske H. de Haan 1920 en Cathari-
na Zeef. Ben ik er misschien nog iemand vergeten? 
Ik zou graag van deze meisjes een jeugdfoto in het boek willen opnemen. 
Er ontbreken echter nog de volgende foto’s: die van de beide zusjes Van Hoorn; de 
beide zusjes Van den Berg; Wietske H. de Haan en Catharina Zeef. 
Wie heeft van de genoemde meisjes een jeugdfoto in zijn of haar bezit? Laat mij dat 
weten of mail die mij. 
Hierbij een klein voorbeeld. 
Op deze foto (van Nico Alta) zijn leerlingen van de zeevaartschool afgebeeld. Zittend, 
vooraan links is Johan Alta. Maar, waar het mij vooral om gaat is of iemand van de 
lezers de vrouw herkent die uiterst rechts zit. Volgens Nico zou dit ook een leerling 
van de zeevaartschool zijn geweest. Ik ben zeer benieuwd of iemand haar herkend. 
 
 



 
 
 
3. Kosthuizen: Hebben de volgende pension/logementhouders misschien ook leerlin-
gen van de zeevaartschool in de kost gehad: pensionhouder Pieter v.d. Ben; logement-
houdster Sietske Dobbenga; pensionhoudster Trijntje Dobbenga en logementhouder 
Watze Oene Schaafsma?  
 
4. Leraren: Van wie van de volgende leraren heeft u misschien thuis nog een foto? 
Directeur Willem Dijk; huisarts W. Mosselman; hoofd lagere school en leraar Duits: 
H.B. Kieviet; wiskundeleraar Van Geuns; leraar G.J. Smeenk; leraar talen H.H. Bau-
det; praktijkleraar R. Fenenga; schoolhoofd M.J. Tunteler en hulponderwijzer en le-
raar wis- en zeevaartkunde J.G. Riederis; en oppasser en schoonmaker school: Taeke 
Dol; Tjeerdtje Visser en Jan Fransberg. 
 
5. Gemobiliseerde dienstplichtigen 1914-1918: Tijdens de mobilisatiejaren 1914-1918  
heeft op het eiland een groep dienstplichtigen gelegerd die met elkaar de kustwacht 
vormden. Een aantal van hen heeft tijdens hun verblijf de zeevaartschool bezocht.  
In ’t Heer en Feer 2016/2 staat op blz. 68 een groepsfoto waarop een aantal van deze 
jongens afgebeeld staan. Wie van u zou mij namen van deze jongens kunnen noemen 
en waar deze jongens op de foto staan?  
Op bijgaande andere foto (van Hessel Dubblinga; bewerkt door Thijs Haasjes) staan 
ook een aantal van deze jongens. Wie van de lezers herkent deze jongens met naam en 
plaats op deze foto? 



 
 
Voor uw bereidheid om mij te helpen, in wat voor een concrete vorm dan ook, ben ik 
u nu al zeer dankbaar. Ik ben te bereiken: Arendmaris@hotmail.com; Adres: Midden-
streek 17, 9166 LL Schiermonnikoog. Telefoonnummer: 0519 531571. 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 
kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen bijv. wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, 
horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*”Op pad met de dorpsverteller van Schier”. In: Toeractief, 2016-5, blz. 58-65 
Met Arend Maris over het eiland.  
 

mailto:Arendmaris@hotmail.com


*Blok, W; en C. de Jong – Schiermonnikookt; een kijkje in de keuken van een onder-
nemend eiland. Z.pl., Printbase BV, 2016. 200 blz. 
 
*’Hier is het saai’. In: NRC, bijlage Blad, 1 dec. 2016; blz. 10-11. 
Over Koos Dijksterhuis en zijn huisje op het eiland. (met dank aan E. Gerbrands). 
 
*Banck, G. – Van de Javaanse suikercultuur naar de Nederlandse elitecultuur. Twee 
generaties in de 19e eeuw: Johann Erich Banck en John Eric Banck. Diemen, AMB, 
2016. 90 blz. 
 
*’Mensen houden van simpele waarden’, interview met Sjon Stellinga. In: Trouw, 
bijlage Tijd, 17 dec. 2016, blz. 32-36 
 
*Barnhoorn, M; en B. Veenhof – Schiermannenoog; thuis bij 20 markante mannen op 
Schiermonnikoog. Grou, Uitgeverij Louise, 320 blz. 
 
*’God is er en dus ben ik een monnik’. In: Lytje Pole, 2017/01, serie ‘Eilandportret’, 
blz. 35. 
Interview met Broeder Alberic.  
 
*’Dijkdoorbraak op Schier’. In: Leeuwarder Courant, serie De tijdlijn, 11 maart 2017. 
Interview met Jan Holwerda – o.a. over de dijkdoorbraak van 1962.  
 
*Dijksterhuis, K. – Eilandgevoel; verhalen over de natuur van Schiermonnikoog. 
2017, Bornmeer, 208 blz. 
 
*’ULO op het eiland’. In: Leeuwarder Courant, serie De tijdlijn, 25 maart 2017.  
Interview met Aukje Faber-Kooistra.  
 
*’De Lytje Pole was een prachtig onderdeel van mijn leven’. In: Lytje Pole, 2017/02, 
serie ‘Eilandportret’, blz. 35. 
Interview met Klaas Sikkema. 
 
*’De echte charme van Schier’. In: Leeuwarder Courant, bijlage Sneon en Snein, 15 
april 2017, blz. 6-7. 
Interview met Koos Dijksterhuis, n.a.v. zijn boek: Eilandgevoel. 
 
*’Alles voor de veerboot’. In: Leeuwarder Courant, bijlage Sneon en Snein, 22 april 
2017, blz. 8-10. 
Interview met Ger van Langen, directeur van Wagenborg Passagiersdiensten. 
 
*’Uitwaaien op Schier; mee met Koos Dijksterhuis’. In: Trouw, bijlage de Verdieping, 
22 april 2017, blz. 10-11. 
Naar aanleiding van zijn boek: Eilandgevoel.  
 



Verenigingsnieuws - Van de Bestuurstafel 
 
Films digitaliseren 
Het bestuur van 't Heer en Feer heeft een aanbod ontvangen van Jurjen Enzing van het 
Fries Film Archief. Het FFA is bezig met een groot digitaliseringsproject, waarvoor 
zij subsidie hebben gekregen. Het aanbod houdt in dat het FFA kosteloos alle films en 
video's uit de collectie van 't Heer en Feer wil digitaliseren, dat wil zeggen, oude 
8mm- of 16mm-films en videobanden worden op professionele wijze op dvd en in 
computerbestand gekopieerd.  
We roepen daarom iedereen die eilander historisch materiaal op film of video in bezit 
heeft op, dit tijdelijk in bruikleen aan 't Heer en Feer af te staan, zodat het mee kan 
draaien in het project. U krijgt dan na afloop het originele materiaal terug plus een dvd 
en/of bestanden op usb-stick. Wel houdt 't Heer en Feer zich het recht voor om zelf 
ook een kopie in het archief op te nemen onder voorwaarden waarover we afspraken 
kunnen maken. Enkele leden van 't Heer en Feer hebben op de ledenvergadering al 
laten weten dat ze hierin mee willen doen.  
Wilt u reageren? Dan graag naar Eric Augusteijn, Middenstreek 44, 0627 128 397, 
archief@theerenfeer.nl 
 
Gedenkstenen 
Enige jaren geleden waren er plannen om een kunstwerk te zetten op het grasveld voor 
het toen nieuwe gemeentehuis. Het zou een bank worden waarin een aantal oude ge-
velstenen zouden worden verwerkt, die 't Heer en Feer in bezit had. Ernst Borstlap 
heeft er toen een fraai ontwerp voor gemaakt, maar toen het puntje bij paaltje kwam 
was er geen geld. De gevelstenen hebben sinds die tijd steeds in de gemeentewerk-
plaats opgeslagen gelegen. Kort geleden hebben twee sterke mannen van de gemeente 
de stenen teruggebracht naar de eigen ruimte van de vereniging. Het zijn 'Eerstesteen-
leggingsstenen' o.a. van de oude Openbare Lagere School en van de Zeevaartschool. 
We gaan nadenken over een geschikte plaats om ze zo mogelijk blijvend tentoon te 
stellen. Denkt u mee? 



 
Het jaartal op de steen is 1877, bouw van de school aan de Nieuwestreek 
 
 
Bestuurswisseling 
In de Algemene Ledenvergadering van 25 februari is Eric Augusteijn afgetreden als 
secretaris en herkozen als gewoon lid van het bestuur. Het bestuur dankt Eric heel 
hartelijk voor de jaren dat Eric de functie van secretaris vervuld heeft. 
Helaas had het bestuur geen kandidaat kunnen vinden voor de vacature van secretaris. 
De dag na de vergadering echter meldde Els Claessens zich bij het bestuur met de 
mededeling dat zij er nog eens over nagedacht had en dat zij de taak van secretaris wel 
op zich wilde nemen. De zittende bestuursleden waren hier heel blij mee, maar zijn 
statutair niet gemachtigd een nieuw bestuurslid te benoemen. Els gaat daarom wel het 
werk van secretaris doen, maar kan pas in de eerstvolgende ledenvergadering officieel 
bestuurslid worden. Het adres van het secretariaat is vanaf nu: Louwvlakte 4, 9166 
RP, tel. 0620 395 896. 
 
Concept verslag ALV ’t Heer en Feer,  zaterdag 25 februari 2017 in het Dorps-
huis 
Op de website van de vereniging kunt u onder het kopje >Actueel< het concept ver-
slag van de ALV van 25 februari vinden (rechtsboven). 
 



Jaarboek 2016 is uit!     
 
Het is de redactie van het Jaarboek weer gelukt! Ook Jaarboek 2016 is weer een 
prachtig boek geworden, dat in geen eilander boekenkast mag ontbreken. Het geeft 
een overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen op het eiland vorig jaar. De viering 
van 150 jaar badplaats, met het spetterende strandfeest, het protest tegen de gasborin-
gen, sporttoernooien, het toneelstuk, de restauratie van de walviskaak, de pinksterspe-
len met Kallemooi en noem maar op. Meer dan 140 gebeurtenissen en gebeurtenisjes 
alleen al in het eerste hoofdstuk. In memoriams van overleden eilanders. Verslagjes 
van de eilander scholen. Vier seizoenen in de natuur. De bouw van de Inspecteur Boe-
lensschool 50 jaar geleden en de tragische dood van Laurens Bazuin 25 jaar geleden. 
De geschiedenis van Bouwes Tieuwn, waar nu na 48 jaar toch wordt gebouwd. De 
geschiedenis van het Groene Kruisgebouw, na 62 jaar trouwe dienst gesloopt en de 
bouw van een woning in eilander stijl op Middenstreek 19, nadat daar 22 jaar 'het gat 
van Romke' was geweest. 
Het moge duidelijk zijn, dit mag u niet missen. Het boek is voor € 16 te koop bij 
boekhandel Kolstein en bij de balie van het Bezoekerscentrum. Leden van 't Heer en 
Feer krijgen in het Bezoekerscentrum € 2 korting. 

 
Omdat één van de onderwerpen in het jaarboek de sloop van het Groene Kruis ge-
bouw is, was de presentatie in de wachtkamer van het Medisch Centrum. Daar werd 
het eerste exemplaar door Erik Gerbrands, de voorzitter van ''t Heer en Feer', uitge-
reikt aan Elly Hedlund, oud-wijkverpleegster op het eiland. (De foto is van Romy 
Dam).  
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De aanlegsteiger van 1927 
De (oude) aanlegsteiger – nu de steiger naar de jachthaven –wordt dit jaar 90 jaar!  
 
In het vorige nummer van dit tijdschrift hebben we aan de hand van enkele krantenbe-
richten een klein overzicht gezien van de voorgeschiedenis van de aanlegsteiger. Het 
laatste krantenartikel (NvhN van 18 juni 1927) stelde dat de steiger ongeveer 30 juli  
gereed zou zijn. 
In het Leeuwarder Nieuwsblad van 27 juli (en een aantal andere kranten van eind juli) 
wordt bekend gemaakt: De nieuwe aanlegsteiger te Schiermonnikoog kan Zaterdag in 
gebruik worden genomen (In de Leeuwarder Courant van 28 juli 1927 werd vermeld: 
Maandag 1 augustus a.s. wordt de nieuwe landingssteiger in gebruik genomen). En 
inderdaad was de ingebruikneming op maandag 1 augustus! 
 
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit – in een aantal kranten staat eind 
juli de volgende advertentie: 

 
 
(Ook op het eiland zelf was men al bezig om zich voor te bereiden – zie bijv. het arti-
kel in het NvhN van 2 februari 1927, afgedrukt in het vorige nummer van ‘Heer en 
Feer op blz. 11, waaruit de volgende zinsnede:  
Natuurlijk zetten de hotelhouders hun beste beentje voor. Zoo heeft de heer Van der 
Werff in zijn theetuin meer dan 1300 boompjes, struiken en heesters geplant en ver-
schillende prieeltjes geplaatst, terwijl hij zijn tennisbaan door een tegelpad met den 
weg verbond). 
 
In de LC van 3 augustus staat een verslag van de opening op maandag 1 augustus 
1927, maar ook in een groot aantal andere kranten werd aandacht aan de opening 



geschonken, o.a. in het Algemeen Handelsblad van diezelfde dag en daar gaan we 
mee beginnen: 
 
Algemeen Handelsblad van 3 augustus 1927 
 
DE PIER VAN SCHIERMONNIKOOG. 
De eerste „blijde incomste”. 
Een medewerker schrijft ons: 
Zaterdagmorgen half twaalf meerde voor de eerste maal de boot met passagiers van 
Zoutkamp en Oostmahorn aan den kop van den nieuwgebouwden aanlegdam te 
Schiermonnikoog. Of eigenlijk ging het zoo: Dicht onder de kust lag de oude motor-
postboot rustig verankerd te deinen. Daar voer omstreeks elf uur vol drukte en jong 
leven de van Oostmahorn komende passagiersboot haar langszij. Onder het metalen 
windasgetokkel werd het anker gelicht van de postboot en toen, na een sierlijken 
kwartdraai van beide, als gingen ze samen ten dans, voeren ze zij aan zij naar den kop. 
Maar de waterhoogte was nog onvoldoende op dat uur voor de passagiersboot en dus 
moesten varende de passagiers allen overstappen op de oude getrouwe. Zij was het 
dus, die het eerst de touwen mocht slaan om de meerpalen aan het eind van den dam. 
Daar wapperde reeds de driekleur en daar kwam met een blij luidruchtig getoeter de 
autobus van hotel Van der Werff, eigenhandig bestuurd door den eigenaar-exploitant, 
omdat hij toch ook zelf dezen eersten historischen rit wilde rijden.  
Van een eigenlijk feestelijke opening is dien Zaterdag niet gekomen. Maar een feeste-
lijke stemming was er toch al op het eiland en die steeg nog den volgenden dag en 
avond toen de uitgeschreven tenniswedstrijden werden voleind en in hotel v. d. Werff 
de prijsuitdeeling plaats had. Zoodat het wel niet anders kon of het feest der opening, 
dat Maandag is gehouden, moest worden tot een uiting van uitbundige vreugde over 
het feit, dat men nu althans verlost is van de middeneeuwsche ritten op bolderwagens 
over het Wad.  
Natuurlijk blijven deze ritten nog verbonden aan de overtochten bij eb. Maar wie 
daarvan niet gediend is, kan den bootdienst bij hoogwatertij benutten.  
Hoe het er met die Waddenritten soms kon toegaan, bleek nog op dienzelfden Zater-
dag der blijde inkomst. De boot van drie uur uit Oostmahorn ankerde omstreeks vijf 
uur aan het Wad. Met vijf wagens is er toen gereden tot acht uur ’s avonds vice versa. 
En tot slot werd de laatste partij passagiers over boord getild en op de modderige 
zandplaat gedeponeerd met de aanwijzing: ginds ligt het eiland, trekt u nu schoenen en 
kousen maar uit en gaat op pad! Tot wanhoop van iedereen regende het juist dien 
avond van zeven tot acht! Is er niet alle reden geweest voor de eilanders en hun pensi-
ongasten om Maandagavond te juichen, de vuurpijlen te laten knallen en klateren en 
de ferme drijfkracht voor al wat aan nieuws op het eiland moet worden tot stand ge-
bracht, den heer v. d. Werff, te bejubelen? 
 
En de LC van 3 augustus: 
 
Opening aanleghoofd Schiermonnikoog. 



Maandag was eindelijk de dag aangebroken, waarop een werk, dat zeker reeds een 
kwart eeuw lang, zoowel den raad van Schiermonnikoog als de Vereeniging voor 
Vreemdelingverkeer bezig hield, is voltooid, zoo schrijft onze correspondent aldaar. 
Steeds werden pogingen aangewend, om een eind te maken aan het verschrikkelijke 
oude systeem om de menschen aan land te brengen. 
Reeds voor het uitbreken van den wereldoorlog waren plannen gereed, toen was er al 
de toezegging voor rijkssubsidie en werd slechts gewacht op die van de Provinciale 
Staten van Friesland. 
Helaas, het uitbreken van den oorlog maakte ook op Schiermonnikoog weer aan deze 
plannen een einde en alles bleef, wat het jaren was geweest: een luchtkasteel. Maar 
heden hoorden we uit den mond van een dame: „Eenmaal komen ook luchtkasteelen 
op de aarde neer" en werkelijk ondanks de onvermoeide pogingen die steeds weer 
werden herhaald, zijn dan ook deze luchtkasteelen op de aarde neergekomen en de 
landingsdam ligt thans op de reede te Schiermonnikoog. 
De pogingen zijn eindelijk met een gunstigen uitslag bekroond. Deze uitslag mocht 
niet ongemerkt voorbij gaan en konden niet de oorspronkelijke feestplannen worden 
verwezenlijkt, doordat de meeste officiëele personen, die hun steun hadden bijgedra-
gen, aan de uitnoodiging, om de inwijding van dit werk bij te wonen, niet konden 
voldoen, omdat ze met vacantie op reis waren, iets officieels moest toch plaats heb-
ben. En alzoo geschiedde. De postboot zou heden voor het eerst weer den dienst ver-
richten: Oostmahorn-Schiermonnikoog v.v. en aan den nieuwen dam aanleggen. 
Burgemeester en raadsleden, benevens graaf Bernstorff waren ter ontvangst aanwezig, 
terwijl het fanfarecorps, onder leiding van zijn tijdelijken directeur, den heer T. de 
Boer, medewerking verleende, opdat de aankomst niet met stille trom zou plaats heb-
ben. Met de boot mee kwamen de beide architecten, de heeren Sijbesma en Tiemers-
ma, om de inwijding mee bij te wonen, terwijl de aannemer, de heer van der Hoeven, 
mede op het hoofd aanwezig was. 
Om halfeen lag de postboot aan het hoofd aan en stelde de geheele stoet van belang-
stellenden en nieuwsgierigen zich in beweging met de muziek aan het hoofd, om den 
tocht naar het dorp te aanvaarden. Bij den steiger hield de burgemeester een toespraak 
tot de aanwezigen, wier aantal zeker eenige honderden bedroeg. 



 
Foto uit de collectie van Eddie Bakker 
 
Spreker bracht dank aan allen, die financieel en moreel tot de tot stand brenging van 
dit werk hadden bijgedragen, maar vooral aan den aannemer voor den spoed, waarme-
de hij dit mooie stuk werk had verricht, tevens de hoop uitsprekend, niet alleen, dat dit 
werk zou blijken een gemak te zijn voor het reizend publiek, maar dat het tevens een 
steeds toenemend bezoek aan het eiland zou bevorderen. Door mevrouw v. d Berg 
werd vervolgens het lint doorgeknipt, waarna de stoet zich wederom in beweging 
stelde. 



 
Foto uit de collectie van Eddie Bakker 
 
In het dorp werd door het fanfarecorps nog een concert gegeven, waarna de menigte 
zich verspreidde. 
 
 
Elk jaar op 4 mei begint de dodenherdenking in de Got Tjark met het centraal stellen 
van één van de op de plaquette genoemde eilanders die in de Tweede Wereldoorlog 
ten gevolge van oorlogshandelingen is omgekomen. Dit jaar was dat Johan Alta.  
 
JOHAN ALTA (1903-1942) 
“DE JAPPEN KOMEN HIER NIET, WANT SINGAPORE IS EEN 
MACHTIG BOLWERK” 
 
Vanuit Zeist naar de zeevaartschool op Schiermonnikoog 
 
Pier Dirk Alta wordt te Makkum in 1867 geboren. Hij is 30 jaar wanneer hij op 15 juli 
1897 met de 20-jarige Johanna Cornelia Blöte trouwt. Ze is in 1876 te Amsterdam 
geboren. Pier staat in het huwelijksregister als koopman bekend. Johanna is eerder 
getrouwd geweest. Pier en Johanna krijgen twee dochters die in resp. in 1898 en1899 
worden geboren. Terwijl zijn vrouw hoogzwanger is, besluit het paar op 26 juni 1903 
uiteen te gaan. Een kleine twee maanden na hun scheiding, wordt op 17 augustus 1903 
te Zeist hun zoon Johan geboren. Zijn vader Pier hertrouwt op 1 januari 1904. Zijn 
moeder Johanna doet dat eveneens op 11 mei van datzelfde jaar te Zeist met de steen-
fabrikant Aard Noldus van Steennis. Johan groeit op bij zijn moeder en stiefvader. Na 



de lagere school gaat hij naar de hbs. Wanneer hij met goed gevolg overgaat van de 
derde naar de vierde klas besluit hij naar de zeevaartschool te gaan. Ruim zestien jaar 
is hij dan en avontuurlijk als hij is, wil hij de wereld verkennen. Welke zeevaartschool 
zal hij kiezen? Of hij daarover lang of kort heeft nagedacht blijft giswerk. Op een dag 
verneemt hij echter dat er ook op Schiermonnikoog een zeevaartschool gevestigd  is. 
Met zijn vooropleiding kan hij al meteen in de tweede klas van de tweejarige oplei-
ding van deze school komen. De locatie op een eiland, overzee, spreekt tot zijn ver-
beelding. De school heeft bovendien een goede reputatie. Als 17-jarige meldt hij zich 
aan en wordt aangenomen. Hij laat zich op het gemeentehuis inschrijven en bezoekt 
vanaf september 1920 de laatste klas van de tweejarige opleiding. Intussen is hij bij de 
familie Wiggert Hofman, aan de Middenstreek, toen nummer 144 A, in de kost. Deze 
familie is in die jaren een kosthuis voor meerdere leerlingen van de zeevaartschool. 
Tijdens zomervakanties, wanneer de jongens naar huis zijn, worden de kamers aan 
badgasten verhuurd. In de zomer van 1921 doet Johan eindexamen en gaat hij vervol-
gens als stuurmansleerling het zeegat uit. Om zijn 3e rang te halen moet hij namelijk 
nu eerst twee jaar varen en daarna weer een paar maanden naar school. Johan wil 
verre landen zien. 

 
Johan op de eerste rij, links. De medeleerlingen op de foto zijn tot dusver onbekend 
gebleven 
 
Hij meldt zich aan bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM). Deze maat-
schappij onderhoudt de verbindingen tussen de vele eilanden waaruit het toenmalig 
Nederlands-Indië bestaat.  



In het najaar 1923 heeft hij zijn twee jaar varen erop zitten. Opnieuw bezoekt hij de 
eilander zeevaartschool en slaagt tegen het einde van dat jaar voor zijn derde rang. Op 
14 december 1923 laat hij zich op het gemeentehuis uitschrijven, vertrekt naar Utrecht 
en heeft intussen een contract van zes jaar bij de KPM gekregen.  
 
Uit Amsterdam terug naar het eiland  
In de periode dat Johan op het eiland verblijft, leert hij Lena Faber kennen. Ze is op 21 
mei 1903 te Amsterdam als Helena geboren en is de derde van de vier kinderen van 
Klaas Leendert Faber (1864-1916) en Dieuwke Teensma (1867-1950). Beiden zijn op 
Schiermonnikoog geboren. Klaas Leendert volgt tussen 1878 en 1892 cursussen aan 
de eilander zeevaartschool en haalt zijn rangen op schepen van de Hollandsche 
Stoomboot Maatschappij (HSM) te Amsterdam. Ze trouwen op 8 december 1893 op 
Schiermonnikoog. Hij vaart dan als kapitein en blijft deze maatschappij tot aan zijn 
dood trouw. Na hun trouwen verhuizen Klaas Leendert en Dieuwke naar Amsterdam 
waar immers zijn maatschappij gevestigd is. Ze krijgen vier kinderen, twee jongens en 
twee meisjes. Lena is de tweede in rij en Nicolaas (Nico), in 1907 geboren, sluit de rij. 
Lena gaat naar de lagere school en net nadat ze van school af is, overlijdt haar vader, 
op 4 april 1916. Mede als gevolg van suikerziekte, 52 jaar oud. Lena is dan 13 jaar.  
Na zijn dood blijft Dieuwke niet langer in Amsterdam. Ze laat zich op 24 augustus 
van datzelfde jaar nog opnieuw inschrijven op het gemeentehuis van Schiermonnik-
oog, maar nu met haar vier kinderen. Ze komen, door bemiddeling van een broer van 
Klaas Leendert, aan de Voorstreek te wonen, meteen naast het huidige politiebureau, 
aan de westzijde.  
 
Johan bij de KPM, trouwt met Lena; ze vertrekt later naar Nederlands- Indië  
Tijdens zijn verblijf op Schiermonnikoog krijgen Johan Alta en Lena verkering. Ze 
wonen allebei aan de Middenstreek, zijn rond de 20 jaar. Nadat Johan zijn derde rang 
heeft gehaald, reist Johan naar Nederlands- Indië en vaart tussen eilanden in de Archi-
pel. In deze tussentijd blijven Lena en Johan elkaar schrijven. Wanneer Johan voor 
zijn eerste verlof terugkomt vaart hij per schip, gaat in Genua aan land en reist vervol-
gens per trein door Zwitserland verder. Eenmaal terug in Nederland bevestigen Johan 
en Lena  hun relatie door op 18 oktober 1930 te De Bilt te trouwen. Vrij spoedig daar-
na komt er een eind aan zijn verlof en gaat Johan terug naar Nederlands- Indië. Lena 
belooft hem spoedig te zullen volgen.  
Even later, op 17 februari 1931, meert dan ook haar schip in Tandjung Priok, de haven 
van Batavia. De eerste jaren woont het paar in Batavia. De schepen waarop Johan  
vaart zijn overwegend kleine handelsschepen, kustvaartuigen die afgestemd zijn op 
lokale omstandigheden. Geregeld moeten deze vaartuigen immers ook rivieren opva-
ren voor het laden of lossen van lading. Johan is op dit soort schepen zowel kapitein 
als ook stuurman zoals bijvoorbeeld op schepen als de Alfoer  en de Batak. Meestal 
bestaat de bemanning uit enkele leden en zijn aan boord steeds ook twee passagiers-
hutten aanwezig, zodat ook altijd enkele personen meegenomen kunnen worden.  Al 
deze schepen onderhouden elk een lijnvaart tussen vaste aanleghavens. Maandags 
vertrekt Johan, komt vrijdags thuis en is dan het weekend  vrij.  



In Batavia wordt op 31 december 1932 hun zoon Klaas Leendert geboren. Hij zou 
later Nico  worden genoemd. Na enige tijd heeft een verhuizing plaats naar Ambon en 
daarna nog naar Pinang, een eilandje voor de kust van Maleisië. Eind jaren dertig 
komen ze tenslotte opnieuw in Batavia wonen.  
 
Door Japans oorlogsgeweld komt Johan om het leven 
Daar wonen ze ook wanneer in de loop van 1940 de opmars van het Japanse leger in 
Zuid- Oost Azië niet meer te stuiten blijkt te zijn. Het landt weldra ook op Malakka 
met de bedoeling daarna de Indische Archipel te veroveren. Begin maart 1942 ver-
schijnen Japanse legereenheden op Java. Na gevechten van slechts enkele dagen geeft 
het Koninklijke Indische Leger (KNIL) zich over. 

 
Het gezin Alta-Faber in Nederlands- Indië, vermoedelijk vlak voordat Johan voor 
altijd vertrekt 
 
Daarmee is de bezetting een feit. Even voordat dit allemaal gebeurt, krijgt Johan de 
opdracht te vertrekken. Bij zijn afscheid zegt hij, als geruststelling, nog tegen zijn 
vrouw: “De Jappen komen hier niet, Singapore is immers een machtig bolwerk”. Zijn 
schip is op dat moment het stoomschip Banjoewangi, waarop Johan als 1e stuurman 
vaart. De kapitein heeft namelijk orders gekregen om zo snel mogelijk met andere 
schepen van KPM weg te komen om in beslagneming of vernietiging te voorkomen. 
De bestemming wordt Calcutta. Eind maart, begin april, komt zijn schip daar veilig 
aan. Het gaat er voor anker en wacht nadere orders af. Die komen spoedig. Hals over 
kop moet ook de Banjoewangi opnieuw vertrekken. De werkzaamheden om het schip 



enigszins te bewapenen zijn zelfs nog niet afgerond. Voor bediening van de reeds aan 
boord geïnstalleerde bewapening, varen twee Engelse soldaten mee. Buitengaats 
wordt op  4 april een konvooi van vertrekkende schepen gevormd. Slechts tot de mid-
dag van de volgende dag krijgt het luchtbescherming.  
Op 6 april, ‘s morgens heel vroeg, komen enkele vliegtuigen overvliegen. Van welke 
nationaliteit de vliegtuigen zijn, kan aan boord echter niet worden vastgesteld. Het 
schip beschikt namelijk nog niet over een radio- installatie. De alarmerende berichten 
van de laatste uren over vijandelijke vlootconcentraties, zijn aan boord dan ook onbe-
kend. Niet lang daarna verschijnen verscheidene oorlogsschepen. Eerst denkt men nog 
aan boord dat het schepen van de geallieerden zijn. Spoedig blijkt echter dat dit onjuist 
is. Het is een Japans vlooteskader, bestaande uit een zware kruiser, een vliegdekschip, 
twee lichte kruisers en twee torpedoboten.  
Wanneer de leiding aan boord van de Banjoewangi dit vaststelt, geeft de kapitein 
meteen het sein schip verlaten. Het schip bevindt zich dan ongeveer 25 mijl uit de 
kust. Terwijl de bemanning nog bezig is de reddingboten te  vieren, wordt het schip 
aan bakboordzijde door enkele tientallen granaten getroffen. Met als gevolg dat 
meteen al een aantal bemanningsleden worden gedood of gewond raken. Alleen aan 
stuurbootzijde is nu het vieren van de beide boten nog mogelijk. Door een korte pauze 
in de beschietingen, kunnen deze boten met bemanningsleden ongeschonden worden 
neergelaten en van het schip weg komen. Vervolgens wordt het schip ook aan stuur-
boordzijde onder vuur genomen waarna de Banjoewangi   spoedig zinkt. Twaalf min 
of meer ernstig gewonden kunnen uit zee worden opgepikt en zonder moeilijkheden 
roeien de boten naar de Indiase kust terug. Door de beschietingen komen echter der-
tien opvarenden om het leven. Onder hen ook eerste stuurman Johan Alta. Op 39 –
jarige leeftijd krijgt hij een zeemansgraf. 
 
Lena en haar zoon Nico verdwijnen in een vrouwenkamp  
Zijn vrouw Lena blijft met haar  zoon Nico van tien achter. Wat gebeurt er met hen? 
Ze moeten begin 1943 hun huis in Batavia verlaten en worden door de Japanse bezet-
ter in een vrouwenkamp, het zogeheten Kramatkamp, ondergebracht. Dit is een “Eu-
ropese” woonwijk in het centrum van Batavia en bestaat uit een aantal huizen met een 
omheining van gevlochten bamboe eromheen. Ze komen in een huis te wonen dat ze 
moeten delen met een ander gezin. In het begin mogen ze overdag de wijk nog wel 
verlaten, maar ’s nachts moeten ze binnen zijn. Deze betrekkelijke bewegingsvrijheid 
is slechts van korte duur. Daarna mogen ze de wijk niet meer uit. Beiden zitten er niet 
lang. In de loop van augustus 1943 heeft een transport plaats naar het kamp Tjideng, 
eveneens in Batavia, in het westelijke gedeelte van de stad. Dit is ook een woonwijk, 
maar nu geheel afgezet. In de loop van 1944, worden hier maar liefst zo’n 10.000 
vrouwen met hun kinderen ondergebracht.  Het militair bewind heeft dan de leiding 
over het kamp van het burgerlijk bestuur overgenomen. Het voert elke dag een appèl 
uit. Dit betekent lange tijd in de houding staan en als een Japanner langs komt, moet er 
diep worden gebogen. Met eigen geld is dan nog wat groente of iets ander eetbaars te 
koop. Dat is echter na enige tijd ook afgelopen. Al het eigen geld moet worden ingele-
verd. Voortaan komt het eten uit een gaarkeuken. De situatie verslechtert daarna, bijna 
wekelijks. 



 
Jongens van 12 jaar en ouder voortaan in afzonderlijke kampen  
Nadat hij zo ongeveer veertien maanden samen met zijn moeder in een kamp heeft 
gezeten, komen heel vroeg op een morgen vrachtwagens het kamp binnenrijden. Jon-
gens, zoals Nico, van zo’n twaalf jaar of ouder, moeten hun boeltje pakken en in de 
gereedstaande wagens klimmen. Vervolgens rijden deze het kamp uit. Eerder is dit al 
gebeurd met jongens van zestien en zeventien jaar. De bestemming wordt Grogol, een 
voormalige inrichting voor geesteszieken, enkele kilometers buiten Batavia. Nico zit 
hier niet lang. Vervolgens gaat hij op transport met de trein naar Tjimahi, een oude 
garnizoensplaats, nabij Bandoeng. Daar aangekomen wordt hij samen met zijn leef-
tijdgenoten in kamp Baros 5 ondergebracht.  Dit kamp bestaat uit een aantal barakken, 
bestemd voor jongens en mannen. Ook hier is het verblijf kort. De jongens, zo’n 120 
in totaal,  worden bij de mannen weggehaald en samen in een aparte jongensbarak 
ondergebracht. Eerst hoeven ze niet veel te doen, maar ook dat verandert. Buiten het 
kamp is een Ketjapfabriek gevestigd met heel veel lege flessen die in houten schragen 
zijn opgestapeld. De jongens krijgen nu de opdracht de flessen daar weg te halen. Ze 
moeten deze even verderop brengen en daar opstapelen tussen twee, met zand gevul-
de, rijen heel dikke bamboestokken. De omheining van het jongenskamp bestaat uit 
prikkeldraad en gevlochten bamboematte, het zogenaamde “Gedek”. 
 ’s Morgens vroeg is het aantreden geblazen, heeft telling van de jongens plaats en  
lopen ze vervolgens  naar de fabriek, een paar kilometer verder op, om de flessen te 
verplaatsen. ’s Avonds heeft dan opnieuw een telling plaats om te zien of alle jongens 
nog aanwezig zijn. Nico heeft dit werk met zijn leeftijdgenoten gedaan tot ze in augus-
tus 1945 zijn bevrijd.  
Intussen blijft Lena in het kamp Tjideng achter. Na verloop van tijd  gaan echter alle 
vrouwen  zonder kinderen op transport naar een boerderij binnen kampong Makassar. 
Een kamp niet zover buiten Batavia. Daar verblijft Lena tot  Japan zich in augustus 
1945 aan de geallieerden overgeeft.  
 
Nico hoort dat zijn vader is overleden, moet dat in z’n eentje verwerken  
Op een gegeven moment moeten alle jongens in Baros 5, die een zeevarende vader 
hebben, zich melden en gaan ze op transport naar Bandoeng. Daar worden ze in een 
krijgsgevangenkamp, bij de Marine, ondergebracht. Op een dag, de oorlog is dan al 
afgelopen, komt een marine–officier en vraagt naar Nico Alta. Hij moet meekomen en 
naar een vrijstaand huis meegaan waar beiden  een klein kamertje binnengaan. Daar 
zegt de man dat hij bericht heeft gekregen dat zijn vader overleden is. Nadat hij dat 
heeft meegedeeld, vertrekt hij weer en laat Nico alleen achter. Zo op zichzelf terug-
geworpen, barst hij in een onbedaarlijk huilen uit. Niemand is er om hem te troosten. 
Wat het nog erger maakt is dat Nico de enige blijkt te zijn die zo’n bericht krijgt. De 
anderen horen allemaal dat hun vader nog in leven is. Zijn verblijf daar is vervolgens 
van korte duur. Met een trein vol Nederlanders vertrekt Nico naar Batavia, naar de 
haven Tandjung Priok. Voor de beveiliging onderweg reist per treincoupé een Gurka–
soldaat mee. Een paar keer moet er onderweg worden gestopt om de locomotief op-
nieuw van water en of steenkool te voorzien. Zo’n stop op een stationnetje onderweg 
is riskant. Voordien en ook later gebeurt het namelijk dat zo’n trein door, toen zo 



genoemde, inlanders wordt aangevallen. Veilig komen ze echter dit keer in Batavia 
aan. Japanners krijgen dan de opdracht de meegenomen bagage te dragen. Wel een 
rare gewaarwording voor mensen waarvoor jarenlang eerst diep gebogen moest wor-
den. De mensen waarmee Nico per auto verder reist, worden vervolgens in een pensi-
on ondergebracht.  
 
Samen met moeder terug naar Holland, tenslotte door naar Schiermonnikoog  
De volgende dag wordt Nico naar hotel Des Indes gebracht waar zijn moeder al aan-
wezig is. In dit hotel verblijft een dokter van de KPM, een zekere dokter De Reede, 
die zijn moeder belooft dat hij ervoor zal zorgen dat ze met haar zoon zo spoedig 
mogelijk naar Nederland kan vertrekken. Vrij spoedig daarna vertrekt er een Engels 
schip naar Singapore met ook Lena  en Nico aan boord. In de haven van deze plaats 
ligt het troepentransportschip Nieuw Amsterdam. Met een landingsvaartuig wordt naar 
dit schip gevaren en komen ze zo bij dit schip aan. Aan boord zijn o.a. ook Engelse 
soldaten die in Birma zijn bevrijd en ook naar Europa terugkeren.  
Op 21 februari 1946 komt het schip in Amsterdam aan. Enkele jaren verblijven Lena 
met  Nico vervolgens bij haar zuster Nel, die in Den Haag woont. Nico bezoekt er 
opnieuw  de lagere school. Een bezoek dat hij immers in de loop van 1942 heeft moe-
ten afbreken. Tenslotte besluit Lena met haar zoon naar Schiermonnikoog terug te 
gaan, waar haar moeder Dieuwke Teensma en haar broer Nico immers nog in hun huis 
aan de Voorstreek wonen.  Op  2 december 1949 laat Lena zich met Nico op het ei-
landergemeentehuis inschrijven. Ze verblijven daarna in het huis van hun moeder resp. 
grootmoeder en hun broer resp. oom.   
 
Over de dood van echtgenoot en vader geen woord meer  
Lena’s moeder overlijdt aan de Voorstreek, op 23 september 1950, 83 jaar oud. Samen 
met haar broer Nico verzorgt Lena voortaan hun huishouden. Over het overlijden van 
Johan is nooit meer gesproken. Een eilanderhuisarts heeft Lena nog wel eens aangera-
den om contact met een zenuwarts op te nemen. Ze volgt dit advies op, maar het ge-
sprek loopt op niks uit. Nel blijkt niet in staat haar gevoelens te uiten. Ze is ook niet 
bereid dit te proberen. Zoon Nico bezoekt op het eiland de in 1948 geopende mulo- 
school, aan de Nieuwestreek. Met een diploma op zak vertrekt hij vervolgens op 8 
oktober 1952 naar Amsterdam. Nico is dan 19 jaar. Hij volgt er een opleiding bij de 
P.T.T. voor loketambtenaar. Na een jaar komt hij er achter dat dit niks voor hem is. 
Daarna is hij een tijdje tijdschrijver bij de machinefabriek Prins te Dokkum. Vervol-
gens komt hij per 1 februari 1955 als ambtenaar in dienst bij het Parket van Justitie te 
Groningen. Daar is hij tot zijn pensioen blijven werken. Dat was eind 1997. Intussen is 
zijn moeder Lena op 89-jarige leeftijd, op 30 augustus 1992 op Schiermonnikoog, 
overleden. Momenteel woont Nico met zijn vrouw in Groningen-Stad. 
 
Met dank aan  Nico Alta voor het met hem op 31 januari 2000 gevoerde gesprek, de 
inmiddels van hem verkregen aanvullende informatie en de toegezonden foto’s en zijn 
laatste brief van 20 april van dit jaar. 
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Een jaar op Schiermonnikoog  
 
Revue in vier gedeelten, door G. Goïnga 
 
In de tweede helft van de  jaren twintig van de vorige eeuw schreef meester Goïnga, 
die van 1922-1930 onderwijzer was van de Openbare lagere school op Schiermonnik-
oog (waarvan de laatste twee jaren als hoofd) deze revue. Hieronder volgt het tweede 
gedeelte, de zomer. (Het eerste gedeelte, de lente, stond in het eerste nummer van deze 
jaargang). Herfst en winter volgen in de volgende nummers van dit tijdschrift. 
 
TWEEDE DEEL.  
 
De Zomer.  
Hei, mensch en dier en bloem en plant, Hoezee, hoezee!  
De zomertijd is weer in 't land, Hoezee, hoezee!  
De lucht is blauw, het windje zacht. Natuur staat thans in volle pracht,  
Hoezee, hoezee, hoezee ! Ze staat in volle pracht!  
 
Laat ieder mensch nu, groot en klein, Hoezee, hoezee!  
Laat elk nu dol van vreugde zijn, Hoezee, hoezee!  
Zet alle zorgen nu aan kant, Hoezee, de zomer is in 't land,  
Hoezee, hoezee, hoezee! De zomer is in 't land!  
 
De wereld is zoo licht, zoo wijd, Hoezee, hoezee!  
Het leven is een zaligheid, Hoezee, hoezee!  
O hoor der voog'len jubellied, Zie al de weelde, die 'k u bied,  
Hoezee, hoezee, hoezee! O menschenkind, geniet !  
 
Koor.  
Hoog aan onbewolkte lucht Staat de zomerzon te stralen,  
d'Aarde trok haar feestkleed aan Om u juichend in te halen. (bis)  



Ook wij roepen, blij te moe, U een hartlijk welkom toe! (bis)  
 
Zomer, schenk met milde hand Ons uw goddelijke gaven,  
O laat ieder menschenkind Zich aan uwe schoonheid laven ! (bis)  
Lieve Zomer, zonnetijd, Spreidt uw weelde wijd en zijd ! (bis) 
 
Badgasten.  
O heerlijke vacantie O zorgelooze tijd,  
Wat hebben w' ons, o wekenlang, Reeds op uw komst verblijd!  
Nu zijn we aangekomen, Nu zijn we eindlijk hier,  
Thans denken we alleen nog. Aan jool en aan pleizier! (bis)  
 
Nu in de duinen zwerven Den ganschen langen dag,  
Nu laten, wat je niet bevalt, En doen wat thuis niet mag,  
Nu elken dag in 't water, Nu elken dag in 't bad,  
Nu is genot, waaraan thuis J' een erge hekel had! (bis) 
 
Nu doe je alle dingen Zoo echt op je gemak,  
Nu heb je aan den heelen boel Zoo heerlijk eens het lak!  
Je kunt j' in alles schikken, Het steekt je niet zoo nauw,  
Nu vind j' een lekker kostje Wat thuis niet smaken zou! (bis)  
 
O zon, wees ons genadig, Je schijnt ons nooit te fel,  
Jij gaat toch niet met verlof Of met vacantie, wel?  
Toe ga nu vroolijk schijnen, Straal aan de blauwe lucht,  
En dreigen regenwolken,  O, jaag ze op de vlucht. (bis)  
 
Kampeerders.  
Waar de blanke top der duinen Schittert in den zonnegloed,  
En de Noordzee vriendlijk bruisend, Neerlands smalle kust begroet,  
Waar het dart'le windje vroolijk stoeit, Waar nog schaarsch de blauwe distel bloeit,  
Waar je leeft zoo vrij en blij, Daar in 't duin kampeeren wij!  
 
Heerlijk vrij kampeerdersleven, Heerlijk leven in de tent,  
Als je ver van alle menschen En één met de Schepping bent.  
Als je in de prachtige Natuur, Reine vreugd smaakt haast ieder uur,  
Waar je leeft zoo vrij en blij, Daar in 't duin kampeeren wij!  
 
Dagjesmenschen.  
Naar de duinen, naar de duinen, Waar in 't warme, mulle zand,  
Blauwe distels, roode bessen, Groeien door den wind geplant.  
Van de duinen, van de duinen Staren naar de wijde zee,  
In de golving van haar lijnen Voelen wij de deining mee!  
 
In de duinen, in de duinen, Happen zondoorgloeide lucht,  



Tot de longen zich verruimen, En de laatste loomheid vlucht.  
Van de duinen, van de duinen, Bolwerk, van ons schoone land,  
Die ons leeren: Hollands kind'ren Staat in vrijheid, hand aan hand!  
 
Badman en Badvrouw.  
M. Wie in 't hartje van den zomer Maar wat loopt te suffen,  
     Klaagt: Wat is 't verduiveld warm, Mensch 'k loop gewoon te puffen.  
V. Hem zou 'k ernstig raden, 't Bad is twintig graden,  
     Kruip gerust het water in, 't Is zeker naar uw zin.  
M. Dame, zoekt u soms een koetsje? Hier is nog een open,  
     Mag 'k uw kaartje even knippen? Dank u -  afgeloopen. 
 
V. Dit moet elk onthouen, Blijf binnen de touwen,  
     En ga dan gerust uw gang, Wees voor gevaar niet bang.  
M. Mocht er een te ver zich wagen, 'k Blaas vlug op m'n horen,  
     Kom terug, straks pakt de stroom je, Dan ben je verloren.  
V. Wat toch vreemde nukken, Zoo krijg j' ongelukken,  
     Zwemmers, blijft steeds binnen 't bad, Er is toch ruimte zat!  
 
M. Als ik u eens ging verhalen Wat 'k hier mocht beleven,  
     Hoeveel schoone vrouwen ik een Handdoek heb gegeven . . .  
V. Nu van al die vrouwen Zou 'k m'n mond maar houen.  
     Je hebt nu eenmaal mij getrouwd, .  
M. Het heeft me vaak berouwd!  
 
M. Stil maar, oudje, 'k hield je maar een Beetje voor het lapje,  
     'k Kijk nooit naar een ander meisje Dan naar jou, dat snap je!  
V. Ja, ja, klets maar, vader, Straks spreek ik je nader,  
     Kom vooruit! ruk nou maar op!  
M. Thuis krijg ik op m'n kop!  
 
Badgasten.  
De zee, de zee, de wond're zee Zingt zachtjes een liedje van vree,  
De golfjes bekabblen, beknabb'len het strand,  
En dart'len en spart'len als veulens op 't land,  
De zee, de zee zingt een liedje van vree.  
 
De zee, de zee, de kolkende zee, Zwalpt schurend en woest langs de ree.  
De golven er gaan als een steigerend ros,  
In donderend razen! Het noodweer is los!  
De zee zingt een stormlied van wee. 
 
De Melkers.  
Wat ben je lieflijk, Heerlijke morgenstond,  
Als wij naar 't veld gaan, Frisch en gezond.  



Dan valt het werk niet zwaar, Kom, jaag 't vee bij elkaar,  
Hei, hu, ho! Bonte, Schiet eens vast op!  
 
'k Zou niet graag willen Dat ik nu te slapen lag,  
't Is toch zoo heerlijk, Vroeg op den dag!  
Nu vlug aan 't melken gaan, Sjt! sjt! sjt! trek maar aan,  
't Schuimt in den emmer, Vijf percent vet!  
 
Wil jij niet stilstaan, Dan bind 'k je pooten vast,  
Stil Blaar! wat heb ik Met jou toch een last.  
Eerst wat voorzichtig aan, Sjt! sjt! sjt! 't zal wel gaan,  
't Schuimt in den emmer, Vijf procent vet!  
 
'k Hou van m'n beesten, 'k Hou van het boerenvak,  
In m'n melkersplunje Ben 'k 't best op m'n gemak.  
Ha, da's de laatste alweer, Sjt! sjt! sjt! op en neer,  
't Schuimt in den emmer, Vijf percent vet.  
 
De Maaiers.  
Zoodra 't daagt in het Oosten, Gaan we al aan den gang,  
Dan is 't heerlijk te maaien, Maar voor de zon zijn we bang.  
Sssjt! sssjt! sssjt! sssjt! 
Zoo snijdt de zeis door het gras. Sssjt! sssjt! sssjt! sssjt!  
 
Voorwaarts met langzamen pas, Onvermoeid gaan we verder  
Regelmatig van slag In de maat wiegt het lichaam  
Zoo gaat 't tot 't heetst van den dag Sssjt! sssjt! enz.  
 
Af en toe even wachten En de zeis opgescherpt,  
Sjriet! sjriet! langs beide zijden Hoor hoe de strekel dan snerpt.  
Sjriet! Sjriet! Siriet! klaar is 't, De strekel weer tusschen den broek.  
Ssst! sssjt! sssjt! sssjt! Hij snijdt als het mes door de koek.  
 
Als de zon daalt in het Westen Zijn wij nog druk in de weer,  
Pas als 't donker gaat worden Leggen we de zeis er bij neer.  
Sssjt! sssjt! enz.  
 
Badgasten.  
O schoone zomerdagen O tijd van licht en zon,  
O dat je nooit voorbij ging Dat j'eeuwig blijven kon (bis)  
O schoone zomerdagen, Dra zegt ge ons vaarwel,  
Blijf nog een poosje toeven, Je gaat ons veel te snel (bis).  
 
We moeten van je scheiden, Klein plekje in de zee,  
Maar nemen in ons harte Je schoonheid met ons mee (bis)  



In donk're, trieste dagen In ruwen wintertijd,  
Zal die herinn'ring wezen Een bron van zaligheid (bis).  
 
Vaarwel dan, blonde duinen, Vaarwel dan wijde zee, 
Vaarwel dan, vriendlijk dorpje, Zoo rustig en tevree! (bis)  
We moeten van je scheiden Ons roept de harde plicht,  
Doch vaak rijst voor onz' oogen Jou beeld in vriendlijk licht (bis).  
 
Zomer.  
Er stijgt een klaagzang uit de dreven, Een lied op weemoedvollen toon:  
Vergank'lijk is al 't aardsche leven 't Valt af, al bloeide 't nog zoo schoon (bis)  
 
Niets is bestendig hier op aarde, Wat heden bloeit valt morgen af.  
Doch niets verwelkt in veld en gaarde Voor dat het rijke vruchten gaf. (bis)  
 
O menschenkind, besef uw waarde, Ook gij valt als de blaad'ren af,  
Gij gaat voorbij aan deze aarde, U wacht ook eenmaal 't donk're graf (bis)  
 
O menschenkind, eens zal men vragen Of ook uw leven vruchten droeg  
Bedenk deez' laatste zomerdagen: De sombre Dood komt vaak zoo vroeg. (bis)  
 
Koor.   
Roerloos staan de boomen in het bleeke licht,  
Ze houden moe hun kruinen omhoog gericht,  
d'Eerste gele blaad'ren dwarrlen zachtens naar den grond,  
Vreemde, stille weemoed waart door de Schepping rond.  
Zomer, vaarwel!  
 
Oud lijkt nu de aarde, moe en afgemat,  
Van 't overdadig bloeien en geuren zat.  
Stil berustend laat ze zich ontrooven al haar pracht,  
Als een trouwe moeder heeft zij haar taak volbracht.  
Zomer, vaarwel!  
 
Zomer, ach hoe spoedig moet ge van ons gaan,  
Hoe moeilijk valt het steeds weer u af te staan,  
Alle bloempjes vragen: Waarom gaat ge nu al heen,  
Alle blaadjes klagen: O laat ons niet alleen,  
O, ga niet heen!  
 
Zomer, met uw gaven hebt g'ons mild bedacht,  
O daarvoor zij u hulde en dank gebracht;  
Dank voor al uw kleuren, al uw geuren wonderzoet,  
Dank voor al uw bloemen in rijken overvloed,  
O, Zomer dank!  



 
Einde van het Tweede Deel.  
 
“SCHIERMONNIKOOG HERRIJST” 
 
Arend J. Maris 
 
De Duitse soldaten zijn op 11 juni 1945 nauwelijks van het eiland afgevoerd of een 
aantal eilanders, waaronder Sake van der Werff, steken de koppen bij elkaar. Ze be-
sluiten alles in het werk te stellen om de Zeevaartschool opnieuw op te richten.  

Door bezuinigingen is 
deze school namelijk 
in de jaren dertig 
opgeheven. Vanaf 
1872 biedt de school 
iets meer dan zestig 
jaar niet alleen voor 
jongens van het eiland 
en van elders, maar 
vanaf 1921 ook voor 
meisjes de gelegen-
heid om voortgezet 
onderwijs te volgen. 
Voor jongens om naar 
zee te gaan en uitein-
delijk op de brug 
terecht te komen en 
voor meisjes om een 
steviger basis te krij-
gen om aan de vaste 
wal aan vervolgon-
derwijs deel te nemen. 
Meteen na de sluiting 
op 1 september 1934 
onderneemt Theunis 
Mellema, oud-
inspecteur van de 
Scheepvaart in de 
noordelijke provincies 
en bovendien oud-
leerling van de eilan-
der Zeevaartschool, al 
een éénmansactie om 
bij de commissaris 
van de Koningin in 



Friesland te pleiten voor het behoud van enige vorm van zeevaartonderwijs op 
Schiermonnikoog. Hij krijgt spoedig bijval van hotelhouder Van der Werff. Die actie 
komt, door toedoen van de overheid op een dood spoor terecht. De rijksoverheid stelt 
namelijk klip en klaar dat op het eiland niet opnieuw sprake kan zijn van dit onder-
wijs. Friesland heeft Terschelling, en dat moet voldoende zijn. Ook voor eilander 
jongens. Zo nodig kunnen ze een beroep doen op de overheid om in aanmerking te 
komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze reactie blijkt voor heel wat 
eilanders aanleiding om zich voorlopig stil te houden. Het heimwee en het verlangen 
naar een eigen Zeevaartschool raakt onder eilanders echter niet uitgedoofd. 
Wanneer eilandcommandant kapitein Arnold Rehm in het najaar van 1940 aan Van 
der Werff vraagt wat er op het eiland verbeterd moet worden, komt de hotelhouder 
prompt met een lijstje met 14 verbeterpunten, waaronder op nummer 8:”Heropening 
van de Zeevaartschool”. Hij schrijft daarbij “dat deze school voor het eiland van groot 
belang is”. 
Het besluit om na het vertrek van de Duitse bezetting in actie te komen voor herop-
richting van de Zeevaartschool, wordt meteen in daden omgezet. De initiatiefnemers 
komen met een proclamatie met als aanhef “Zeevaartkundig Onderwijs te Schiermon-
nikoog”. Hierin maken ze alom bekend wat ze van plan zijn, en dat particulieren en 
bedrijven lid of donateur kunnen worden en geld voor dit doel kunnen overmaken. 
Gelijktijdig richten ze een vereniging op onder de activerende titel die boven dit arti-
kel is geplaatst. En bij een vereniging behoren uiteraard ook statuten. Uit deze statuten 
citeer ik twee artikelen. Deze hebben  namelijk betrekking op de tijd die de vereniging 
wordt aangegaan (art. 2) en de doelstelling (art. 3): 
“Art.2: De Vereeniging is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, te rekenen 
van den dag der oprichting, zijnde 15 October 1945 en eindigende 31 Dec. 1975. Ui-
terlijk 1 jaar voor het eindigen van dezen termijn zal door de Vereeniging een besluit 
worden genomen omtrent haar verderen duur. 
Art. 3: De Vereeniging stelt zich ten doel het herstellen en bevorderen van het Zee-
vaartkundig onderwijs te Schiermonnikoog met het oogmerk om daardoor het culture-
ele en maatschappelijke peil van de inwoners, inzonderheid van de jongeren, te ver-
hoogen. Zij tracht dit doel te bereiken door propaganda in het algemeen en in het bij-
zonder langs wettelijken weg alle stappen te doen, die kunnen leiden tot de tot stand-
koming van een onderwijs instituut voor wis- en zeevaartkunde en aanverwante vak-
ken”. 
Een vereniging heeft een bestuur nodig. Dat komt er ook en bestaat uit de volgende 
personen: Klaas Visser, voorzitter; Jan M. Hooghart, plv.voorzitter; Jan de Boer, se-
cretaris; Sake van der Werff, plv. secretaris; Jacob Fenenga, penningmeester en Barte-
le Jansma; E. Teensma en Jan Fenenga, gewone leden. Een jaar later, op 14 november 
1946, verschijnen deze statuten in een bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant 
(no.224). Daarmee is de vereniging koninklijk goedgekeurd. Voorts richten een aantal 
bekende eilanders zich tot de minister met het verzoek de Zeevaartschool opnieuw op 
te richten. Maar ook deze poging om de minister alsnog op andere gedachten te bren-
gen levert niets op. 
Wellicht mede naar aanleiding van deze eilanderactie komt na enige tijd in een verga-
dering van het College van de Gedeputeerde Staten van Friesland de vraag aan de orde 



of er in deze provincie wel voldoende aanbod is van zeevaartonderwijs. De Commis-
saris van de Koningin installeert op 31 oktober 1946 een commissie, die hiernaar een 
onderzoek moet doen. Deze commissie bestaat, naast de burgemeester van Harlingen 
en een directeur van een scheepswerf uit deze plaats en wethouder Blok van Schier-
monnikoog, uit o.a. enkele leden van de provinciale staten en de directeur van de Zee-
vaartschool te Terschelling. Desgevraagd herhaalt de rijksoverheid haar standpunt: 
geen uitbreiding met nog een zeevaartschool in Friesland. Na een jaar komt de com-
missie met een rapport. De eerste conclusie die de commissie geeft, is opmerkelijk. Ze 
constateert namelijk dat het “ tot haar spijt thans niet opportuun is een tweede zee-
vaartschool in de provincie te stichten”. Ten aanzien van Schiermonnikoog signaleert 
de commissie dat dit eiland zich “ wat zijn onderwijsmogelijkheden betreft in een 
uitzonderlijk slechte positie bevindt, slechter dan waar ook in Nederland. Gezien de 
energieke bevolking van het eiland is het overwaard dat hiervoor – in de vorm van een 
ULO-school – een oplossing wordt gevonden”. En die krijgt het eiland dan ook. De 
opening van deze school, op de locatie waar ooit het gebouw van de Zeevaartschool 
heeft gestaan, heeft op 16 januari 1948 plaats. Tijdens de opening houdt o.a. burge-
meester Anker een toespraak. Hij merkt op dat hij weliswaar voldaan is met de ope-
ning van deze school, maar dat hij pas tevreden zal zijn als hij de Zeevaartschool kan 
heropenen. Hij verlaat het eiland in 1956, zonder dit te hebben meegemaakt.  
We zijn nu ruim tachtig jaar later, na sluiting van de school. Soms kom je in gesprek-
ken hier en daar op gezichten nog de gloed tegen van de tijd waarvoor de Zeevaart-
school symbool heeft gestaan.  
 
Naschrift:  
Een oproep aan lezers: In alle gesprekken met eilanders die ik tot dusver heb mogen 
voeren over hun leven en het eiland, is nooit de hier genoemde vereniging “Schier-
monnikoog herrijst” aan de orde geweest. In het gemeentearchief wordt zijdelings 
over deze actie geschreven. Maar ook daarin ontbreekt het gegeven dat zelfs een vere-
niging tot heroprichting na 1945 werkzaam is geweest.  
1. Hoe is het mogelijk dat deze, door eilanders zelf gedragen, vereniging in de monde-
linge historie tot dusver volstrekt onbekend lijkt te zijn gebleven? 
2. Het is daarom van belang van lezers te vernemen of zij misschien toch wat meer 
over deze vereniging kunnen vertellen of zelfs daarover uit een nalatenschap meer 
documentatiemateriaal in hun bezit hebben; 
3.  Heroprichting van de zeevaartschool, de doelstelling van de vereniging, bleek door 
de toezegging van een ULO-school al spoedig op dood spoor te zijn gerangeerd. Bete-
kent dit dat de vereniging spoedig daarna is opgeheven of is ze in een slaaptoestand 
terecht gekomen, waarin ze misschien nog steeds verkeert? 
 
Mijn mailadres: arendmaris@hotmail.com 
huisadres: Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog. 
 
Met dank aan Wyb Jan Groendijk die mij hiervoor het benodigde materiaal ter beschikking 
heeft gesteld. 
 



Kort nieuws 
 
Delpher 
 
Naar aanleiding van de vermelding van het oudste bericht in Delpher over Schiermon-
nikoog (zie blz. 27 van het vorige nummer), kwam er een berichtje van Hendo 
Teensma die schreef dat er vóór 1740 vier vermeldingen waren over het eiland onder 
de naam Schiermonkoog: 
Oprechte Haerlemse Courant: 09-12-1702 
Opregte Leydse Courant: 11-12-1702 
Amsterdamse Courant: 24-11-1731 en 18-01-1732. 
Maar nu blijkt dat er al op 6 augustus 1672 in de Oprechte Haerlemse Courant een 
bericht over het eiland staat onder de naam: Schierminckx-Oogh; o.a. op 9 september 
1673 wordt geschreven Schierings Oogh. 
 
Thalia 
 
Uit het archief van ons tijdschrift: een programma, tevens toegangsbewijs, van een 
Zang- en Toneeluitvoering door Thalia. De uitnodiging is in het eilanders en het blijkt 
uit het artikeltje in de krant dat ook het toneelstuk, dat in het Fries geschreven was, 
overgezet was in het eilanders door de toenmalige burgemeester H.W. van den Berg  - 
het zou wel leuk zijn als deze eilander tekst ook nog eens boven water zou komen! 



 



SCHIERMONNIKOOG, 18 Febr. Het in December 1933 opgerichte dames-zangkoor 
„Thalia", directeur de heer E. Bakker, gaf haar eerste uitvoering in hotel Wieringa. 
Het programma, dat niet alleen zangnummers, maar een blijspel beloofde, had heel 
wat aantrekkingskracht uitgeoefend op de Schiermonnikooger bevolking, zoodat de 
zaal tot in de uiterste hoeken was gevuld, toen de heer Bakker de aanwezigen welkom 
heette, en in 't bijzonder het woord richtte tot mejuffrouw Jaarsma van Wartena, 
schrijfster van het op te voeren blijspel.  
Na opening zong het koor het Eilander Volkslied - Schiermonnikooger dialect - ge-
volgd door een vijftal liederen. Er werd prachtig gezongen, het koor beschikt over zeer 
mooie stemmen en de directeur de heer Bakker, weet deze op schitterende wijze te 
doen uitkomen. 
Na een korte pauze werd opgevoerd: “As de dochters oan de man motte", blijspel in 
drie bedrijven van mej. Jaarsma. Een groot en interessant aandeel in het overweldi-
gend succes van dezen avond was, dat het in het Friesch geschreven tooneelstuk met 
toestemming van de schrijfster door burgemeester H W. v. d. Berg was omgezet in het 
eilander dialect. Het eerste en derde bedrijf speelde hier op 't eiland, het tweede bedrijf 
in de Wouden. Het geheel werd schitterend ten tooneele gebracht, alle spelers waren 
vast in hun rollen en er werd vlot gespeeld. Voor de toehoorders geleek het dikwijls 
meer werkelijkheid dan spel, aan enthousiaste bijval en toejuichingen ontbrak het niet. 
Met een zeer verdiend, warm applaus werden de spelenden na afloop van ieder bedrijf 
beloond. Tot slot van het programma werden nog eenige liederen ten gehoore ge-
bracht.  
De directeur, de heer E. Bakker, dankte de leden van „Thalia" en verder de spelenden 
voor hun ijver en toewijding, betoond tot het welslagen van deze eerste uitvoering. Na 
een woord van dank tot alle aanwezigen richtte de heer Bakker zich daarop tot mej. 
Jaarsma, sprak zijn waardeering en dank uit over haar tegenwoordigheid op dezen 
avond en bood haar als herinnering aan haar verblijf op het eiland een zilveren lepel 
aan met het wapen van Schiermonnikoog.  
Een gezellig bal hield vele danslustigen nog eenige uren bijeen. 
 
Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 19 februari 1935 
 
Professor Scheltema 
 
Professor H.J. Scheltema (1906-1981) was jurist en hoogleraar rechtsgeschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Groningen van 1945 tot 1977. Hij was een bijzondere man 
waarover vele anekdotische verhalen de ronde doen en deden. Eén van die verhalen, 
opgetekend in de door E.W.A. Hensen geschreven biografie van Scheltema, is het 
volgende verhaal over Scheltema en een groepje vrienden van hem (met dank aan 
Jan-Paul Wortelboer). 
 
Eenmaal per jaar reisde het gezelschap naar Schiermonnikoog, waar men een week-
einde verbleef bij Juffrouw Dien in Hotel Van der Werff. Men nam eigen tafellinnen, 
eigen borden en bestek en soms een eigen kok mee. Scheltema zocht een historisch 
menu uit — het begrafenismaal van koning Willem II of het promotiediner van de 



Groninger Nobelprijswinnaar Zernike — en de apotheker Fijn van Draat stelde er een 
eer in om met behulp van enkele toverpoeders alle gerechten, van de soep tot en met 
het bier, brandend binnen te laten dragen. Er werd lang en zwaar getafeld, het gesprek 
kwam altijd weer uit op de oorlog en wie er allemaal fout waren geweest. Ten slotte 
gingen de heren na een spelletje domino met een kruik van Juffrouw Dien naar bed.  
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog. 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 
kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen bijv. wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, 
horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Uitgeteld’; Waddenmagazine 1-2017, blz. 5-7 
Over verkiezingen op Schiermonnikoog. 
 
*’Op Schier kan ik helder nadenken’; Waddenmagazine 1-2017, blz. 29 
Over Klasina Soepboer, kunstenares aan de Badweg 5. 
 
*’Huwelijksproblemen in territorium 16’; Waddenmagazine 1-2017, blz. 36-41 
Over ‘Gekonkel en verraad in Scholeksterland’ op Schiermonnikoog. 
 
*’Limburgse eilandmonnik’; De Limburger, bijlage ‘Horizon’, 6 mei 2017. Blz. 4-7. 
Over Broeder Paulus. 
 
*’Eigenzinnige eilanders’; Volkskrant Magazine, 10 juni 2017. Blz. 26-32. 
Over het boek ‘Schiermannenoog’. 
 
*’Volg je hart, pluk de vruchten’; Leeuwarder Courant, 15 juni 2017, blz. 27. 
Over Janneke van der Velde en de pluktuin. 
 
*’Ambitieuze trek’; Leeuwarder Courant, bijlage Sneon en Snein, 8 juli 2017, blz. 23. 
Uit eten bij de Ambrosijn. 
 



*’Een halve eeuw op Schiermonnikoog’; Het Financieele Dagblad, bijlage FD persoon-
lijk –zomerspecial De Kust, 22 juli 2017, blz. 26-29. 
Interview met Koos Dijksterhuis. 
 
*’De laatste klanken van het Schiermonnikoogs’; Friesch Dagblad, 24 juli 2017, blz. 22.  
In de rubriek “Us talen”, over dialecten die verwant zijn aan het Fries. Interview met 
Henriëtte Pieperiet. 
 
Van de bestuurstafel  
 
Het Koningshuis – het had zo mooi kunnen zijn 
 
Het Koningshuis staat nu al weer meer dan een jaar leeg sinds Henk en Annie Koning 
naar de wal moesten verhuizen. De Gemeente scheen toen nog geen plannen te hebben 
voor wat er met dit huis zou moeten/mogen gebeuren. 
Hoe langer hoe meer eilanders vonden het Koningshuis de best denkbare plek voor 
exposities, archief en opslag voor ’t Heer en Feer. Toen werd de koffiekamer van de 
Riich afgebroken en er bleek geen langdurige oplossing te zijn voor de gebruikers. De 
dagopvang kreeg tijdelijk (tot 15 augustus 2017) onderdak in het Koningshuis, de 
koffie-ochtend is nu tijdelijk in het COS. 
Het bleek dat het College van B&W het Koningshuis wilde verbouwen tot twee appar-
tementen. Als dat zou gebeuren, is er geen weg terug. 
We besloten een brief te sturen aan het College en aan de Gemeenteraad, met het 
verzoek de verbouwingsplannen op te schorten. En om de mogelijkheid te onderzoe-
ken voor onderdak voor ’t Heer en Feer en voor activiteiten voor ouderen gezamen-
lijk. We zijn bij alle vier raadsfracties op bezoek geweest om ons verzoek toe te lich-
ten. Daarna hebben wij een notitie opgesteld, voor College en Raad, waarin onder 
andere staat: 
De benedenverdieping is toegankelijk voor personen die minder mobiel zijn. Er kun-
nen diverse activiteiten plaatsvinden voor ouderen, waaronder de dagopvang, voor-
namelijk in de woonkamer en de achterkamer (rechts van de gang). 
Woonkamer, achterkamer en schuur kunnen tegelijkertijd ook gebruikt worden voor 
de (vaste en wissel-)expositie van ’t Heer en Feer om informatie te geven over de 
cultuurhistorie van het eiland. In de ruimte links van de gang (voormalig kantoor van 
Henk Koning) kan de ontvangstruimte van ’t Heer en Feer met een deel van de biblio-
theek ondergebracht worden. 
Voor verder benodigde ruimte voor bibliotheek/documentatiecentrum en depotruimte 
voor opslag van archiefstukken, historische voorwerpen, enz. is geen plek op de bega-
ne grond, maar wel op de verdieping. Het Koningshuis kan dienen als een ontmoe-
tingsplek binnen de eilander gemeenschap, waar ouderen en ook jongeren en gasten 
elkaar kunnen vinden. 
En toen kwam daar plotseling een motie, drie dagen voor de gemeenteraadsvergade-
ring van 23 mei 2017, van Ons Belang en DS10, waarin het College opdracht kreeg 
om voor de raadsvergadering in september met voorstellen te komen hoe de verbou-
wing zou moeten plaats vinden. 



Waarom deze plotselinge haast? Dit werd niet duidelijk. De motie werd aangenomen 
(OB en DS10 stemden voor, CGS en SB stemden tegen). 
Het is spijtig dat onze voorstellen, gesteund door een groot deel van de eilanders, 
zonder enige discussie en met voorbijgaan aan onze notitie, van tafel werden geveegd. 
Het Koningshuis, het had zo mooi kunnen zijn. 
Erik Gerbrands, voorzitter ’t Heer en Feer 
 
Toen begin januari 2017 werd aangekondigd dat de “Koffiekamer” in de Riich in 
februari 2017 zou worden afgebroken, hebben de gebruikers ervan een petitie naar 
B&W gestuurd. Ondergetekende werd gevraagd als woordvoerder op te treden. 
De foyer van het COS werd ons toegewezen als tijdelijke oplossing opdat in elk geval 
het wekelijkse koffiedrinken door kon gaan. Voor alle andere activiteiten, waaronder 
de door de thuiszorg verzorgde dagopvang, die voor de ouderen in de voormalige 
koffiekamer plaatsvonden, zou later een oplossing worden gezocht.  
Wij vonden in het vrijgekomen Koningshuis een geweldige mogelijkheid om een 
ontmoetingsplek te creëren voor ouderen. Centraal in het dorp, letterlijk laagdrempe-
lig, waar de diverse te organiseren activiteiten plaats zouden kunnen vinden, waaron-
der ook de dagopvang. 
Ook voor ’t Heer en Feer zou dit huis een ideaal onderkomen kunnen zijn en beide 
bestemmingen lijken ons heel goed in het Koningshuis te combineren. Bovendien zou 
dit op een heel bijzondere manier recht doen aan hoe het huis functioneerde toen An-
nie en Henk er nog woonden. 
Een zoete inval voor ieder en een schatkamer met kennis en documentatie over de 
cultuur historie van het eiland, mede door Henk aangelegd. 
Het spijt ons heel erg dat we niet meer de gelegenheid krijgen om de praktische  haal-
baarheid van onze gezamenlijke plannen te onderzoeken. 
Het Koningshuis, het had zo mooi kunnen zijn. 
Marga Flink 
 
Bijzondere ledenvergadering   
Na het afketsen van het Koningshuis doen zich nieuwe ontwikkelingen voor m.b.t. een 
mogelijk onderkomen voor ’t Heer en Feer.  
We hebben een aanbod gekregen om een eilanderhuis te kopen, maar: 
Willen we dat? Zo ja, hoe kunnen we het geld bij elkaar krijgen? 
En hoe gaan we daarna de vaste lasten betalen? 
Het bestuur acht het nodig u als leden daarover te informeren en hierover met u in 
gesprek te gaan. Daartoe zal een bijzondere ledenvergadering gehouden worden en 
wel op zaterdag 2 september om 14u in Herberg Rijsbergen, Knuppeldam 2 alhier.  
Op de agenda zal ook de formele verkiezing van Els Claessens als bestuurslid staan. 
U wordt van  harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek hierover.  
 
Algemene ledenvergadering 2018 
2018 is nog een eindje weg, eerst gaan we nog genieten van hopelijk een heerlijke 
zomer, een kleurrijke herfst en dan de winter in. De kerst eenmaal voorbij wordt het al 
gauw februari, tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Die zal in 2018 



gehouden worden op zaterdag 24 februari om 14.00u in het Dorpshuis. Noteert u dit 
alvast in uw agenda! 
De archiefcommissie is bezig alles wat door de jaren heen in het archief terecht is 
gekomen door te nemen. Daar blijkt materiaal bij te zijn waarvan we het niet nodig 
vinden dit binnen de vereniging te bewaren, maar voor een liefhebber mogelijk inte-
ressant kan zijn. Daarom zal dit materiaal tijdens de algemene ledenvergadering ge-
presenteerd worden, opdat eenieder kan kijken of er iets tussen zit, om dan tegen een 
vrijwillige bijdrage mee te nemen. 
 
Vredenhof beter bereikbaar? 
Tijdens de algemene ledenvergadering in februari van dit jaar werd de vraag gesteld of 
het Vredenhof beter toegankelijk gemaakt kan worden. Vanaf de bunker is het Vre-
denhof alleen bereikbaar via een zgn. houtsnipperpad. Daar valt moeilijk te rijden. Te 
voet is de afstand voor ouderen te groot. Ook minder validen kunnen moeilijk of niet 
bij het Vredenhof komen. 
N.a.v. deze vraag heeft het bestuur contact opgenomen met Natuurmonumenten. Het 
pad valt onder het beheer daarvan. Het bleek dat de vraag al eerder daar terecht was 
gekomen en er ook al over was nagedacht. Een verhard pad is voor Natuurmonumen-
ten geen optie, omdat deze verstilde plek dan toeristisch erg toegankelijk wordt het-
geen ten koste kan gaan van de verstilde sfeer die er heerst. Die prevaleert dus boven 
de toegankelijkheid. Natuurmonumenten wil graag een strandrolstoel plaatsen bij de 
Berkenplas, zodat vanaf daar per rolstoel het Vredenhof – met behulp van een bege-
leider – bereikbaar is. Voor de financiering zal dit onderdeel gaan worden van het 
project ‘speelnatuur voor mensen met een beperking’ waarvoor een beroep gedaan zal 
worden op het IMF (Iepen Mienskip Fûns). Dat project staat nog in de startblokken. 
Momenteel is niet te zeggen óf het gaat lukken en zo ja wanneer. Zodra meer bekend 
zullen we u informeren.  
 
Bijeenkomst voor actieve leden binnen de vereniging 
Aan een goed gebruik kwam enkele jaren geleden een stil einde, nl om jaarlijks een 
bijeenkomst te organiseren voor diegenen die binnen ’t Heer en Feer een actieve rol 
vervullen. Dat stille einde was het gevolg van het abrupt opstappen van het toenmalige 
bestuur als gevolg van de nodige onenigheid, waar oa het plan “De Promenade” debet 
aan was. Er heeft toen geen volledige overdracht plaatsgevonden naar het volgende 
bestuur waardoor deze jaarlijkse bijeenkomst een stille dood stierf. 
We gaan dat gebruik in ere herstellen. Dat is ook nodig. Er wordt veelal solitair geope-
reerd, zonder onderling verband. De een weet van de ander vaak niet wat die doet. Het 
is niet altijd makkelijk in deze moderne tijd van druk, druk, druk iedereen bij elkaar te 
krijgen maar we gaan het oprecht proberen en vragen aan degenen die een uitnodiging 
zullen ontvangen datum en tijd dik onderstreept in het agenda te noteren of op het 
tablet vast te leggen. En wat is er nu leuker dan in een gezellige sfeer onder het genot 
van een drankje met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te informeren en te inspi-
reren! 



De bijeenkomst zal plaatsvinden op 20 september van 17u tot 19u in Herberg Rijsber-
gen aan de Knuppeldam 2. Het is prettig wanneer u na ontvangst van de uitnodiging 
even laat weten al of niet aanwezig te zijn. Alvast welkom!  
 
Een stukje cultuurhistorie in ere hersteld 
Veel materiaal in het bezit van ’t Heer en Feer wordt bewaard in de kelder van het 
Bezoekerscentrum, in afwachting van een eigen onderdak. Mede vanwege de tijdelijke 
aard werd lange tijd niet veel aandacht besteed aan de ordening van een en ander 
waardoor na jaren niet meer duidelijk was wat er lag. Bovendien verkeerden een aan-
tal voorwerpen inmiddels in een slechte staat door schade, ooit ontstaan bij een lekka-
ge waardoor de kelder deels onder water liep. 
Het bestuur van ’t Heer en Feer vond het daarom enkele jaren geleden tijd worden de 
inhoud van de kelder te inventariseren, te ordenen en te documenteren. Tijdens deze 
werkzaamheden werd een langwerpige bak gevonden met daarin een aantal model-
scheepjes. De bak zag grijs van het stof, de inhoud was zwaar beschadigd en lag vol 
splinters van het glas dat de bak ooit afgedekt had. Een groot aantal zeiltjes was losge-
raakt van het paneel, tuigage gebroken. Maar zelfs in die beroerde staat was te zien dat 
het om een iets bijzonders ging.  
Martin Schoemaker wist er meer over te vertellen. Begin tachtiger jaren werd hij ge-
beld door Rob Dobbinga die bij de Gemeente werkte als bode en opdracht had gekre-
gen de zolder leeg te ruimen, oftewel: de inhoud af te voeren naar de stort. Rob vond 
de bak en belde Martin in de wetenschap dat die er wel aardigheid in had dingen op te 
knappen. Martin nam hem mee en legde de bak “zo lang” in de kelder, tot hij er eens 
aan toe zou komen. Wat er nooit van kwam want hij zag wel dat hij zich een enorme 
klus op de hals had gehaald. 
De bak blijkt ooit gebruikt te zijn als lesmateriaal in de zeevaartschool en is als zoda-
nig van cultuurhistorische waarde. Wietske Maris vond haar achterneef Louw Grilk 
bereid de bak te restaureren. In juni van dit jaar kwam Louw met partner Willy het 
eiland bezoeken. Het bestuur van ’t Heer en Feer greep deze gelegenheid aan om 
Louw te bedanken en in het zonnetje te zetten, samen met Martin die de bak van de 
ondergang redde, Wietske die Louw inschakelde en hielp en last but not least Willy 
die gedurende het hele proces van de restauratie er voor zorgde dat Louw toch ook 
nog te eten kreeg en af en toe een pauze nam voor een kop koffie. 
Louw heeft fantastisch werk gedaan. In ongeveer een half jaar tijd heeft hij met behulp 
van Wietske de bak weer in oude glorie weten te herstellen. Het bleek nodig de zeil-
tjes die wel nog op hun plaats zaten ook los te maken. Zo zat hij met honderdvieren-
veertig zeiltjes die thuishoorden op een dertiental scheepjes, ieder een bestaand zeil-
schip in miniatuurvorm uitgevoerd. De zeiltjes zijn destijds in hout uitgehakt. Volgens 
Louw gaat het zeer waarschijnlijk om lindenhout, dat zacht genoeg is om zo te bewer-
ken. De blokken waren deels weg en zijn door Louw gemaakt van kraaltjes, zoals ook 
in het origineel het geval. Tuigage werd opnieuw aangebracht nadat zijn vrouw Wil in 
de winkel waar ze haar materiaal voor patchwork aanschaft het juiste garen wist te 
vinden. Zowel de achtergrond als de scheepjes werden zorgvuldig schoongemaakt, 
Wietske gebruikte daar een elektrische tandenborstel voor zo wist ze te vertellen. De 
kleuren van de scheepjes kwamen weer tevoorschijn. Bewust probeerde Louw niet 



achtergrond, houtwerk en zeilen opnieuw te kleuren, wel zette hij het geheel in de 
blanke lak ter bescherming, de kleuren kwamen daardoor nog beter naar voren.  
Vermeld mag wel worden dat Louw dit enorm karwei geheel gratis heeft gedaan. In 
een soort van logboek dat hij bijhield tijdens het proces staan de materiaalkosten ver-
meld: nog geen vijftig euro. 
De bootjesbak, zoals dit prachtige – gewezen - lesmateriaal inmiddels is gaan heten 
heeft een goede plek gekregen in de Teensmazaal van Hotel van der Werff. Onbekend 
is wie de bak ooit gemaakt heeft. Louw gaf de tip dat het weleens om dezelfde per-
soon zou kunnen gaan die het modelschip maakte dat bij de zij-ingang van de eetzaal 
van het hotel te vinden is. Dat is nl op dezelfde wijze uitgevoerd. Weet iemand hier 
meer van? Tips zijn welkom richting het bestuur van ’t Heer en Feer. 
De restauratie van wat inmiddels de bootjesbak is gaan heten werd op 20 juni j.l. in 
kleine kring met betrokkenen gevierd. Dé locatie daarvoor zou natuurlijk de Teensma-
zaal zijn geweest, maar dat bleek niet mogelijk wegens een conferentie. Daarom werd 
uitgeweken naar Rijsbergen, waar m.b.v. van een beamer en projectiescherm de boot-
jesbak toch enigszins aanwezig was. Na Martin zijn verhaal over wat toch wel de 
redding van de vuilnisbelt genoemd mag worden en Louw zijn verslag over de restau-
ratie werd het glas geheven ter viering van dit eerherstel van een stukje cultuurhisto-
rie. Tot slot konden we toch nog even terecht in de Teensmazaal om de bootjesbak te 
bewonderen. 

 
v.l.n.r. Wietske Maris, Louw Grilk, Martin Schoemaker (de 'redder' van de bak), Eric Ger-
brands (voorzitter van 't Heer en Feer). (foto van Ilja Zonneveld) 
 
 
Het bestuur vraagt hulp! 



 
Voor de taalroute en het strandpalenproject zou het Bestuur wel een app willen laten 
ontwikkelen. Wie weet een geschikte app-bouwer? 
De website van ’t Heer en Feer en die van de begraafplaats zouden gemoderniseerd 
moeten worden. Wie weet een geschikte website-bouwer? 
Reacties graag naar: secretaris@theerenfeer.nl 
 
Jaarboek 
Volgens gegevens van het Bezoekerscentrum heeft op 1 juli pas een kwart van de 
eilander leden Jaarboek 2017 opgehaald voor de gereduceerde prijs. Wacht niet te 
lang, we hebben er dit jaar minder laten drukken, de verkoop aan niet-leden verloopt 
goed en op zal echt op zijn! 
 
Verworven 
*Van Adri den Boer te Nieuwerkerk a/d IJssel kregen we een Levensmiddelenboekje. 
Een klein boekje met levensmiddelenbonnen, in de Eerste Wereldoorlog uitgereikt  
aan A.P.G.A. Quack door Gemeente Schiermonnikoog. 

 
 
 
 
*Van het Bezoekerscentrum kregen we twee waardevolle objecten: 
Een schilderij (zeegezicht) van Klaas Onnes en een ingelijste foto van Klaas van der 
Geest met een in het passe-partout ingelegde herinneringspenning met het opschrift:   
 

mailto:secretaris@theerenfeer.nl


Aan den roeier van de Reddingboot te Schiermonnikoog 
KLAAS v.d. GEEST 
voor de redding bij het Noorsche Schip 
MAGDA in de buitengronden 30 Oct 
1896  
 
 

 

 



 
*Van Jan Visser kregen we een houten zuiltje van ongeveer een meter hoog. Het is 
een baluster, onderdeel van de balustrade van het balkon van het Badhotel. De noord-
zijde van het Badhotel stortte in 1924 van het duin en souvenirjagers namen onderde-
len mee.  
Omdat de baluster mooi past in de lopende expositie 'Zomerhuis op Schier' in het 
Bezoekerscentrum, is hij aan de expositie toegevoegd.  
Jan Visser schrijft erbij: Tijdens de afbraak van het schuurtje van mijn buurman Klaas 
Visser kwam de baluster te voorschijn en zou afgevoerd worden in de vuilcontainer. 
In het schuurtje deed hij dienst als poot voor de werkbank. (Klaas is de kleinzoon van 
Klaas Visser, de gezagvoerder van de walvisvaarder Willem Barendsz.) Bij navraag 
bleek dat deze uit het Oude Strandhotel kwam. Reden genoeg om deze baluster te 
redden en te bewaren voor het nageslacht. Hij is door mij, Jan Visser, overigens geen 
familie van Klaas, vervolgens aan ´t Heer en Feer aangeboden. 
 

 
 
*Mevrouw Marion Huygens uit Australië was in juni met vakantie op het eiland en 
bracht voor 't Heer en Feer een aantal foto's mee van 'Ons Nestje',  het huis aan de 
Langestreek o/d Noord 29, waar haar grootouders vroeger woonden. Op de foto's is 
o.a.  Marions moeder te zien (2e van links). Het is Tini Koopmans, die in 1936 deel-
nam aan de Olympische Spelen in Berlijn met hoogspringen en discuswerpen. 



 
 
*Door bemiddeling van Loes van der Zwaag kregen we van de basisschool een aantal 
zaken, w.o. het notulenboek van de kleuterschool De Stargemat en de notulenboeken 
van de Christelijke school/Ds. Hasperschool. 
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De aanlegsteiger van 1927 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In de vorige twee nummers hebben we de voorbereidingen tot en de opening van de 
steiger in 1927 bij de kop gehad. Nu gaan we een kijkje nemen op de steiger in de 
loop der jaren.  
Om te beginnen een paar foto’s uit de jaren 30 van de vorige eeuw; hier is te zien dat 
het toen ook wel heel druk kon zijn en dat er toen een slagboom voor de steiger stond 
– om de steiger op te gaan moest je wegengeld betalen. (Tot in de jaren 50 heeft dit 
bestaan en toen kostte het 20 cent). 

 

 
 
(foto’s gemaakt door de heer Hendrik 
van Slooten  en geschonken door zijn 
kleindochter Martha Eijssen-Wijnstok) 
 
 
 



 
 
In de jaren 50 werd het steeds drukker, zelfs zo druk dat Wagenborg het advies gaf: 
Reist zo mogelijk niet op de drukke Zaterdagen (zie: WPDetails, juli 2017). Het drin-
gende advies van Wagenborg’s Passagiersdiensten in de dienstregelingen  eind jaren 
vijftig, duidend op de drukte naar Ameland en Schiermonnikoog: Ga niet op een za-
terdag in de zomer met vacantie. Er zijn alleen maar nadelen aan verbonden. En er 
wordt dan een soort rampenscenario geschetst, o.a.: De Reis. Hopeloos. Stations, bus-
sen, trams, treinen en boten overbelast. Geen zitplaats, geen plaats voor bagage, 
huilende kinderen, mopperende medereizigers, geen verversingen te krijgen, …. 
Er bij gevoegd was een foto van een overvolle veerboot. 

 
 
In 1959 kwam er een rapport uit van de Studiecommissie Waddeneilanden 
(ingesteld door de provinciale Friese VVV), getiteld De Waddeneilanden, met 
daarin o.a. de volgende foto’s: 



 
De situatie op de aanlegsteiger van Schiermonnikoog is in het hoogseizoen schier 
onhoudbaar: men kan zich op de “kop” bijna niet wenden of keren en de pier is geens-
zins meer berekend op de omvang van het huidige verkeer. Verbetering van deze 
situatie is zeer urgent. 

  
 
Het zal dan ook niet verbazen dat de commissie als één van de zeer urgente werken 
voor Schiermonnikoog noemt: verbetering veerdam! De commissie dringt er bij de 
rijksoverheid met klem op aan, Schiermonnikoog te steunen bij het streven naar een 
langere en betere aanlegsteiger (blz. 48 van het genoemde rapport). 
 



Het uiteindelijke resultaat was de bouw van de nieuwe steiger in 1962. 
 
Ter herinnering aan Els Perdok  
 
Hilbert G. de Vries 
 
Op 8 november 2017 is op 92-jarige leeftijd overleden Els Perdok – de vrouw die 
ongelooflijk veel voor de eilander taal heeft betekend! 

 
Els Perdok, 1925-2017. (foto Eric Augusteijn) 
Jarenlang heeft zij verhalen, gedichten en uitdrukkingen in de eilander taal in de 
Dorpsbode gepubliceerd en ook (en vooral) heeft ze een woordenboek Nederlands-
Schiermonnikoogs het licht doen zien (in het volgende nummer komt een artikel van 
Siebren Dyk over dit woordenboek). 
En natuurlijk was ze een zeer gewaardeerd lid van de Eilander Taalplúech – als er een 
discussie was hoe je nou iets moest noemen of schrijven, dan wist Els altijd raad! 
 
Ter herinnering aan Els beginnen we met een gedicht (dit gedicht is ook - in het Ne-
derlands - voorgelezen op haar begrafenis).  



Daarna een voorbeeld uit de rubriek Op z’n eilanders gezegd - spreekwoorden, gezeg-
den en uitdrukkingen; dan een aantal “zeispreuken” (later schreef ze: seispreuken) en 
tot slot een verhaaltje, dat wel past in deze tijd. 
 
In Lytjen fieuwl 
 
Ach lytje fieuwl wat sjongste bliid,  
ik lústerje nooi dy, al in helen tiid.  
Dò rupste, minsken wez tach wetjen,  
kom om it feurjier mooi tò metjen.  
Ik wet it wal, dò watte us betjotte,  
dat wy aik bliid wazze motte.  
Ys en snie smeeuwt yn de sletten,  
it feurjier stelt wier de wetten.  
Ôle knappen staie op basten,  
fieuwlen beeuwe wier har nasten.  
In súelen wiin strykt ieuwr de ieze,  
ferjôge ne de laste winterse dieze.  
Hy flústere de krokusjes yn't air,  
kom er út, it is gin winter mair.  
De lytje snieklakke rôke der even oon,  
om tò sezen, it feurjier is ne begoon.  
Lieuwd jimme klakke, sees it elk en ien,  
mooi tjald en kaude is it ne wal dien.  
Lytj gedierte krúp ut 'e greeuwn,  
gauw de sliep út 'e eigen wreeuwn.  
Der yn'e loft wat wyte wolken siile,  
dà binne om 'e súd woof hier ferdwiile.  
De son sil ne syn bast wier dwaan,  
om minsk en dier wat wairmte tò jaan.  
Hy streut syn bondels aist en wast,  
múedich feurwaarts.....doch jimme bast!  
Meue lytje fieuwl, ik betankje dy,  
feur de budschip dy stò júechste oon my. 
 
Met dit gedicht heeft Els de eerste prijs gewonnen in een prijsvraag van de Leeuwar-
der Courant, 22 april 1983. 
 
Op z’n eilanders gezegd:  
 
Túef in ameree en praat in piipfol = Blijf een poosje en praat wat.  
De spake mot aist troch de mode, wil de tjail wier boppe komme = Het moet eerst 
erger worden, voordat het beter wordt.  
Ik leeuw net oon heiligen af der mot him al in merakel feurdwaan = Ik vind het vol-
komen ongeloofwaardig.  



Yn gefal fan need, schyle wy iepels mooi de byl = In geval van nood, moet men zich 
kunnen redden.  
Rykejúeds siekten en airmejúeds pankúeken, rúkke it fierst = De kleine zorgen der 
rijken en een beetje welvaart der armen, worden breed uitgemeten.  
Wat jeeuwt Eust-ynjen om in aap = In het veen kijkt men op een turfje niet.  
As it rynt en de son schynt, bakke de tjúensters pankúeken op 'e ree = Als de zon 
schijnt en het regent, dan bakken de toverkollen pannekoeken op het wad (tjúen-
sterpankúeken = kwallen)  
Neut sò sed wazze af feur ydersjúed daar nach in pankúek opyte kinnen = Men moet 
zich matigen om niet te veel te eten.  
Já wiene út de laige (loog) bassele, of: ja wiene himmel yn 't habyt = Ze zagen er 
keurig uit.  
Wier yn 't labeuren wazze = Na ziekte weer aan het werk zijn  
It wie af't ik yn de siide fúel = Het was een verademing na zoveel lawaai.  
In flygenden blakstilte en in teepan fol wiin = Erg stil weer. 
 
      Dorpsbode 15 maart 2002 
Zeispreuken (Dorpsbode 15 april 1998) 
 
In hynjer sei tjin in giraf  
Son langen hals, is dat gin straf?  
Nee man, 'k wierkeeuwje fan felynjer  
En dà stúech it hynjer paf  
 
In kat jò sei reis tjin in kater  
Slúechs dò der jister tach in flater!  
Dò friêgeste de kat fan Haaike en Syn  
Maar 't beest dat is al lang feursyn  
Jò 's gek op de kater fan de Pater!  
 
In swyn sei lasten tjin de bieuwr  
Wat mókeste my it livven sieuwr!  
De bieuwr dy sei dà tjin it swyn  
Hest dò d'r swiête sult eut syn?  
It swyn sei, man wer heste't ieuwr!  
 
 
In eeuwn sei tjin in meu got swaan  
Dò biste seker yn gúejen dwaan?  
De swaan jò sei dà nachal heftich  
Ik wiê altyd al sò deftich!  
En dà wiê't praatjen fan de baan  
 
Een paard zei tegen 'n giraf  
Zo'n lange hals, is dat geen straf?  

Nee man, 'k herkauw van ‘t vorig jaar  
Toen stond het paard (wel) paf  
 
Een poes zei eens tegen ‘n kater  
Sloeg jij daar gister toch ‘n flater!  
Je vroeg de poes van Haaike en Syn  
Maar ‘t beest dat is al lang voorzien  
Ze is gek op de kater van de Pater!  
 
Een varken zei laatst tegen de boer  
Wat maak je mij het leven zuur!  
De boer zei toen tegen het varken  
Heb jij ooit zoete zult gezien?  
Het varken zei, man waar heb je ‘t 
over!  
 
Een eend zei tegen een mooie grote 
zwaan  
Jij bent zeker in ‘goeien doen’?  
De zwaan zei toen nogal heftig  
Ik was altijd al zo deftig!  
En toen was 't praatje van de baan 



Heich besiek  
 
Mondeimône wie ik al guédtiids wôrenshaun, want Sonderklaas het sòas dat al jieren 
de geweunte is, de opdracht fan it darpsbelang om op 5 desimber by júed fan tachtig 
en auder op besiek tò gain. Dus de kofje brún en feur 't gles sitten gain tò útsjain.  
Maar al wat er koom... gin Sonderklaas.  
Sont in pair mond stai ik aik op de list fan de útferkorenen en kiste de aude man fer-
wachtje. Muchlik dat er hier af der noflik zit tò kofjedrinken en haude se him der oon 
de praat en komt er aanse tach nach wal, tacht ik. En ja heer, om in ieuwre af túelve... 
der koom it oon treedjen mooi trooi swetse Pyten. Maar ach heden, de twa dà feurop 
roonden gingen hier feurby en jà wiene al haist de striete ut, dà se omseigen wer 't 
Sonderklaas bleeuwn. Maar dy koom by my mooi de tredde Pyt de binnenstriete dal-
tainkjen. Dà tachten de beide eeuwre Pyten, wat mot dat der ne by dat minsk? Is se 
siek af muchlik is se knoffele en het se in eerm af in fúet britsen? It is sò, by sieke júed 
en minsken mooi sokke mankeminten, der gie Sonderklaas dan maistal aik even oon 
by wiize fan traist. Sonderklaas betjotte de beide Pyten dat se wierom kommen mosten 
want dit minsk stúech dit jier feur 't aist aik op syn list en der most er him oon haude. 
En sò koom it op it last tach nach gúed. En ne motte jimme begrype dat Sonderklaas 
aik nach eilanders prate kúe en ien fan de Pyten wrachtich aik! Maar it ôlermeuste wie 
nach, dat ik in tjokken tút fan Sonderklaas kriech.  
Sonderklaas, betanke feur 't besiek en de súkkerenman (speculaaspop) sil gúed smetje 
by de kofje. 
 
     De Dorpsbode van 15 december 2005 
 
De Von Bernstorff familie – Een echo uit een ver verleden …. 
 
Victor Claessens (Herberg Rijsbergen) 
 
Maandagmiddag 4 september, een uur of zes. Een wat druilerig en schemerig eind van 
de dag in Herberg Rijsbergen. De gasten zijn op stap, de receptie is net dicht en de 
gangen zijn leeg. Of toch niet ? Een wat oudere, enigszins frêle, sjiek geklede dame 
sluipt geruisloos door de hal. “Kan ik u wellicht helpen mevrouw ?”. Het antwoord 
volgt in het Duits: “Kann mann hier veilleicht eine Tasse Kaffee bekommen ?”. Ik 
toon me niet gastvrij: “Leider nicht, das ist hier nur für Gäste und wir haben gerade zu 
gemacht”. Ze laat zich niet uit het veld slaan en dient mij van onverwachte repliek 
“Und wenn meine Name Von Bernstorff ist ?” 
 
Tja, daar had ik niet van terug, “Das ändert die Sache selbstverständlich”.  
 
Ik heet de oude dame welkom, allengs blijkt ze steeds minder frêle, eerder kwiek. Ze 
roept al snel enige andere personen, die door de tuin lopen, naar binnen. We stellen 
ons aan elkaar voor en ik inventariseer. Ik heb hier een gravin Von Bernstorff, een 
graaf Von Bernstorff (neef en nicht meen ik), zijn vrouw en nog een oudere doch nog 
fitte heer (wiens naam ik niet verstaan heb) aan de haak geslagen.  



 
Ze krijgen van mij een uitgebreide rondleiding door het pand en we vertellen over en 
weer over het heden en het verleden. Namen als die van de verschillende graven op 
het eiland, notaris Bolwijn en natuurlijk van Jan-Berend Bazuin en Bauke Henstra 
passeren al snel de tongen. De oude dame is Gräfin Verena von Bernstorff, de laatst 
levende dochter (uit zijn eerste huwelijk) van de laatste (3e) graaf/eigenaar van het 
eiland, graaf Bechtold Eugen von Bernstorff. De andere Von Bernstorff is Andreas, 
een graaf uit een andere familietak, maar hij herkent de afbeelding die in de herberg 
hangt van de 1e graaf/eigenaar van het eiland, Berthold Hartwig von Bernstorff, als 
zijn grootvader.  
 
Ik vraag al snel of ze geen foto’s hebben van de binnenzijde van het pand Rijsbergen 
van voor WO II. Toen het pand nog in de zomers door de Von Bernstorff’s bewoond 
werd (tot onze grote frustratie hebben Els en ik nooit foto’s van voor 1940 kunnen 
bemachtigen, geen idee hoe het er toen van binnen uitzag). Het antwoord van Verena 
is teleurstellend maar begrijpelijk. Ze legt uit dat na het stranden van het 1e huwelijk 
van haar vader en de relatie van vader met een jongere vrouw “Mutti sehr böse war 
mit Vati”. In dat opzicht veranderen de tijden dus niet…. Er was geen of weinig con-
tact en zij bracht haar jeugd met haar moeder door, ver van ons eiland. Ze kwam pas 
de 1e maal op het eiland bij de uitvaart van haar vader in de jaren ‘80.  
 

Inmiddels zijn we aangekomen bij de 
rondleiding in wat wij de ‘kleine ruimte’ 
(en veel mensen de “bibliotheek”) noe-
men waar een mooie foto hangt waarop 
de oude graaf Bernstorff even uitrust 
tijdens de jacht. De 2e persoon op de 
foto is een jongere man met de naam 
Baron von Hammerstein. En op dat 
moment steekt de voor mij tot dusverre 
onbekende heer in ons midden zijn vin-
ger op: “Dieser junger Kerl, das bin 
ich”. Ah, baron Christoph von Hammer-
stein in levende lijve. Wat een leuk 
toeval.  
 
Baron Christoph von Hammerstein voor de 
jachtfoto uit de jaren 70 van hem als jonge 
man met de laatste graaf.  
 
 



Op het einde van het gesprek en de tour door het huis nemen we afscheid. Deze Duitse 
gasten gaan op weg naar het diner. Achteraf bedenk ik nog wel tien vragen die ik 
vergeten ben te stellen. Maar het was wel een leuk en onverwacht bezoek. Een echo 
van lang geleden ... 
 
 

vlnr. Baron Christoph von Hammer-
stein, Graf Andreas von Bernstorff + echtge-
note, met in hun midden Gräfin Verena von 
Bernstorff.  

 
 
Op 3 mei van dit jaar stierf Piet Teensma, telg uit een oud eilander geslacht van zee-
vaarders. Ter herinnering aan hem de volgende bijdragen. 
 
Momenten uit de levensloop van Pieter Jeppe Teensma (1920-2017) 
 
Douwe M. Homan 
 
Piet Teensma geboren in 1920 te Amsterdam is een zoon van Jeppe Pieter Teensma 
(1866-1938) en Engelina Hermana Grilk (1892-1977), hij groeit op in een gezin met 
nog twee zusters. Zijn vader Jeppe Pieter vaart als stuurman en kapitein bij diverse 
rederijen en eindigt zijn loopbaan als walkapitein bij de Koninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Maatschappij (KNSM) in Amsterdam. 
Piet stamt af van de grote maritieme familie Teensma op Schiermonnikoog en het ligt 
voor de hand dat zijn ouders hem al vroegtijdig voorbestemd hebben voor het zee-



vaartkundig onderwijs. In 1940 begint hij dan ook zijn studie aan de Kweekschool 
voor de Zeevaart aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam en hier ontmoet hij gelijk 
twee leraren afkomstig van Schiermonnikoog, Heine Kruisinga en Teun Dobbenga. In 
1941 behaalt hij (met zijn diploma 5-jaar HBS) het diploma BS, goed voor stuurmans-
leerling. Gezien de oorlogssituatie zijn er beperkte mogelijkheden om aan de slag te 
komen, want de meeste grote koopvaardijschepen zijn buitengaats, behalve een groot 
gedeelte van de kustvaart, die in bezet Europa achter blijft. De KNSM heeft echter 
nog een soort van vervolgopleiding bedacht voor ca.20 studenten (waaronder Piet), in 
een van haar etablissementen, in Amsterdam, maar in 1942 is ook dat afgelopen. 
Piet heeft inmiddels zijn zinnen gezet om naar Engeland uit te wijken en één van de 
manieren om daar te komen is via de zogenaamde ‘Delfzijlroute’ naar Scandinavië, 
d.w.z. proberen aan te monsteren op een Nederlands schip in Delfzijl, dat bij voorkeur 
op de Oostzee vaart. De volgende stap is dan om in Zweden van boord zien te komen 
om daarna in eerste instantie het Nederlandse Consulaat in Stockholm te kunnen be-
reiken. 
Piet krijgt hulp van Theunis Mellema van Schiermonnikoog en van een familie Mul-
der uit Groningen en in mei 1942 stapt hij als lichtmatroos in de stad Groningen aan 
boord van de coaster ‘Pax 1’ (200 brt.).De bemanning bestaat uit zeven koppen en de 
reis gaat met een lading zout naar Gdynia in Polen en vervolgens door naar Finland 
om hout te laden voor Delfzijl. 
Op dit soort reizen vaart men alleen of in konvooi, niet zonder gevaar want Engelse 
vliegtuigen leggen uitgebreid mijnen voor de Nederlandse en Duitse zeegaten. Aange-
zien dit schip deze reis niet in Zweden komt, ziet hij geen mogelijkheid om van boord 
te komen. 
De tweede reis van de ‘Pax 1’ gaat naar Hudiksvall in Zweden om weer hout te laden 
voor Delfzijl, maar deze havenplaats ligt te ongemakkelijk om Stockholm veilig te 
kunnen bereiken. 
Daarna monstert hij aan op de coaster ‘Deni’ (een voormalige schoener van 225 brt. 
uit 1917, die later van een motor is voorzien) Deze reis gaat ook met zout naar de 
Danziger Bocht en daarna door naar Gavle in Zweden om weer hout te laden. Hier 
doet Piet een poging om van boord te komen, maar wordt door de Zweedse politie 
aangehouden en terug gebracht naar zijn schip. 
Begin 1943 gaat hij weer naar de zeevaartschool, nu in de Foeliedwarsstraat in Am-
sterdam en behaalt binnen drie maanden zijn 3e-rang.In de zomer van 1943 monstert 
hij als volmatroos aan op de coaster ‘Ambulant’ (142 brt) en vertrekt naar Kalmar in 
Zweden. Hier ziet Piet wel kans om van boord te komen en bereikt na een treinreis 
van ca. vier uur Stockholm. Met behulp van twee andere Nederlandse jongens komt 
hij aan bij het Nederlandse consulaat en wordt opgevangen en ondervraagd door Con-
sul-generaal A.de Jong. Piet tekent als vrijwilliger, wordt opnieuw in de kleren gezet 
en voorlopig ondergebracht in een pensionaat. 
De mogelijkheden om naar Engeland af te reizen zijn in die periode zeer beperkt en 
Piet volgt eerst een cursus houthakken en wordt ondergebracht in een barakkenkamp 
in de bossen bij Edsbro. 
Dat valt niet mee, zwaar werk, muskietenplagen en leven op melk en knäckebröd. Op 
een gegeven ogenblik gaat het gerucht door het kamp, dat het Zweedse Rode Kruis-



schip ‘Brodnyholm’ via een uitwisselingsprogramma, met Engelse gewonde krijgsge-
vangenen onderweg is van Duitsland naar Engeland en Göteborg zal aandoen. Om 
daar eventueel aan boord te kunnen komen onderneemt hij met nog twee anderen, 
zonder geld de treinreis naar Göteborg en verstopt zich tien uur lang onder een van de 
banken in de trein. De onderneming mislukt, de ‘Brodnyholm’ is of al weg of doet 
deze haven toch niet aan en teleurgesteld onderneemt men ,met geleend geld van een 
vluchteling uit Denemarken, de terugreis naar Stockholm. 
Eind 1943 wordt Piet ziek en opgenomen in het ziekenhuis van Norrtalje en na tien 
dagen in het ziekenhuis gelegen te hebben komt hij in een ander houthakkerskamp 
terecht. Op een gegeven ogenblik ontvangt hij een telegram uit Stockholm van een 
zekere heer J. Middendorp met het verzoek om op het Bureau Inlichtingen aldaar te 
komen werken. Hier ontmoet hij nog meer bekende leerlingen van de Kweekschool uit 
Amsterdam en wordt nu ondergebracht in een pension, bovendien zit hij nu ‘dichter 
bij het vuur’. In het voorjaar van 1944 wordt de vliegverbinding tussen Zweden en 
Engeland weer geïntensiveerd en in augustus 1944 doet zich de gelegenheid voor om 
met een bommenwerper B-24 van de Amerikaanse luchtmacht naar Engeland te ver-
trekken. Zo’n vliegreis (met zwart geschilderde toestellen) gaat ’s nachts in eerste 
instantie naar het Noorden van Zweden ,dan steekt men het smalste gedeelte van 
Noorwegen over om verder onder IJsland door te vliegen richting Schotland met be-
stemming vliegveld ‘Prestwick’. 
Na een screening van ruim een week in de Patriotic School in Londen  wordt Piet 
‘goed’ bevonden en gelijk benaderd door de Britse geheime dienst SOE (Special Ope-
rations Executive) om opgeleid te worden tot geheim agent om eventueel achter de 
linies in Europa gedropt te worden, maar om voor hem onbekende redenen wordt deze 
missie afgeblazen. Na een verblijf van veertien dagen in Hotel ‘Ambassador’ in Lon-
den komt hij nu in Liverpool terecht en bezoekt daar allereerst de ’Seamans Bank for 
Savings’, een spaarbank waar ook diverse eilander zeelieden hun spaarrekening heb-
ben lopen. Deze bank wordt mede gerund door Bartele Jansma en Gerrit Grilk van  
Schiermonnikoog.(Beide heren zijn door ernstige oorlogservaringen afgekeurd voor 
verdere actieve dienst op zee).Buiten op straat aangekomen komt hij in vol ornaat 
Klaas Visser van het eiland tegen: ‘Wat dochste hier?’ Welnu, het hele verhaal verteld 
en Klaas Visser zorgt er voor dat Piet geplaatst wordt als 4e-stuurman op de tanker 
‘Mijdrecht’ van vOmmeren uit Rotterdam. Op dit schip maakt hij enkele konvooi-
reizen tussen de Oostkust van de USA en Engeland. Daarna wordt hij toch weer aan-
gezocht door de SOE om zijn opleiding tot geheim agent af te ronden. Hiertoe leert 
Piet radioapparatuur bedienen, met wapens om te gaan en bovenal moet hij leren para-
chute springen. Dat gebeurt in die tijd vanuit een luchtballon, zowel overdag als ’s 
nachts. Ja zegt Piet:’ dat is in het donker een rare gewaarwording, je weet uiteindelijk 
wel waar je terecht komt, maar niet hoe en wanneer….’ Het is nu inmiddels begin 
1945 geworden en gezien het snelle verloop van de oorlog, wordt deze opleiding we-
derom afgebroken. 
Piet vertrekt nu als 4e-stuurman/gunnery officer a/b van het s.s.’Blommersdijk’ van de 
Holland Amerika Lijn vanuit Londen via de Middellandse Zee naar Oost- Afrika. Op 
de terugreis naar Engeland maakt de gezagvoerder in de Middellandse Zee bekend dat 
de Tweede Wereldoorlog in Europa is beëindigd. In oktober 1945 komt hij met dit 



schip in Rotterdam aan om na enkele dagen alweer te vertrekken naar de USA, Mexi-
co en Canada. In juli 1946 zegt hij de zee voorgoed vaarwel.  
Via relaties komt hij nu in dienst van de KLM en vertrekt in december 1946 naar 
Nederlands-Indië en neemt zijn intrek in Hotel des Indes in Batavia. Hier ontmoet hij 
en passant diverse nu historische figuren zoals de gezagsdragers Lovink en van Mook 
en de latere president Soekarno. 
Ook komt hij daar in contact met Ede Zeilinga van Schiermonnikoog, die daar direc-
teur van de Javasche Bank is. Inmiddels is hij zijn toekomstige vrouw Anneliese tegen 
gekomen en het paar trouwt op 30 april 1952 in Singapore en verlaat daarna het dan 
inmiddels zogeheten Indonesië. 
Piet wordt nu als KLM-functionaris overgeplaatst naar West-Indië en via Nederland 
gaat het nieuwe echtpaar wonen op Curaçao en Aruba. Van hieruit kan hij als Inspec-
teur Caribisch Gebied deze hele regio bestrijken tot zijn contract daar in 1960 afloopt. 
Daarna krijgt hij een functie als Chef Etablissement KNSM (walkapitein) in Parama-
ribo Suriname. 
Hier blijven ze gedurende tien jaar wonen om in 1970 naar Nederland terug te keren 
en het familiehuis aan de Langestreek 52 op Schiermonnikoog te betrekken. 
(Opgetekend uit persoonlijke gesprekken met Piet Teensma)       
 
        

 Piet Teensma in een karak-
teristieke houding voor zijn 
huis aan de Langestreek,  
30 juli 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PIET TEENSMA, WALKAPITEIN OPHET EILAND (1970- 2017)  
 
Arend J. Maris 
 



Thuiskomen, in het familiehuis 
 
Na in de oost en in de west te hebben gewoond en gewerkt, en tenslotte na nog een 
verblijf van tien jaar in Paramaribo1, komen Piet en zijn vrouw Anneliese in de loop 
van 1970 in Nederland aan. Ze maken eerst een tussenstop te Amsterdam. In septem-
ber van dat jaar reizen ze echter door naar Schiermonnikoog. Piet is dan 50 jaar. Waar 
beiden behoefte aan hebben is rust om alles wat, elk afzonderlijk en beiden samen 
hebben beleefd, een plek in hun leven te geven. Het is het eiland waarop zovelen van 
het voorgeslacht van Piet geboren, gewoond en vervolgens ook vaak uitgevlogen zijn. 
Een deel van hen is ook teruggekeerd en tenslotte rond de dorpskerk begraven. 
Schiermonnikoog is bij uitstek een plek om te proberen alles eens op een rijtje te zet-
ten. Het familiehuis staat aan de Langestreek. Dat is beschikbaar en daarin strijken 
beiden neer. Tot vlak voor hun dood hebben ze hier samen gewoon en geleefd. 
 
Leraar Engels op de mavo 
 
Eenmaal op het eiland is Piet niet de man die zich afzijdig houdt van alles wat  op het 
eiland gebeurt. In tegendeel. Hij voelt zich nog veel te jong om op deze leeftijd al de 
pijp aan Maarten te geven. Schiermonnikoog betekent voor hem, samen met zijn 
vrouw een nieuw, een tweede, leven beginnen. Wanneer, na ongeveer een jaar, de 
mavo–school een nieuwe leraar Engels nodig heeft, hoort Piet hiervan en besluit hij 

deze uitdaging aan te 
gaan. Door zijn ver-
blijf en werkzaamhe-
den in het buitenland 
is Engels inmiddels 
zijn tweede moeder-
taal geworden. Hij 
meldt zich aan en 
wordt aangenomen. 
Vanaf 1971 tot 1975 
is hij leraar Engels op 
deze school.2 Vanaf 
de eerste tot en met 
de examenklas geeft 
hij les. 
 

Mavo-klas 1971 met rechtsboven Piet Teensma 
In die tijd vindt iedereen het blijkbaar nog heel gewoon dat leraren tijdens de les in de 
klas roken. Piet doet dat ook. Bij binnenkomst in een klas stopt hij dan ook vaak zijn 
pijp met zijn lievelingstabak en steekt er dan vervolgens de brand in. Al spoedig ver-

                                                             
1 Zie voorgaand artikel van Douwe Homan. 
2 Zie A. van der Stoep, Vijftig jaar Voortgezet Onderwijs op Schiermonnikoog -1948-1998; 
Schiermonnikoog, 1998: 100. 



spreidt zich dan een zoete, toffee-achtige geur. Dat hebben leerlingen gewoonweg 
maar te pikken. Wellicht mede hierdoor krijgt hij de naam “Piet Turkey”.3 Te midden 
van de overige docenten valt Piet als gentleman op. Hij straalt rust uit, is beminnelijk, 
maar gelijktijdig bewaart hij een zekere afstand. In elk geval naar de leerlingen. 
Zijn lesgeven valt op. Hij is niet een leraar waarbij je veel rijtjes uit het hoofd moet 
leren. Het bijbrengen van de grammatica is belangrijk, maar het – vrijmoedig - leren 
spreken evenzeer. Kenmerkend voor zijn aanpak is leerlingen liefde voor de Engelse 
taal bij te brengen. Al spoedig, vooral in de hogere klassen, gebruikt Piet het Engels 
als voertaal en verwacht hij van leerlingen dat ze dat ook in hun antwoorden doen. 
Blijven ze Nederlands spreken dan reageert hij niet. Hij bootst zo als het ware in de 
klas alledaagse praktijksituaties na en, door te blijven zwijgen, daagt hij leerlingen uit 
Engels te spreken. Ook komt het voor dat Piet leerlingen naar een uitzending van de 
BBC laat luisteren. Na afloop moeten ze dan verwoorden waar het over gegaan is.  
 
Strateeg van de reactiegroep 
 
Als gevolg van allerlei op handen zijnde ontwikkelingen op het eiland, zoals een 
zwembad, een appartementenhotel aan de oostzijde van de Badweg, de bestemming 
van de polder en het toenemende aantal verkeersbewegingen, vormt zich in het begin 
van de jaren zeventig de “Reaktiegroep Behoud Schiermonnikoog”4. De kerngroep 
wordt gevormd door een drietal, te weten Piet Teensma (voorzitter, oud-walkapitein), 
Gerard Glerum (secretaris, predikant) en Dorthy Ariaens (penningmeester, juriste). De 
groep timmert stevig aan de weg, gedraagt zich in de gemeentepolitiek als een luis in 
de pels. Ze komt dan ook verscheidene keren met college en gemeenteraad op gespan-
nen voet te staan. Zo zelfs dat regionale kranten en het landelijke dagblad De Tele-
graaf hier melding van maken. De groep krijgt al spoedig door mede-eilanders etiket-
ten opgeplakt zoals “oproerkraaiers” en “kankerclub”. Als secretaris laat Gerard Gle-
rum het meest van zich horen. Hij is al spoedig het gezicht van de groep. Het is echter 
Piet die als het ware achter de schermen de strateeg is, die de koers uitzet en als inspi-
ratiebron fungeert. 
De groep heeft slechts enkele jaren luidruchtig van zich laten horen. Penningmeester 
Ariaens verlaat na enige tijd het eiland en ook Piet vertrekt om in Oegstgeest bij pro-
fessor Bastiaanse een behandeling te ondergaan. Mede door toedoen van de groep is 
onder meer voorkomen dat aan de oostzijde van de Badweg een appartementenhotel is 
verschenen. 
 
Engelse les en reizen naar Engeland 
 
                                                             
3 Geen van de benaderde oud-leerlingen kon zich deze bijnaam herinneren. Deze werd echter in 
de publicatie van Van der Stoep wel door een van de oud- leerlingen genoemd (1998:68). 
4 Het doel van de reaktiegroep  is het behoud van het eiland Schiermonnikoog - een  landschap-
pelijk, biologisch en cultureel-historisch UNIEK stukje van Nederland. Met als toelichting: 
Daar het in bovengenoemde punten gaat om onvervangbare waarden zal elke verandering in 
dezen tot in de kleinste punten aan toe nauwkeurig moeten worden bekeken, gewikt en gewo-
gen. 



De met jongeren opgedane ervaring in het lesgeven, krijgt een vervolg. Of hij zelf 
hiertoe het initiatief neemt of hiervoor gevraagd is, blijft onduidelijk. Piet start met het 
geven van Engelse les aan een groep eilanderouderen. Dit lesgeven slaat blijkbaar zo 
aan dat Piet hier hieraan een praktisch vervolg geeft. Hij stelt voor om wat geleerd is 
in de praktijk te brengen. Dat worden reizen naar Engeland, Schotland en Ierland. Piet 
heeft dit jaren achtereen georganiseerd. De reizen hebben altijd in de meimaand 
plaats. Als kwartiermaker reist Piet vooraf zelf met zijn vrouw naar het gedeelte van 
Engeland dat hij dat jaar met de groep wil gaan bezoeken, vooral tuinen, historische 
gebouwen, kastelen en vergezichten, die de moeite van het bezoeken waard zijn. Naast 
ouderen van het eiland, gaan ook altijd wel een paar bekenden en verwanten van de 
wal mee. Op een locatie aangekomen, kan iedereen, binnen een afgesproken tijd, zijn 

of haar eigen gang gaan en 
maakt Piet zich als het ware 
meteen zelf uit de voeten. 
Cor de Boer heeft menig-
maal in De Dorpsbode een 
verslag van de reizen ge-
maakt Tot in het jaar 1995, 
Piet wordt dan 75 jaar, heeft 
hij dergelijke reizen georga-
niseerd. En toen was het 
voor hem genoeg geweest.  
 
 
Kweker van fuchsia’s en 
ankerplaats voor velen 
 
En als Piet niet buitenshuis 
actief is, maar thuis verblijft,  
komt hij als het ware ook 
altijd tijd tekort. Hij heeft 
lange tijd twee honden en hij 
laat in zijn zogeheten over-
tuin een kas plaatsen waarin 
hij samen met zijn vrouw 
jarenlang een verscheiden-
heid aan soorten Fuchsia’s 
kweekt.  

Altijd schrijvend in zijn stoel  
 
Gezien zijn historisch besef, mede doordat hij een laatste telg is uit een van de zee-
vaarders takken van de familie Teensma, fungeert hij voor velen, zowel op het eiland 
als ook voor bezoekers van de vaste wal als een tijdelijke ankerplaats voor het inne-
men en delen van informatie. 
 



Deelnemer commissie Funerair Erfgoed 
 
In de loop van 2007 benoemt de gemeente, onder leiding van de burgemeester, de 
commissie funerair erfgoed. Behalve de eigen streekarchivaris en een externe funerai-
re deskundige, is ook Piet lid van deze commissie. Hij maakt deel uit van deze com-
missie namens de eilander cultuur historische vereniging ’t Heer en Feer. De commis-
sie inventariseert op het dorpskerkhof de grafmonumenten en komt vervolgens met en 
selectie van monumenten met een bijzonder karakter. Ze adviseert de gemeente deze 
grafmonumenten te behouden om hun waarde als verwijzing naar aldaar begraven 
personen en/of materiaalgebruik, symboliek of vormgeving.5 Gezien zijn welhaast 
encyclopedische kennis van personen en hun historie heeft Piet zowel bij deze inven-
tarisatie als ook bij de selectie van monumenten een onmisbare inbreng. 
 
Publicatie eilander Zeemanscollege & Pensioenfonds 
 
Sicco Parma, afkomstig uit eveneens een oud zeemansgeslacht is mateloos geïnteres-
seerd in de historie van de zeevaart in het algemeen en in die van zeemanscolleges in 
het bijzonder. Hij verzamelt per college, zoveel als mogelijk is, hierover informatie, 
maakt er een rapport van en deponeert dat bij landelijke of lokale archieven. Parma 
krijgt daarbij hulp van Ron van Staveren. Zo verzamelen ze beiden ook zoveel moge-
lijk alle informatie over het eilanderzeemanscollege & pensioenfonds “De Herken-
ning”.  

                                                             
5 Leon Bok & Tjeerd Jongsma (eindredactie), Begraven op Schiermonnikoog; Schiermonnik-
oog, 2009. 



 
Piet en Anneliese, met op de achtergrond een zeilschip van een van zijn voorvaderen  
 
Daarbij doen ze ook een beroep op Piet, vanwege zijn fenomenale historische kennis, 
en op Durk Reitsma. De uitkomst van hun jarenlange speurwerk legt Parma vast in 
twee rapporten. De verkregen informatie vindt het viertal zo interessant dat ze beslui-
ten hierover een afzonderlijke publicatie te doen verschijnen. Het betekent dat nog 
menig aanvullend onderzoek moet plaats vinden. Ten aanzien van het nodige beeld-
materiaal blijkt Piet telkens opnieuw onverwachte bronnen binnen zijn eigen familie 
of brede vrienden- en kennissenkring, te kunnen aanboren. De financiering lijkt zo op 
het eerste gezicht een flink probleem. Voor Piet echter niet. Dan blijkt nog eens te-
meer zijn uitstraling en overwicht op anderen. Hij bezoekt een aantal eilanders en hun 
families, doet op hen rechtstreeks een beroep om deze publicatie financieel mogelijk 
te maken. Binnen enkele weken krijgt hij het benodigde geld bij elkaar.  
Van elk verkocht boek komt vervolgens een deel weer terug en Piet stelt voor daarmee 
een monument te financieren. Dat wordt een monument ter nagedachtenis aan alle 
eilander zeelieden die in de afgelopen eeuwen  op zee of op vreemde kusten gebleven 
zijn: het door ’t Heer en Feer in het Plantsoen geplaatste monument dat een Golf sym-
boliseert.  
 



Schenken met een warme hand 
 
Samen met zijn vrouw Anneliese besluit Piet dat alle objecten en documenten in hun 
huis, die met het voorgeslacht of met Schiermonnikoog te maken hebben, op het ei-
land moeten blijven. De schenking van de reisboeken van kapitein Cook vormen daar-
op een uitzondering. Deze schenkt Piet aan de stichting Kaap Hoornvaarders te Hoorn. 
Voor Piet en zijn vrouw vormt het geen probleem aan wie ze al tijdens hun leven, met 
name schilderijen en sommige objecten, zullen schenken. Schiermonnikoog ontbeert 
echter een historisch museum. Dat wordt dan hotel Van der Werff.  
Aan de westzijde van het hotel heeft enkele jaren geleden nieuwbouw plaats gevon-
den. Daardoor is het hotel beneden met een vergaderzaal uitgebreid. Binnen enkele 
jaren slaagt Piet erin uit de eigen collectie, uit die van familieleden en door aankoop, 
schilderijen en enkele objecten te verzamelen en aan hoteleigenaar Jan Fischer en zijn 
dochter over te dragen. Dergelijke overdrachten hebben steeds plaats door onderteke-
ning van een verklaring. Daarin wordt vastgelegd dat geen van overgedragen objecten 
door toedoen van de huidige of toekomstige hoteleigenaren het gebouw resp. het ei-
land mag verlaten. De zaal is nagenoeg vol gehangen en wordt sindsdien als de 
Teensma-zaal aangeduid.  
Nadat Piet in 2010, als korte onderbreking van zijn projecten, door de koning is on-
derscheiden, gaat hij door met zijn schenkingen. De gemeentelijke overheid krijgt 
twee, door Piet en Anneliese betaalde, zitbanken. Een bank krijgt een plaats aan de 
westzijde voor het kerkgebouw. De andere komt tegen de muur aan de oostzijde van 
het gebouw te staan. Als herinnering aan de eeuwen voor eilanders zo bepalende zee-
vaart, wordt in 2011 voor in het kerkgebouw zelf, aan de oostzijde, een uit de familie 
afkomstige scheepskist geplaatst en komt aan de zuidelijke muur een door een van de 
eilander voorouders van Piet zelf gemaakt zeilschip te hangen, dat oostwaarts vaart. 
 
Anneliese overlijdt, maar blijft zijn voornaamste overlegpartner 
 
In de loop van 2012 wordt zijn vrouw almaar meer beperkt in haar bewegingen. Ze 
wordt bedlegerig en belandt tenslotte voor een korte tijd in een verpleeghuis in Dok-
kum en overlijdt er, vlak voor de kerst dat jaar. Piet, dan 92 jaar, is zijn wederhelft, 
zijn steun en toeverlaat kwijt, waarmee hij zestig jaar lief en leed gedeeld heeft. Hij 
zelf krijgt met toenemende lichamelijke klachten te maken. Zijn geheugen lijkt echter 
onaangetast te blijven. Op de tafel voor zijn stoel laat hij een foto van zijn vrouw 
plaatsen. Alhoewel zij lichamelijk niet meer aanwezig is, blijft zij aanwezig. Ten aan-
zien van elke beslissing die Piet daarna neemt blijft hij steeds met zijn vrouw overleg-
gen. Alhoewel het hem in toenemende mate moeite kost, bevangen als hij vaak is door 
herinneringen, die hem uitputten en verwarren, gaat hij met zijn projecten door. Wan-
neer in het najaar van 2016 in De Dorpsbode Durk Reitsma een belangrijk deel van 
zijn historisch archief aanbiedt, koopt hij dit en vervolgens schenkt hij het aan ’t Heer 
en Feer. Hij geniet er enorm van en het lijkt hem opnieuw nieuwe energie te geven.  
 
Even naar de overkant om tot rust te komen…. 
 



Hij, de walkapitein, die altijd samen met zijn vrouw de regie van zijn dagelijks be-
staan in handen heeft, merkt dat hij in toenemende mate de greep op zijn leven aan het 
verliezen is. Hij blijft zo lang mogelijk naar bezoekers doen alsof dat niet zo is. Ten-
slotte zegt hij zelf dat hij even aan de overkant tot rust wil komen om daarna gesterkt 
en al terug te keren. Hij vertrekt; wordt, wegens vele ontstekingen, voor observatie in 
het Martini-ziekenhuis opgenomen. Hij overlijdt er op 3 mei 2017.  
In juli van dat jaar zou hij 97 jaar zijn geworden. Na een herdenkingsdienst in de 
Dorpskerk heeft de begrafenis op 11 mei plaats.  
Voor altijd is Piet nu met zijn vrouw herenigt. 
 
Met dank aan Anneke Aben-Van der Werff; Vola de Boer; Hessel Dubblinga; Gerard 
Glerum; Wyb Jan Groendijk; Tia Huizinga-Groendijk; Roelof Smidt en Arie van der 
Stoep voor de verkregen informatie en Thijs Haasjes voor de door hem gemaakte 
foto’s. 
 
Oude foto’s 
 
In deze rubriek enkele foto’s gemaakt in de jaren dertig van de vorige eeuw door de 
heer Hendrik van Slooten uit Groningen  en geschonken door zijn kleindochter Martha 
Eijssen-Wijnstok uit Hollandsche Rading. Zij schreef er o.a. bij: Mijn grootvader 
huurde lange perioden op Schier. Hij was een zeer sportieve man. In zijn jeugd stond 
hij bekend al de “witte panter” als keeper van Velocitas. Hij droeg dan altijd een 
witte trui. Van Velocitas was hij ook bestuurslid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hendrik van Slooten 
    De Langestreek, nog ongeplaveid 



 

 Achter op de foto staat: 15 sept. 1935  
  (Maar weet iemand welk feest dit 
was?) 
 
 
 
 

 
Achter op de foto staat: strandjutter 
 Onne Staghouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



De veerboot vervoerde niet alleen mensen! 
 

 
Tot slot: een nog niet zo’n oude foto van de Reeweg, maar toch al weer voor een groot gedeelte 
verleden tijd! 
 
Kort nieuws 
 
Kerstvloed (1717) 
 
De Kerstvloed was een stormvloed die optrad in de nacht van 24 op 25 december 1717 
(dus nu driehonderd jaar geleden) en grote gevolgen heeft gehad voor de getroffen 
gebieden aan de Noordzeekust. 
Deze vloed was het gevolg van een noordwesterstorm, die in de kerstnacht het kustge-
bied van Nederland, Duitsland en Scandinavië trof. In totaal verdronken ca. 14.000 
mensen. Het was de laatste grote overstroming in Noord-Nederland. 
Het water reikte tot de stad Groningen en ook tot onder andere Zwolle, Dokkum, Am-
sterdam en Haarlem. Veel dorpen die dicht bij zee lagen, zoals West-Vlieland en dor-
pen achter de zeedijken in Groningen (zoals Den Andel en Westernieland), werden 
volledig verwoest. Volgens schattingen verdronken er in de provincie Groningen ruim 
2.276 mensen, 11.666 koeien, 3.200 paarden en 21.214 schapen en werden 1.560 
huizen verwoest.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1717
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_(wind)#Noordwesterstorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dokkum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Andel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westernieland


Het water stroomde ook Amsterdam en Haarlem binnen evenals in de gebieden rond 
Dokkum en Stavoren. In Friesland zouden ruim 150 mensen overlijden. Ook grote 
delen van Noord-Holland kwamen onder water te staan, maar ook gebieden bij Zwolle 
en Kampen. Hier ontstond bijna uitsluitend materiële schade. Op Vlieland stroomde 
de zee over de duinen waardoor het al eerder beschadigde dorp West-Vlieland bijna 
geheel door de golven werd verzwolgen. 
Ook Schiermonnikoog werd getroffen door deze kerstvloed – met deze vloed kwam er 
anderhalve meter water in de kerk van de buurtschap Westerburen te staan en spoelde 
zoveel zand over het deel van Westerburen waar de kerk stond, dat de kerkdeuren niet 
meer konden worden geopend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedeelte van een kaartje, uit: 
Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen; deel 5; blz 452 
 
Oude grafsteen 
 
Bij het delven van het graf voor Els Perdok is een 18e-eeuwse grafsteen te voorschijn 
gekomen (foto: Kees 
Boer).  
De tekst, die voor het 
grootste deel nog goed te 
lezen is, luidt als volgt:  
 
1718 den 4 juni … 
Tryn Druwe….. 
boren en over…. 
den den 6 mai 178.. 
de huisvrou va.. 
Vokke Klases .. 
leit alhie .. 
begraven 
 
De volgende gegevens 
zijn (met behulp van de 
website allefriezen.nl) 



gevonden: 
Trijn Druwes, geb. 4 juni 1718, gest. 6 mei 178. . (De naam Druwes komt ook voor als 
Drieuwsen en Drius). 
Zij trouwt op 14 februari 1751 met Fokko Klasen. 
Zij kregen drie kinderen: Geertje, gedoopt 29-04-1753; Klaas, gedoopt 11 mei 1755; 
en Hebeltje, gedoopt 26 oktober 1760. 
Zij is eerder getrouwd geweest met Hindrik Gerrits, op 23 februari 1738. Uit dit huwe-
lijk zijn vier kinderen: Sjouck, gedoopt 21 december 1738; Geertje, gedoopt 30 maart 
1742; Dreuws, gedoopt 30 maart 1743; en Gerrit, gedoopt 14 augustus 1746. 
(Hindrik Gerrits moet dus gestorven zijn 1746 en 1751). 
 
 
NOVA 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In ’t Heer en Feer, jrg. 18 (2016), nr. 1 (blz. 16-19) stond een artikel Villa Nova in de 
duinen, over het oude doktershuis aan de Noorderstreek. Op het kaartje van de bomin-
slagen op 28 juli 1943 – een kaartje uit het boek van A.A. Jansen, Sporen aan de he-
mel – staat ook dat er een bominslag was bij dit huis en daar wordt het genoemd: 
‘Villa Nova’ (thans ‘Alexandra’).   
 
Contact met Gert en Mirjam Floor (zij waren huisarts op het eiland van 1977-1996) 
leerde dat de naam ‘Alessandra’ – dus niet ‘Alexandra’ – op het huis stond toen zij er 
in 1977 kwamen wonen. Mirjam stuurde een foto, gemaakt in de winter van 1979 die 
ze kregen van Toetie Rademaker. 



 
Na een paar jaar, toen het huis geverfd moest worden, hebben ze de naam weg laten 
halen en werd het weer Nova ((NOVA konden ze nog ontwaren, toen ze aan het schil-
deren waren... ). Wanneer de naam Alessandra er op is gezet wist Mirjam Floor niet; 
wel dat de naam er al op stond toen hun voorganger, Peter Nagel, er in 1973 kwam 
wonen. 
 
Navraag bij een aantal eilanders leverde ook geen resultaat op. 
 
Maar … het toeval kwam weer eens te hulp! 
In 1995 is een boekje verschenen: “Louise Mellema, 1900-1990; haar leven, herinne-
ringen, literair werk” en toen ik dat, in augustus 2017, aan een kennis liet zien kwam 
ik tot mijn verbazing, op blz. 37, onderstaand verhaal tegen - (Ik heb het boekje al 
meer dan 20 jaar in de kast staan en heb het toen – in 1995 – ook wel gelezen, maar ja, 
je vergeet wel eens wat ….).  
 
‘De heer K. Kramer (geb. 1932), nu (HGdV: dus in 1995) rustend anesthesist, maar 
van 1962-1968 huisarts op Schiermonnikoog, schrijft: “van haar en haar man tijdens 
ons verblijf op Schiermonnikoog veel steun en hartelijke vriendschap te hebben mo-
gen ondervinden.” (….)  Hij stuurt bij zijn reactie het gedicht van Louise Mellema: 
“Alessandra’s Klacht”. De Kramers kregen het aangeboden bij hun vertrek in 1968. 
“Bij het gedicht was de Schiermonnikoogse vlag gevoegd, die ik nog steeds in het 
want hijs als ik met mijn bootje het eiland nader”. “Het gedicht heet ‘Alessandra’s 
Klacht’ omdat wij ons huis op Schiermonnikoog genoemd hadden naar Alessandra 
Geliani (1326), die als leerlinge van de anatoom Mundinus — de Italiaan Mondino dei 
Luzzi, 1275-1326 — het taboe doorbrak en als eerste een menselijk lichaam opende 



en ontleedde. Zij stierf op 19-jarige leeftijd aan de pest”. Prof. J.H. van den Berg be-
schrijft haar verhaal uitvoerig in zijn boek “Het menselijk lichaam. Een metabletisch 
onderzoek.” Het doktershuis, bovenop een duin, heeft die naam — die ongeacht de 
herkomst op de een of andere manier uitstekend paste bij de opvallende bouwstijl en 
plaatsing — tot omstreeks 1980 gedragen.  
 

Allessandra's klacht 
 

Gij die alhier mijn faam opnieuw tot leven bracht, 
ontvliedt mij als de tijd: versneld en onverwacht! 

Van hier, waar gij uw lot met 't mijne hebt verweven, 
zie ik u node gaan naar Lebuïnus' dreven. 

In flat en vlet. In sluiers nog verborgen 
ligt de nieuwe taak, bevrijd van mijn praktijk vol zorgen. 

Wanneer uw schip nog eens de boeg mocht wenden 
naar 't Schiere-monnik-oog vol vrienden en bekenden, 

ontplooi dan deze vlag die u ten teken zij 
van lotsverbondenheid zowel met haar als mij... 

 
In dit fraaie gelegenheidsgedicht — een genre dat Louise buitengewoon goed beheers-
te — spreekt Alessandra zelf, tot in het laatste woord “mij...”. De woorden “Lebuïnus’ 
dreven” verwijzen naar Deventer, waar Kramer zich ging specialiseren. De heilige 
Lebuïnus (ook: Liafwin, Livinus) was een Angelsaksische priester, die in de streken 
rond de IJssel missioneerde en de eerste kerk te Deventer bouwde, waarin hij om-
streeks 780 zelf ook werd begraven. De kerk is door de Saksen verwoest maar later 
herbouwd’.  
 
 
 
Een jaar op Schiermonnikoog  
 
Revue in vier gedeelten, door G. Goïnga 
 
In de tweede helft van de  jaren twintig van de vorige eeuw schreef meester Goïnga, 
die van 1922-1930 onderwijzer was van de Openbare lagere school op Schiermonnik-
oog (waarvan de laatste twee jaren als hoofd) deze revue. Hieronder volgt het laatste 
gedeelte, deel drie, de herfst; en deel vier, de winter. (Het eerste gedeelte, de lente, 
stond in het eerste nummer van deze jaargang; het tweede gedeelte, de zomer, in het 
tweede nummer).  
 
DERDE DEEL.  
 
Koor.   
Kale velden Die ons melden Zomer is voorbij!  
Trieste somb're dagen Gure regenvlagen Brengt ons 't herfstgetij. (bis)  



 
Wond're geuren, Wond're kleuren, Vlammend rood en geel,  
Vreemde bleeke luchten Sappig rijpe vruchten Overvloedig veel. (bis)  
 
Mistgewaden Zilv'ren draden, Schitterende dauw.  
Held're manenachten, Zware regenvrachten. Luchten grijs en grauw. (bis)  
 
Alle leven, Schijnt verdreven Van de dorre aard.  
Natte gele bladen Liggen op de paden Doodsch is veld en gaard. (bis)  
 
Jagers.  
De herfst is weer in 't land, Nu trekken we er vlug op uit,  
Met weitasch en geweer, En hoop op rijken buit. 
Geef nu je oogen goed den kost, pas op, pas op!  
Kijk uit, want anders heb je vast een strop, een strop,  
Kijk in de lucht, kijk naar den grond, Kijk heel het veld in 't rond.  
O die jacht, o die jacht, houdt je warm en geeft je kracht, 
O die jacht, o die jacht, geeft je frissche kracht.  
 
Hoor gindsch een helsch rumoer, De drijvers naad'ren meer en meer,  
Het wild rent voor hen uit, Houd klaar nu je geweer.  
Zoek nu een gunstig plekje op, en hou je klaar,  
Stel j' in een langen keten op, jij hier, ik daar,  
Daar komt het wild al, kijk nu uit, Hier wacht ons rijke buit.  
O die jacht enz.  
 
Daar rent met woeste vaart, Het angstig wild reeds op ons aan,  
Nu is het onder schot, Toon, dat w' ons vak verstaan!  
Vlug aan den schouder je geweer en leg aan, leg aan,  
Mik kort, want anders is je kans voorbijgegaan.  
Brand los, leg aan weer, pang! da's raak, Lang leve 't jachtvermaak.  
O die jacht, enz.  
 
Zoo gaat het heel den dag Duin op, duin af, de struiken door,  
Totdat de scheem'ring valt, Onzichtbaar maakt elk spoor,  
Na afloop wacht ons in 't hotel een fijn diné,  
Dan komen de verhalen los, o wee, o wee!  
En sterke staaltjes dat men hoort. Elk heeft dan 't hoogste woord.  
Zwets maar raak, zwets maar raak, leve 't heerlijk jachtvermaak,  
Zwets maar raak, zwets maar raak, leve 't jachtvermaak!  
 
Handelsreizigers.  
De wintertijd komt aan, 't Zal weldra vriezen gaan,  
Nu komen weer, voor ’t licht De kleeren warm en dicht,  
Kijkt nu eens in uw kast Of alles u nog past,  



Of niets u te nauw is, tekort of te klein,  
Of er niet wat nieuws moet zijn.  
Een dikke, warme overjas Komt u in dezen tijd te pas,  
Een ulster of een ratiné, 'k Heb prima stof, de prijs valt mee.  
Kom, kijk mijn stalen even door, 'k Heb fijne bullen, hoor!  
 
Ik ben een goed adres Voor garen, band en tres,  
Garneersel, macramee,  'k Heb 't echte D M C,  
De allerfijnste kant, Bekend door 't heele land,  
Borduursel, mevrouwtje, u weet niet hoe fijn,  
Zou dat niet iets voor u zijn?  
Ik heb confectie eerste klas, 'k Zou zweren dat het maatwerk was,  
Met prima voering, paardehaar, Fijn afgewerkt, bekijkt u 't maar.  
Past u momenteel zoo'n uitgaaf niet, 'k Geef een half jaar lang crediet.  
 
Warm winterondergoed Is wat elk hebben moet,  
'k Heb hemden, pantalons Echt wol zoo fijn als dons,  
'k Heb kousen ijzersterk, 'k Heb jaeger, 't echte merk,  
'k Heb wol en flanel, alles dubbel breed,  
Waar u 's winters nog in zweet.  
Voor elk postuur, slank of gezet, Heb ik een extra sterk corset,  
'k Heb onderblouses lekker warm, 'k Heb ondergoed voor rijk en arm,  
Wie eens bij mij koopt, komt altijd weer, Probeert u 't eens een keer.  
 
Knapte uw horlogeveer Of loopt uw klok niet meer.  
Ik repareer 't subiet. Goedkoop en toch solied.  
Moet u geen fijn collier, Van zilver, goud, doublé  
Een broche, een armband, een ring of een speld  
Voor een heel klein beetje geld?  
Als soms uw vloerkleed minder wordt Of uw vitrages zijn te kort,  
Uw tafelkleed wordt wel wat kaal, Uw divankleed een beetje vaal,  
Ontbiedt mij, m'n prijzen zijn laag dit seizoen, U kunt koopjes bij me doen.  
 
Zoo komen w' ieder jaar Met prima, prima waar,  
In alles rijke keus, Goedkoop is onze leus,  
Maar tevens kwaliteit Geen „rommel" zoo gezeid,  
Voor weinig geld alles eerste klas Komt iedereen van pas!  
De nieuwste snufjes uit Parijs, Verkoopen w' u voor lagen prijs,  
Een half jaar geven we crediet Dat is toch billijk, vindt u niet?  
Heusch we hebben 't heel goed met u voor. U kunt ons vertrouwen, hoor!  
 
Torenwachter.  
Hoog aan de kust In eeuw'ge rust, Staat er mijn oude, trouwe toren,  
Krachtig en trotsch, Vast als een rots, Niets is bij machte hem te storen.  
Hoog in de lucht, Voor niets beducht, Trotseert hij stormen en orkanen.  



Zwijgende reus, Trouw op je post steeds, Zoo menig jaar Straalt er je licht reeds  
Over de zee in donk'ren nacht, Duizenden heeft het heil gebracht. 
 
Langs donk're lucht, In snelle vlucht, Zie ik de wolkgevaarten jagen  
Dra komt de nacht, 'k Houd scherp de wacht, Luid giert de wind in woeste vlagen. 
Diep onder mij In razernij Daar kookt de zee en schuimt de branding.  
O zeemansvolk, God mag je hoeden, Wild huilt de storm, O hoor hem woeden . . . .  
Daar flitst een vuurpijl door den nacht, Een schip in nood! Snel hulp gebracht.  
 
Koor.   
Wakk're mannen, spoedt ter redding, Spoedt u naar de reddingboot,  
Immer luider smeekt om hulp u  't Scheepsvolk in zijn stervensnood (bis) 
 
Zie daar snelt het ranke vaartuig, 't Klieft door schuim en branding heen,  
Moedig strijdt de macht der liefde, En bij 't keeren mist er geen (bis )  
 
Geredden.  
O, redders, dank! U danken wij ons leven! Hoog steeg de nood, maar God zou uit-
komst geven,  
Hij zond ons u, door storm en donk'ren nacht, O redders, dank zij u gebracht!  
 
Wij smeeken God, dat hij u wil beloonen, Wij kunnen 't niet, wij kunnen u niet toonen  
Wat in ons leeft, wij staam'len telkens weer: Dank, redders, dank! Spaar hen, o Heer!  
 
O sta hen bij, als zij hun dierbaar leven In wilden storm tot heil van anderen geven,  
Als op de golven drijft hun ranke boot, Als duizendmaal hen dreigt de dood! 
 
Koor.  
Wakk're jongens, Hollands trots Waar ons hart van kan verdagen  
Als ge 't rappe lijf durft wagen In het woedend golfgeklots.  
Die gevaren vreest noch dood, Als ge redden kunt uit nood. (bis) 
 
't Grove buis om forsche borst, Dekt een harte vol erbarmen  
Als ge een drenk'ling in uw armen Door de wilde branding torst.  
Als ge vrouw en kind vergeet Bij des scheep'lings bangen kreet. (bis) 
 
't Is een stuk, Oud-Holland waard, Brave mannen in den lande,  
Trouwe wachters aan de stranden, Moog' je lang nog zijn gespaard.  
Schoon geen mensch je namen weet, 'k Denk dat God ze niet vergeet. (bis) 
 
Einde van het Derde deel.  
 
VIERDE DEEL.  
Koor.   
Een wollig witte sprei bedekt De sluimerende aarde. (bis)  



Zacht daalt uit donkergrijze lucht, In snelle vlucht  De sneeuw op veld en gaarde.  
Hoe smetloos wit, hoe donzig zacht Verblindend is die witte pracht.  
 
Nu zwieren langs de gladde baan, Met vleugels aan de voeten. (bis)  
Rank als een vogel in de lucht, In snelle vlucht, Besneeuwde velden groeten. 
Onstuimig jaagt het jonge bloed; Hoe strenger kou, hoe vuur'ger gloed.  
 
Schaatsenrijders.  
Hoera! de ijsbaan is al sterk, Nu gaan wij schaatsenrijden,  
Dat noem ik eerst een prettig werk Zoo langs de baan te glijden.  
Kom, vlug de schaatsen aan, Zou 't nog een beetje gaan?  
Voorzichtig eens probeeren, 't Gaat niet te best den eersten keer,  
't Is of je het nog moet leeren, Maar 't went al spoedig weer.  
 
Zie, oud en jong krioelt dooreen, Wat is 't een bont gewemel.  
'r Is haast geen wind, de kou verdween, De zon straalt aan den hemel!  
De vreugde stijgt ten top, Toe jongens, legt 'r is op,  
Klaar — sla dan uit je beenen, Blijf met je voorman in de maat,  
Pas op voor open schenen — Hoera! hij gaat, hij gaat!  
 
Als 't vriezen blijft en 't weer is goed, Dan wacht ons veel genoegen. 
't Bestuur der Ijsclub heeft wel moed, En is al druk aan 't zwoegen.  
Eerst is 't ringrijderij, Als kippen zijn we er bij!  
Daar gaan we — nu niet beven, Wees kalm, mik goed, niet haastig, hoor! —  
Wel heb ik van mijn leven, Daar steek j' er al bij door!  
 
Als 't maantje al aan den hemel staat, Gaat pas de drukte mind'ren.  
Ons wordt het echter nooit te laat, De kou kan ons niet hind'ren.  
Dan gaan we paar bij paar, Gezellig naast elkaar' Nog menig baantje rijden.  
Zoo zachtkens, wiegend heen en weer.  
We kunnen haast niet scheiden Al vielen w' er bij neer!  
 
Kapitein.  
Wat zal me nu gebeuren, Daar krijg 'k een telegram.  
't Komt van mijn superieuren, Of 'k daadlijk overkwam! (bis)  
 
'k Moet overmorgen varen, 'k Moet weg tot elken prijs!  
Hoe zal ik dat nu klaren — De zee is één stuk ijs. (bis),  
 
‘k Moet daad'lijk weg, maar hoe toch, Mijn baantje hangt er aan!  
Hoe kom ik er op tijd nog — De ijsvlet — zou dat gaan? (bis)  
 
Komaan, we moeten 't wagen, Het koste wat het kost!  
O, als het eens mocht slagen, Dan ben 'k op tijd nog op mijn post. (bis)  
 



Vliegeniers.  
Hoog in de wolken, hoog in de lucht, Snellen we voort in suizende vlucht.  
't Gonzen der motor hooren w' alleen. Popperig klein lijkt alles beneén.  
 
Stijgend en dalend zweven we voort,  
Voor niets vervaard, door niemand gestoord.  
Heerlijk zweven in de lucht, Zalig is die snelle vlucht (bis).  
Snel als de stormwind, vol eed'len zwier, Zweeft hij daarboven de vliegenier.  
 
Afstanden zijn er lang reeds niet meer,  
Waar we maar willen, strijken we neer  
Bergen en zeeën deren ons niet.  
Voort als de wind naar 't eindloos verschiet.  
Zijt g' afgesloten van 't vaste land, Wij brengen vlug u brieven en krant!  
 
Kapitein:  
Och, neemt asjeblieft mij mee, 'k Kan niet weg — en 'k moet naar zee,  
Vliegeniers, o neemt mij mee!  
Goed! neem dan afscheid van vrouw en kind  
En stap dan in — we vertrekken gezwind!  
 
Slotkoor.  
Waar de Noordzee met haar golven Beukt het smalle Noorderstrand,  
En voortdurend groote brokken Wegscheurt uit den duinenrand.  
Waar het ruischen van de branding, Dag en nacht klinkt in het rond,  
daar, daar ligt ons kleine eiland Heerlijk, dierbaar plekje grond. (bis)  
 
Waar de avondzon de toppen Van de duinen rijk verguld,  
Waar de orchideeën bloeien, Dennengeur de lucht vervult.  
Waar in 't duin de blauwe distels Groeien door den wind geplant,  
Daar, daar ligt ons kleine dorpje, Veilig aan den duinenrand. (bis) 
  
Waar in 't eenzaam duin de zeemeeuw Als een machtig heerscher troont,  
Waar de sterntjes veilig broeden, 't Dartele konijntje woont, 
Waar de zeehond ligt te koest'ren, Waar de leeuw'rik stijgt omhoog,  
Daar, daar ligt ons kleine eiland, Daar, daar ligt Schiermonnikoog. (bis) 
 
Daar waar Moeder ons vertelde Van die groote booze zee,  
Waar w' in angst om Vader zaten, Die daar zwierf naar verre ree,  
Waar met zooveel zorg en liefde Moeder ons heeft groot gebracht,  
Naar dat kleine, kleine dorpje Trekt m' een onweerstaanb're kracht. (bis)  
 
Heerlijk eiland, van jou houd ik Boven ieder plekje op aard,  
O je zee, je strand, je duinen Zijn me schatten, schatten waard!  
Nergens anders wil ik wonen, In mijn vriend'lijk dorpje klein,  



Wil ik leven, wil ik sterven, Wil ik eens begraven zijn. (bis)  
 
Einde van het Vierde deel. 
 
Een nieuw boek! 
 
Na een aantal jaren onderzoek naar hoe de geschiedenis van Schiermonnikoog feitelijk 
geweest is, zal eind februari 2018  het resultaat in een nieuw boek verschijnen met als 
titel ‘Historie van Schiermonnikoog, feiten en fictie’. In deze uitgave wordt in twee 
delen de historie van Schiermonnikoog onder de loep genomen. De aandacht gaat 
hierbij niet alleen uit naar het oorspronkelijke archief van de Heren van Schiermon-
nikoog, dat zij hebben achtergelaten, maar ook naar vele andere gegevens die aanlei-
ding hebben gegeven tot nader onderzoek. In samenwerking met Stichting Freonen 
fan de argiven fan Fryslân (FAF) en stichting Genealogie en Historie Schiermonnik-
oog (SGHS) zijn archieven gedigitaliseerd (totaal meer dan 4 meter archief). Dit gaf 
de mogelijkheid om alles nauwkeurig te onderzoeken. Het eerste deel is het resultaat 
van het onderzoek, waaruit blijkt dat de geschiedenis van het eiland anders is dan men 
tot op heden heeft aan-
genomen. In het tweede 
deel wordt aangetoond 
dat veel tot nu toe be-
kende gegevens en 
publicaties bewijsbaar 
op fictie berusten. 
Het boek wordt uitge-
geven in A4 formaat 
met harde kaft en zal 
ongeveer 200 pagina’s 
bevatten met zeer veel 
afbeeldingen. De ver-
koopprijs bedraagt € 
24,50. 
De prijs bij voorinteke-
ning zal € 19,50 zijn, 
exclusief verzendkos-
ten. Het boek zal t.z.t. 
ook afgehaald kunnen 
worden op het adres 
van de stichting SGHS:  
Vierhuizen 2, 9166 RA 
Schiermonnikoog.  
U kunt intekenen via 
mailadres 
h.d.teensma@knid.nl of 



schriftelijk naar het bovenstaand adres. 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In verschenen boeken de afgelopen tijd, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 
kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen bijv. wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, 
horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Bijproduct van Schiermonnikoog; honing van de Carnica’s’; Waddenbulletin, juni 
2017, blz. 40-41. 
Over de raszuivere Carnica honingbijen. 
 
*’Een halve eeuw op Schiermonnikoog’, Financieel Dagblad, FD persoonlijk, 22 juli 
2017, blz. 26-29. 
Interview met Koos Dijksterhuis. 
 
*’Vliegeren in het paradijs van Thijs’; Leeuwarder Courant, 11 augustus 2017, blz. 24. 
 Over Thijs van den Berg en zijn Vliegerparadijs. 
 
*Sinds december vorig jaar brengt Wagendorp Passagiers Diensten WPDetails uit – 
een magazine over de veerdienst naar Ameland en Schiermonnikoog. 
‘Op Schiermonnikoog heb ik mijn jongensdroom verwezenlijkt’; WPDetails #1, blz. 
34-35, Ondernemer in beeld: Boudewijn Stal en Schierglas. 
‘Hoe ziet jouw werkplek eruit?’; WPDetails, #3, blz. 10-11: de werkplek van Jelke 
Blauwwiekel.  
‘Samen één relatie & twee bedrijven’; WPDetails #3, blz. 26-27, Ondernemer in 
beeld: Taxibedrijf Drent en Schier Fashion. 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 



Op 24 februari 2018 om 14.00 uur zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering wor-
den gehouden in het Dorpshuis. Noteert u dit alvast in uw agenda. Tijdens die verga-
dering wordt u uiteraard bijgepraat over belangrijke onderwerpen, er wordt financieel 
verslag gedaan en u kunt punten op tafel leggen die u bezighouden m.b.t. cultuurhisto-
rische aspecten. 
De commissie collectiebeheer is het afgelopen jaar intensief bezig geweest met het 
uitzoeken en op orde brengen van materiaal. In dit arsenaal zijn een aantal documen-
ten die ofwel in meerdere exemplaren aanwezig zijn dan wel niet thuishoren in ons 
archief maar wellicht wel interessant zijn voor derden. Tijdens de vergadering is er 
gelegenheid deze documenten tegen een vrijwillige bijdrage over te nemen. 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit vier personen: Erik Gerbrands, 
Hans Vugts, Eric Augusteijn en Els Claessens. Voor de continuïteit van het bestuurs-
werk zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt u aanmelden via  
bestuur@theerenfeer.nl 
Uiteraard kunt u eerst informatie inwinnen en/of een gesprek hierover aangaan met 
een of meer bestuursleden. 
 
Onze ledenlijst blijkt niet actueel te zijn. Mensen verhuizen, wijzigen het emailadres 
….. kortom: er verandert weleens iets zonder dat we dit als bestuur van de vereniging 
weten. Dan wordt het lastig om een tijdschrift correct te bezorgen, contributie te in-
nen, iemand te informeren over lopende kwesties. 
Daarom: opsporing verzocht ! Is er de laatste jaren (!) iets gewijzigd aan uw gegevens 
die voor ons van belang zijn zoals post- en emailadres, geeft u deze wijziging s.v.p. 
alsnog aan ons door. Dat kan via info@theerenfeer.nl 
Alvast erg bedankt daarvoor.  
Een voorbeeld: we zijn op zoek naar de huidige gegevens van  
Mevrouw M. Veldhuis-Kroeze, Plompetorengracht 25, 3512 CB Utrecht. Het naar 
haar gestuurde tijdschrift kwam retour. Dit adres is dus niet meer correct. 
 
Verworven 
 
*Van de heer Tjaart W. Schillhorn van Veen te Bethesda (bij Washington DC) kreeg 
de vereniging een grote plattegrond van het gelijkstroomnet op Schiermonnikoog. De 
heer Schillhorn is een kleinzoon van W.K. Dusseldorp, een van de Usquerters die in 
1924 de 'Maatschappij tot het leveren van Electrischen Stroom voor kracht en licht aan 
derden binnen de gemeente Schiermonnikoog' oprichtten. Tot 1957 heeft Schiermon-
nikoog 110 volt gelijkstroom gehad, zie ook jaarboek 2014, pag. 118 e.v. Ook van de 
heer Schillhorn kregen we een grote wandelkaart uit 1922, waarop vaag in potlood 
aantekeningen zijn gemaakt over het aan te leggen elektriciteitsnet.  

mailto:bestuur@theerenfeer.nl
mailto:info@theerenfeer.nl
https://maps.google.com/?q=Plompetorengracht+25+%0D+3512+CB+Utrecht&entry=gmail&source=g


 
Detail van de gelijkstroomkaart. 
 
*Van de heer Wim Wagenaar in Zandeweer ontvingen we vier dozen met historisch 
materiaal, zoals foto's, reclamemateriaal van eilander bedrijven, tijdschriften enz.  
 
Nieuwe expositie 
 
In de expositiezaal van 't Heer en Feer in het bezoekerscentrum draait vanaf deze 
maand de expositie 'Trouwe wachters, strandpalen op Schiermonnikoog'. De expositie 
is samengesteld door Harry Alers, in het kader van zijn actie voor een vernieuwde rij 
strandpalen op het eiland.  Leden van schildersclub De Kwast hebben aan de expositie 
meegewerkt. 



 
Voorstel voor een vernieuwde rij strandpalen. 
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De vogelarij op Schiermonnikoog, Julius Röntgen en de Lentefilm 
 
Stef H. van der Kluit 
 
Het pianostuk van Julius Röntgen dat hierbij is afgedrukt is afkomstig uit het blad 
“Ons Eigen Tijdschrift” van februari 1923. Bij de titel van het pianostuk staat ver-
meld: ‘slottafereel uit de Lentefilm van D.J. van der Ven’. 
 
De Lentefilm 
De Lentefilm ging 17 oktober 1921 in Den Haag in de Familie-bioscoop in première. 
“De Lentefilm” heet eigenlijk “Neerland’s Volksleven in de Lente. Groot Nationaal 
folkloristisch Filmepos”. Toentertijd kreeg de film in advertenties, in de pers, bij kij-
kers en makers snel de naam “Lentefilm”.  
Voor deze film zijn in het hele land filmopnamen gemaakt; van Noord-Holland tot 
Zeeland en van Limburg tot Friesland, inclusief Schiermonnikoog. De film is in frag-
menten bewaard gebleven. Hoe de film in elkaar stak is uit de overgeleverde fragmen-
ten en het tekstboekje bij de film op te maken. De film is gemaakt door Polygoon met 
Iep (I.A.) Ochse als cameraman. Het scenario van de film is van Dirk Jan van der Ven; 
destijds de ‘auteur’ van de film genoemd. 
De film brengt het ontluiken van de lente in beeld en de folkloristische gebruiken die 
toen nog in het voorjaar in gebruik waren. Het script van de film reikt van het eerste 
lentegroen tot de pinkstergebruiken. In vijf ‘afdeelingen’ wordt de kijker door Neder-
land geleid: een veelheid van toen bestaande gebruiken is in beeld gebracht. 
De laatste, vijfde ‘afdeeling’ van de film handelt in Friesland, “Lente’s opgang in 
Friesland” geheten. De wedstrijden van het Pinksterzeilen in Grou worden getoond en 
het ‘skipke silen’ van de kinderen met hun zelfgemaakte modelbootjes. De finale 
wordt gevormd door opnamen op Schiermonnikoog. De aankomst per schip en wagen 
op de reede en per bolderwagen bij Hotel Van der Werff, het neerhalen van de Kalle-
mooi en de vrijzetting van de haan passeren de revue. Het slot wordt gevormd door 
opnamen in een vogelkolonie. Op dit laatste tafereel is het pianostuk van Julius Rönt-
gen gebaseerd dat als begeleiding bij de broedende meeuwen fungeerde. 
 
Dirk Jan van der Ven 
Dirk Jan van der Ven was van jongs af aan in natuur, cultuur, vooral folklore, volks-
kunde, etnologie en schrijven geïnteresseerd. Zijn boek “Ken ons land en heb het lief” 
uit 1919 getuigt daar al vroeg van. Hij is één van de medeoprichters en bestuurslid van 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem in 1912. In vele boeken en honderden 
artikelen heeft hij aandacht gevraagd voor (verdwijnende) volksgebruiken. Als auto-
didact heeft hij een omvangrijk oeuvre geproduceerd.   
Van der Ven is het filmproject voor “Neerland’s Volksleven” gestart. Hij had daar-
voor (1920) al een boek gepubliceerd met de titel “Neerlands Volksleven”. Zijn films 
zijn grotendeels gebaseerd op dit boek. “De Lentefilm” was de eerste in een reeks die 
de vier seizoenen moest gaan omvatten. Eerst verscheen “De Lentefilm” (1921), in 
1923 “De Zomerfilm” en in 1926 “De Oogstfilm”. Van een winterfilm is niet meer 
gekomen.  



Dirk van der Ven en zijn echtgenote Elize van der Ven-ten Bensel waren ‘culturele 
ondernemers’ die vanuit hun huis “De Instuif”, later “De Meihof” in Oosterbeek tal 
van activiteiten organiseerden. Dirk op het gebied van de folklore en Elize op het 
terrein van de volksdansen. Elize van der Ven was ook een verdienstelijk pianiste die 
in later jaren de films op de piano begeleidde, van ‘muzikale illustratie’ voorzag. 
 
Julius Röntgen 
Julius Engelbert Röntgen is in 1855 in Leipzig geboren. Zijn vader was violist en 
concertmeester van het Gewandhausorchester te Leipzig en zijn moeder pianiste. Juli-
us blijkt een begaafd kind te zijn. Hij speelt piano en altviool (zijn favoriete instru-
ment) en op 9-jarige leeftijd maakt hij zijn eerste composities. In huis wordt veel ge-
musiceerd met familieleden en met langs komende orkestleden. Zijn moeder en groot-
vader spelen een belangrijke rol in zijn muzikale opvoeding. Na zijn verdere muzikale 
vorming in Leipzig en München bouwt hij een concertpraktijk op. Ondertussen com-
poneerde hij tal van werken. 
In 1878 werd Röntgen pianoleraar in Amsterdam. 
Verder was hij dirigent van de zangvereniging 
Excelsior en van de Amsterdamse afdeling van de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. 
Tevens concerteerde hij in Felix Meritis aan de 
Keizersgracht (het Concertgebouw moest nog 
worden gebouwd, in 1888 in gebruik genomen.) 
In 1884 is hij medeoprichter van het Amster-
damsch Conservatorium (hoofddocent piano en 
van 1913-1924 directeur). Hij heeft op jonge 
leeftijd voor Franz Liszt gespeeld, hij was be-
vriend met Johannes Brahms, Carl Nielsen en 
Edvard Grieg en met de cellist Pablo Casals. Ver-
der concerteerde hij in binnen- en buitenland met 
Joseph Joachim (violist), Carl Flesch (violist), 
Johan Messchaert (bartiton).  
In de romantische (muziek)traditie heeft Röntgen 
veel aandacht besteed aan oude en volksmuziek.  

Uit: Kunst en karikatuur, 1924, door Joh. B.P. Kerkhoff  
Hij heeft zeer vele oude melodieën getoonzet, waar vele (amateur)musici muziek mee 
hebben gemaakt. Al vroeg nadat Röntgen zich in Nederland vestigde bleek zijn liefde 
voor oude muziek en volksmuziek als inspiratiebron. Ook de Noorse volksmuziek had 
zijn aandacht.  
De naam en status welke Röntgen binnen het Nederlandse muziekleven had, maakt de 
keuze van Van der Ven en Polygoon om hem te vragen passende muziek te maken bij 
“Neerland’s  
Volksleven in de Lente” inhoudelijk logisch en publicitair handig. Alle films in deze 
serie heeft Röntgen van een ‘muzikale illustratie’ voorzien gebaseerd op (veelal) be-
staande volksmuziek. Het Schiermonnikoger muziekdeel is één van de weinige delen 
waarvoor geheel nieuwe muziek is gecomponeerd. 



Het doel van de film is het in beeld brengen van volksgebruiken. Röntgen was alom 
bekend als bewerker van oudvaderlandse muziek. Polygoon en Van der Ven wilden 
een wetenschappelijk verantwoorde documentaire film, daarbij wilden ze muziek die 
daar bij hoorde. Röntgen was daarvoor de aangewezen persoon. 
Jules Stoop van Polygoon en Julius Röntgen waren het 18 mei 1921 eens over de 
opzet van de muziek. Röntgen ontving een honorarium van ƒ500,- en auteursrechten 
of via de Buma of rechtstreeks van de niet bij de Buma aangesloten theaters. De pre-
mière was 14 oktober, dus in een paar maanden tijd is de muziek voor de film gecom-
poneerd. 
 
Filmopnames op Schiermonnikoog 
In de Leeuwarder Courant van 20 mei 1921 staat een uitgebreid verslag van de film-
opnamen die op Schiermonnikoog werden gemaakt op Pinksterdinsdag 17 mei. Be-
schreven wordt het Kallemooifeest en  een wilde rit over het eiland met paard en wa-
gen met aflopende wielen etc. De genoemde filmopnamen van de broedende vogels in 
de kwelder komen niet in de film terecht. Daarvoor wordt (later?) Ad Burdet als filmer 
ingehuurd. Burdet is een begaafde natuurfilmer/fotograaf. Zijn filmbeelden vormen de 
visuele basis van het ‘vogelarij-muziekstuk’ van Röntgen.   
 
Filmvoorstellingen 
De première van de Lentefilm was op 14 oktober 1921 in de Familiebioscoop in Den 
Haag, georganiseerd door de Volksuniversiteit. Er waren mensen van de regering 
aanwezig, van het corps diplomatique en autoriteiten uit het onderwijsveld. Van der 
Ven hield een zeer lange inleiding, Röntgen speelde zijn eigen composities en de 
explicatie bij de film werd verzorgd door de bekende toneelacteur Otto Zeegers. Uit 
de lijst van genodigden en de betrokken personen bij deze film blijkt het talent van 
Van der Ven voor organisatie en publiciteit. 
Op 17 februari 1922 was er een gala-soirée in de Koninklijke Schouwburg te Den 
Haag ter ere van de installatie van het Permanente Hof van Internationale Justitie Deze 
avond werd aangeboden door het Haagse gemeentebestuur. Koningin-moeder Emma, 
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, president van de Raad van de Volkenbond Da 
Cunha, ambassadeurs, ministers, en vele anderen waren daar aanwezig. Van der Ven 
had als netwerker voor elkaar gekregen dat op deze avond naast andere (muzikale) 
activiteiten ook de Lentefilm werd vertoond, voorzien van Franse tussentitels. Rönt-
gen vertolkte de lentefilmmuziek aan de vleugel.  
Op diezelfde vrijdagavond 17 februari 1922 was er ook een voorstelling van de Lente-
film in de Friso-bioscoop in Leeuwarden. Iep Ochse was de explicateur en mej. Zwa-
ger speelde aan de piano de lentefilmmuziek. 
Julius Röntgen en Dirk van der Ven hebben samen het hele land afgereisd om voor-
stellingen van hun films te geven. Van der Ven als explicateur en Röntgen aan de 
vleugel/piano.   
Uit analyse van advertenties en berichten in kranten en tijdschriften over de filmvoor-
stellingen en na raadplegen van Cinama Context blijkt dat er geen openbare voorstel-
lingen door heren Van der Ven en Röntgen op de Waddeneilanden zijn geweest. Het 



gemeentearchief van Schiermonnikoog bezit geen gegevens over vooroorlogse film-
voorstellingen. 
Sake van der Werff heeft begin 1924 een projectietoestel aangeschaft om in het hotel 
bioscoopvoorstellingen te geven. 27 januari 1924 was de proefvoorstelling met als 
hoofdschotel de film “Shackleton’s laatste reis naar de Zuidpool”, waarschijnlijk een 
documentaire. Het was de eerste filmvoorstelling met “vast electrisch licht”. “De 
machine voldeed uitstekend; van het soms zoo lastige trillen was thans niets te mer-
ken.” (...) “Wenschelijk was, dat er in ’t vervolg wat minder gerookt werd, daar de 
blauwe damp onaangenaam voor het gezicht was.” 
’s Middags werd er nog een gratis kindervoorstelling gegeven. 
Op donderdag 7 februari 1924 werd de “Lentefilm” vertoond in Hotel van der Werff. 
Sake van der Werff had Polygoon ingehuurd om de film te vertonen op zijn projectie-
toestel. Iep Ochse trad op als explicateur bij de film; over het spelen van de muziek 
van Röntgen of een musicus wordt niet gesproken in het bericht in de Nieuwe Dock-
umer Courant. Het hotel was afgeladen vol en het publiek was het meest enthousiast 
over de opnamen op Schiermonnikoog. 
De Lentefilm is waarschijnlijk een tweede keer op Schiermonnikoog vertoond. Poly-
goon had een ambitieus plan voor schoolfilmvertoningen opgezet. In Den Haag en 
Rotterdam waren schoolbioscopen opgezet, dit inspireerde Polygoon om meer scholen 
te kunnen bereiken door in het land steunpunten voor apparatuur op te zetten van 
waaruit de scholen konden worden bediend met Polygoon’s educatieve documentai-
res. B.D. Ochse heeft daartoe een wervende brochure gemaakt. In deze brochure 
wordt vermeld dat in de winter 1924-1925 de Lentefilm op Schiermonnikoog vertoond 
is. In welke school deze voorstelling heeft plaats gevonden is niet te reconstrueren 
(misschien Openbare Lagere school of Zeevaartschool?). 
 
Röntgen op Schiermonnikoog 
De familie Röntgen bracht geregeld vakanties door in de duinen rond Schoorl te 
Catrijp. Daar werd gemusiceerd, gecomponeerd, gewandeld en gezwommen. Na de 
eerste wereldoorlog werd om financiële redenen omgekeken naar een goedkopere 
mogelijkheid voor de vakantie. Zo kwam Schiermonnikoog in beeld. Mien Röntgen 
doet aan haar zus Bessie per brief verslag van hun eerste ervaringen op Schiermonnik-
oog in augustus 1920: 
9 augustus 1920, Schiermonnikoog, p/a Mej. E. Zeilinga Beste Bessie, Wij hebben hier 
geheel naar onzen zin, zoo grappig, omdat wij van te voren niets wisten van dit eiland 

en dit pension. Door de 
landing, die heel lastig is 
(omdat er geen haven is) 
komen er alleen zomergasten 
die niet van luxueuse gemak-
kelijke badplaatsen houden. 
Verder kan hier ook al door 
die lastige landing nooit een 
fabriek of tuff tuff of auto 
komen of kermistroep. De 



lucht is hier dus volkomen zuiver en de inwoners aardige onbedorven menschen. De 
mannen zijn meest rentenierende oud-kapteins. Wij wonen bijv. bij den ouden 78-
jarigen kaptein Zeilinga die 40 jaar lang met zijn eigen zeilschip over de heele wereld 
geweest is. Hij woont nu met zijn twee dochters in dit leuke huisje en verhuurt ’s zo-
mers kamers. De dochters kunnen heerlijk koken en zorgen voor alles uitstekend. ’t 
Dorpje bestaat uit drie parallelloopende “streeken” gevormd voor huisjes allen van 
1740-1790 ieder omgeven door een klein tuintje en wit hekje, net uit een opzetdoos en 
allen hel beschilderd en begroeid met rozen of klimop en ieder een weitje voor en 
achter zich. De duinen zijn niet hoog maar langs de geheele noordkust van ’t smalle 
lange eiland en prachtig begroeid. Aan de zuidkant zijn wadden en groene weiden en 
deze combinatie geeft die origineele poetische natuurtafereelen hier. Aan ’t noorder-
strand ligt het groote badhotel maar daar merken wij niets van. Wij baden steeds aan 
’t westerstrand zoo van de duinen uit in de grootste eenzaamheid. Wij spelen veel 
strijktrios en daar zoo iets nooit vertoond is op dit eiland, komen er altijd veel luiste-
raars voor op ’t weilandje! In ’t dorp ligt een echt Holl. Bondshotel vdWerff en de 
waard heeft dadelijk Julius in de gaten gekregen en hem gevraagd een concert in zijn 
eetzaal te geven ten bate van de kerk! Dat doet J. met Engelbert a.s. Donderdag, na-
tuurlijk in huisjasje, want we hebben geen avondcostumes ingepakt! Nu is al de heele 
zaal uitverkocht!! De waard zeide ook dat als Julius iederen avond voor zijne gasten 

wilde spelen, konden wij ’t vol-
gend jaar met onze heele familie 
daar voor niets wonen!!! Vindt je 
’t niet allergekst? (…) 
 
Het programma zag er als volgt 
uit: 
Julius Röntgen bracht dus ook 
eigen composities, inclusief zijn 
bewerkingen van oud-Nederlandse 
liederen, ten gehore. Hij gaf dit 
concert met zijn zoon Engelbert op 
de cello, zoals uit de hiervoor 
geciteerde brief van Mien Röntgen 
blijkt. 
De piano was geleend van de 
weduwe van ds. Quack. Röntgen 
oefende op deze piano in de oude 
pastorie, waar mevr. Quack-
Zijlstra nog steeds woonde (zij gaf 
ook muziekles en was organiste). 
De opbrengst van het concert was 
ten bate van de bouwvallige pasto-
rie, die uiteindelijke werd ge-
sloopt. Een nieuwe pastorie ver-
scheen in 1925 ernaast aan de 



Reeweg. 
 
In een latere brief (1924) van Julius aan Mien beschrijft hij de zomerse indruk van het 
dorp:  
“Wir haben es herrlich hier und geniessen ons geliefd eilandje wieder sehr. Es ist jetzt 
die Rosenzeit, jeder der kleinen Häuschen hat seine  weissen Rosenbüsche die in vol-
ler Blühe stehen, ein herrlicher Anblick.” Verder gingen ze op bezoek bij de Zeilin-
ga’s (“briljant middageten met vis”) en werd er thee gedronken met de familie van 
huisarts Beekhuis. 
In hotel Van der Werff was een groot podium gekomen en een goede pianino, die 
helaas door een strijkje was mishandeld. Het concert werd goed bezocht en het pu-
bliek zat aan kleine tafels. In de pauze dronken ze thee met dr. Beekhuis. Het was 
“sehr gemüttlich”.  
 
Sake van der Werff zag de mogelijkheden voor zijn hotel door de beroemde, alom 
bekende Julius Röntgen te ‘arrangeren’. Er werden ook benefietconcerten georgani-
seerd, voor de kerk, zoals Mien Röntgen in 1920 al noemde. 18 en 19 juli 1922 wer-
den concerten gehouden ten bate van een nieuwe reddingboot: 
“Binnen enkele dagen staat den Schiermonnikoogers en den badgasten een avond van 
groot kunstgenot te wachten. Den 18 en 19 Juli zal in het hotel van der Werff een 
concert worden gegeven door de groote toonkunstenaars de heeren Julius Röntgen 
(piano) en Edward Röntgen (violoncel), waarvan de opbrengst zal komen ten bate van 
een motorreddingsboot te Schiermonnikoog. 
Tegen een minimum entrée van ƒ 2 per persoon, is te verwachten, dat de opbrengst 
van dit concert een krachtige stoot zal geven aan de plannen, die omtrent de statio-
neering van deze boot reeds bestaan en zeker binnen kort kunnen worden verwezen-
lijkt, waardoor in eene hoog noodige behoefte zal worden voorzien, nu, bij gebrek aan 
roeiers en een flinke boot, de reddingsmiddelen op Schiermonnikoog na het veronge-
lukken der vorige reddingboot bijna geheel ontbreken, terwijl de kusten hier zeker tot 
de meest gevaarlijke behooren.” 
De opkomst van het publiek en daarmee de opbrengst voor de reddingmaatschappij 
viel op 18 juli tegen.  
In augustus 1925 was er een concert ten bate van de getroffenen van de stormramp 
van Borculo (10 augustus 1925). Röntgen doet in een brief aan zijn echtgenote ver-
slag: 
Julius Röntgen en zoon Joachim kwamen met vertraging om half zeven ’s avonds op 
het eiland aan. En in de ‘omnibus’ naar het hotel lazen ze tot hun schrik de affiche: 
“Vanavond Liefdadigheid Concert van de Heeren Julius & Joachim Röntgen”. Al om 
half negen begon het concert.  In de pauze van het concert werd een inzameling ge-
houden, opbrengst ƒ 145.- . “Ein hübsches Resultat und ein hübsches Concert”. Joa-
chim speelde met groot “Erfolg” een vioolduet en het “Vogelstück” had groot succes 
en het “Vogelstück” moest Röntgen sr. “wiederholen”. 
Sake van der Werff vraagt Julius te blijven om de komende week nog een concert te 
geven omdat Van der Werff ridder in de orde van Oranje-Nassau was geworden naar 
aanleiding van zijn werk voor de reddingboot. Röntgen zou tot woensdag blijven.  



Eind juli 1926 was er weer een concert met jongste zoon Joachim (toen 19 j.) op viool. 
In de brief aan Mien vertelt Julius hoe het concert is verlopen. Het concert met Joa-
chim is zeer gelukt. De zaal tot de laatste plaats bezet. Joachim heeft “famos” ge-
speeld en tot slot de oogstfilmstukken, de Groninger dansen waren “jubel”, “schluss 
natürlich mit dem Vogelstück”. 
Sake van der Werff ging in 1922 en 1923 in de dagbladen adverteren met ‘muziek’ in 
het hotel. Eerst met de “Duitsche Capella”, het jaar daarop (1923) expliciet met Rönt-
gen als optredend musicus. In de kranten ontstaat er een kleine ‘advertentieoorlog’ 
tussen Sake van der Werf en F. Broekman van het Badhotel. In hotel Van der Werff is 
er in “de vacantie iederen dag matinee, diner-concert”, conform ook de ‘deal’ met 
Röntgen. En 25 juni 1923: “Wij geven dezen zomer ’n aaneenschakeling van attrac-
ties van 1e rang toonkunstenaars en artiesten, w.o. Hollandsche, Duitsche, Deensche, 
en zelfs Engelsche personen. Ook de heeren A. Alt, Speenhof en Julius Röntgen komen 
onze logé’s weer vergasten”. 30 juni wordt nogmaals geadverteerd met “gedurende de 
vacantie iederen dag matinée, diner-concert”. Strand-Hotel “Schiermonnikoog” (“Het 
eenigste Hotel aan Zee”, bedoeld is het Badhotel) reageerde in een advertentie met: 
“Diner- en avondconcerten onder leiding van den 16-jarigen vioolsolist Willy Sen-
kowsky.” Van der Werff ging daar overheen met: “Volgende week prachtconcerten 
van den heer Julius Röntgen en anderen.” 

In 1924 wordt in aanloop naar de Pink-
sterdagen door Van der Werff nog ge-
adverteerd met muziek door het Bo-
heemsch viool-kwartet. Daarna wordt er 
niet meer met ‘muziek’ reclame ge-
maakt. 
De twist tussen beide hotels werd be-
slecht door de natuur, doordat de duinen 
bij het Badhotel afkalfden. Uiteindelijk 
verdween het Badhotel in oktober 1923 
in zee. 
Het aanbod van Van der Werff aan 
Röntgen uit 1920, musiceren met gratis 
verblijf in het hotel, blijkt jaren later 
nog te bestaan. In 1927 staat de ‘formu-
le’ nog overeind en luidt de ‘personeels-
advertentie’: “Pianist en violist die nog 
een week vacantie wenschen kunnen 
geplaatst worden in het Hotel Van der 
Werff te Schiermonnikoog”. 
 
Tekening door Frants Röntgen 

 
Röntgen heeft dus vanaf 1920 gemusiceerd en geconcerteerd op Schiermonnikoog, 
o.m. voor goede doelen en kreeg gratis verblijf als tegenprestatie. Vanaf 1922 heeft hij 
geregeld “Meeuwenvlucht” vertolkt en ook andere muziek uit de films over Neerlands 



Volksleven. Wat hij nog meer gespeeld heeft is niet meer te reconstrueren. Röntgen 
musiceerde ook samen met zijn zoons Edvard en later Joachim. 
Röntgen heeft de Lentefilm niet begeleid in een voorstelling op Schiermonnikoog.  
(Red.: ‘Meeuwenvlucht’ is tijdens het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermon-
nikoog 2005 in het Cultureel Ontmoetingscentrum gespeeld door Frank Peters). 
 
Dankwoord: 
Voorgaand artikel kon niet tot stand komen anders dan door hulp, kritiek, (litera-
tuur)suggesties, aanreiken van belangrijke bronnen, tips en verbeteringen van Rik 
Hendriks (NMI), Kasper Janse (Pianolamuseum), Tjeerd Jongsma (gemeentearchief 
Schiermonnikoog, streekarchief NOF), Jurjen Vis (historicus, musicus, publicist), 
Hilbert de Vries en Arend Maris (’t Heer & Feer), waarvoor mijn hartelijke dank.  
 
Een uitgebreide en geannoteerde versie van dit artikel is per email te verkrijgen bij de 
eindredacteur van dit tijdschrift; emailadres: hgdv@hetnet.nl  
 
 
 
 
 
In memoriam Herman Jansma 
 
Douwe M. Homan 
 

Herman Jansma (Harmen) werd op 7 januari 
1921 geboren op Schiermonnikoog in het huis 
aan de Middenstreek, waar nu Boekhandel Kol-
stein gevestigd is. Hij was de zoon van Bartele 
Jansma (1887-1958), kapitein bij de Stoom-
vaart-Mij. 'Oostzee' (Vinke & Co) te Amster-
dam, die later bekendheid zou krijgen als over-
levende van de ondergang van het s.s. 'Farm-
sum', waarvan zijn verslag in vele maritieme- en 
historische boeken gepubliceerd is.  
De moeder van Herman Jansma was Trijntje 
Visser (1898-1992). Beide ouders zijn ook gebo-
ren op Schiermonnikoog.  
Het gezin verhuisde rond 1934 naar Rotterdam 
en na het volgen van voortgezet onderwijs al-
daar ging Herman in 1939 naar de zeevaart-
school op Terschelling. Echter, de Tweede We-
reldoorlog gooide roet in het eten en na het slui-
ten van de school in 1940, werden de leerlingen 
verspreid over andere scholen in het land en 
zodoende kwam hij terecht op de zeevaartschool 
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in Groningen, waar hij in 1941 het diploma AS behaalde, goed voor stuurmansleer-
ling.  
De rest van de oorlog bracht hij grotendeels door op Schiermonnikoog om direct in 
1945 in dienst te treden bij Vinke & Co. te Amsterdam. In hetzelfde jaar reisde hij met 
een bemanning per bus af naar Hamburg om geplaatst te worden op het m.s. Laren-
berg, die inmiddels beschadigd in Lübeck was aangetroffen en in elk geval de oorlog 
had overleefd. Dit schip moest zo goed en zo kwaad als het ging naar Amsterdam 
teruggebracht worden voor algehele reparatie. Alvorens het zover was, werd de be-
manning ondergebracht op het Nederlandse s.s. 'Veendam', die als 'hotelschip' dienst 
deed en half gezonken in één van de havens van Hamburg aan de grond zat, maar 
waarvan de bovendek-
ken nog bruikbaar wa-
ren. Tijdens de terugreis 
van de 'Larenberg' van 
Lübeck naar Nederland, 
werden diverse drijven-
de mijnen gepasseerd, 
doch gelukkig zonder 
fatale gevolgen. Na een 
uitgebreide dokbeurt in 
Amsterdam was het 
schip begin 1946 weer vaarklaar voor de Stoomboot-Mij. 'Hillegersberg', een dochter-
onderneming van Vinke & Co.  

 
Zijn volgende schip was het s.s. 'Loppersum' en na het volmaken van de vereiste vaar-
tijd, behaalde hij in 1947 zijn 3e-rang in Amsterdam (zoals later ook zijn overige ran-
gen), waarna hij 3e-stuurman werd op het s.s. 'Ittersum'.  
Vervolgens werd hij op 8 oktober 1948 aangemonsterd als 3e-stuurman a/b van het 
m.s. 'Willem Barendsz.', onder commando van kapitein Klaas Visser van Schiermon-
nikoog, die toen de derde reis naar de zuidpool ging maken. Herman heeft  
in totaal 16 reizen aan boord van de oude- en nieuwe 'Willem Barendsz.' gemaakt als 
3e-, 2e- en 1e-stuurman (inclusief 1 reis met de 'Willem Barendsz.2' als tanker naar de 
Perzische Golf in 1956) en in 1961 volgde hij IJmke Klijn van Terschelling op als 
kapitein. Hij heeft in deze periode vele eilanders aan boord meegemaakt, waarvan 
bijv. Jan Groendijk, Auke Talsma en Douwe Hellinga nu nog terug kunnen zien op 
een spectaculaire periode, die de Nederlandse Walvisvaart toen in die jaren was. In-
middels was hij in 1950 getrouwd met Truus Wieringa uit Usquert waarmee hij ging 
wonen in Santpoort-Noord.; het echtpaar kreeg twee zonen, Bart en Albert en vier 
kleinkinderen. Na het beëindigen van de Walvisvaart in Nederland in 1964, deed hij 
verder dienst als gezagvoerder op diverse schepen van de Stoomvaart-Mij. 'Oostzee', 
veelal in de lijndienst op de Golf van Mexico (The Independant Gulf Line).Tijdens 
zijn pensioentijd woonde hij achtereenvolgens in Santpoort-Noord. en Driehuis om op 
17 februari 2018 op 97-jarige leeftijd in Haarlem te overlijden.  
Herman Jansma heeft gedurende zijn reizen naar de zuidpool ook vele interessante 
films gemaakt over het leven aan boord en van het bijzondere landschap in Antarctica, 



die op allerlei plaatsen in Nederland te zien zijn geweest en waarover hij ook diverse 
lezingen heeft gehouden. Door een bijzondere samenloop van omstandigheden werden 
deze (ver van tevoren geplande) films op de dag van zijn crematie in Driehuis, in het 
'Dorpshuis' van Schiermonnikoog vertoond.  

 
Caraco’s van Schiermonnikoog 
 
Hilbert G. de Vries 
 
Als je gaat verhuizen kom je soms nog wel eens een verrassing tegen – dat geldt voor 
particulieren, maar ook wel eens voor een museum. Door de werkzaamheden voor het 
nieuwe Fries Museum en daarna het nieuwe gezamenlijke Friese depotgebouw, het 
‘Kolleksje Sintrum Fryslân’, kwam er bij het uitpakken in het nieuwe depot een pak-
ketje kleding tevoorschijn. Half februari stond er op www.modemuze.nl een blog van 
Gieneke Arnolli, conservator mode en textiel Fries Museum Leeuwarden, waaruit hier 
gedeelten volgen. 



 
Het gaat om een pakketje 
kleding uit de 18de eeuw 
verpakt in een doek van 
bedrukt katoen. Het was 
een pakketje 
uit familiebezit. Deze 
familie had voorouders op 
Schiermonnikoog, een 
familie van zeelieden.  
In het pakketje zaten drie 
caraco’s, modieuze vrou-
wenjakken uit de 
18de eeuw. Deze drie caraco’s waren van hetzelfde model, maar van verschillende 
materialen: een wollen, een zijden en een katoenen jak. Verder zaten in het pakketje 
twee kleurrijke kroplappen van Indiase sits, een kinderjakje van rode sits en een paars 
katoenen kinderjakje uit de 19de eeuw dat later moet zijn toegevoegd. 
 
Caraco’s 
Deze jakjes of caraco’s hebben een lengte tot op de dijen en zijn aansluitend in de 
taille.  

De aangeknipte 
schoot heeft aan de achter-
kant drie waaierplooien. De 
ingezette mouwen zijn 
driekwart, tot en met de 
elleboog. Ze hebben een 
wijde hals en ingezette V-
vormige vestpandjes tot net 
onder de taille die sluiten 
met haken en ogen. Verge-
lijkbare jakken zijn in heel 
Nederland gedragen, maar 

toch zijn er subtiele regionale verschillen in vormgeving. 
Het meest bijzonder is het jak van bruinzwarte dunne wollen stof, gevoerd met bruin 
met wit gestreept linnen. Wollen jakken uit de 18de eeuw zijn vrij zeldzaam, in tegen-
stelling tot de katoenen 
jakken zoals sits. Wol 
was meer het ‘gewone’ 
materiaal, dat daarom 
minder werd bewaard, en 
wol is bovendien zeer 
aantrekkelijk voor mot. 
Op de vestpandjes is 
zwart geplooid zijden 



lint genaaid, alsof de pandjes uit twee delen bestaan. Dat komt regelmatig voor, want 
door de dan ontstane spleet kan namelijk de halsdoek getrokken worden, die daarmee 
goed op z’n plek wordt gehouden. Bij dit jak zal de halsdoek bij het jak in gedragen 
zijn. 
 
Kroplappen. 
Een kroplap (of kraplap) is een borstlap die de boezem en een deel van de rug bedekte. 
In het pakketje zitten ook twee sitsen kroplappen in frisse kleuren, die ongetwijfeld bij 
dit effen jak gedragen zijn. Deze combinatie: een zwart of donker wollen jak met een 
gebloemde kroplap bij de hals, is de basis voor wat nu het traditionele Volendammer 
jak is.  

Of een sitsen kroplap ook 
bij een zijden jak werd 
gedragen is niet bekend. 
Gelukkig is het jak gevoerd 
met zachte gestreepte ka-
toen, want dankzij de voe-
ring heeft het vrijwel onge-
schonden 250 ja-
ren doorstaan. 
Het katoenen jak bedrukt in 
opmerkelijk frisse kleuren is 
op dezelfde manier gegar-

neerd als het zwarte jak, met een zijden galon dat een tweedeling van de vestpandjes 
suggereert. De stof maakt nieuwsgierig naar de herkomst, want er werd volop katoen 
uit het buitenland geïmporteerd.  
In het pakket zitten ook twee kinderjakjes, een sitsen exemplaar dat vergelijkbaar is 
met de volwassen caraco’s; een kinderjakje dat in het pakketje zit is minder oud, het 
moet uit de 19e eeuw afkomstig zijn en later zijn toegevoegd. 
 
De herkomst 
Naar de herkomst van deze stukken heeft een kleindochter genealogisch onder-
zoek gedaan. Een richtinggever was een merklap uit de familie, gemaakt door de 11- 
jarige Reinu Jeppes dochter in 1735, uit Lioessens in noordoost Friesland. Haar zus 
Tetje Jeppes trouwt in dat jaar op Schiermonnikoog met de zeeman Remke Ytjes. 
Hun oudste zoon Itje Remkes Rus is eveneens varensgezel. Itje trouwt op 5 mei 1766 
met Trijn Luitjens, een huwelijk dat echter in Sloterdijk wordt bevestigd. Vermoede-
lijk moet Itje kort daarop inschepen in Amsterdam om naar Rusland te varen. Hij heeft 
niet voor niets de achternaam Rus aangenomen.  
Vermoedelijk hebben de jakken tot de huwelijksuitzet van Trijn Luitens behoord en 
zijn ze omstreeks 1765 te dateren. De kleding blijft lang op Schiermonnikoog, tot in 
1894 een nazaat, Aaltje Tommina Bloos, met een Rotterdammer trouwt en de kleding 
meeneemt naar Holland. Een van haar dochters erft het pakketje en haar kleinkinderen 
hebben de jakken ondergebracht in het Fries Museum. Daar vertellen ze het verhaal 
van de variatie in de jakken van een zeemansvrouw op Schiermonnikoog. 



 
Uit nader archiefonderzoek (o.a. www.allefriezen.nl) komen de volgende gegevens: 
 
Trouwregister Hervormde gemeente Schiermonnikoog 
Aktedatum: 13-02-1735 
Soort akte: bevestiging huwelijk 
Bruidegom: Remke Itjes wonende te Schiermonnikoog 
Bruid: Tette Jeppes wonende te Schiermonnikoog 
 
Doopboek Herv. gem. Schiermonnikoog 
Aktedatum: 15-07-1736 
Plaats: Schiermonnikoog 
Dopeling: Itje geboren op 02-07-1736 te Schiermonnikoog 
Vader: Remk Itjes 
Moeder Tette Jeppes 
 
Trouwregister Hervormde gemeente Schiermonnikoog 
Aktedatum: 05-05-1766 
Soort akte: ondertrouw 
Bijzonderheden: bevestigd te Sloterdijk 
Bruidegom: Ytje Remkes wonende te Schiermonnikoog 
Bruid: Trijn Luities wonende te Schiermonnikoog 
 
Doopboek Herv. gem. Schiermonnikoog 
Aktedatum: 07-11-1779 
Dopeling: Luitje geboren op 17-10-1779 te Schiermonnikoog 
Vader: Ytje Remkes 
Moeder: Trijn Luities 
 
 
 
Trouwregister Hervormde gemeente Schiermonnikoog 
Aktedatum: 28-08-1803 
Soort akte: bevestiging huwelijk 
Bruidegom: Luitjen Ities wonende te Schiermonnikoog 
Bruid: Pietertie Pieters wonende te Schiermonnikoog 
 
Huwelijksregister 1834 
Aktedatum: 12-12-1834 
Vader van de bruidegom: Douwe Baukes Bloos 
Moeder van de bruidegom: Jantje Jans Engelsman 
Bruidegom: Jan Douwes Bloos 27 jaar oud, geboren te Schiermonnikoog 



Bruid: Janke Luitjens Rus 28 jaar oud, geboren te Schiermonnikoog1 
Vader van de bruid: Luitjen Ytjes Rus 
Moeder van de bruid: Pietertje Pieters 
 
Geboorteregister 1834 008 
Aktedatum: 02-11-1834 
Bijzonderheden: 
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 12 december 1834; naam vader ontleend aan de 
huwelijksakte  
Zoon: Douwe Jans Bloos geboren op 01-11-1834 
Vader: Jan Douwes Bloos 
Moeder: Janke Luitjens Rus 
 
Zie ook: Teensma, blz. 30/31 Bloos; blz. 242/243 Rus 
 
Douwe trouwt 7 februari 1867 op Schiermonnikoog met Meinsina Frederika Schultze. 
 
Douwe en Meinsina krijgen 4 kinderen – het tweede kind, Aaltje Thomina, is geboren 
op 28 oktober 1871. Zij trouwde met Pieter Commijs op 15 augustus 1894 te Rotter-
dam. 
Zij is gestorven op 18 september 1939 te Maassluis. 
 
Teensma, H.D. – Schiermonnikoger Geslachten, 1989 
www.online-begraafplaatsen.nl 
www.genealogieonline.nl  
modemuze.nl   
 
 
 
 
 
 Eerste Wereldoorlog: een luisterend oor in de Zuidertoren 
 
Kees Bangma 
 
In de Eerste Wereldoorlog heeft de Zuidertoren op Schiermonnikoog een tot nu toe 
onbekende functie. Zelfs in de aanwijzing tot rijksmonument wordt niet gerept over de 
rol die de toren speelt in de handhaving van onze neutraliteit. Recent in het Nationaal 
Archief teruggevonden documenten van de Generale Staf onthullen een luisterend oor 
van het Nederlandse leger.   
 

                                                             
1 Dit was het tweede huwelijk van Janke. Zij was op 26 februari 1829 getrouwd met Theunis 
Ales Nogt (geboren 16-0-1802), die gestorven is vóór of in 1832 (akte Kadaster 1832).  

http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://www.genealogieonline.nl/


Begin augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het Nederlandse leger mobi-
liseert en blijft vier jaar lang paraat. Gelukkig gaat de echte strijd aan ons voorbij 
doordat de oorlogvoerende partijen belang hebben bij een neutraal Nederland. Vlak na 
de mobilisatie komen ook tientallen militairen naar Schiermonnikoog. Ze worden 
gelegerd in een bij de noordertoren gebouwde barak en bij het badhotel.  
Om de neutraliteit effectief te kunnen bewaken wordt het eiland in staat van beleg 
verklaard. Dat betekent dat de militaire commandant voor een aantal zaken zeggen-
schap krijgt over de burgemeester. Het valt niet mee voor burgemeester Van den Berg 
om te accepteren dat op het eiland nog iemand rondloopt die meent het voor het zeg-
gen te hebben. De militairen hebben allereerst als taak het tegengaan van schendingen 
van de territoriale zee 
en het luchtruim door 
vijandelijke schepen en 
vliegtuigen. Zo wordt 
op het eiland in januari 
1916 de vastgelopen 
Britse onderzeeboot H6 
geïnterneerd2. Ook 
worden op of nabij het 
eiland neergekomen 
Duitse vliegtuigen 
inbeslaggenomen en 
hun bemanningen geïn-
terneerd.  
 
 

Marinemannen op Schiermonnikoog die belast zijn met de neutra-
liteitshandhaving. Zij zijn onder meer ondergebracht in een aan 
de voet van de Noordertoren gebouwde barak. (foto particuliere 
collectie Kees Bangma) 

 
Een tweede taak voor de militairen is het tegengaan van spionage. Nederland, gelegen  
tussen de kemphanen Engeland en Duitsland, is in de oorlogsperiode een broeinest 
van spionnen. Daartegen moet worden opgetreden, want spionage of daartoe gelegen-
heid geven wordt gezien als een inbreuk op de neutraliteit. Dat wil de Nederlandse 
regering ten koste van alles voorkomen.  
In 1915 begint Duitsland met zeppelins doelen in Engeland te bombarderen. De zep-
pelins vertrekken vanaf hun bases in Noord Duitsland. Ze vliegen op de heenweg 
keurig van oost naar west buiten de driemijlszone langs de Nederlandse kust. Over het 
algemeen vindt de heenreis in de middag plaats, zodat de luchtschepen wanneer het 
donker wordt boven Engeland zijn. Dat moet de kans op ontdekking verkleinen. De 
eilandbewoners zijn vaak getuige van de passerende luchtreuzen. Het passeren van 
vliegtuigen en zeppelins is aanleiding voor het militair gezag voor het instellen van 
                                                             
2 Zie het artikel ‘Wereldoorlog I op Schiermonnikoog’, van Kees Bangma; ’t Heer en Feer, jrg. 
15 (2013), blz. 41-48 



telegram- en telefooncensuur op de Waddeneilanden. Eilandbewoners melden elke 
passage zo snel mogelijk per telegram aan de pers. Maar een melding aan de pers kan 
ook een melding aan een van de strijdende partijen zijn. Daarom worden telegrammen 
die hierover gaan gedurende zes uren opgehouden, voordat ze mogen worden verzon-
den. 
In de nacht van 2 op 3 september 1916 vindt weer een Duitse luchtaanval plaats op 
Londen. In Duitsland gaat daarna het gerucht dat de naderende aanval al uren van 
tevoren bekend was door informatie van een draadloos telegrafietoestel dat zich zou 
bevinden in het Nederlandse Waddengebied. Zit een spion van de Britten op een van 
de Waddeneilanden die de passage van luchtschepen op weg naar Engeland door-
geeft? Hoewel het gerucht door de Nederlandse autoriteiten onaannemelijk wordt 
geacht, wordt een onderzoek ingesteld. Een spion wordt niet gevonden.  

Toch wil Nederland laten zien dat 
het tegengaan van spionage als 
onderdeel van de neutraliteitshand-
having hoge prioriteit heeft. Het 
opsporen van illegale draadloze 
telegrafietoestellen in het Wadden-
gebied is echter lastig. Het opsporen 
daarvan is een taak van de pas opge-
richte militaire Radiotelegraaf-
dienst. Deze dienst roept de hulp in 
van de in Weidum geboren Hans 
Schotanus à Steringa Idzerda, bijge-
naamd IDZ. Hij is een radioamateur 
van het eerste uur, die de noodzake-
lijke apparatuur zelf bouwt. IDZ 
slaagt erin om goed werkende radio-
richtingzoekers te bouwen. Het 
leger richt luisterstations in te 
Delfshaven, Schoorl, Herten, Rolde 
en ’s Heerenberg. Deze stations 
moeten met behulp van kruispeilin-
gen de locatie van zendende telegra-
fietoestellen traceren. Bij het ge-
bruik traceert de Radiotelegraaf-
dienst als onverwachte bijvangst 

zich over Nederland verplaatsende zenders. Dat blijken bij nader onderzoek de zen-
ders van overvliegende zeppelins te zijn. Daardoor lukt het om de route van ‘s nachts 
over ons land vliegende zeppelins vast te stellen. 
Het gerucht over de Britse spion in het Waddengebied die passerende zeppelins door 
zou geven leidt echter tot een probleem. De meest noordelijke luisterstations in Rolde 
en Schoorl liggen te ver weg om zwakkere signalen in het Waddengebied op te van-
gen.  De radiotelegraafdienst gaat op zoek naar een oplossing en die wordt op Schier-
monnikoog gevonden in de Zuidertoren.  



De Zuidertoren wordt in 1854, tegelijk met de huidige vuurtoren gebouwd. Omdat 
men in die tijd niet beschikt over lichtkarakters worden soms twee torens of vuren bij 
elkaar geplaatst, zodat de zeeman weet waar hij is. Bovendien kunnen twee torens een 
lijn vormen, zodat schepen langs ondiepten geleid worden.  
De Grote Kaap wordt door de militairen gebruikt om  
de territoriale zee en het luchtruim af te speuren op  
mogelijke neutraliteitsschendingen. Op deze foto gluurt  
Ton Verloop door de kijker en geeft de onbekende  
korporaal naast hem de waarnemingen door.  
(Foto collectie Bram Spier) 
 
Maar de technische ontwikkeling staat niet stil. In 1910 krijgt de Noordertoren een 
draailicht. Vanaf dat moment kan de locatie worden herkend aan de hand van één licht 
en wordt de Zuidertorentoren als vuurtoren overbodig. De toren, eigendom van de 
dienst voor het loodswezen,  wordt niet afgebroken. Eind 1914 krijgt de vereniging  
Het Groene Kruis toestemming om de benedenverdieping te gebruiken voor de opslag 
van materialen. Het onderhoud wordt op een laag pitje gezet, waardoor  de cement- en 
verflaag op de buitenzijde zijn gescheurd.  
Begin oktober 1916, na de geruchten over de Britse spion, vraagt de commandant van 
de RT-dienst toestemming om een luisterpost in de toren te mogen bouwen. Wanneer 
het loodswezen wordt benaderd, merkt de inspecteur-generaal van het loodswezen 
geruststellend op dat, ondanks het weinige onderhoud het metselwerk nog voldoende 
sterk is. Twee weken later geeft de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht toe-
stemming en wordt het noodzakelijk geachte budget van f 500 beschikbaar gesteld. 
Direct wordt begonnen met de inrichting. In de lantaarn van de toren wordt een kruis-
net voor het opvangen van de radiosignalen geplaatst.  De vestiging van de luisterpost 
leidt wel tot een toegenomen activiteit in de toren.  De kustwacht maakt zich zorgen 
over de mogelijke zichtbaarheid ’s nachts van de verlichting in de toren. Om die 
zichtbaarheid  te voorkomen worden de ruiten aan de binnenzijde beschilderd. Begin 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1854
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordertoren_(Schiermonnikoog)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren#Het_karakter


december 1916 is het station in bedrijf. 

 
Collectie Cees Soepboer 
Naast de luisterpost krijgen de militairen op het eiland de beschikking over een draad-
loos telegrafiestation. Daarmee moeten de onderlinge verbindingen met de andere 
posten op de eilanden en de commandant van alle posten op de eilanden, gevestigd op 
Vlieland, worden verbeterd. Deze technologische ontwikkelingen leiden tot de komst 
van een aantal extra manschappen op het eiland, gespecialiseerd in het bedienen van 
de moderne apparatuur. Een van hen is sergeant A. Breedvelt, die in oktober 1917 
chef wordt van het RT-station. Hoewel verantwoordelijk voor het luisterend oor, vindt 
hij zelf geen luisterend oor bij burgemeester Van den Berg. De sergeant wordt inge-
kwartierd bij een zekere door de burgemeester aangewezen Schaafsma. Breedvelt 
vindt dat hij in dit kwartier onvoldoende te eten krijgt. Zijn klachten hierover bij de 
burgemeester blijven onbeantwoord.  Begin 1918 worden de mannen van het DT-
station ondergebracht bij de heer Hofman. Op verzoek van Hofman bepleit Breedveld 
bij de burgmeester de toedeling van een groter rantsoen boter en vlees, een verzoek 
waar Van den Berg zegt niet aan te kunnen voldoen.  Vlak daarna laat de burgemees-
ter zich tegenover een andere militair op een zeer beledigende wijze uit, aldus Breed-
velt : ‘Ik heb die Breedvelt al lang in zijn zak; ik ga hem wel klein krijgen’. Breedvelt 
beklaagt zich vervolgens bij de Commissaris van de Koningin ‘wegens het bezigen 
van een onverantwoordelijk gezegde hetgeen tot ondermijning van het gezag en ver-
mindering van mijn prestige op de onder mijne bevelen staande militairen aanleiding 
zou kunnen geven, alsook wegens dreigement en grove belediging’. Burgemeester 
Van den Berg meldt desgevraagd dat verder nooit over het kwartier bij Schaafsma 
wordt geklaagd. Breedvelt heeft een zodanig grote eetlust  dat ‘wanneer de hospita 
niet voor de anderen het eten wegzet,  alles in zijn maag verdwijnt.’ Ook andere mili-
tairen klagen over zijn onverzadigbare honger, aldus de burgemeester. Zijn zienswijze 



brengt de commissaris tot het oordeel dat ‘geen termen zijn gevonden voor tusschen-
komst’. 
Tot het vinden van spionnen in het Waddengebied heeft de luisterpost voor zover 
bekend niet geleid. Wel speelt het station een belangrijke rol in het localiseren van 
buitenlandse schepen en zeppelins, die zich in ons territoriaal gebied bevinden. Dank-
zij de peilingen van de RT-dienst heeft de Nederlandse regering het onweerlegbare 
bewijs dat zeppelins ons luchtruim schenden. Dergelijke schendingen vinden met 
grote regelmaat plaats. Het ontbreekt onze strijdkrachten aan geschut om hier een eind 
aan te maken. De regering kan niet meer doen dan na iedere schending een diploma-
tiek protest indienen. De eerste reactie is in het begin een ontkenning. Na het tonen 
van de peilkaarten is de verblufte Duitse reactie: ‘Wie haben Sie das gemacht?’ Het 
dwingt de strijdende partijen tot grotere voorzichtigheid bij het al dan niet opzettelijk 
negeren van de Nederlandse neutraliteit. Zo speelt de inmiddels als rijksmonument 
aangewezen  toren in deze jaren een belangrijke rol om ons land ongeschonden door 
de wereldoorlog te helpen. 
 
Hulp gevraagd van lezers! 
Deze gebeurtenissen staan 
in het boek Ver van het 
Front? Friesland en de 
Friezen in de Eerste We-
reldoorlog. In dit lijvige 
boek worden deze verge-
ten oorlogsjaren beschre-
ven aan de hand van wat 
gewone mensen meema-
ken. Zo wordt in twee 
hoofdstukken uitgebreid 
ingegaan op de neutrali-
teitshandhaving op de 
Waddeneilanden en op de 
invloed van zeemijnen en 
torpedo’s op het leven aan 
de kust. Het wordt een 
gebonden boek, ruim 400 
pagina’s, op groot formaat 
en in full colour, voorzien 
van circa 250 afbeeldin-
gen. Het boek verschijnt 
11 november 2018. Wilt u 
helpen deze unieke uitgave 
mogelijk te maken? Schrijf 
dan in op de voorinteke-
ning voor € 30,00. Na 11 
november kost het boek € 



35,00.  
Intekenen kan via de website van uitgeverij Louise, ww.uitgeverijlouise.nl of door een 
email te sturen naar nfo@uitgeverijlouise.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste tocht van de Navigator 
 
De tjalk “Navigator” strandde in 1918 op Schiermonnikoog. Over deze tjalk heeft een 
artikel, van Reina de Lange, gestaan in SPIEGEL DER ZEILVAART, jrg. 1993, nr. 6. 
Hieronder volgt het grootste gedeelte van dat artikel. 
 
De „Navigator”, een uit 1892 daterende stalen en ijzeren tjalk van reder Jonker uit 
Wildervank, hield zich voornamelijk bezig met (wilde) vaart op en in het Oostzeege-
bied. Hier bracht ze ook het grootste deel van het jaar door. Eind 1917 is de „Naviga-
tor” met een lading hout bestemd voor Nederland onderweg van Västervik in Zweden 
naar Amsterdam. De route die hierbij wordt gevolgd is niet exact te reconstrueren, 
omdat de zeetijdingen zich in deze periode uitsluitend beperken tot Nederlandse ha-
vens. In verband met de Eerste Wereldoorlog komt er namelijk vanuit het buitenland 
geen informatie meer binnen over de scheepvaartbewegingen die daar plaatsvinden. In 
december vertrekt de “Navigator” uit Denemarken om aan het laatste deel van het 
traject te beginnen. Maar deze en een latere poging stranden op averij. De eerste keer 
raken op de Noordzee tuig en zwaarden beschadigd; de tweede keer komt de “Naviga-
tor” in aanvaring met een ander schip. Beide voorvallen dwingen de tjalk voor herstel 
van de schade naar Denemarken te rug te keren. 
Maandag 13 februari laat de “Navigator” dan eindelijk de Deense kust voorgoed ach-
ter zich.  
De Eerste Wereldoorlog bracht, ondanks de Nederlandse neutraliteit, toch bepaalde 
gevaren met zich mee voor de eigen scheepvaart. Zo hadden de Duitsers voor hun kust 
zeemijnen gelegd. Omdat deze ‘schrikken der zee’ geen onderscheid maakten tussen 
neutrale en niet-neutrale schepen, diende dit risico ruim te worden omzeild. Voor dit 
doel was ver uit de Duitse kust een zogenaamde vrije vaargeul aangegeven. Na twee 
dagen door gevaarlijk gebied gevaren te hebben, bereikt de “Navigator” één van de 
boeien die deze vrije vaargeul markeren. Aan de hand van deze boei wordt tevens 
voor het laatst de exacte positie van dit schip bepaald. De koers is Doggersbank-Zuid. 



Een week na vertrek uit Denemarken meent de schipper dat hij zich – volgens gegist 
bestek - ter hoogte van Egmond bevindt, en de steven van de “Navigator” wordt naar 
IJmuiden gewend. Het weer, dat intussen stormachtig geworden was, begint aanmer-
kelijk te verslechteren. Harde wind uit west- tot zuidwestelijke richting en de stroming 
doen de "Navigator;' de verkeerde kant opdrijven, terug naar waar ze vandaan kwam. 
Ook zorgen de stormwind en hoge zeegang er voor dat er golven over het dek komen. 
De ochtend van 22 februari wordt geconstateerd dat de “Navigator” lek is geslagen en 
water maakt. Op een gegeven moment begint de deklading te drijven. Een deel hier-
van wordt in 't zicht van de haven overboord gezet, maar dit biedt geen soelaas en de 
“Navigator” begint zelfs slagzij te maken. Dit is voor de vier koppen tellende beman-
ning aanleiding om van boord te gaan en in de sloep te stappen. Eerst wordt er nog 
door middel van een lijn met de “Navigator” verbinding gehouden, maar toen deze 
brak gingen tjalk en sloep ieder een eigen koers volgen. Een etmaal later zetten de 
bemanningsleden ongedeerd voet aan land op het Duitse Waddeneiland Borkum, ter-
wijl de “Navigator” zichzelf vastzet op de oostpunt van Schiermonnikoog. 
Bij vertrek uit Denemarken werd de ,,Navigator” vergezeld door de ,,Eben-Haëzer”. 
De ,,Eben-Haëzer”, een stalen tjalk uit 1902 van schipper-eigenaar Houtstra, was in 
september 1917 vanuit Kalinar in Zweden vertrokken om, geladen met hout, koers te 
zetten naar het Friese Grouw. De “Eben-Haëzer” had al een aantal pogingen gedaan 
om vanuit Denemarken aan het laatste deel van de tocht te beginnen. Maar in verband 
met slechte weersomstandigheden was dit keer op keer vroegtijdig afgebroken. 
Het is overigens bij gebrek aan scheepvaartberichten uit dat gebied niet te achterhalen, 
of dit gebeurde in het gezelschap van de “Navigator”. Ook is het niet duidelijk of de 
beide schepen al eerder met elkaar waren opgevaren of dat het hier om een gelegen-
heidsduo gaat. Een reden voor dit samen optrekken is wellicht te vinden in het feit dat 
de bemanning van de “Eben-Haëzer” slechts drie koppen telde, van wie alleen de 
schipper ervaring had met zeereizen. Hoe het ook zij, februari 1918 zou de “Eben-
Haëzer” tegelijk met de “Navigator” de definitieve poging wagen om ver uit de Duitse 
kust over de Noordzee naar Nederland te varen. 
Eenmaal op de Noordzee verliezen de ,,Navigator”en de “Eben-Haëzer” elkaar al vrij 
snel uit het oog. Maar beide schepen ondergaan afzonderlijk van elkaar hetzelfde lot. 
Ook de “Eben-Haëzer” raakt in de zware storm verzeild. De stalen romp slaat lek en 
het schip maakt water. Na een ,tijd helpt zelfs pompen niet meer en uiteindelijk drijft 
de onbestuurbare “Eben-Haëzer” alleen nog op haar lading. In de middag van 23 fe-
bruari loopt ze bij Schiermonnikoog aan de grond. Tien dagen na hun gezamenlijk 
vertrek uit Denemarken hadden de tjalken elkaar dus weergevonden. De beman-
ningsleden van de “Eben-Haëzer” zijn eerst nog aan boord gebleven - ze moesten 
vanwege overslaande golven zelfs enige tijd hun toevlucht zoeken in het want - alvo-
rens ze met hun sloep naar Schiermonnikoog konden oversteken.  
Mede naar aanleiding van de dubbelstranding “Navigator”/”Eben-Haëzer” kwam de 
Raad voor de Scheepvaart tot de uitspraak dat dergelijke tjalken, die normaal gespro-
ken alleen langs de kust voeren en nu, door oorlogsomstandigheden daartoe gedwon-
gen, een deel van hun reis ver de Noordzee op moesten, daarvoor niet zeewaardig 
genoeg waren. Hierbij komt dat ze bij verslechtering van de weersomstandigheden 
dan ook niet snel een veilige haven konden bereiken. En vooral bij stormachtig weer 



was het risico groot dat dit type zeilschepen averij opliep. Zo konden de zwaarden 
door tegen het schip te slaan de romp lek maken, of zo beschadigd raken, dat het schip 
daardoor onbestuurbaar werd. 
In eerste instantie werden de beide gestrande tjalken als verloren beschouwd. 
Maar men wist het lek van de “Eben-Haëzer” provisorisch te dichten. En met behulp 
van een uit Maassluis overgekomen lichter is het 25 maart 1918 gelukt de “Eben-
Haëzer” van haar lading te ontdoen en weer vlot te krijgen, waarna dit schip naar 
Zoutkamp is gesleept. Van de “Navigator” is alleen het restant van de houtlading 
geborgen3. De tjalk zelf ligt nu, 75 jaar na dato, nog steeds stevig verankerd in het 
Schiermonnikoger zand (red.: en daar ligt hij nog steeds!). 
 
In 2001 bracht de schrijver en tekenaar Jan Loman ‘Navigator’ uit, een gedichten-
bundeltje met haiku’s. (haiku: een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie 
regels, waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 letter-
grepen telt). 
 
Als voorwoord schreef hij daarin: 
Vijf dagen na het vergaan van de Navigator bij Schiermonnikoog werd Jan Loman 
geboren. Hoewel een oorzakelijk verband tussen deze gebeurtenissen nooit is aange-
toond, was het voor hem later aanleiding regelmatig de plaats van de stranding te 
bezoeken. De lange weg erheen bood alle gelegenheid gedachten de vrije loop te la-
ten; enkele hiervan vindt u hierna verzameld. 
 
Enkele van de in deze bundel afgedrukte haiku’s: 
 
roest over menie 
ligt voor zijn laatste anker 
het victoryship 
 
bij opkomend tij 
werden tekens uitgewist 
indrukken bleven 
 
Een jaar op Schiermonnikoog  
 
Revue in vier gedeelten, door G. Goïnga 
 
In de tweede helft van de jaren twintig van de vorige eeuw schreef meester Goïnga, 
die van 1922-1930 onderwijzer was van de Openbare lagere school op Schiermonnik-
oog (waarvan de laatste twee jaren als hoofd) deze revue. Hieronder volgt het laatste 

                                                             
3 J.J. Visser schrijft in ’70 jaar historie van Schiermonnikoog’: Van de lading battings van de 
hier bij paal 14 op 23 febr. 1918 gestrande tjalk “Navigator” van 150 ton word een partij aange-
kocht. Hiervan werd op de ree een korte steiger gemaakt. (Zie ‘’t Heer en Feer, jrg. 11 (2009), 
blz. 54). 



gedeelte, deel vier, de winter. (Het eerste gedeelte, de lente, stond in het eerste num-
mer van de vorige jaargang; het tweede gedeelte, de zomer, in het tweede nummer en 
het derde gedeelte, de herfst, in het…..derde nummer).  
 
VIERDE DEEL.  
Koor.   
Een wollig witte sprei bedekt De sluimerende aarde. (bis)  
Zacht daalt uit donkergrijze lucht, In snelle vlucht  De sneeuw op veld en gaarde.  
Hoe smetloos wit, hoe donzig zacht Verblindend is die witte pracht.  
 
Nu zwieren langs de gladde baan, Met vleugels aan de voeten. (bis)  
Rank als een vogel in de lucht, In snelle vlucht, Besneeuwde velden groeten. 
Onstuimig jaagt het jonge bloed; Hoe strenger kou, hoe vuur'ger gloed.  
 
Schaatsenrijders.  
Hoera! de ijsbaan is al sterk, Nu gaan wij schaatsenrijden,  
Dat noem ik eerst een prettig werk Zoo langs de baan te glijden.  
Kom, vlug de schaatsen aan, Zou 't nog een beetje gaan?  
Voorzichtig eens probeeren, 't Gaat niet te best den eersten keer,  
't Is of je het nog moet leeren, Maar 't went al spoedig weer.  
 
Zie, oud en jong krioelt dooreen, Wat is 't een bont gewemel.  
'r Is haast geen wind, de kou verdween, De zon straalt aan den hemel!  
De vreugde stijgt ten top, Toe jongens, legt 'r is op,  
Klaar — sla dan uit je beenen, Blijf met je voorman in de maat,  
Pas op voor open schenen — Hoera! hij gaat, hij gaat!  
 
Als 't vriezen blijft en 't weer is goed, Dan wacht ons veel genoegen. 
't Bestuur der Ijsclub heeft wel moed, En is al druk aan 't zwoegen.  
Eerst is 't ringrijderij, Als kippen zijn we er bij!  
Daar gaan we — nu niet beven, Wees kalm, mik goed, niet haastig, hoor! —  
Wel heb ik van mijn leven, Daar steek j' er al bij door!  
 
Als 't maantje al aan den hemel staat, Gaat pas de drukte mind'ren.  
Ons wordt het echter nooit te laat, De kou kan ons niet hind'ren.  
Dan gaan we paar bij paar, Gezellig naast elkaar' Nog menig baantje rijden.  
Zoo zachtkens, wiegend heen en weer.  
We kunnen haast niet scheiden Al vielen w' er bij neer!  
 
Kapitein.  
Wat zal me nu gebeuren, Daar krijg 'k een telegram.  
't Komt van mijn superieuren, Of 'k daadlijk overkwam! (bis)  
 
'k Moet overmorgen varen, 'k Moet weg tot elken prijs!  
Hoe zal ik dat nu klaren — De zee is één stuk ijs. (bis),  



 
‘k Moet daad'lijk weg, maar hoe toch, Mijn baantje hangt er aan!  
Hoe kom ik er op tijd nog — De ijsvlet — zou dat gaan? (bis)  
 
Komaan, we moeten 't wagen, Het koste wat het kost!  
O, als het eens mocht slagen, Dan ben 'k op tijd nog op mijn post. (bis)  
 
Vliegeniers.  
Hoog in de wolken, hoog in de lucht, Snellen we voort in suizende vlucht.  
't Gonzen der motor hooren w' alleen. Popperig klein lijkt alles beneén.  
 
Stijgend en dalend zweven we voort,  
Voor niets vervaard, door niemand gestoord.  
Heerlijk zweven in de lucht, Zalig is die snelle vlucht (bis).  
Snel als de stormwind, vol eed'len zwier, Zweeft hij daarboven de vliegenier.  
 
Afstanden zijn er lang reeds niet meer,  
Waar we maar willen, strijken we neer  
Bergen en zeeën deren ons niet.  
Voort als de wind naar 't eindloos verschiet.  
Zijt g' afgesloten van 't vaste land, Wij brengen vlug u brieven en krant!  
 
Kapitein:  
Och, neemt asjeblieft mij mee, 'k Kan niet weg — en 'k moet naar zee,  
Vliegeniers, o neemt mij mee!  
Goed! neem dan afscheid van vrouw en kind  
En stap dan in — we vertrekken gezwind!  
 
Slotkoor.  
Waar de Noordzee met haar golven Beukt het smalle Noorderstrand,  
En voortdurend groote brokken Wegscheurt uit den duinenrand.  
Waar het ruischen van de branding, Dag en nacht klinkt in het rond,  
daar, daar ligt ons kleine eiland Heerlijk, dierbaar plekje grond. (bis)  
 
Waar de avondzon de toppen Van de duinen rijk verguld,  
Waar de orchideeën bloeien, Dennengeur de lucht vervult.  
Waar in 't duin de blauwe distels Groeien door den wind geplant,  
Daar, daar ligt ons kleine dorpje, Veilig aan den duinenrand. (bis) 
  
Waar in 't eenzaam duin de zeemeeuw Als een machtig heerscher troont,  
Waar de sterntjes veilig broeden, 't Dartele konijntje woont, 
Waar de zeehond ligt te koest'ren, Waar de leeuw'rik stijgt omhoog,  
Daar, daar ligt ons kleine eiland, Daar, daar ligt Schiermonnikoog. (bis) 
 
Daar waar Moeder ons vertelde Van die groote booze zee,  



Waar w' in angst om Vader zaten, Die daar zwierf naar verre ree,  
Waar met zooveel zorg en liefde Moeder ons heeft groot gebracht,  
Naar dat kleine, kleine dorpje Trekt m' een onweerstaanb're kracht. (bis)  
 
Heerlijk eiland, van jou houd ik Boven ieder plekje op aard,  
O je zee, je strand, je duinen Zijn me schatten, schatten waard!  
Nergens anders wil ik wonen, In mijn vriend'lijk dorpje klein,  
Wil ik leven, wil ik sterven, Wil ik eens begraven zijn. (bis)  
 
Einde van het Vierde deel. 
 
In het Nieuwsblad van het Noorden van 6 februari 1928 stond een bericht dat deze 
revue toen is opgevoerd in het hotel Van der Werff. Het was enige jaren eerder ge-
schreven door Goïnga, ‘doch herhaaldelijk werd verzocht dit stuk nog eens weer op te 
willen voeren’.  
 
Kort nieuws 
 
Deel koperen huidplaat schip 
 
Thijs de Boer 
 
Op 5 maart 2018 vond ik ter hoogte van paal 15, hoog op het strand, een stukje koper-
plaat. Het is vrij dun en heeft een aantal min of meer vierkante gaten.  
Het gaat om koper, dat werd gebruikt om een houten scheepshuid te beschermen tegen 
de invloeden van aangroei door algen, zeepokken en andere organismen die op een 
scheepshuid kunnen groeien. De koperen platen vormen, wanneer ze in aanraking met 
zeewater komen, een giftig laagje, koper-oxychloride, dat organismen die zich willen 
vastzetten op de scheepshuid doodt.  
Tevens voorkwamen de koperplaten dat paalwormen het hout gingen aantasten. Paal-
wormen zijn tweekleppige weekdieren die in zee leven en zich in allerlei houtsoorten 
vreten, waar ze een verwoestende doolhof aan gangen maken, te vergelijken met 
houtworm. 
Vanaf ca. 1750 wordt in Engeland begonnen met het beplaten van scheepshuiden van 
oorlogsschepen met koperplaten. Later werden ook koopvaardijschepen hiermee uit-
gerust. Eerst werden de platen met ijzeren nagels vastgezet, maar door reactie met het 
koper roestten die extra snel, waardoor de koperplaten van de huid vielen. Later wer-
den daarom koperen nagels gebruikt. 



In het stuk koperplaat dat ik 
vond zijn duidelijk de gaten 
zichtbaar die laten zien waar de 
vierkante nagels hebben gezeten. 
 In een artikel voor De Volks-
krant van 4 december 2017, 
schrijft Cor Speksnijder dat de 
Verenigde Oostindische Com-
pagnie (VOC) haar schepen niet 
met koperplaten uitrustte, van-
wege de prijs: het was duur. 
Daardoor zat er veel aangroei op 
de scheepshuid en voeren ze 
langzamer dan de Engelse sche-
pen. Maar, aldus historicus Pim 
de Zwart in hetzelfde artikel: 
“De VOC had een monopolie op 
de handel in specerijen als ka-
neel, kruidnagelen en nootmus-
kaat. Het ontbreken van concur-

rentie maakte gemakzuchtig.” 
Het stukje koperen huidplaat is te bewon-
deren in de collectie van Schelpenmuseum 
Paal 14. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rijsbergen 
 
In 1757 liet de toenmalige eigenaar en Heer van Schiermonnikoog, Johan Willem 
Stachouwer, een kapitaal pand bouwen aan de oostzijde van het dorp en hij noemde 
dat Rijsbergen, naar de warande (een besloten jachtterrein) – gelegen tussen Blaricum 
en Huizen - van Johan Stachouwer, de eerste Heer van Schiermonnikoog4. Dit huis, 
later in de volksmond ‘De Burg’ genoemd, werd later ook het eilander onderkomen 
van John Eric Banck en van de familie Von Bernstorff. 

                                                             
4 Zie: ‘t Heer en Feer, jrg. 13 (2011), blz. 20 



Na de Tweede Wereldoorlog, toen de Nederlandse Staat het eiland als zijnde vijande-
lijk bezit onteigende van Graf von Bernstorff5, kwam ook Rijsbergen in Nederlandse 
handen.  
Rijsbergen is na WO II een tijdje Dorpshuis annex kamphuis geweest; in 1950 werd 
het jeugdherberg, die in 1992 werd gekocht Els Claessens. Op 1 januari 1996 ver-
dween het begrip jeugdherberg op Schiermonnikoog – Els maakte er toen Herberg 
Rijsbergen van. 
En nu: vanaf begin 2019 krijgt Rijsbergen nieuwe bewoners. Zoals op de website van 
Herberg Rijsbergen staat: Per 1 januari 2019 zal de herberg haar deuren sluiten voor 
gasten en verdergaan als klooster van de Cisterciënzer monniken te Schiermonnikoog. 
De herberg draait prima maar gebrek aan bedrijfsopvolging op termijn was een van de 
hoofdredenen voor de eigenaren van de herberg om op de interesse van de monniken 
in te gaan. 

 
Foto: Anne-Christine Girardot 
 
 
Bibliografie 
 
In verschenen boeken de afgelopen tijd, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... Nu denkt helaas maar een enkeling dat het wel eens nuttig 
                                                             
5 Zie: ‘Een omstreden eiland’, van Foskea van der Ven 



kan zijn om een artikel aan te leveren! (Er schijnen bijv. wel eens artikelen over Schier-
monnikoog te verschijnen in vaktijdschriften van bijvoorbeeld boeren, winkelbedrijven, 
horeca enz.; ook daarvan zou de redactie graag een berichtje ontvangen!).  
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Zoetigheid van een zachtaardige bij; lamsoorhoning van Schiermonnikoog’; Friesland 
Post, augustus 1917, blz. 80-83. 
Over het bijenstation op het eiland. 
 
*’Hoe de graaf Schiermonnikoog verloor’; Leeuwarder Courant, bijlage Sneon en Snein, 
27 januari 2018, blz. 14-17. 
Over de eigendomssituatie van het eiland in 1945; n.a.v. de Openbaarheidsdag van het 
Nationaal Archief (het openen van archieven die tot dan toe gesloten waren).  
 
*’Doorstaat de worm het nieuwe klimaat?’; Trouw, 3 februari 2018, De verdieping, 
blz. 12-13. 
Over onderzoek naar wormen, springstaarten en spinnen op de kwelders van Schier-
monnikoog. 
 
*’Huisarts met een gave’; Leeuwarder Courant, 3 februari 2018, Sneon en snein, blz. 
16-17. 
Over  Bert Steendam, van 2000-2011 huisarts op Schiermonnikoog. 
 
*‘De geschiedenis van Schiermonnikoog is vervalst’; Dagblad van het Noorden, 26 

februari 2018, blz. 18/19. (Ook in 
Leeuwarder Courant, 27 februari 
2018, blz. 25). 
Over Hendo Teensma en zijn 
boek ‘Historie van Schiermon-
nikoog, feiten en fictie’. 
 
Verenigingsnieuws 
 
In memoriam Henk Koning 
O p 17 maart 2018 is Henk Ko-
ning overleden.   
Op 1 januari 1958 kwam de toen 
27-jarige onderwijzer met zijn 
bruid Annie op het eiland. Van 
zijn collega juf Martha Karst 
leerde hij in de eerste maanden 
hoe de dingen op het eiland gin-
gen, hoe de familielijnen op het 
eiland liepen en ook veel over de 



geschiedenis van het eiland. Een levenslange passie voor het eiland was geboren. 
Hij zou er 58 jaar en twee maanden blijven wonen. In die tijd heeft hij een indrukwek-
kend stempel gedrukt op veel aspecten van het sociale en culturele leven op het eiland. 
Niet alleen was hij er dertig jaar hoofd van de OLS, hij trok de natuur in, lopend, fiet-
send of met zijn boot, later met de scootmobiel, én met zijn fototoestel. Niet alleen 
leidde hij daarnaast excursies in het natuurgebied, 33 jaar vertoonde hij talloze dia's, 
eerst in de kapel aan de Badweg, later in het Dorpshuis, aan eilanders en toeristen, die 
graag luisterden naar zijn boeiende vertellingen over de natuur van het eiland. Hij 
werd lid van de Pinkstercommissie, organiseerde met Martha Karst de lessen in de 
eilander taal, hij was aanjager en medeorganisator van de Eilander Avonden in de 
jaren 60 en 70, erelid van VV de Monnik, voorzitter van het Shantykoor en van kies-
vereniging Schiermonnikoogs Belang. Hij was actief in de BB (burgerbescherming), 
gymnastiekvereniging Turnlust, de toneelvereniging, het Natuurmuseum, later Bezoe-
kerscentrum, de Vogelwacht, de zeehondenopvang, de Waddenvereniging, de Begra-
fenisvereniging en was plaatselijk consul van de ANWB. Van 1984 tot 1994 was hij 
eilander vertegenwoordiger in het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog en 
van 1989 tot 1996 redacteur van de Dorpsbode, waarvan de eerste vier jaar in zijn 
eentje.   
Vele jaren zette hij zich met plezier in en bleef hij trouw aan die vele verenigingen, 
waarvoor hij later dankbaarheid ontving voor bewezen diensten in de vorm van ere-
lidmaatschappen, oorkondes, speldjes en aanwezigheid bij diverse jubilea. Zijn Ko-
ninklijke onderscheiding als dank voor zijn inzet in het onderwijs en zijn bijdrage aan 
het eiland was een mooie waardering, maar die had voor hem nog de minste waarde.  
Zijn inzet voelde voor hem niet als een opgave. Hij genoot van het onderdeel zijn van 
de gemeenschap en het contact met eilanders en gasten. 
 
Na eerst actief te zijn geweest in de Stichting Oudheidskamer was Henk Koning in 
1987 een van de initiatiefnemers van het plan een Cultuurhistorische Vereniging op te 
richten. Dat kwam ervan toen op 22 februari 1990 't Heer en Feer werd opgericht. 
Henk was de eerste voorzitter. Hij bleef dat tot 2002, toen Arend Maris hem opvolgde. 
Arends eerste daad als voorzitter was, Henk tot erelid van de vereniging te benoemen. 
Dat had hij verdiend. In de loop van zijn voorzitterschap had Henk zijn uiterste best 
gedaan om belangstelling te kweken voor de eilander cultuur, taal en tradities en om 
een eigen onderkomen voor de vereniging te vinden. Hij was trekker van de Eilander 
Taalplúech en medeorganisator van Ameree. Hij schreef een aantal boeken over het 
eiland, vaak samen met anderen. De uitgave 'Schiermonnikoog' , die Henk samen met 
Jan Abrahamse schreef zal in weinig eilander boekenkasten ontbreken.  
In het Bezoekerscentrum waren, naast de expositiezaal van de vereniging, een klein 
kantoortje en een vochtige kelder, waarin de groeiende collectie van de vereniging een 
plaats moest vinden. Inmiddels verzamelde Henk in zijn hobbykamer thuis een gewel-
dige collectie documenten, knipsels, kaarten en foto’s. Ze kwamen terecht in een vijf-
tigtal grote multomappen. Verder de ingebonden jaargangen van de Dorpsbode, com-
pleet vanaf 1948, video- en geluidsbanden en veel boeken over het eiland. Vooral de 
boeken van de eilander auteur Klaas van der Geest hadden zijn bijzondere belangstel-
ling. Van al dit materiaal hield Henk registerlijsten bij, eerst op papier, later op disket-



tes en usb-sticks. Deze bestanden zijn nog steeds uiterst waardevol voor wie iets zoekt 
over een gebeurtenis in het verleden. Via het intypen van een trefwoord komt men op 
de vindplaatsen in de mappen van Henk, maar ook in nummers van de Dorpsbode en 
van diverse kranten en tijdschriften. Een gouden gereedschap voor onderzoekers, 
studenten, scholieren, auteurs en andere belangstellenden! 
 
In zijn laatste jaren verloor Henk geleidelijk aan de greep op zijn leven. Tot in 2012 
heeft hij zijn registers bijgehouden, daarna stopte dat. Henk wilde dat na zijn overlij-
den zijn verzameling naar 't Heer en Feer zou gaan en voor iedereen toegankelijk zou 
blijven. Omdat ’t Heer en Feer tot 2015 nog steeds geen goed onderkomen had waarin 
dit te verwezenlijken zou zijn, wilde hij zijn verzameling nog niet overdragen. Tot het 
bestuur in januari 2015 ruimte kon huren op de bovenverdieping van het Dorpshuis. 
Toen gaf Henk toestemming om zijn multomappen mee te nemen. Hij kon zelf niet 
meer komen kijken boven in het Dorpshuis, maar hij was heel blij toen we hem een 
foto lieten zien van de Lundia kast in de werkruimte van de vereniging met daarin zijn 
mappen.  
Op 29 februari 2016 verhuisde hij naar verzorgingshuis De Waadwente in Dokkum, 
een paar maanden later door Annie gevolgd. Bij het leegruimen van het Koningshuis 
zijn ook de resterende spullen van cultuurhistorische waarde verhuisd naar de werk-
ruimte in het Dorpshuis. 
De werkgroep Collectiebeheer heeft sindsdien alle documenten en boeken in handen 
gehad en geordend opgeborgen. De registerlijsten van Henks diskettes zijn gekopieerd 
naar de externe harde schijf. Een vrijwilliger is bezig de inhoudsopgaves van de 50 
multomappen te controleren en aan te vullen waar dat nodig is. Zoals Henk dat wilde 
is zijn nalatenschap voor een ieder toegankelijk: wie iets wil weten over een gebeurte-
nis uit het verleden kan bij de werkgroep terecht: archief@theerenfeer.nl 
 
Op 23 maart hebben we Henk, na een drukbezocht afscheid in het Dorpshuis, naar zijn 
laatste rustplaats op de eilander begraafplaats gebracht. Der rast hy yn it saun. 
 
Verworven 
 
In de afgelopen maanden heeft de vereniging weer een aantal mooie objecten aange-
boden gekregen: 
 
- Van Gerrit Wielema 38 historische ansichtkaarten; 
- Van de familie De Vlugt een stapel kopieën van de correspondentie rond het aanvra-
gen van een vergunning voor het bouwen van De Eensgezindheid (de eerste melkfa-
briek) in 1925, daarbij ook een kopie van de bestektekening; 
- Via Henk Scheepstra een kopie van een filmpje van de familie Van Uffelen over hun 
vakantie in huisje Duinoord, ca 1957; 
- Van Romke Dijkstra de eerste steen en het houten kunstwerk van Gerrit Piek, af-
komstig van de gesloopte Riich; 
- Van Stichting Welzijn Schiermonnikoog een grote hoeveelheid dia's, veelal van 
reisjes met de ouderen; 



- Van Wietske Maris vier blauwe eilander tegeltjes. 
  

 

detail van de bestektekening van de melkfabriek 
 
Alle gevers van harte bedankt, we zul-
len er goed voor zorgen! 
 
Van de bestuurstafel 
 
Jaarboek 2017 
 
Op 3 april werd het nieuwe jaarboek, 
over 2017, gepresenteerd. Als locatie 
was gekozen voor het Cultureel Ont-
moetingsCentrum; als tijdstip het kof-
fie-uurtje voor de ouderen. Reden daar-
van is de aandacht in het jaarboek voor 
de afbraak van De Riich, waar voorheen 
activiteiten voor ouderen plaatsvonden. 
Lies Nieuwland, voor St Welzijn werk-
zaam in de ouderenzorg, mocht het 
eerste exemplaar in ontvangst nemen uit 
handen van voorzitter Erik Gerbrands. 
Zij verhaalde over haar werkzaamheden 



in de periode van De Riich. 
De Riich was veel meer dan een plek voor ouderen om samen te komen voor koffie, 
voor activiteiten. Uit Lies haar relaas blijkt hoe multifunctioneel die plek was, hoe 
daar een mix van eilanders, van jong tot oud, vaak samenkwam om uiteenlopende 
redenen. Lies sprak – terecht – de hoop uit dat er weer zo’n plek gerealiseerd zal gaan 
worden. Het belang daarvan is niet te onderschatten. 
De redactie van het jaarboek heeft weer een mooie prestatie geleverd. Het is een jaar-
boek geworden dat onmiddellijk uitnodigt tot bladeren en lezen. Het wel en wee van 
een heel jaar Schiermonnikoog is vastgelegd, ook over jaren blijft het daardoor moge-
lijk een beeld te hebben van wat 2017 voor een jaar was op dit eiland. Wat gebeurde 
er veel! De aanblik in het dorp werd behoorlijk gewijzigd, door de afbraak van De 
Riich, de nieuwe seniorenwoningen, de sloop van panden aan de Reeweg. Er kwam 
een nieuwe burgmeester. Zowel op sportief als cultureel gebied viel er veel te beleven.  
Dit jaarboek laat weer zien: Schiermonnikoog barst van de dynamiek, maar met be-
houd van en gevoel voor tradities. Ondanks grote verschillen is het een hechte ge-
meenschap, samen de schouders ergens onder, veel vrijwilligers … op die manier 
zorgen eilanders met elkaar voor een dorp waar het fijn wonen is én attractief voor 
bezoekers. 
Het jaarboek is verkrijgbaar bij boekhandel Kolstein en bij het Bezoekerscentrum. 
Voor leden geldt een korting wanneer ze het ophalen bij het Bezoekerscentrum. 
U kunt het boek ook bestellen : penningmeester@theerenfeer.nl 
 
Website 
 
Al eerder aangekondigd maar nu is het dan toch zo ver: in april gaat de vernieuwde 
website van ’t Heer en Feer de lucht in, dat geldt ook voor die van het funerair erf-
goed, ietsje later. Deze broodnodige vernieuwing werd mogelijk gemaakt door een 
anonieme donatie vanuit de vereniging, waarvoor het bestuur zeer dankbaar is.  
De opdracht werd uitgevoerd door bureau Konstruktiv. 
Archiefmateriaal zal hierdoor beter toegankelijk zijn. De werkgroep Collectiebeheer is 
wekelijks aan het werk om het aanwezige materiaal uit te zoeken en te digitaliseren, 
een doorlopende klus omdat met zekere regelmaat nieuw materiaal binnen blijft ko-
men.  
Uiteraard mag u als voorheen een email blijven sturen naar archief@theerenfeer.nl 
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Droogte (o.a. in 1859) 
 
Hilbert G. de Vries 
 
De afgelopen zomer is het erg droog geweest; maar ook vroeger was het soms extreem 
droog. In de Leeuwarder Courant van 4 juli werd een overzicht gegeven van een aan-
tal jaren.  
Men gaf als voorbeeld het jaar 1859, toen de LC op 22 augustus schreef (maar ook in 
andere kranten stond toen dit bericht):  
 
“Een ontvangen berigt van de gemeente Schiermonnikoog stelt ons in staat mede te 
deelen, dat, hoezeer op vele plaatsen de droogte een schadelijken invloed heeft op de 
te velde staande gewassen, zulks echter aldaar ter deeg het geval is, zoodat het voor-
uitzigt op zelfs een schralen oogst geheel verijdeld is.  
Bejaarde inwoners aldaar heugt het niet zulk een zomer te hebben beleefd, waarin, 
gedurende meer dan vijf maanden, het reeds uitgedroogde land door geen droppel 
regen meer verkwikt werd. Hoewel het zomer is, ziet het er op het anders zoo bloeij-
ende eiland allertreurigst uit”. 
 
Er dreigde een grote hongersnood. Om dit te voorkomen schreven het gemeentebe-
stuur en de predikant een brief (o.a.) in de LC van 30 augustus, waarin ze opriepen de 
eilander bevolking te helpen:  
 
“Treurig is het thans gesteld op het eiland Schiermonnikoog , 't welk gedurende vijf 
maanden door weinig of geen regen werd bevochtigd. Donderbuijen, nu en dan opge-
rezen, en die men hoopte, dat boven dit Eiland mogten losbarsten en in de dringende 
behoefte voorzien, dreven, aangetrokken door de Noordzee, het telkens voorbij. Er is 
dientengevolge geene weide voor het vee, akkers en velden zijn dor en kaal. Al de 
gewassen mislukten en verdroogden. Menigeen, die in de lente zijn grond met aardap-
pelen en andere vruchten, vol van blijde hoop, beplantte, ontvangt misschien niet zoo 
vol terug, als door hem werd uitgezet.  
Groot is dan ook reeds de nood van vele Ingezetenen, die in dit saizoen gewoon zijn, 
uit hunne tuinen eenig levensonderhoud, in aardappelen vooral bestaande, te vinden; 
maar die zich thans daarvan geheel ontbloot zien en wie het aan de middelen ont-
breekt, om ander voedsel te kunnen bekomen. 
Grooter wordt deze van dag tot dag en het uitzigt op den te wachten Winter ongemeen 
donker. Die vroeger daarvoor nog een geringen voorraad kon opleggen, bevindt zich 
nu hiertoe geheel buiten de mogelijkheid en ziet met angst het tijdstip naderen, waarop 
hij en de zijnen het uiterste gebrek zullen moeten lijden. 
Van waar toch zal hulp komen ? De overige inwoners, op wier mededeelzaamheid 
men zich mag verlaten, zijn weinig in getal; bij den besten wil schieten hunne krach-
ten veel te kort. Meestal zeevarenden van beroep, hebben ook zij, daar de verdiensten 
gering zijn, en de schepen in de havens der Oostzee of elders soms lang onbevracht 
blijven, een zeer nadeelig jaar. Door beperktheid aan eigene inkomsten worden zij in 
hun liefdebetoon aanmerkelijk verhinderd. De staat der Armkas, daarenboven, is 



zóódanig , dat er jaarlijks eene maar al te ruime subsidie uit de fondsen der gemeente 
wordt vereischt, om de onvermijdelijke kosten der openlijk gealimenteerden te bestrij-
den. 
In deze bijzondere omstandigheden meenen de ondergeteekenden niet te mogen nala-
ten, den hier heerschenden en zeer drukkenden nood ter algemeene kennis te brengen; 
meenen zij tevens niet te mogen nalaten, de weldadigheid van Landgenooten en Me-
de-Christenen, tot leniging van dien nood, openlijk in te roepen. 
Zij doen dit bij deze, in het vaste vertrouwen, dat hunne poging niet te vergeefs zal 
zijn. Veel ondersteuning is aan Schiermonnikoog in 1835 en vervolgens bewezen. De 
toen ondervonden hulpvaardigheid, nog steeds in dankbare gedachtenis, blijke dan op 
nieuw bij deze gelegenheid; en worde zoo de commissie voor de noodlijdenden in 
staat gesteld tot het Koopen en Uitdeelen van Aardappelen aan de behoeftige Ingeze-
tenen des Eilands, die, wegens maanden lang aanhoudende en sterke droogte, thans 
het gewas en den oogst geheel missen, die hierdoor in de grootste ellende verkeeren. 
Landgenooten en Mede-Christenen, Vrienden en Bekenden, opent voor deze smeek-
stem Oor en Hart! 
Ontfermt U! Hebt de goedheid uwe Penningen die gij mogt kunnen en willen overma-
ken, in te zenden bij den Burgemeester of den Predikant van Schiermonnikoog.  
Schiermonnikoog, 24 Augustus 1859. 

De Commissie voor noodlijdenden te Schiermonnikoog, 
H. A. ZEILINGA, Burgemeester. 
J. FERNIM, Wethouder. 
G. G. R. FENINGA, Secretaris. 
H. W. HUNDLINGIUS, Predikant 

en Scriba der Commissie.  
Men kan zijne giften ook toezenden aan het Bureau der Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant en 

Mr. THs. VAN STOLK, 
Advocaat te ’s Hage.”  

 
(Inderdaad – het bericht stond (o.a.) ook in de NRC!) 
 
Op 5 september stond er nog een advertentie in de NRC, met als opschrift: ‘Edele 
Menschenvrienden’, speciaal gericht op Rotterdam, waarin de “bepaaldelijk ook die 
ruim gezegende en zeer geëerde Inwoners van het bloeijende Rotterdam” werden 
opgeroepen om te helpen. 



 
 
Hoeveel geld de oproepen hebben opgebracht is niet na te gaan, maar op 20 september 
1859 stond dit in de krant:  
 
“Edele Menschenvrienden! 
Veel is door U gedaan, ten einde in de behoefte alhier te voorzien. Meer acht Com-
missie niet noodig. Hartelijk dank voor Uwe giften ! God vergelde U liefdebetoon ! 
Schiermonnikoog, Den 14 September 1859. 
De Commissie voor Noodlijdenden te Schiermonnikoog , 
Namens deze , 
H. W. HUNDLINGIUS, Scriba.” 
 
In de oproep in de krant van 30 augustus wordt gesteld, dat “Veel ondersteuning is aan 
Schiermonnikoog in 1835 is bewezen”.  
Genoeg reden om over dat jaar ook eens een kijkje te nemen in de kranten. In de Gro-
ninger Courant 2 oktober 1835 staat de volgend oproep: 
 
“SCHIERMONNIKOOG den 24 September 
Waardste Landgenooten en Medechristenen ! 
Was de welvaart van dit eiland reeds sedert lang niet weinig verminderd door gedurige 
verliezen op zee, door het afnemen van het eiland zelf, door het vertrek van gegoede 
ingezetenen naar elders, enz., ook in de laatste jaren vooral hebben ons voortdurend de 
zwaarste rampen getroffen en nog onlangs (den 9 Augustus 1.1.) is een van onze 



schepen, met al de daarop aanwezige personen, bij Ringkióbing verongelukt. — Door 
dit nieuwe ongeluk zijn weder drie weduwen (onder welke eene met vijf hulpbehoe-
vende kinderen), een weesje van een half jaar en een bejaard, ziekelijk man, wien het 
schip voor 5/8 behoorde, met zijn huisgezin in de diepste armoede gedompeld. 
Neemt daarenboven, waardste Landgenooten! in aanmerking : 
Dat buiten deze nieuwe ongelukkigen hier nog 71 behoeftige weduwen zijn, gelijk ook 
vele oude zeelieden, geheel buiten staat hun brood te verdienen, alsmede een aantal 
van hunnen vader en verzorger beroofde kinderen; 
Dat de hier wonende anders zoo milde gevers door verlies op zee, door geringe ver-
diensten, enz. thans zelve in bekrompene omstandigheden verkeeren en daarom hunne 
vroegere mededeelzaamheid noodzakelijk beperken moeten; 
Dat ook de landbouw door de afneming en gedurige overstrooming van het eiland, 
alsmede door de droogte van dezen zomer, weinig of niets oplevert, zoodat de mees-
ten, bij gebrek aan hooi, enz. niet weten, hoe zij het met hun vee zullen maken. 
Neemt Landgenooten! dit slechts eenigzins in aanmerking, en volkomen zult gij moe-
ten toestemmen, dat hier thans de nood tot eene aanmerkelijke hoogte is geklommen 
en de aanstaande winter, gewis niet zonder reden, met angst wordt tegemoet gezien. 
Gedrongen door de overtuiging van de meeste noodzakelijkheid, hebben dan ook de 
ondergeteekenden zich vereenigd, om met elkander middelen aan te wenden, welke ter 
vermindering van den nood zouden kunnen strekken; — en roepen wij bij deze, op 
grond van het bovenstaande, de hulp onzer Landgenooten, voor zoo vele lijdenden en 
behoeftigen in ons midden, ernstig en vertrouwend in. De God der liefde dan bewege 
de harten; Hij ook bekroone iedere gift, hoe gering ook, welke men aan het Kantoor 
dezer Courant of bij den predikant op het eiland zou willen inzenden, met Zijnen rij-
ken en besten Zegen!  
J. STACHOUWER,   J. J. GATSONIDES, 

Grietman.          Ontvanger. 
H. W. HUNDLINGIUS,   J. E. MASDORP 

Predikant.    en 
R. M. FENENGA,   H. A. ZEILINGA, 

Oud-Secretaris.        Kerkmeesters” 
 

En inderdaad, als je de kranten van 1835 en 1836 doorsneupt kom je heel vaak een 
bericht tegen dat er geld gegeven is: op de kantoren van de Leeuwarder Courant, van 
de Groninger Courant, het Algemeen Dagblad, de NRC, maar ook bij predikanten in 
bijv. Friesland, Groningen en Utrecht.  

 
 
Verantwoording:  
Archief Leeuwarder Courant 
www.Delpher.nl 
 
 
 
TINE VAN BENNEKOM-COOLEN (1900-1945) 



 
EEN VROUW MET DRIE PASSIES: KOKEN, TUINIEREN EN ZELF KLEDING 
MAKEN 
 
Arend Maris 
 

Haar vader Jan Coolen wordt op 15 december 
1872 op het eiland geboren. Grootvader Douwe 
vaart tot 1888 als kapitein. Hij krijgt echter met 
toenemende gezondheidsklachten te maken en is 
tenslotte genoodzaakt de zee vaarwel te zeggen. 
Hij is dan 49 jaar, voelt zich nog fit genoeg om 
voor zijn gezin de kost te verdienen. In hun huis 
aan de Langestreek, de huidige winkel van Kol-
stein, begint hij een bakkerij. Het huis ondergaat 
hiervoor een grondige verbouwing. De winkel 
komt aan de Langestreek, bakkerij en woongedeel-
te liggen aan de noordzijde. Om het bakkersvak te 
leren, trekt hij een ervaren bakkersknecht  van de 
vaste wal aan. Samen met zijn vrouw Geertruida 
Draaijer gaan ze met z’n drieën aan de slag. Drie 
jaar later echter, in 1891, overlijdt bakker Douwe, 
52 jaar oud.  
 

Met de knecht en haar oudste zoon Jan, die inmiddels de eilander zeevaartschool heeft 
bezocht, zet zijn vrouw het bakkersbedrijf voort. Jan is lid van het eilander Fanfare-
korps en zijn korps geeft ook wel eens een uitvoering in Anjum. Tijdens het bal, na 
afloop, maakt Jan kennis met boerendochter Orseltje Jacobsma. Ze krijgen verkering 
en trouwen in 1896. Geleidelijk aan neemt Jan de leiding van het bakkersbedrijf van 
zijn moeder over. Zij verhuist naar drie huizen ten westen van de bakkerij. 
 
Jan en Orseltje krijgen drie dochters. Truus komt in 1897, Tine volgt in 1900 en Nettie 
sluit de rij in 1905. Tot 1914 houdt Jan, samen met zijn vrouw en knechten het bak-
kersbedrijf aan. In die jaren neemt tijdens de zomerweken het aantal badgasten al wat 
toe. Jan en Orseltje spelen daarop in en laten hun pand ook als pension geschikt ma-
ken. Maar, omdat de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken houden ze toch ook nog even 
de bakkerij en winkel aan.  
 
Door het oorlogsgeweld, Nederland blijft neutraal, is het aantal badgasten vooralsnog 
beperkt. Vaste kostgangers zijn leerlingen van de zeevaartschool en bovendien jonk-
heer Reinier Otto Groeninx van Zoelen, militair commandant over Schiermonnikoog 
en Rottumeroog. Hij heeft de leiding over enkele tientallen manschappen van Marine- 
en Kustwacht die in barakken, nabij de vuurtoren zijn ondergebracht. Het pension, met 
de naam Friso, is behalve zijn kwartier ook zijn kantoor. De drie dochters van Jan en 



Orseltje verrichten van allerhande hand- en spandiensten in de bakkerij en later ook, 
en in toenemende mate, in het pensionbedrijf.  
 
Groeninx van Zoelen is een charmante marine–
officier van 39 jaar, heeft al vele jaren in Indië 
gediend. Hij maakt indruk, vooral op dochter Tine. 
Dat is wederzijds. Ze is een knappe jonge vrouw 
van 17 jaar met dik donker haar en donkere ogen. 
Tussen beiden bloeit een romance op. Met als 
gevolg dat ze zwanger raakt. Mede naar aanleiding 
van dit incident wordt Groeninx van Zoelen eind 
1916 naar Rottumeroog overgeplaatst. Inmiddels is 
grootmoeder Geertruida – door haar kleinkinderen 
Trui Bep genoemd - van de Langestreek verhuisd, 
naar halverwege de Middenstreek.1 Tine komt bij 
haar grootmoeder in huis wonen, maar dan aan de 
Voorstreek. Reinier en Tine trouwen op 16 januari 
1917 op het gemeentehuis van Warffum. Bij haar 
grootmoeder thuis wordt op 3 mei 1917 hun zoon geboren. Hij krijgt de namen: Mari-
nus Reiner Folkert. Na de geboorte van hun zoon komt Reinier terug op het eiland en 
wordt hij op 7 juli 1917 opnieuw op het eilander gemeentehuis ingeschreven.  
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog wordt de jonkheer als officier van de Admini-
stratie overgeplaatst naar Tandjong Priok, de Marinehaven, nabij Batavia. In de herfst 
van 1920 reist Tine met haar zoon hem achterna. Met Marinus laat ze zich namelijk op 
11 september van dat jaar uit het bevolkingsregister van Schiermonnikoog uitschrij-
ven. De nieuwe bestemming wordt Nederlands-Indië. 
 
Intermezzo: Na 1918 neemt ook in pension “Friso” het aantal badgasten toe. Weldra 
blijkt dat de combinatie van pension en bakkerij moeilijk langer vol te houden is. 
Bakkerij en winkel worden afgestoten. Tot zijn dood, in het voorjaar van 1941, houdt 
Jan Coolen pension, samen met zijn vrouw en vooral ook met hulp van hun jongste 
dochter Nettie. Na zijn dood zet zijn vrouw Orseltje, met een onderbreking tijdens de 
oorlogsjaren, en met hulp van dochter Truus het pension voort. Na haar dood, in 
1950, wordt het pension aan de familie Bouwman verkocht.  
Hun oudste dochter Truus trouwt in juni 1920 met Johan Visser die op schepen van de 
te Amsterdam gevestigde KNSM vaart. Na haar trouwen gaan ze bij haar grootmoe-
der aan de Voorstreek inwonen. Ze krijgen twee dochters namelijk Orsa en Anneke. In 
1928 wordt Johan sluismeester te Zoutkamp. Hij overlijdt in 1966 te Groningen en zij 
volgt hem in 1969 te Delfzijl.  
 
Jongste dochter Nettie heeft tenminste de voorbereidingsklas van de zeevaartschool 
bezocht en trouwt in 1934 met de in 1906 te Amersfoort geboren Jan Gijsbertus Re-
nes. Hij is leerling op de Zeevaartschool te Schiermonnikoog, haalt op het eiland zijn 

                                                             
1 Locatie Melle Hus/familie Siebes; 



derde stuurmansrang en vaart bij Rotterdamse maatschappijen zoals Van Ommeren 
en Van Nievelt & Goudriaan & Co. Hij maakt slechts enkele reizen, krijgt last van zijn 
longen en wordt afgekeurd. In Amersfoort gaat hij in een bedrijf van o.a. keukenin-
richtingen werken, duikt in de oorlog een tijdje onder en werkt na de oorlog tot aan 
zijn pensionering bij de Stichting 1940-1945. Na zijn pensionering keren Nettie en Jan 
samen terug naar Schiermonnikoog en betrekken een huisje naast de “Riich”. Daar 
beleven ze nog enkele gelukkige jaren. Jan gaat echter tobben met zijn gezondheid en 
overlijdt in 1981. Nettie verhuist in 1999 naar het verzorgingshuis “Dongeraheem” te 
Dokkum en overlijdt in december 2000, op 95-jarige leeftijd. De urn met haar as 
wordt, op haar uitdrukkelijk verzoek, op het eiland in het graf van haar grootouders 
Douwe Jans Coolen en Geertruida Drayer bijgezet. 
 
Na aankomst in Indië voegt Tine met hun zoon zich bij haar man, in Batavia. Op 23 
juli 1921 wordt hier haar tweede zoon geboren en onder de naam Jan Jacob Coolen 
ingeschreven. Het huwelijk tussen Tine en Reinier houdt geen stand; een jaar later 
wordt het ontbonden.  
 
Intermezzo: Hun zoon Marinus gaat terug naar Holland en wordt door een tante van 
de familie Groeninx, de Van Heekerens, op hun landgoed Molencate te Hattem opge-
vangen. Marinus doorloopt de hbs te Zwolle en studeert in Delft metallurgie. Hij richt 
een firma op die in metalen scheepsonderdelen is gespecialiseerd, trouwt met een 
dochter uit een familie van Rotterdamse havenbaronnen, krijgt vier kinderen en over-
lijdt te Rotterdam, op 14 januari 2002.  
 
Inmiddels heeft Tine kennis gemaakt met Otto Carl Richard Lochmann van Benne-
kom. Hij is op 7 januari 1898 te Nijmegen geboren. Na zijn middelbare school vol-
tooit Otto – in Indië Ben genoemd - met succes de opleiding voor de Dienst In- en 
Uitvoerrechten & Accijnzen van het Departement van Koloniën te Rotterdam. Hij 
vertrekt eind december 1918 naar Indië. Zijn standplaats wordt Batavia. Na enkele 
jaren neemt hij bij deze Dienst ontslag en werkt vervolgens voor de eveneens in Bata-
via gevestigde Hongkong & Sjanghai Bank. Tine en Ben trouwen in de loop van het 
jaar 1923. Hij wettigt Jan Jacob als zijn eigen zoon. In oktober van datzelfde jaar 
treedt Ben als secretaris-boekhouder in dienst van de Engelse Cultuurmaatschappij 
Pamanoekan & Tjiasem landen (P. & T.).2 De maatschappij bezit een groot aantal 
thee- en rubberondernemingen, als ook een grote sisalaanplant en fabriek, plus kina-, 
koffie- en cacao-aanplantingen, rijstpellerijen en een omvangrijke bosbouw van teak 
en balsa. Bovendien ook kapok, peper en tapioca. Het merendeel van al deze onder-
nemingen bevindt zich op West-Java. Het hoofdkantoor is gevestigd te Soebang, even 
ten noorden van Bandoeng. Door deze nieuwe baan verhuizen Tine met Ben en hun 
zoon Jan van Batavia naar Soebang.  
 
Ben blijkt een rustige en zorgzame man, maar kan soms ook opvliegend zijn. Hij heeft 
één grote passie: schilderen. Hij doet dat eerst met olieverf, later in Nederland met 
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aquarel. Hij heeft er slag van. Meerdere tentoonstellingen volgen. Hun huwelijk wordt 
gezegend met twee jongens. Op 12 mei 1926 komt Henk (Karel Hendrik) – en op 11 
juli 1931 Willem.  
 
Intermezzo: Als 11-jarige jongen blijft Jan na een verlof van zijn ouders in Holland 
achter en komt hij bij pleegouders in Groningen terecht. Hij heeft het er heel gezellig, 
maar Tine vindt het gezelliger dat hij bij oom Jan en tante Nettie in Amersfoort in huis 
komt. Enige jaren heeft hij dan ook bij zijn oom en tante in huis gewoond. In 1938 
gaat hij naar Frederiksoord, een meer op de praktijk gerichte school. Deze school 
blijkt voor hem veel beter te zijn. Na Frederiksoord gaat hij vervolgens in Wagenin-
gen studeren en is daar werkzaam, tot aan  zijn pensionering. 
 
Tine is buitengewoon hartelijk en gastvrij. De in het ouderlijk pension opgedane 
kookkunst, komt haar nu uitstekend van pas. Evenals haar beide zussen, blijkt ook zij 
een voortreffelijke kookster te zijn en inmiddels is ze uitgegroeid tot een knappe en 
aantrekkelijke verschijning.  
 

 
Soebang: Ben en Tine en hun kinderen, Jan en Henk 
 
Ze legt gemakkelijk contacten en in gezelschap vormt ze een vrolijk middelpunt. Een 
graag geziene gast ook op tennisbaan en in de sociëteit. Naast het runnen van haar 
gezin, zo nodig, met straffe hand, heeft ze twee passies: tuinieren en het zelf maken 
van kleding. 
 
Even voordat het gezin in 1937 opnieuw met verlof naar Nederland gaat, bevordert de 
maatschappij Ben tot hoofd van de afdeling Produce & Shipping (verkoop en versche-



ping). Na afloop van dit verlof blijft ook zoon Henk bij hun oom en tante in Amers-
foort achter. Alleen met hun 6-jarige zoon Willem reizen Tine en Ben terug naar In-
dië.  
Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en in december 1941 een Japanse overval 
op Nederlands-Indië onvermijdelijk lijkt, meldt Ben zich bij het Koninklijk Neder-
lands Indische Leger (KNIL). Als zogeheten Landstormer komt hij te Cheribon (West 
Java) bij de afdeling Zware Mitrailleurs. Deze afdeling krijgt de opdracht de haven 
van deze stad te verdedigen. Na de capitulatie, begin maart 1942, en tijdens de terug-
trekking naar Bandoeng, wordt ook Ben gevangen genomen. Als krijgsgevangene 
komt hij eerst in één van de kampen te Bandoeng, daarna in een kamp in de nabij 
Bandoeng gelegen garnizoensstad Tjimahi. Hij moet er voornamelijk corveediensten 
verrichten. Gezien zijn slechte gezondheid, komt hij niet in aanmerking voor een 
overzeestransport naar elders in de Indische Archipel of Birma. 
 
Vanaf het najaar van 1942 zet de Japanse bezetter ook Europese vrouwen en hun kin-
deren gevangen.  
Dat gebeurt ook met Tine en haar zoon Willem.  
Ze gaan op transport en komen terecht in kamp Tjihapit, een woonwijk in het noord-
oostelijk deel van Bandoeng. Willem maakt zich in het kamp zeer verdienstelijk. Hij is 
namelijk bijzonder handig in het organiseren van voedsel van buiten het kamp. In de 
zomer van 1944, Willem is net 13 jaar, wordt hij bij zijn moeder weggehaald en naar 
kamp Baros 5 of 6 overgebracht. Een kamp, in het oostelijk deel van de eerder ge-
noemde garnizoensstad Tjimahi. In de periode juli-augustus 1945 gaat Willem op-
nieuw op transport nu naar het spoorwegkamp te Tjitjalenka. Hij wordt te werk ge-
steld bij de aanleg van een twaalf kilometer lange spoorlijn tussen deze plaats en het 
zuidelijker gelegen Madjalaja.  
 
Nadat Willem in de zomer van 1944 bij zijn moeder Tine is weggehaald, gaat ze zelf 
eind 1944 per trein op transport naar Batavia. Het wordt een lange en verschrikkelijke 
reis, in geblindeerde en overvolle wagons en dan ook nog in een ondraaglijke hitte, 
zonder drinkwater en voedsel. De eindbestemming is, het in het westelijk gedeelte van 
Batavia gelegen, kamp Tjideng. Het is een afgegrendelde woonwijk waarin in het 
voorjaar van 1945 uit geheel Java 10.000 vrouwen en hun kinderen samen zijn gedre-
ven. Vanaf april 1944 voert Japanse commandant Sonei het bevel over dit kamp. Hij 
staat bekend om zijn wreedheid. Om de moed, ook onder deze benarde omstandighe-
den, erin te houden blijft Tine almaar breien. 
 
Door ontbering en ondervoeding en bovendien gebrek aan medicijnen, wordt Tine 
begin 1945 in het, zuidelijk gedeelte van Batavia gelegen, ziekenhuiskamp Sint Vin-
centius opgenomen. Op 25 juli 1945, slechts drie weken voor de Japanse capitulatie, 
overlijdt ze in dit ziekenhuis en wordt op de openbare begraafplaats Petamboeran te 
Batavia begraven. Haar man Ben en zoon Willem overleven de kampen. Na de capitu-
latie krijgen ze bericht dat Tine overleden is. Via het Rode Kruis verneemt ook de 
familie in Nederland dit droevige bericht. Bovendien krijgt Ben in september 1947 
nog een persoonlijke condoleancebrief van toenmalig koningin Wilhelmina.  



 
Haar graf blijkt niet te worden onderhouden. Op verzoek van Henk verzorgt de Neder-
landse Oorlogsgraven Stichting op 14 september 1983 een herbegrafenis op het grote 
Ereveld Menteng Pulo te Batavia. 
 
Gezien hun slechte gezondheidstoestand en het opnieuw op krachten willen komen, 
evacueren Ben met zijn zoon Willem na de capitulatie per hospitaalschip Oranje naar 
Australië. Na een verblijf van ruim een jaar keren beiden echter naar Nederland terug. 
Ben komt op de Nederlandse Bank te Amsterdam te werken. Hij heeft dit niet lang 
gedaan. Zijn oude werkgever benadert hem namelijk met het verzoek naar Indië terug 
te keren en zijn functie op het hoofdkantoor te hernemen. Ben wil niets liever, vertrekt 
in november 1947 opnieuw naar Java en wordt bovendien bevorderd tot hoofdadmini-
strateur. Willem blijft in Nederland achter en wordt, evenals voorheen zijn beide 
broers door tante Nettie en oom Jan in Amersfoort opgevangen. Na een verlof in 1950 
dwingt zijn gezondheid Ben echter voorlopig in Nederland te blijven. Wat inmiddels 
Indonesië heet, blijft hem echter trekken. Wanneer hij zich voldoende opgeknapt 
voelt, gaat hij opnieuw terug. In 1954 hertrouwt hij en keert in 1955 met zijn tweede 
vrouw voorgoed naar Nederland terug. Ze vestigen zich in Voorburg. Tot 1963, hij 
wordt dan 65 jaar, is Ben secretaris van de bevelhebber Bescherming Burgerbevolking 
(B.B.) te Den Haag. Hij overlijdt op 13 september 1970. 
 
Naschrift: Terug in Nederland blijkt dat Willem ernstige psychische problemen aan 
het kampleven heeft overgehouden. Oom Jan en tante Nettie proberen met schier ein-
deloos geduld voor hem, met rust en regelmaat, een thuis te zijn. Hij blijft echter door 
onrust bevangen en gaat, tot grote zorg van zijn vader en de familie, zwerven, heeft 
veel losse baantjes, trekt naar Australië, komt echter meteen weer terug en gaat van 
opvanghuis naar opvanghuis. Een huwelijk wordt een fiasco. Willem lijdt aan achter-
volgingswanen, komt tenslotte in een begeleid woonproject terecht, wordt ziek en 
overlijdt op 21 april 1994, 63 jaar oud. 
 
Eenmaal in Nederland voltooit hun andere zoon Henk de lagere school en de hbs te 
Amersfoort. Nadat hij twee jaar heeft ondergedoken, gaat hij in 1945 naar de toen 
nog zo geheten middelbare koloniale landbouwschool te Deventer, volgt de planters-
opleiding. Als vrijwilliger bij een mobiel team van het Rode Kruis vertrekt hij eind 
1947 naar Indië. Na afloop komt hij, in een zogeheten kortverband, als theeplanter bij 
de eerder genoemde Cultuurmaatschappij te Soebang, waarbij ook zijn vader heeft 
gediend. Hij trouwt in 1950, krijgt twee dochters. Het gezin vertrekt in 1957 voorgoed 
naar Nederland. Henk komt in dienst van Douwe Egberts (DE) te Joure. Ze kunnen 
echter niet wennen aan het Nederlandse klimaat en in oktober 1959 volgt hun emigra-
tie naar Australië. 
 
Met dank aan Henk en Jan van Bennekom, Nettie Renes-Coolen en Piet J. Teensma 
voor aanvullende informatie en/of foto’s. 
 
Filmopnames voor Lentefilm 



 
Naar aanleiding van het artikel over Röntgen in het vorige nummer van ons tijdschrift. 
 
De Leeuwarder Courant maakt ons getuige van de Schiermonnikoogse filmopnamen 
op Pinksterdinsdag3: 
 
Schiermonnikoog, 17 Mei 1921. 
Vanmorgen deed het gerucht op het eiland de ronde, dat er een filmoperateur kwam 
om de meeuwenkolonie en het Pinksterfeest op te nemen. Dat was nu nog eens een 
reuzenbof en wij waren dadelijk vol actie om daarvan meer te zien te krijgen dan een 
puntje van het toestel. Na wat gesnuffel ontdekten we, dat het gezelschap om kwart 
voor 2 de gidsen zou komen halen bij de Burcht, de woning van graaf Bernstorff, de 
eigenaar van Schiermonnikoog. De heer Visser, jachtopziener van den graaf, en een 
helper zouden mee als gidsen om den weg naar de meeuwenkolonie te wijzen. Toen de 
bolderwagen om kwart voor 2 bij de Burcht verscheen, bleek hij aardig vol te wezen. 
Wij werden er met ons vieren ook nog bij gepakt en toen was het dozijn net vol. Daar 
ging het er dus op los in den ter eere van het Pinksterfeest pas geverfden bolderwa-
gen. 
„Zeg, zou er niets kunnen breken aan deze luxe-auto?" informeerde één van de drie 
journalisten belangstellend en boem.... daar lag het rechter achterwiel in het zand. 
Dat was een heele consternatie, maar er gebeurde niets anders dan dat we alle 12 wat 
door elkaar rolden. Met vereende krachten werd het afgeloopen achterwiel er weer 
aangedraaid, maar de schrik zat er bij ons, beide dames, de “burgermoeder" en mij, 
een beetje in. Over den Reddingsweg, aangelegd met het oog op in nood zijnde sche-
pen aan de Oostkust van het eiland, reden we langs den voet der duinen. 
We hoorden van den heer van der Ven, dat deze film het slot moest worden van een 
groote film op folkloristisch gebied, die ongeveer September voor de Koningin en de 
ministers zal draaien, een „Lentefilm van Neêrlandsch volksleven". De vorige episode 
was het hardzeilen in Grouw geweest, andere gedeelten er van waren bij Maastricht, 
Denekamp, Lochem, enz. opgenomen. 
De weg draaide nu door een uitgegroeide duinenrij heen, waar in het midden een 
primitief kerkhof is voor onbekende, aangespoelde zeelieden. Een tak met wat schelp-
jes duidt elk graf aan. Hier werd halt gehouden, de operateur trok vooruit en we zou-
den in vollen draf op onzen bolderwagen gefilmd worden, terwijl we het duinkopje 
omkwamen. 
„Enorm terrein voor een Wild-West film", ontdekte één van de journalisten. 
Even later kwam de operateur terug met het dramatische verhaal, dat er nog niet 
gefilmd kon worden, want dat er door de valpartij wat aan het toestel haperde. Uit 
den wagen werd nu één van de zitplanken geheschen en daarmee werd het schuldige 
koperen plaatje weer platgeslagen. Na dit intermezzo konden we onze filmgezichten 
zetten. Daar ging het dus in galop om het duintje heen, waarachter de operateur zich 
verstopt had. Erg voldaan stonden we op de kwelder te wachten, maar het was alweer 
mis. Ook het toestel had een duw gekregen, dus was onze rit slechts generale repetitie 
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geweest. We moesten dus maar weer terug rijden en nog eens langs het toestel, dat 
weer spoedig gerepareerd was. Het viel echter niet mee om op het smalle duinwegje 
met die volgeladen wagen te keeren en de driejarige passagier kreeg het te kwaad, 
want mamma was bang. Nu ging het echter goed en de operateur werd binnen boord 
geheschen. 
We reden nu op de uiterste duinenrijen aan door een open landvlakte, die in den win-
ter bijna altijd onder water staat. Dit was nog te zien aan het gedroogde blaasjeswier, 
dat overal tusschen de opgroeiende struikjes hing. Nu wipten er de kieviten en kemp-
hanen tusschen het Engelsche gras. Heele troepen witte bergeenden vlogen angstig 
krijschende op, de sterntjes en de brutale roodgesnavelde scholeksters pikten kalmpjes 
door; waarschijnlijk hadden ze een lekkere mossel te pakken, want overal liggen daar 
tusschen de helmpolletjes de fijngepikte mossel- en strandschelpschalen. 
Aan den duinvoet werden we uitgeladen en baggerend door een sterk naar zwavelwa-
terstof-gas riekend moerasje trokken we de duinen in. Gillend vlogen de zilvermeeu-
wen in groote kringen boven onze hoofden en het tumult was op zijn grootst, toen onze 
heele kolonie rondom een gevonden meeuwennest stond geschaard met de drie groote, 
grijs met zwart gestippelde eieren op den vlakken bodem op wat strootjes. 
Daar de operateur het geheel niet geschikt achtte voor film, ging de tocht door naar 
de kwelderweiden, waar een 120 stuks jongvee bijeen staat. Eén van onze tochtge-
nooten kreeg een botanischen aanval en wijzend op de duindoornstruiken, waarin we 
tot de knieën gebaggerd hadden, vroeg hij of dat nu allemaal muurpeper was! We 
brachten hem echter onder allerlei sterke bewoordingen aan het verstand, dat hij over 
een tapijt van muurpeper door de distelige duindoorns was getogen naar het beloofde 
land. 
Ondertusschen waren we weer naar de kwelder gehobbeld, de herder dreef het vee 
samen, de operateur stelde zich op en in een galop ging het door de springende en 
wegvluchtende pinken en vaarzen. Terwijl de kudde weer bij elkaar kwam en het toe-
stel werd opgeborgen, ontdekte één van de tochtgenooten een paar hazen. Nu wemelt 
het overal op de kwelders van hazen, maar dit tweetal voerde al springend en keurig 
op de achterpootjes dansend met de voorpootjes tegen elkaar een luchtigen coquetten 
liefdedans uit. De operateur trachtte ze te naderen, maar ze lieten zich alleen weg-
vluchtende nemen! 
Nu werd het echter hoog tijd om terug te gaan naar het dorp, waar de Pinkstervreugd 
in vollen gang was. De paarden namen een gestrekten draf en de drie passagiers op 
de achterste bank klemden zich in wanhoop aan de kanten vast om niet ergens te wor-
den „verloren". 
De derde Pinksterdag is hier het grootste feest. Toen we dan ook tusschen de bloeien-
de weiden doorgingen, die vol hondekenskruid4 met zijn zacht hyacintengeur en de 
helgele tormentil en ganzerik stonden, bereikten ons al de feestkreten. Een drietal 
Schiermonnikoogsche schoonen in nationaal costuum flaneerde er rond. Juist kwam 
de postwagen met de passagiers van de postboot van den vasten wal aan. Een paar 
angstige dorpsschoonen wilden het griezelige toestel ontvluchten en tuimelden van de 
postkar, overal pakjes rondstrooiend. Zoo staan ze dus vereeuwigd! 
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Na afloop van de kinderfeesten, die hier op den derden Pinksterdag gehouden worden, 
gaan de kinderen allemaal in de wagens en rijden dan uren en uren door het dorp en 
over den dijk, onder veel gejuich en gejoel. Om halfzeven 's avonds gaat de kallemooi, 
waarschijnlijk een verbastering van meiboom, naar beneden. Deze meiboom wordt 
Zaterdagsavonds voor 12 uur geplant op het plein voor hotel van der Werff en bestaat 
uit een langen boom met een dwarsboom er aan. Hierin wordt een gesloten mand 
geheschen, waarin een haan zit met consumptie voor drie dagen. Aan den dwarsboom 
zit aan elk uiteinde een bierfleschje, wat volgens den heer van der Ven verband hield 
met het ouderwetsche plengoffer. Toen de haan, die drie dagen zich geamuseerd had 
met op al het gekraai van de jeugdige Schiermonikoogers te antwoorden, werd neer-
gelaten en uit zijn gevangenis verlost werd, was de film-operateur al weer in actie. 
’s Avonds werd het feest besloten met een zeer bezadigde dorpsdanspartij. De journa-
listen en de heer van der Ven gebruikten de eb den volgenden morgen om het dorp 
eens door te kijken en de afslag aan de Westkust met de aangroeiende zandbanken te 
aanschouwen en om één uur zagen ze het vriendelijk verscholen liggend dorp vanuit 
hun extra boot verdwijnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teunis Jacob Zeilinga 
 



Van Wim Zeilinga kwam een reactie 
naar aanleiding van het verhaal over 
Julius Röntgen in het vorige nummer en 
vooral (dat zal niet verbazen) naar 
aanleiding van het verblijf van de Rönt-
gens in Pension Zeilinga.  
 
De Schiermonnikoger scheepsgezag-
voerder Teunis Jacob Zeilinga (1844-
1927) trouwt op 17-1-1878 met zijn 
nicht Riemada Teunis Danhof (1844-
1882).  
  
De ouders van Teunis Jacob zijn: Jacob 
Abrahams Zeilinga (1805 - 1856), hij is 
winkelier op Schiermonnikoog en beurt-
schipper op Groningen, zijn vrouw 
Meins Remts Danhof (1806 -1892) is 
huisvrouw. 
 
Teunis en Riemada krijgen 3 kinderen, t.w.: Elsje Zeilinga (1879-1956), Jacob Abra-
ham Zeilinga (1881-1935) en Lollina Riemada Zeilinga (1882-1951). 
Jacob Abraham (dir. PTT Ommen) trouwt met Hildegonda Prins. 

  
Een merklap die Elsje had gemaakt in 1889, toen ze 
negen jaar was. 
  
Elsje en Lolina Rimada blijven ongetrouwd.   
Ze wonen aan de Langestreek en hebben een pension 
“Dames Zeilinga”.  



 

  
Voor de deur van het pension Elsje en Lollina  met hun vader en moeder. Op het hek voor zit 
Jacob Abraham. De kinderen daarachter zijn buurtkinderen. 
 
Teunis Zeilinga, is van 1875 tot 1895 lid van het Zeemanscollege Schiermonnikoog 
“De Herkenning”; hij voert vlagnr. 51. 



Hij is kapitein op de galjoot “Fenna”, 157 ton, 1875-1887, gebouwd 1862 bij J.A. 
Hooites te Hoogezand, varend voor W.H. de Wolf te Amsterdam. De “Fenna” wordt 
in 1887 verkocht naar Noorwegen voor fl. 1.650,00. (Bouma) 
  
Teunis is later kapitein op de bark “Neptunus”, 368 ton ex. Ernst & Benno, gebouwd 
in 1868 bij Bucholz te Anklam (D). Varend voor J & S Wiarda te Harlingen. 
  
Van 1896 t/m 1899 vaart hij op hetzelfde schip maar nu als kapitein-eigenaar vanuit 
Schiermonnikoog. 
Het schip wordt in 1899 verlaten en mastloos Frederikshaven binnengebracht (Sweys) 
  
Teunis Zeilinga  sterft  op 14 maart 1927 en ligt begraven op Schiermonnikoog; zijn 
graf is 08/02. 
  
Bijzondere redding van Engelse schipbreukelingen op 30 oktober 1887 
 
Eind oktober 1887 kwam het Engelse stoomschip “Flaxmoss” in het Kanaal bij 
Wight  in moeilijkheden en de opvarenden worden door Kaptein Teunis Zeilinga en 
zijn bemanning gered.  
In het Algemeen Handelsblad van 12 november 1887 stond het volgend bericht: 
 
Redding van schipbreukelingen door een Nederlandsch schip.  
Kapt. Zeilinga, gezagvoerder vau het barkschip Neptunus, toebehoorende aan de firma 
I. en S. Wiarda te Harlingen, bericht uit Antwerpen het navolgende: 
Na Woensdag 26 Oct. te Queenstown order bekomen hebbende voor Antwerpen, kon 
de Neptunus niet voor Vrijdag 28 Oct. vertrekken. Tengevolge harde zuidelijke win-
den waren wij 9 uur ’s avonds met een harden W.Z.W. wind in zee en hadden 
zwaar zeilen om boven Landsend te komen; evenwel de Neptunus loopt goed bij den 
wind, kan goed zeil verdragen, zoodat wij Zaterdagmorgen 4 uur boven Landsend 
waren, en nu ging het flink het Engelsche Kanaal in. Het weder werd langzamerhand 
stiller , wind zuidelijker tot 's avonds 8 uur, toen wij bij Star Point5 waren. In betrek-
kelijk korten tijd kregen wij storm met regen uit het Zuiden en aangezien de wind naar 
den wal was, moesten wij zwaar zeilen, zoodat het groote steng- en stagzeil barstte; de 
wind schoot om 12 uur uit en nu was het weder behoorlijk, maar de barometer daalde 
buitengewoon en reeds ’s nachts twee uur was de wind tot een orkaan aangewakkerd, 
wind W. N. W., alles schudde aan boord en het was of het tuig er uit zoude waaien, 
maar daar de Neptunus voor den wind lag, besloot ik te lensen. De beweging, die het 
schip toen met die geduchte vaart tegen de hooge zeeën in, maakte, is niet te beschrij-
ven en af en toe was het voorschip niet te zien. De hardste kracht van den wind duurde 
tot ongeveer 5 uur, toen hij tot gewonen storm overging. Wij waren toen, des namid-
dags van Zondag bij het eiland Wight, alwaar wij een stoomboot met noodsein zagen. 
Wij hielden bij en zagen dat de stoomboot geen booten meer had en hoorden roepen: 
“Put your boats out”, draaiden bij en goed vertrouwen op onze boot stellende, zetten 
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wij die vooruit, brachten haar in orde en het moet tot eer van mijn scheepsvolk gezegd 
ieder deed zijn plicht, zoodat de boot in een oogenblik gereed was. 
Wij hadden de stoomboot boven den wind, oproeien was onmogelijk, waarop ik sein 
maakte dat stoomboot in lij van ons zou komen; dit werd niet gedaan, de stoomboot 
deed niets dan zijn stoomfluit laten hooren, zoodat wij veronderstelden dat zij niet bij 
machte was iets te doen; en daar alle schepen en stoombooten voorbij gingen, besloot 
ik door kracht van zeilen boven de stoomboot te komen, hetgeen ons in de tijd van 
11/2 uur gelukte. Toen ging onze boot met een lange lijn te water, bemand door mijne 
stuurlieden 1e en 2e en de gebroeders Beintema (de laatsten flinke Harlingers). Ik zeil-
de met de Neptunus, de boot achteraan, dicht langs de stoomboot, schoot zoo langs de 
zijde en wij hadden het genoegen het leven te redden van 11 menschen, die anders, 
zoo er geen andere hulp was komen opdagen, binnen een uur zouden zijn verdronken, 
daar de luiken der stoomboot waren ingeslagen, de pompen verstopt en zij de eigen 
boot met uitzetten had verloren, dus machteloos waren. Onze boot was spoedig weder 
aan boord, alles werd in gereedheid gebracht en wij vervolgden onze reis. 
Reeds den volgenden morgen (Maandag) zette ik op verlangen van den kapitein der 
stoomboot hen allen te Dover aan land. De Neptunus arriveerde 's nachts te Vlissin-
gen. Alles wel. De geredden waren de kapitein ca equipage van het Engelsche  
stoomschip Flaxmoss, komende van Guernsey, beladen met graniet en bestemd naar 
Londen, tehuis behoorende te Lynn. 
 
Pronker schrijft hier over: “De manoeuvres die Kapt. Zeilinga in stormweer verricht 
om met zijn bark Neptunus (met waarschijnlijk slechts 7 of 8 man equipage) de be-
manning van een bij Wight zinkende stoomboot te redden, tonen een stukje zeeman-
schap, waarvoor men zeker respect moet hebben.” 
  
Voor deze daad krijgt Zeilinga van de Engelse regering een kistje, waarop een pla-
quette zit, met een verrekijker; en van De Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen een getuigschrift en een gouden medaille. 



 

 
  
Tekst getuigschrift: 
  
De ZHMRS heeft hare Gouden Medaille en dit getuigschrift toegekend aan T. Zeilinga 
gezagvoeder van het Nederlandsch barkschip Neptunes tot een blijvend aandenken en 
een eervolle belooning voor zijn menschlievend moedig en edel gedrag beloond op 30 
oct. 1887 toen hij met digt gereefde koelte het Engelsch kanaal inlopende eene Engel-
sche Stoomboot met noodseinen op in het gezicht kreeg, er op aan hield, op gedaan 
noodsein bijgedraaide zijne boot uitzette, die met zijne twee stuurlieden en 3 matrozen 
bemand het gelukt hadden de geheele equipage van de stoomboot zijnde de “Flax-
moss”, kaptein James Boor van Guernsey naar Londen bestemd te zamen elf koppen 
te redden. De geredde equipage is den volgende dag door hem te Dover geland. 
Rotterdam, November 1887 



Directie der Z. Holl. Reddingsmaatschappij tot Redding van Schipbreukelingen. 
J.J. v.  Lavier van Kleef, President en J.G. Scheermaeker, secretaris. (omschrijving 
namen niet zeker) 
 
Verantwoording 
Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds 
Pronker, T.F.J. - Het Barkschip Amicitia“, blz. 61 tot 64. 
  
 
 
Een schipbreuk op Schiermonnikoog in 1777 
 
J.P.A. Wortelboer  
 
Dat perzoonlijk voor ons gecompareert en erscheenen zijn, de E. Jacob Dojes en Mar-
gijn Geerts Ehl. hier in Groningen woonagtig ter eener en d’coopman IJzebrand Roe-
lofs Hoekzema & vrouw ter andre zijde welke beleden met elkanderen te zijn geac-
coordeert en over een gekomen, over een smak schip genaamt de Juffer Derkijn, zoo 
als door Jacob Dojes is bevaren en nu laast op het Eijland Schir munnikoog is ge-
strand, en door de koopman IJ.R. Hoekzema door vlijt en costing daar afgebragt en 
hier tot Groningen op de werf van Court Theunis Nienhuis is zittende om gerepareert 
te worden, over welke gemelde schip de comparanten verklaarden te zijn over een 
gekomen op naar volgende wijze, eerstelijk tax zeeren zij het schip en goed, zoo als nu 
bevonden word, op een somma van twee duizent vijfhondert car: gulden, waar van de 
coopman IJ.R. Hoekzema voor gedaane uitgaven om ’t schip van strand te brengen als 
anders, volgens rekening koomt een somma van twalf hondert gulden, ten tweeden 
bekenden Jacob Dojes & Margijn Geerts in de bestendigste forma rechtens te verko-
open op en over te dragen, hunne gerechtelijke halfscheijd van boven gemelde smak 
schip met zijn toebehoren voor een somma van seshondert&vijftig gulden aan 
d’coopman IJ:R: Hoekzema en vrouw als zijnde door den zelven ten vollen voldaan, 
doende uit dien hoofde absoluit en zonder eenige reserve quiteeren, en de zelve stellen 
in het volle pozes van eijgendom om daar mede te kunnen en mogen doen als een 
ware eijgenaar geoorlooft is, te doen; nog bekennen Jacob Dojes en Margijn Geerts bij 
slot van reeken an de coopman IJ:R: Hoekzema en Vrouw schuldig gebleven te zijn, 
een somma van tweehondert gulden, welke penni(n)gen de koopman IJ:R: Hoekzema 
& Vrouw beloofden an haar te zullen laaten behouden zoo lang als gemelde Jacob 
Dojes en Margijn Geerts zal wel gevallen, alles onder verband als na rechten, en onder 
afstand van alle bedenkelijke exceptien desen eenigsints contrarieerende in specie zij 
comparantinne van de vrouwelijke ben: sen: cons:  vellejani auth: zij qua mulier, van 
welkers inhoud zij verklaarde wel te zijn geinformeert, in oirconde der waarheijd en 
tot verstenisse dezes. 
Aldus voor mij beleden in Gron: den 4 junij 1777 
J. Altorphius 
(geregt  lib: 173, fol: 24verso) 



 
(bron: RHC Groninger archieven, toegang 1534, inv. nr. 3679 (oud r.a. IIIij, 79) 
Met dank aan Sebo Abels, die zo vriendelijk was deze akte onder mijn aandacht te 
brengen. Hij kent mijn belangstelling voor de geschiedenis van Schiermonnikoog). 
  
verklaring van enkele van bovenstaande woorden: 
ehl: = ehelieden; echtgenoten 
costing: kosten 
afgebragt: vlot getrokken 
car: gulden: carolus gulden 
pozes: bezit 
de vrouwelijke ben: sen: cons: vellejani auth: zij qua mulier : deze tekst heeft betrek-
king op het Senatus Consultum Vellaeanum, uit het midden 1e eeuw na Christus; dit 
besluit beoogt vrouwen bescherming te verlenen door haar het “tussenbeidekomen” te 
verbieden; zij mogen zich niet ten bate van anderen verbinden. Dit betekent: zij mo-
gen zich niet borg stellen, niet ten bate van een ander zich hoofdelijk met hem verbin-
den, niet verpanden voor andermans schuld, niet door middel van novatie iemands 
schuld overnemen en hem aldus bevrijden. Rechtshandelingen door de vrouw in strijd 
met het verbod verricht zijn wel geldig, maar tegen acties daaruit kan de vrouw de 
exceptio senatus consulti Vellaeani opwerpen. Een dergelijke rechtshandeling is als-
dan vernietigbaar. Om dit te voorkomen werd in de akte door de vrouw reeds afstand 
gedaan van de mogelijkheid zich op dat besluit te beroepen. 
Door de receptie van het romeins recht in de Nederlanden  is het verklaarbaar, dat aan 
het slot van talloze akten wordt geconstateerd, dat de vrouw afstand heeft gedaan van 
haar recht om zich op dit besluit te beroepen. 
(grotendeels ontleend aan: Romeins Privaatrecht, door dr. M. Kaser en mr. F.B.J. 
Wubbe, vijfde druk, pag. 274) 
 
Samenvatting 
 
Jacob Doijes was schipper op het smakschip de Juffer Derkijn en was daarmee in het 
voorjaar van 1777 gestrand op Schiermonnikoog. 
IJ. R. Hoekzema heeft het gestrande schip weer vlot gekregen. 
Het schip is naar de stad Groningen gesleept en ligt nu op de Grote Scheepstimmer-
werf, de Noorderwerf, binnen Groningen, waarvan Coert Teunis Nijhuis of Niehuis de 
werfbaas is.         
Jacob Doijes en diens echtgenote waren voor de helft eigenaar van dit schip, terwijl 
Hoekzema eigenaar was van de andere helft. 
In onderling overleg hebben zij de waarde van het schip getaxeerd op f. 2.500,--; 
daarvan ontvangt Hoekzema vooraf f. 1.200,-- voor zijn werkzaamheden m.b.t. het 
vlot brengen van het schip; er resteert dan nog  f. 1.300,--, waarin beide partijen ge-
rechtigd zijn voor de helft, of f. 650,--. 
Jacob Doijes en vrouw dragen hun helft voor f. 650,-- over aan Hoekzema, die daar-
mee de volle eigendom van het hele schip verwerft. 



Er resteert een schuld van f. 200,-- van Jacob Doijes en vrouw aan Hoekzema; waar-
schijnlijk betreft dit een nog bestaande geldlening terzake van de financiering bij de 
aankoop destijds van het schip; partijen komen ten aanzien van die schuld overeen, dat 
die eerst zal worden afgelost wanneer de debiteuren, Jacob Doijes en vrouw dat zal 
welgevallen. 
 
Winkler Prins 
 
Hilbert G. de Vries 
 
In 1868 (nu 150 jaar geleden) 
verscheen het boekje van A. 
Winkler Prins – Geschiedenis en 
beschrijving van het eiland 
Schiermonnikoog.  
Het was uitgegeven bij Loman & 
Verster in Amsterdam en telde 109 
blz. Op de titelbladzijde staat het 
jaartal 1867 – misschien komt dat 
omdat de tekst van het boekje in 
1867 is afgedrukt in het tijd-
schrift “Nederland, verzame- ling 
van oorspronkelijke bijdragen van 
Nederlandsche letterkundigen”, 
eveneens een uitgave van Lo-
mans & Verster. 
Het is omstreeks 1975 ge-
geven door Ad. C. de Haan (in de-
ze heruitgave is achterin een 
kaart van het eiland opgeno-
men – die niet voorkomt in de 
oorspronkelijke uitgave van 
1868).  
 
Het boekje van Winkler Prins was niet het eerste boekje over de geschiedenis van 
Schiermonnikoog – dat was het boekje ‘Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewo-
ners, geschetst’ door F. Allan, uit 1856 (zie ook ’t Heer en Feer, jrg. 16 (2014), blz. 5 
t/m 16) – maar het was wel veel uitgebreider: Allan heeft 31 blz. en Winkler Prins 112 
blz. Ook kan men wel stellen dat de Geschiedenis en beschrijving een meer professio-
neel-historische uitstraling heeft dan  het boekje van Allan (die niet voor niets het 
woord ‘geschetst’ gebruikte!). 
 
Anthony Winkler Prins werd op 30 januari 1817 geboren in Voorst als zoon van de 
arts Jacob Prins en diens echtgenote Johanna van Marle Winkler; hij was de oudste 
van drie kinderen: na hem werden nog twee meisjes geboren.  



In 1830 werd Jacob Prins huisarts op Schiermonnikoog (wat hij tot 1858 zou blijven). 
Anthony was dus dertien toen hij op het eiland kwam; hij heeft even op Schiermon-
nikoog gewoond totdat hij naar Vianen, en later Gorinchem, ging om daar voortgezet 
onderwijs te volgen. In de vakanties kwam hij geregeld nog op het eiland Vervolgens 
ging hij studeren in Utrecht: wis- en natuurkunde en klassieke letteren. In beide vak-
ken legde hij in 1837 en 1838 het kandidaatsexamen af; waarna hij een theologiestudie 
begon aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam. Ook legde hij zich toe op het 
schrijven van gedichten.  
In 1841 werd hij beroepen in de Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd (bij Heerenveen); 
hier bleef hij tot 1850 en vertrok toen naar de Doopsgezinde Veendam/Wildervank 
waar hij tot 1882 het predikantsambt vervulde. Op 30 april 1847 trouwde hij met Hen-
riëtte Rensina Klijnsma; 5 februari 1849 werd hun eerste zoon geboren – in totaal zou 
het gezin negen kinderen tellen, waarvan de tweede zoon, Vincent, op 3 september 
1864, na een langdurige en ongeneeslijke ziekte op 14-jarige leeftijd overleed.  
Hij bleef veel gedichten schrijven en beschouwingen over poëzie, maar ook vele bro-
chures eb krantenartikelen over allerlei onderwerpen. 
In 1849 schreef hij een verhaal ‘Het duivelsvuur van Schiermonnikoog’, als feuilleton 
in de Provinciale Friesche Courant; het werd in 1895 in druk uitgegeven, als boekje 
dat toen 10 cent kostte.  
 
De Historie van Schiermonnikoog; Feiten & Fictie  
 
Hans Vugts 
 
De heer Hendo Teensma presenteerde het boek aan het einde van de jaarvergadering 
van onze vereniging, 24 februari j.l. De auteur gaf, enigszins geëmotioneerd, een korte 
beschrijving van zijn boek. Na jarenlange arbeid was dus uiteindelijk zijn boek vol-
tooid en gedrukt op eigen kosten. Uit zijn presentatie bleek dat de historische be-
schrijving van Schiermonnikoog door zijn voorgangers her en der de waarheid nogal 
geweld werd aangedaan en het woord falsificatie viel nog wel eens. 
Op 28 februari werd in het Gemeentehuis het eerste exemplaar uitgereikt aan Ineke 
van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. De uitreiking werd voorafgegaan met 
een dia presentatie in aanwezigheid van veel genodigden. 
Het boek dat 176 pagina’s bevat, is uit twee delen opgebouwd. Het eerste deel laat 
zien dat de beschreven historie van ons eiland nogal verschilt met de bekende publica-
ties op dit gebied. In het tweede deel van het boek wordt een reeks bewijzen gepresen-
teerd die aantoont dat veel publicaties op fictie zijn gebaseerd. 



 
Na een uitgebreide inleiding wordt 
In het eerste deel veel aandacht 
besteed aan het regime van de 
Stachouwers. In 1640 kocht Johan 
Stachouwer het eiland, wellicht 
om uiting te geven aan zijn welge-
steldheid. Dat werd in die tijd 
vaak gedaan: pronken met je rijk-
dom. Teensma verwijst daarbij 
naar het onderzoek van Foskea 
van der Ven, dat in 1993 werd 
gepubliceerd. 
Door de storm van 31 december 
1720 werd een deel van de huizen 
in Westerburen verwoest. De 
bewoners moesten verhuizen rich-
ting het oosten en daarom werd 
door  CM Stachouwer een veror-
dening opgesteld met regels voor 
de nieuw te bouwen huizen. De 
weergegeven verordening is leer-
zaam om te lezen en te zien hoe 
precies Stachhouers wildgroei aan 
banden wilden leggen. 
De afslag aan de westkant van het 
eiland is op de kaarten van Dona-

ma van 1732 en 1735 goed te zien. 
De stormen hadden ook veel schade toegebracht aan de kapen en in 1731 werd op-
dracht gegeven om de kapen op het eiland te herstellen. In de zomer van 1732 zijn 
deze hersteld. Omdat het hout van de wal moest komen werd dit een kostbare onder-
neming en Teensma laat dat in een opgezochte nota zien. De ruim 400 gulden die het 
karwei kostte was vergelijkbaar met de prijs van een huis. Maar daarvoor had je dan 
ook een kaap van 30 meter hoog en een breedte (onderaan) van 15 meter. 
Vanwege de dynamiek van het waddengebied dat zich uitte in de afname van het ei-
land en het verplaatsen van de vaargeulen, moesten de bakens en tonnen verzet wor-
den en kostte wederom veel geld. 
De auteur laat zeer uitgebreid zien hoe het eiland zich verder ontwikkelde. Bijvoor-
beeld de buurtschappen, een viertal, worden tot in detail beschreven. Evenzo de stre-
ken en de kadastrale ontwikkeling van de percelen. De demografische ontwikkeling 
wordt op de voet gevolgd en sluit het eerste deel van het boek af. 
Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling van de auteur was om de vroegere buurt-
schappen te beschrijven kwam hij gaandeweg tot de conclusie dat Durk Reitsma er 
maar een potje van gemaakt heeft. Teensma gebruikt de term falsificaties die hij in het 
tweede deel, Feiten & Ficties,  uitgebreid uit de doeken doet.  



De kaart FKK 12900, Het Eiland en Vrije Heerlijkheid Schiermonnikoog, uit 1769 is 
een vervalsing, dat onder anderen blijkt uit twee gevonden werktekeningen en zeer 
gedetailleerde waarnemingen. Dit uitgebreide onderzoek neemt wel 25 pagina’s in 
beslag.  
Verder wordt aangetoond dat de datering van het hotel “van der Werff” anno 1726 
door Reitsma, terwijl door de auteur wordt aangetoond dat dit 1756 moet zijn, en toen 
het alleen maar een rechthuis was. 
De in onze vereniging bekende Kaperskaart (FKK  758) en Donamakaarten uit 1732 
en 1735, kaartnummers FKK 13212 en KKK 13213, worden vervolgens aan een on-
derzoek onderworpen. De Kaperskaart blijkt een vervalsing te zijn. Deze filering 
neemt 19 pagina’s in beslag. 
Aansluitend hierop komt de kaart van Hendrik Lammerertsz. aan bod. Deze kaart is in 
geen enkel archief terug te vinden. De kaart zou zijn overgetekend van een kaart in 
bezit van een Zoutkamper. 
Maar daarvoor is geen bewijs te vinden. Enfin, in vier pagina’s beschreven speurwerk 
wordt deze kaart naar het rijk der fabels verwezen. 
Als laatste in deze serie wordt kaart FKK 1193 onder de loep genomen. Ook hier is 
weer van alles te doen en eindigt weer in negatieve zin met betrekking tot de bewerin-
gen van Reitsma. 
Het boek eindigt met onderbouwde kritiek op diverse publicaties van Reitsma, een 
samenvatting en een aantal bijlagen. 
Het boek is prachtig uitgevoerd, gedrukt op zwaar papier waardoor het vele beeldma-
teriaal goed tot zijn recht komt. Vooral de (zee)kaarten en de oude archiefstukken zijn 
een feest om naar te kijken. 
 
De Historie van Schiermonnikoog; Feiten & Fictie 
ISBN 978-90-828105-0-9 176 pagina’s 
Te koop bij Kolstein, prijs € 24,50 
 
Valt de boodschap van Teensma niet te pruimen? 
 
Arend Maris 
 
Op 24 februari j.l. is een belangwekkend boek gepresenteerd. Ik bedoel de uitkomsten 
van een diepgravend, in diverse archieven, uitgevoerd onderzoek door de heer H.D. 
Teensma. Vooraf had hij o.a. in De Dorpsbode al aangekondigd dat deze publicatie 
voor menigeen een schokeffect ten gevolge zal kunnen hebben. En dat had het tijdens 
het lezen bij mij ook. Zelf heb ik nooit de ambitie gehad om een dergelijk onderzoek 
uit te voeren en had ik, weliswaar met de nodige reserves, aangenomen wat de gang-
bare versie was over het ontstaan van het huidige dorp. Kwam het ter sprake, dan 
vertelde ik dit als een gegeven. Dat was nu juist voor Teensma aanleiding om dit ge-
geven aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Met als resultaat dat deze gangbare 
aanname merendeels, als bezijden de feitelijkheid, ontmaskerd is. Dat is de grote winst 
van deze studie en is geschiedenis zoals het, naar mijn mening, zou moeten zijn.  
 



Wat Teensma weergeeft is dan ook slechts een mijlpaal, geen eindpunt.  Of, zoals 
streekarchivaris Jongsma in het voorwoord schrijft: De geschiedenis bestaat immers 
niet. Elke tijd en elke onderzoeker kleurt mede de uitkomsten. Met Jongsma hoop ik 
dan ook vurig dat deze publicatie zal worden aangegrepen voor een verdere doorden-
king in, zo mogelijk, vervolgstudies.  
 
Op Schiermonnikoog zelf is het na presentatie van deze studie doodstil gebleven. Wat 
mij opvalt is dat de inhoud onbesproken blijft, maar des te meer de wijze waarop 
Teensma, en dan vooral in deel 2 van zijn publicatie, de gevestigde lokale positie van 
Reitsma op historisch gebied merendeels aan flarden schiet. De wijze waarop Teens-
ma dat doet wordt afgekeurd. Daardoor lijkt het er nu op dat de boodschapper  van een 
slechte tijding de tongen losmaakt en de inhoud van de boodschap als het ware taboe 
wordt verklaard.   
 
Gezien deze reacties en mede door zijn ziekte, waarin overigens thans het toekomst-
perspectief verrassend gunstig lijkt, heeft Teensma, samen met zijn vrouw, besloten 
het eiland te verlaten. Zij gaan terug naar het vasteland.6 
Daarmee komt een abrupt einde aan allerlei nog nader uit te voeren onderzoeksvoor-
stellen die hij op papier heeft gezet en aan het bestuur  van de Cultuur Historische 
Vereniging ’t Heer en Feer heeft voorgelegd. Uitvoering zal hij zelf niet meer doen. 
Daar hij is hij duidelijk in.  
Zonder overdrijving, zou dan ook, vanuit historisch oogpunt gezien, gesteld kunnen 
worden dat zijn verhuizing  een gevoelig verlies voor Schiermonnikoog betekent 
 
 
Foto’s eilander zeevaartschool gezocht 
 
Arend Maris 
  
Als het overleg met het bestuur van de cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer 
succesvol verloopt en financiering rond te krijgen is, zal nog dit jaar een publicatie 
over de eilander zeevaartschool verschijnen. In de eindfase, waarin ik mij nu bevind, 
ben ik nog naarstig op zoek naar foto’s van de volgende personen en een bepaald 
muziekgezelschap.  
 
01. M.J. Tunteler, schoolhoofd, openbare lagere school van1834-1871; tevens vanaf 
1859 tot zijn overlijden in 1889 president van het Schiermonnikoger Zeemanscollege 
& Pensioenfonds; 
02. J.R. van Duinen, huisarts op het eiland, vanaf het begin van de jaren zestig tot 
1869; 
03. H.H. Baudet, leraar moderne talen aan de zeevaartschool van 1902-1920; 
04. C.J. Brakel , schoolhoofd van de christelijke lagere school aan de Badweg en 
leraar talen aan de zeevaartschool van 1920-1934; 
                                                             
6 Inmiddels zal dit plaats hebben gevonden. 



05. W. Mosselman, huisarts en leraar verbandleer aan de zeevaartschool van 1930 tot 
halverwege de jaren dertig; 
06. Catharina Zeeff, bezoekt de zeevaartschool in de jaren 1927-1929; 
07. Wietske (Wia) de Haan, dochter van directeur De Haan; bezoekt de zeevaartschool  
in de jaren 1932 en 1933; 
08. Tjeerdtje Visser, schoonmaakster zeevaartschool vanaf 1922-1934; 
09.The Seaside Melodians, muziekgroep bestaande uit eilanders en jongens van de 
zeevaartschool; 
10. Op de laatste dag voor sluiting in juli 1934 wordt met behulp van de KNZHRM de 
oefensloep van de zeevaartschool van de Rede naar het dorp vervoerd. Is deze gebeur-
tenis in een foto vastgelegd? 
 
Heeft u van een van de bovengenoemde foto’s of misschien ook foto’s van met name 
nog andere leraren van de zeevaartschool in uw verzameling, dan ben ik u intens 
dankbaar als u contact met mij opneemt. 
Mijn adres: Arend Maris, Middenstreek 17, 9166 LL Schiermonnikoog; telefoon-
nummer: 0519-531571; 
Mailadres: arendmaris@hotmail.com 
 
 
Seizoensverandering kweldervegetatie 
 
Anton Vrieling 
 
Het bijhouden en verklaren van seizoensveranderingen in vegetatie wordt ‘fenologie’ 
genoemd. De studie van fenologie is van belang om te begrijpen wat de invloed van 
klimaat en klimaatsveranderingen is op vegetatie, en daardoor ook op dieren zoals 
trekvogels die vegetatie nodig hebben als voedsel. Als temperaturen in de lente hoger 
worden, kan vegetatie zich eerder ontwikkelen, of kunnen kwelderplanten zoals lams-
oor eerder gaan bloeien. 
Met behulp van tijdreeksen van satellietbeelden kan een schatting van de fenologie 
gemaakt worden voor grote oppervlakten. Een veelgebruikte parameter om fenologie 
met satellietbeelden te kwantificeren is bijvoorbeeld door per locatie (pixel) het tijd-
stip te bepalen waarop de ‘groenheid‘ 50 procent bedraagt van het maximale groen-
heid in dat seizoen, dat wil zeggen het moment waarop vegetatie een sterke groei 
doormaakt. Groenheid betekent dat fotosynthese plaatsvindt, en dit kan goed ingeschat 
worden door indices die gebruik maken van een karakteristieke eigenschap die geme-
ten wordt door satellieten: veel reflectie in het nabij-infrarood, en lage reflectie in het 
rood. Doordat frequente wolkenvrije satellietobservaties nodig zijn voor een goede 
beschrijving van seizoensveranderingen in groenheid, werden tot voor kort grofschali-
ge satellietbeelden gebruikt met pixels van 250 bij 250 meter of grover. Het voordeel 
van dergelijke beelden is dat ze dagelijks opgenomen worden zodat er per pixel ge-
noeg wolkenvrije observaties overblijven om tijdspatronen te zien.  
 

mailto:arendmaris@hotmail.com


In het kader van een groter onderzoek gefinancierd door de Europese ruimtevaartor-
ganisatie (ESA) voor de periode 2015-2017 is er op Schiermonnikoog gekeken naar 
mogelijkheden om fenologie te schatten op fijnere schaal met nieuwe satellietsenso-
ren. Dit heeft geresulteerd in twee artikelen in wetenschappelijke tijdschriften:  
Vrieling A, AK Skidmore, T Wang, M Meroni, BJ Ens, K Oosterbeek, B O’Connor, R 
Darvishzadeh, M Heurich, A Shepherd, & M Paganini (2017). Spatially detailed re-
trievals of spring phenology from single-season high-resolution image time series. 
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 59: 19-30  
Vrieling A, M Meroni, R Darvishzadeh, AK Skidmore, T Wang, R Zurita-Milla, K 
Oosterbeek, B O’Connor & M Paganini (2018). Vegetation phenology from Sentinel-
2 and field cameras for a Dutch barrier island. Remote Sensing of Environment in 
press  (deze moet nog een issue toegewezen krijgen)  
 
Een goed voorbeeld van dergelijke sensoren zijn de twee Europese Sentinel-2 satellie-
ten die momenteel elke 10 dagen vier beelden van Schiermonnikoog (en overal ter 
wereld minstens één beeld per vijf dagen) maken met pixels van 10 bij 10 meter. Het 
eerste artikel toont voor het jaar 2015 aan dat fijnschalige kartering van fenologische 
parameters mogelijk is , gebruikmakend van voorlopers van de Sentinel-2 satellieten 
(SPOT5 en RapidEye). Dit leverde gedetailleerde ruimtelijke patronen op voor vegeta-
tie op het eiland. Naast patronen binnen de natuurlijke vegetatie, was ook de relatief 
late vergroening op mais-percelen duidelijk waarneembaar. Ook hebben wij in dit 
artikel een vergelijking gemaakt met fenologie geschat uit grofschalige satellietbeel-
den. Deze vergelijking liet zien dat de ruimtelijke variabiliteit in fenologie die we op 
Schiermonnikoog aantreffen niet goed beschreven wordt door dergelijke beelden.  
De tweede studie maakt gebruik van beelden van de eerste Sentinel-2 satelliet (ge-
naamd Sentinel-2A) die gelanceerd is op 23 juni 2015. Met deze beelden hebben we 
voor elk 10x10 meter pixel de groenheids-ontwikkeling van de vegetatie beschreven 
tussen februari 2016 en februari 2017, deze gemodelleerd met wiskundige functies, en 
daaruit fenologische parameters bepaald en gekarteerd. Ook beelden met gedeeltelijke 
wolkenbedekking over Schiermonnikoog zijn hierbij nuttig, uiteraard alleen voor de 
pixels die in zo’n beeld vrij van wolken of wolkenschaduwen zijn. Gemiddeld resul-
teerde dit in 27 waarnemingen per pixel. Grondwaarnemingen van seizoensverande-
ringen in kweldervegetatie zijn verkregen door camera’s die we op palen hebben geïn-
stalleerd in mei 2015. Deze RGB camera’s maken dagelijks meerdere foto’s van de-
zelfde vegetatie, om veranderingen in groenheid bij te houden van een klein stukje 
vegetatie. De meeste camera’s staan vlak voor Willemsduin opgesteld verspreid over 
verschillende vegetatie-types. We konden zo ook fenologie parameters schatten door 
te kijken naar groenveranderingen in de foto-tijdreeksen van de camera’s, en deze 
vergeleken we vervolgens met de parameters verkregen uit de satellietbeelden. Hoe-
wel deze een sterke gelijkenis vertoonden, waren er ook verschillen die we groten-
deels konden verklaren door de andere inkijkhoek; de satelliet kijkt recht van boven, 
de camera’s van opzij. Dit zorgt voor verschillende groenheids-schattingen, vooral 
indien bloei of grasaren aanwezig waren. Desalniettemin liet deze studie zien dat de 
Sentinel-2 goede mogelijkheden biedt om gedetailleerd onderzoek te doen naar feno-
logie. 



 
Aan de Universiteit Twente zal dergelijk onderzoek voortgezet worden. De mogelijk-
heden zijn verder verbeterd sinds op 7 maart 2017 ook de identieke Sentinel-2B satel-
liet gelanceerd is, en dus nog frequenter beelden beschikbaar komen. Naast Schier-
monnikoog bestuderen we bijvoorbeeld ook savanne-gebieden in Kenia die twee keer 
in het jaar een veel korter groeiseizoen hebben. Hoewel er momenteel geen financie-
ring is voor dit onderzoek op Schiermonnikoog, is onze intentie om de studie voort te 
zetten zodat we ook verschillen in fenologie tussen de jaren kunnen analyseren en 
verklaren. Dit houdt ook in dat de camera’s op de kwelder voorlopig doorgaan met 
waarnemen. 
 
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Anton Vrieling 
van de Universiteit Twente: a.vrieling@utwente.nl 
 
Correcties en aanvullingen 
 
Van Els Claessens:  
In jaargang 20 (2018) nr. 1 staat een artikel i.v.m. de overname door de monniken van 
Herberg Rijsbergen. In de tekst staan twee storende fouten, die bij deze worden gecor-
rigeerd: 
- Rijsbergen werd in vroeger tijden niet alleen "De Burg" genoemd maar ook "De 
Burcht". 
- het pand werd in 1992 niet gekocht door Els Claessens, maar door haar en haar broer 
Victor Claessens samen. 
 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*Teensma, H.D. – Historie van Schiermonnikoog; feiten en fictie. Schiermonnikoog, 
Stichting Genealogie en Historie Schiermonnikoog, 2018. 184 blz. 



 
(Natuurlijk had deze vermelding al in 
het vorige nummer moeten staan – 
het boek was eind februari door de 
schrijver al aangeboden aan de bur-
gemeester. Het was wel vermeld op 
de facebook-pagina van ’t Heer en 
Feer, maar stom genoeg niet in het 
tijdschrift!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*’Duinherstel door dier en mens’; Leeuwarder Courant, 14 april 2018, blz. 23. 
Over werkzaamheden in het duingebied; interview met boswachter Jan Willem Zwart. 
 
*’Schiermonnikoog in het hart’; Leeuwarder Courant, 24 april 2018, blz. 29. 
Over het (foto)boek ‘Schiermonnikoog-De vesting’, van Luca Solari. 
 
*Solari, L. – Schiermonnikoog-De vesting/The fortress; met teksten van M. Deen. 
2018. 350 blz. 
 
*In ‘Vrouwen van verzet’, Volkskrant Magazine, 5 mei 2018, blz. 36-37: een inter-
view met Joke Folmer. 
 
*’Kallemooi wijst klachten rond haan van de hand’; Leeuwarder Courant 11 mei 
2018, blz. 25. 
Interview met drie leden van de Kallemooi-commissie. 
 
*’Zending is meer dan Zalando-pakket’; Leeuwarder Courant, 18 juni 2018, blz. 25. 
Over Bart Sikkema en zijn werk voor Wycliffe Bijbelvertalers. 
 
*’Met elkaar hebben wij er belang bij dat het goed gaat op Schier’, WPDetails #02, 
blz. 32-33, ondernemer in beeld: Fietsenverhuur Soepboer. 
‘Krant alleen later bij steiger onder water’, WPDetails #04, blz. 30-31, ondernemer in 
beeld: Peter-Arnold Kolstein. 
WPDetails #04, blz. 52, Vaste reiziger in beeld: Lieuwe Klabbers. 



 
*‘Galeriehoudsters bruisen van kunstzinnige ideeën’,  WPDetails #05, blz. 38-39, 
ondernemer in beeld: Coba Harthoorn en Klaske Noordenbos. 
‘Bereikbaarheid Schiermonnikoog’, WPDetails #05, blz. 22-24. 
 
*Vrieling, A. et al - Vegetation phenology from Sentinel-2 and field cameras for a 
Dutch barrier island; Remote Sensing of Environment, 2018. 13 blz. 
 
*Vrieling, A. et al - Spatially detailed retrievals of spring phenology from single-
seasonhigh-resolution image time series; International Journal of Applied Earth Ob-
servation and Geoinformation 59 (2017) 19–30 (met dank, voor dit en het vorige arti-
kel, aan Stef van der Kluit). (zie het artikel van Vrieling in dit nummer). 
 
*’IJs met een eilandsmaak, smaakmaker van Schiermonnikoog’; Waddenmagazine, 
juni 2018, blz.18-19. 
Over Co Huijbrechts en zijn ijs. 
 
*’De bleekneusjes van Schiermonnikoog’, Leeuwarder Courant, 27 juli 2018, blz. 2-3.  
Interview met Annelies van der Geest (Sint Egbert) en Reina Bakker (Elim). 
 
*’In het klooster leer je kijken’, Leeuwarder Courant, 27 juli 2018, blz. 25. 
Interview met Hein Blommestijn, karmeliet en monnik op Schiermonnikoog, over zijn 
boek met teksten van Titus Brandsma. 
 
Verenigingsnieuws 
 
Verslag vergadering 21 juli 
 
Terwijl de zon voor de zoveelste dag op rij zich van haar beste kant liet zien en me-
nigeen dan ook verkoeling zocht op ons mooie strand, hield ’t Heer en Feer een bij-
zondere ledenvergadering in haar documentatiecentrum, onder het dak van het Dorps-
huis waar de temperatuur op een dag als deze moeiteloos tot het onaangename stijgt.  
De opkomst was boven verwachting groot ( bovendien: veel afwezigen hadden ge-
zorgd iemand te machtigen om te stemmen), het werd gezellig vol, de temperatuur 
steeg nog verder maar niemand gaf een krimp. Reden van de vergaderring was de 
noodzaak nieuwe bestuursleden aan te nemen, want door het vertrek van Erik Ger-
brands als voorzitter vanwege zijn functie als wethouder was het bestuur gekrompen 
tot drie leden, die dan ook niet veel méer konden dan de boel in de lucht houden. Etty 
van der Veer en Joyce van Bon hadden zich afzonderlijk als kandidaat gemeld maar 
gaven in gesprekken met het bestuur aan graag samen in het bestuur aan het werk te 
gaan, met als doel: nieuw elan, meer leden, verbindingen leggen, lijnen uitzetten en 
last maar allerminst least: zich inzetten voor goede huisvesting. Het bestuur zag daarin 
voldoende reden hen beide voor te dragen als kandidaten. Het bestuur vindt vijf per-
sonen, waarvan twee nieuwe, vooralsnog ook genoeg om mee verder te gaan. Een van 
de redenen om andere kandidaten die zich meldden niet nú voor te dragen. Zowel 



Joyce als Etty hebben een langdurige verbinding met het eiland. Joyce is ingetrouwd 
in een eilander familie, Etty woont hier al lang, haar overgrootvader was hier hoef-
smid, haar vader “zomerarts” in de 60-er jaren van de vorige eeuw. 
Beide dames werden met overgrote meerderheid in het bestuur gekozen. 
 
Na afloop van de ledenvergadering heeft het bestuur een korte vergadering belegd om 
de taken te verdelen. Dat was een opgave die weinig tijd vroeg. Men was het snel 
eens: Joyce van Bon voorzitter, Etty van der Veer vice-voorzitter. Om kwart over vier 
werd ook deze vergadering afgesloten en het glas geheven. 
 
Expositie '18/'19: Klaas Onnes - Kapitein en Schilder 
In de expositiezaal van 't Heer en Feer in het bezoekerscentrum is tot voorjaar 2019 
een expositie te zien over het leven en werken van Klaas Onnes (1893-1971). Klaas 
Onnes was 42 jaar in dienst van Wagenborg Passagiers Dienst, waarvan 24 jaar als 
kapitein op de veerboot Brakzand tussen Oostmahorn en Schiermonnikoog. Daarnaast 
was hij een hartstochtelijk amateurschilder, die talloze schilderijen maakte, vooral van 
zee en schepen. 
In de expositie zijn vijftien van zijn schilderijen uit de collecties van de familie Onnes 
te bewonderen en daarnaast foto's en teksten die Klaas Onnes laten zien als mens, 
schilder en kapitein.  Bij de tentoonstelling hoort het themanummer dat aan de leden is 
toegestuurd en dat ook nog te koop is bij de balie van het bezoekerscentrum. 
De expositie en het themanummer zijn samengesteld door Joke Gaasendam-Onnes, 
kleindochter van Klaas Onnes. Op 8 mei jl. heeft Ger van Langen, de huidige directeur 
van Wagenborg, de tentoonstelling geopend door het sein 'Volle kracht vooruit' te 
geven met de originele telegraaf van de Brakzand. 



 
Klaas Onnes in zijn atelier. 
 
Verworven 
In de afgelopen periode hebben we weer een aantal interessante objecten aangeboden 
gekregen: 
-Van André Nijdam de Leeuwarder Courant van 17 februari 1962 (dijkdoorbraak). 
-Van Harry AB spullen uit de voormalige bakkerij van Buikema. Harry heeft deze 
spullen destijds van JB gekregen. 
-Van Lies Nieuwland een cahier met 'Notulen Commissie ter behartiging van de be-
langen t.a.v. de zorg voor de bejaarden'. 
-Van Louw Grilk de 78-toerenplaten met daarop de stemmen van Pita Grilk en haar 
zus Nan. 
-Van Arend Maris een cahier met 'Gegevens Leerlingen Zeevaartschool' en de scriptie 
van Marlou Berends over het eilanders. 
 
Belangstelling voor het Eilanders 
Er zijn over de hele wereld mensen die belangstelling hebben voor 'kleine talen' en die 
als hobby hebben zoveel mogelijk van die talen te leren. Zo iemand is de in Leeuwar-
den wonende Dyami Millarson. Hij heeft ons een paar maanden geleden benaderd met 
de vraag of wij hem konden helpen aan materiaal over het Schiermonnikoogs. Hij 
heeft een paar boekjes van ons gekocht en drie weken (!) later stuurde hij een verhaal-



tje in het Eilanders dat hij zelf had geschreven. Hij komt dezer dagen naar het eiland 
om te praten met mensen die het Eilanders als moedertaal hebben, om zo zijn kennis 
en uitspraak te verbeteren. Ook een vriend van hem in Italië is inmiddels bezig 
Schiermonnikoogs te leren. Een andere vriend, in Hong Kong, is eerst nog bezig met 
het Hylpers (Hindeloopers), maar is van plan daarna ook Eilanders te leren. 
 
Hier het verhaaltje : 
 
Trooi reuzen op ús eilaun 
 
Iense, ik wet net hò lang lind, wiene d'r trooi reuzen op ús eilaun eer't der nach mins-
ken wiene.  
Jà livve fan 'e fiskeree en dus ieten jà allene maar fisk en jà tranken allene maar it 
blúed fan fisken. Jà hiene tach altyd sò'n húnger en teurst dat alle fisken yn 'e hele see 
om ús eilaun op in dei fut wiene.  
Jà rupten, schelden en gingen tò keer.  
De reuzen sprangen op en dal en sò môke jà de dúne wer't de dúnatters ne yn wenje.  
Us eilaun wes sò as it ne is. De netieuwr yn al har scheunheid wie it werk fan 'e reu-
zen.  
De reuzen wiene lange tiid kwaid, maar it húelp ôlegerre niks. Jà kome om fan 'e hún-
ger en teurst en dà't de reuzen al lang daid wiene, komen d'r minsken op it eilaun.  
De daide reuzen wezzen bimmen en dus binne jà ien wezzen mooi de netieuwr fan ús 
eilaun.  
Ne wetste werom der dúne op ús eilaun binne en weromst neut tò fole fan 'e netieuwr 
nimme most maar aik genooch weromjaan most. 
  
Dyami schreef er onder: Misschien staan er nog wel wat foutjes in. Mocht er wat ver-
beterd moeten worden, dan hoor ik het graag. 
 
Kom op verhaal in het Koningshuis 
 



Het 'Koningshuis' aan 
de Nieuwestreek 1 is in 
het kader van het pro-
ject “Kom op verhaal 
LF 2018” voor drie 
maanden ingericht 
door ’t Heer en Feer 
met schilderijen, foto’s 
en boeken over de 
walvisvaart en de zee-
vaartschool. Verder is 
er een expositie over 
de strandpalen en kun-
nen liefhebbers van de 
eilander taal hun hart 
ophalen aan eilander 
gedichten. Daarnaast is 
een unieke kast te bewonderen met daarin de dossiers van degenen die op Vredenhof 
zijn begraven. Men kan er boeken over het eiland en oude Dorpsbodes inzien. In de 
studeerkamer zullen o.a. de onderwerpen eilander taal en walvisvaart nog eens nader 
met beeld en geluid worden ondersteund.  
 
Het Koningshuis is tot half oktober geopend. Regelmatig zullen vertellers en muzikan-
ten acte de présence geven.  



Van de redactie 
 
Welkom in het laatste nummer van de twintigste jaargang! 
 
Twee grote artikelen uit de Wereldoorlogen. Over de situatie op het eiland in de Eerste 
Wereldoorlog schrijft Kees Bangma – Nederland was neutraal in die oorlog, maar de 
oorlog ging niet aan Nederland voorbij.  
Douwe Homan beschrijft een scheepsramp uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
We beginnen echter nog veel eerder en gaan aan de hand van Albert Stachouwer terug 
naar halverwege de achttiende eeuw. 
 
Verder nog een interessante aankondiging inzake de Taalroute en een “gedaantever-
andering” van een huis aan de Langestreek. 
 
De vaste rubrieken ‘Bibliografie’ en ‘Verenigingsnieuws’ ontbreken ook niet. 
 
En, omdat dit het laatste nummer is van deze jaargang - die toch wel een beetje een 
jubileumjaargang is - nemen we een kijkje in het allereerste nummer van ons tijd-
schrift en dat doen we met twee artikelen: een artikel van Bauke Henstra over het 
Noodgeld in de Tweede Wereldoorlog en een artikel van Anne Medema (de toenmali-
ge streekarchivaris NoordOost Friesland) over Brandbestrijding in de negentiende 
eeuw. 
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Het kruisvaarderskruis als overheidsteken op Schiermonnikoog 
 
Albert Stachouwer  
 
Medio 1755 werd het nieuwe Recht- en Raad-
huis, nu Hotel van der Werff, gebouwd. Tezelf-
dertijd werd ook deze statiezetel aangeschaft, 
bestemd voor het Hoofd van de ‘Politique Re-
geering’. De prachtig geornamenteerde maho-
niehouten zetel werd gebruikt voor ceremoniële 
doeleinden in het vrije rechtsgebied van de fami-
lie. Het Hoofd van de regering werd bijgestaan 
door de drost, vier burgemeesters en vier vol-
machten uit de bevolking. Ten overstaan van de 
Heer werd in het Rechthuis de eed van trouw 
afgelegd. 
 
De 250 jaar oude Stachouwer-zetel bestaat nog 
steeds, een uniek stuk Noord-Nederlandse meu-
belkunst. 
 

Stachouwer zetel, ca. 1760   
(particulier bezit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel van de rugleuning van de Stachouwer zetel  
 
Het schild in de rugleuning wordt gedekt door 3 gekroonde helmen, In het midden als 
helmteken de uitkomende halve leeuw van de Stachouwers. Daarnaast heraldisch 
rechts een vlucht (= 2 adelaarsvleugels) en links een verkort breedarmig kruis, een 
‘tempelierskruis’.  
 



Beide laatste helmtekens zijn van onbekende herkomst. Alleen Johan Willem Sta-
chouwer (1722-1784) voerde als helmteken een aanziende leeuwenkop tussen een 
vlucht. Die adelaarsvleugels zijn een populair, multi-interpretabel helmteken in de 
heraldiek.  
 
Het tempelierskruis is zeer uitzonderlijk als helmteken. De Ridderorde van de Tempel 
van Jerusalem, de ‘tempeliers’, werd is 1311 opgeheven. Het tempelierskruis werd 
ook door de Duitsche Orde gevoerd, het Duitse ereteken ‘IJzeren Kruis’ werd pas in 
1813 door de Pruisische koning ontworpen. Het Maltezer/Johannieter ordekruis is 
afgeleid van dat van de tempeliers, beide ordes leiden nu nog een historiserend be-
staan als serviceclubs. 
 
De Stachouwers noch Schiermonnikoog hebben voor zover bekend iets met kruis-
vaarderorden van doen gehad.  
 
 
 
 
Taalroute nu ook met smartphone te volgen 
 
Op negen markante plekken op het eiland liggen taalstenen met daarop gedichten in de 
Eilander taal geschreven door verschillende dichters die het eiland heeft voortge-
bracht. 
 
Heeft u een smartphone? Download dan via de app- of 
playstore de QR-scanner. Scan vervolgens onderstaande 
QR-code.  
 
Een foto van de steen verschijnt en de mogelijkheid het 
gedicht voor te laten lezen door Marten Kok. Ook de Neder-
landse vertaling en informatie over de dichter worden ge-
toond. Als u nog iets verder naar beneden scrolt vindt u een plattegrond van de plek-
ken waar de taalstenen zich bevinden. 
 

              
 
 
Uiteraard is de taalroute ook nog in 
papieren vorm te verkrijgen o.a. bij 
het VVV, Bezoekerscentrum en ’t 
Heer en Feer (locatie: Nieuwestreek 
1 tot 1 januari 2019). 
 
 



 
 
 
 
 
 
Langestreek 8 
 

 
Voor het huis Gerrit Karst (geb. 12-3-1863; gest. 10-6-1950) en zijn vrouw Grietje 
Brands (geb. 24-2-1873; gest. 10-8-1961). Zij trouwden op 15-8-1903. 
Wie de jongeman rechts is, is onbekend. 
 



 
Een foto van hetzelfde huis, nadat Gerrit Karst het had laten verbouwen. 
De drie dames voor het huis zijn vlnr: Gratia Susanna Visser  (geb. 30-3-1864; gest. 
10-4-1959); Remkje Carst (geb. 14-10-1871; gest. 24-7-1951), grootmoeder van Alie 
Homan; Grietje Brands (zie vorige foto).  
De vier mannen in het gras: de derde van links is Gerrit Visser, de latere Gerrit de 
kapper 
(De twee foto’s komen uit het archief van Miep Rutgers) 
 



 
Het huis Langestreek 8, zoals het er nu uitziet. (foto Hilbert G. de Vries) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duitse oorlogsgasten op Schiermonnikoog tijdens de Eerste We-
reldoorlog 



 
Kees Bangma 
 
Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog worden als onderdeel van de 
algehele mobilisatie van de Nederlandse leger en marine enige tientallen marineman-
nen en landweersoldaten op Schiermonnikoog gelegerd. Al snel wordt duidelijk dat de 
strijdende partijen de neutraliteit eerbiedigen en hoeft niet langer voor een directe 
vijandelijke inval te worden gevreesd. Toch zal ‘de bezetting’ van het in staat van 
beleg verklaarde eiland blijven duren tot december 1918. De aanwezige militairen 
hebben volgens hun instructie tot taak het handhaven van de neutraliteit en het tegen-
gaan van spionage en smokkel. Ook zorgen ze voor de demontage van honderden 

zeemijnen die aanspoelen. De primaire taak 
van de kustwacht is het voorkomen van en 
optreden tegen neutraliteitsschendingen door 
schepen op het territoriaal gedeelte van de 
zee. De neutraliteit vereist dat Nederland 
probeert te voorkomen dat de strijdende par-
tijen voordeel trekken uit het gebruik van de 
territoriale zee. Het meest bekende en ge-
ruchtmakende optreden van de marine op 
Schiermonnikoog vindt plaats op 19 januari 
1916. Dan strandt de Britse onderzeeboot H6 
in het Friesche zeegat, vlak bij het eiland. Een 
deel van de bemanning wordt in strijd met de 
volkenrechtelijke regels geëvacueerd door een 
Britse torpedoboot. Twaalf anderen worden 
gered door de reddingboot van Schiermon-
nikoog. Het incident leidt tot een escalatie van 
de strijd tussen burgemeester Van den Berg 
en de militaire commandant op het eiland, jhr. 
Groeninx van Zoelen en uiteindelijk tot het 
opstappen van de plaatselijke commissie van 
de reddingmaatschappij NZHRM.1  
 
 

Schiermonnikoog wordt met ingang van 25 september 1914 in staat van beleg verklaard (bron: 
Tresoar) 
 
Optreden tegen Duitse watervliegtuigen 
De marine heeft echter niet alleen tot taak op te treden tegen schendingen op de terri-
toriale wateren, maar ook schendingen daarboven.  Het gebruik van militaire vliegtui-

                                                        
1 De stranding van de H6 wordt beschreven in Heer en Feer jrg. 15 (2013), blz. 41-48. In jrg. 20 
(2018), blz. 18-22 staat het verhaal over de Zuidertoren waarin tijdens de Eerste Wereldoorlog 
een luisterpost van het leger wordt ingericht. 



gen is zo nieuw dat hiervoor, anders dan voor schepen, in internationale verdragen en 
in het volkenrecht nog niets is vastgelegd. Daarom maakt de Nederlandse regering op 
3 augustus 1914 aan de oorlogvoerende landen duidelijk dat het overschrijden van de 
grenzen door vreemde vliegtuigen verboden is en dat tegen schending van het lucht-
ruim, ook boven de territoriale wateren, streng zal worden opgetreden. Vanwege de 
nabijgelegen bases voor watervliegtuigen op Borkum en Norderney hebben de militai-
ren op Schiermonnikoog het vooral druk met Duitse watervliegtuigen.2  
 
Een primeur op Schiermonnikoog 
Schiermonnikoog heeft de primeur van het eerste, op Nederlands grondgebied terecht-
gekomen militaire vliegtuig van een van de oorlogvoerende landen. Op vrijdag 14 
augustus 1914 om 9.00 uur komt noordelijk van het eiland het Duitse watervliegtuig 
nr 28 in zee terecht. Het is een Friedrichshafen FF 19 tweedekker, registratienummer 
28 en afkomstig van het marine-vliegkamp op Borkum. Tijdens  een verkenningstocht 
krijgt het toestel motorstoring door een warmgelopen ventiel en maakt een noodlan-
ding in zee. De bemanning probeert het weer aan de praat te krijgen maar wordt door 
de noordelijke wind naar de kust geblazen en bij paal 5 op het strand gezet.  
De bemanningsleden Hubert Waldemar Klein, Oberleutnant zur See en Fähnrich zur 
See Carl Georg Phillip worden door toegesnelde Nederlandse militairen aangehouden. 
Met behulp van een aantal eilandbewoners wordt het toestel aan land gebracht,  uit 
elkaar gehaald en opgeborgen in schuren. Bij transport van een vleugel vanaf het 
strand slaan de paarden op hol en raakt een vleugel ernstig beschadigd. Wegens de 
grote afmetingen van vleugels en middenstuk lukt het niet om alles onder dak te bren-
gen. Voor bergings- en bewaarkosten wordt door de marine op 12 september 1914 aan 
de Schiermonnikogers Fenenga f 18 en De Groot f 5 betaald. 
 
Het is de eerst maal dat een buitenlands vliegtuig in Nederland terechtkomt. Deze 
noviteit maakt dat  kapitein Van den Akker van de Generale staf in Den Haag met een 
sergeant naar Schiermonnikoog reist om het voorval te onderzoeken. De mannen ko-
men op 14 augustus om 19.11 uur per trein in Leeuwarden aan. Ze reizen met een 
extra trein van de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij naar Anjum, bege-
leid door de directeur van de spoorwegmaatschappij de heer H.J. Kalt. Via Oostma-
horn komt Van den Akker midden in de nacht op Schiermonnikoog aan. Daar deelt hij 
beide vliegers tot hun verbijstering mee dat ze worden geïnterneerd. Ze zijn hoogst 
verbaasd dat ze niet 24 uur de tijd krijgen om het toestel te repareren om vervolgens te 
kunnen vertrekken. Maar protesteren heeft geen zin.  

                                                        
2 Dit artikel is een bewerking van hoofdstuk 11 uit Bangma e.a., Ver van het front? Friesland en 
de Friezen in de Eerste Wereldoorlog. Zie over de verschillende interneringen ook Gerdessen 
en Geldof, De interneringen van vliegtuigen tijdens de Grote Oorlog, Maarssen, 2016. Informa-
tie over de militaire bezetting op het eiland is afkomstig uit Nationaal Archief,  2.12.18 (Mari-
nestaf 1886-1942). 



(uit: tijdschrift Het Leven, 25 augustus 1914) 
 
Op 15 augustus vertrekt kapitein Van den Akker met beide mannen van het eiland. 
Weer wordt met een extra rit van het ‘Dokkumer lokaaltje’  de tocht van Anjum naar 
Leeuwarden gemaakt. ‘De strenge controle op het Leeuwarder station, als gold het een 
Koninklijk bezoek, deed bij velen het vermoeden wekken dat er iets bijzonders aan de 
hand was. Zo verdrong zich een talrijk publiek voor de ruiten van de wachtkamer 2de 
klasse toen beide vliegers daar een ogenblik toefden. Beiden waren zeer opgetogen 
over de ontvangst in Holland. Het speet hun natuurlijk erg dat zij door vijf van onze 
pientere Jantjes op het Noorderstrand van Schiermonnikoog waren aangehouden, maar 
zij schikten zich al in hun lot’, zo beschrijft de Leeuwarder Courant op 17 augustus 
1914 de doorreis. Via Stavoren en de veerboot naar Enkhuizen komen de mannen 
diezelfde avond in het interneringskamp in Bergen aan. Beide heren hebben zich in 
alle opzichten correct gedragen, aldus Van den Akker in zijn rapport. Overigens niet 
voor lang. Want korte tijd later ontvlucht Carl Phillip. Hij krijgt meer bewegingsvrij-
heid nadat hij zijn erewoord heeft gegeven om niet te ontvluchten. Dat blijkt weinig 
waard te zijn, want op 12 november 1914 is hij verdwenen. Zijn woordbreuk is voor 
de Duitse regering aanleiding hem naar Nederland terug te sturen. 
 
De Duitse regering protesteert wel tegen de internering van bemanning en vliegtuig. 
Duitsland stelt dat vliegtuigen, wanneer zij zich op het water voortbewegen, be-
schouwd moeten worden als oorlogsschepen. En volgens de Nederlandse neutraliteits-
verklaring geldt daarvoor dat deze schepen, wanneer ze door averij binnen het territo-
riaal gebied komen, de kans krijgen hun averij te herstellen en daarna Nederland weer 
mogen verlaten. De Nederlandse regering wijst deze zienswijze van de hand en geeft 
aan dat ze ook drijvende watervliegtuigen gewoon als vliegtuig zal beschouwen. En 
dus blijven vliegtuig en bemanning geïnterneerd.3   
 
Op 16 juni 1915 verzoekt het Departement van Oorlog aan het ministerie van Buiten-
landse zaken te bevorderen dat geïnterneerde vliegtuigen worden overgenomen van de 
betreffende landen. Doel hiervan is het eigen materiaal uit te breiden en ook nog, de 

                                                        
3 Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog, 39 



Hollandse koopmansgeest indachtig, voor zo weinig mogelijk geld. Duitsland gaat 
akkoord en zo wordt eerst de motor gekocht voor f 2000,-. In 1916 lukt het ook het 
vliegtuig zelf te herstellen en wordt dit voor f 5000,- van Duitsland overgenomen. Het 
zal tot november 1919 onder nummer R1 in gebruik blijven.4 
De internering van de Friedrichshafen FF-29 nummer 205.  
Op zondag 21 november 1915 omstreeks 16.00 uur vliegt het Duitse watervliegtuig 
nummer 205, een Friedrichshafen FF-29, een aantal malen over en rond de noordoost-
punt van het eiland. Nederlandse militairen beschieten het toestel met geweren. Ver-
volgens landt het ongeveer een mijl ten zuidwesten van eiland in het water en vaart op 
eigen kracht naar de wal. Eenmaal aangeland komt één van de inzittenden  uit het 
vliegtuig en loopt de toesnellende militairen tegemoet. Hij vraagt waar hij is. Wanneer 
hij te horen krijgt dat hij op Schiermonnikoog is, probeert hij terug te gaan naar het 
vliegtuig. Uiteraard wordt dit verhinderd. Even later halen de militairen ook het twee-
de bemanningslid uit het vliegtuig, het geweer op hem gericht. Het onbeschadigde 
toestel, waar twee bommen onder hangen, wordt langs het strand gesleept richting het 
Badhotel. Dan vragen de Duitsers, de Leutnants zur See Adickes en Műller of ze het 
koelwater uit de motor mogen laten lopen. Dit wordt hen toegestaan. Bij deze gele-
genheid probeert luitenant Adickens om een op hout geplakte geheime kaart te vernie-
tigen. Verder dan het in stukken breken van de kaart komt hij niet, toegesnelde militai-
ren verhinderen zijn verdere destructieve activiteiten.   
De militaire commandant van Schiermonnikoog, Groeninx van Zoelen, verhoort beide 
mannen. Adickes verklaart dat ze zijn geland omdat ze dachten op een Duits eiland te 
zijn. Hij landde omdat het donker begon te worden. Hij wilde bewoners halen om te 
helpen het vliegtuig aan land te brengen toen hij de militairen tegenkwam die hem 
hebben aangehouden. Intussen was de 28-jarige Leutnant zur See  Emiel Műller, in het 
toestel achtergebleven. Vanwege het schemerdonker zag hij pas op laatste moment dat 
Nederlandse soldaten naar het vliegtuig kwamen. Dezen dwongen hem ‘met geweld 
van wapens’ uit de machine te komen. Hierdoor is het niet gelukt om het vliegtuig of 
de inventaris te vernietigen. Beide mannen verklaren niets te hebben gemerkt van het 
schieten door de Nederlandse militairen. Verder verklaren ze dat Műller met deze 
vlucht een bekwaamheidsproef aflegde. Om die reden is ook een verzegelde barograaf 
aan boord. Hij vraagt Groeninx om ervoor te zorgen dat de barograaf met ongeschon-
den zegel wordt overgebracht aan de commissie die belast is met het beoordelen van 
zijn proef. Ook willen de mannen graag f 100  om op de plaats van aankomst kleren 
kunnen kopen. 

                                                        
4 Nationaal Archief 2.05.03 nr. 756, 831 



 
Het Duitse watervliegtuig 205 komt terecht op Schiermonnikoog en wordt naar het Badhotel 
gesleept. 
Rijdende strandhokjes moeten het vliegtuig uit het zicht houden van al te nieuwsgierige blikken. 
(bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie) 
 
De Duitsers worden ondergebracht in hotel  De Boer, het latere hotel Van der Werff. 
In de eerste nacht van hun verblijf doen ze een vergeefse pogingen om via het dak te 
ontsnappen. Daarna houden de mannen zich rustig. Op 27 november worden ze onder 
geleide van Groeninx overgebracht naar Oostmahorn en reizen ze onder militaire 
bewaking naar het interneringskamp voor Duitse militairen in Bergen. Műller weet op 
6 december 1915 uit het kamp Bergen te ontsnappen. Lang duurt zijn vrijheid niet. Op 
14 december wordt hij weer aangehouden in Rotterdam en opgesloten in het fort Wie-
rickerschans. 
Het vliegtuig, met 120 pk Mercedes-motor, wordt uit elkaar gehaald en in de serre van 
het strandhotel geborgen. De twee in open kasten onder het toestel hangende  bommen  
worden onschadelijk gemaakt. Op 24 juli 1916 koopt Nederland het toestel van Duits-
land voor de taxatiewaarde van f 20.000,-  Het wordt onder registratienummer S-1 
ingedeeld bij de Marineluchtvaartdienst op het vliegkamp De mok op Texel. Op 21-
09-1917 stort het toestel neer en is total loss. Alleen de motor is nog in tact en deze 
wordt vervolgens ingebouwd in de in augustus 1914 op Schiermonnikoog geïnter-
neerde R-1.  
Kanonnen op het eiland 
Het blijft niet bij deze schendingen van het Nederlandse luchtruim. Vliegtuigen en 
zeppelins komen met grote regelmaat boven het Nederlands territoir. Want feitelijk is 



het leger volstrekt ineffectief in het optreden hiertegen. Tientallen malen wordt dapper 
maar zinloos geschoten met geweren, zowel vanaf de kustwachtposten als vanaf mari-
neschepen. Pas in 1917 komen de eerste anti-luchtvaartkanonnen op Schiermonnik-
oog, speciaal bedoeld om te schieten op luchtvaartuigen. Ze worden opgesteld op een 
terrein bij het badhotel dat met een door de militaire commandant uitgevaardigde 
verordening tot verboden gebied is verklaard.  In 1918 staan op alle eilanden enkele 
anti-luchtvaartkanonnen. Desondanks is, voor zover bekend, ondanks de vele gevallen 
van schending en beschieting, geen vliegtuig geraakt. Zo rapporteert de commandant 
van Schiermonnikoog over een incident op 14 juli 1918. Omstreeks 14.00 uur landt 
een Duits watervliegtuig ongeveer twee mijl uit de kust. Een aantal andere toestellen 
cirkelt er omheen. Er wordt op de toestellen geschoten met het 3,7 cm anti-
luchtvaartgeschut. Door gebrekkige inrichting der richtmiddelen was het niet mogelijk 
het vuur zoo te leiden dat de vliegtuigen getroffen werden, rapporteert hij. Het gelande 
vliegtuig stijgt na enige tijd weer op maar landt opnieuw, nu rond de territoriale grens. 
Omdat op die afstand van de 3,7 cm anti-luchtvaartgranaatjes geen resultaat te ver-
wachten is , laat de commandant schieten met gewone granaten, eveneens zonder 
resultaat. Tot overmaat van ramp is een van beide kanonnen dan al buiten gebruik 
door een klemmende granaathuls.  
 
Succesvol is de marine uitsluitend in die gevallen waarin toestellen min of meer eige-
ner beweging, per vergissing of door pech of beschadiging een landing maken binnen 
ons territoriaal gebied. Op 24 oktober 1918 neemt de kustwachtpost op Schiermon-
nikoog waar dat een Duits watervliegtuig uit een groep van vier een landing op zee 
maakt, buiten de territoriale wateren. Het toestel drijft na verloop van enige tijd binnen 
de territoriale grens. Terwijl de marinevlet op weg is naar het toestel, probeert een 
tweede Duitse watervliegtuig het toestel met pech op sleeptouw te nemen. Dat mislukt 
doordat de sleepkabel breekt. De vliegtuigen worden beschoten met de anti-
luchtvaartkanonnen van het eiland. Daarmee moet worden gestopt omdat de marine-
vlet in de buurt komt. Ook het marineschip Hr.Ms. Volharding vaart zo snel mogelijk 
naar de vliegtuigen. Bij nadering van de marineschepen verdwijnt het tweede vlieg-
tuig. De marinevlet sleept het defecte vliegtuig naar het strand van Schiermonnikoog. 
Tijdens deze sleeptocht vliegt opnieuw een watervliegtuig over het defecte toestel. De 
bemanning probeert de aandacht te trekken van twee Duitse torpedoboten, die buiten 
de territoriale wateren varen. Deze schepen komen echter niet in actie en blijven keu-
rig op afstand. Het watervliegtuig vliegt nog enige tijd boven de sleep en over de Vol-
harding. Na zonder resultaat door de Volharding te zijn beschoten verdwijnt het uit-
eindelijk richting Borkum. De bemanning van het defecte vliegtuig wordt geïnter-
neerd. 



 
De door de Nederlandse marine van rederij Doeksen op Terschelling gevorderde schelpenzui-
ger Volharding krijgt op het achterdek een kanon. Het wordt, met Oostmahorn als thuisbasis, 
ingezet als bewakingsvaartuig voor het oostelijk Waddengebied. (bron Archief Doeksen) 
 
De rust keert terug 
Kort na dit laatste incident keert de rust terug op het eiland. Op 11 november 1918 
wordt de Wapenstilstand getekend tussen de geallieerden en Duitsland. De eilander 
vuurtorens hervatten hun normale bezigheid: het geven van licht. Enkele dagen later 
krijgt commandant Wäckerlin de opdracht tot demobilisatie. De kustwachtpost wordt 
opgeheven en de militairen vertrekken. Een enkeling keert terug naar zijn pasverwor-
ven schoonouders. Luitenant ter zee Groeninx van Zoelen, op 21 november 1916 
overgeplaatst naar Rottumeroog, haalt zijn echtgenote Trijntje, dochter van bakker-
wethouder Coolen, en hun kind van Schiermonnikoog5. Jacob Smink uit Bakhuizen 
ontmoet tijdens zijn indeling bij het marine-detachement op Schiermonnikoog Trijntje 
Wilhelmina Visser. Ze treden in mei 1919 in het huwelijk en blijven op het eiland 
wonen. Formeel blijft Schiermonnikoog tot 14 oktober 1919 in staat van beleg. Maar 
lang daarvoor heeft het gewone leven zijn ritme hervonden en zijn Duitsers weer van 
harte welkom op het eiland.6 

                                                        
5 Red.: zie ook het artikel over Tine van Bennekom-Coolen in het vorige nummer. 
6 Kees Bangma komt via cbangma@hotmail.com graag in contact met lezers die meer informa-
tie, brieven, dagboeken, foto’s of ander materiaal hebben over gebeurtenissen in Friesland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

mailto:cbangma@hotmail.com


 
Een boek over Friesland in de Eerste Wereldoorlog 
De hier beschreven gebeurtenissen staan ook in het boek Ver van het Front? Friesland 
en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog. In dit lijvige boek worden deze vergeten 
oorlogsjaren beschreven aan de hand van wat gewone mensen meemaken. In twee 
hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de neutraliteitshandhaving op de Wadden-
eilanden en op de invloed van zeemijnen en torpedo’s op het leven aan de kust. Ruim 
aandacht voor Schiermonnikoog dus! Het gebonden boek, ruim 450 pagina’s, op groot 
formaat en in full colour, bevat honderden afbeeldingen en kost € 35,00. Bestellen kan 
via de website van uitgeverij Louise, www.uitgeverijlouise.nl of bij boekhandel Kol-
stein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ramp met het stoomschip ‘Farmsum’ 
 
Douwe Homan 
   
Op 7 december 1940 werd ca. 500 mijl ten westen van Ierland het stoomschip ‘Farm-
sum’ door de Duitse onderzeeër U99 getorpedeerd, waarbij 11 mensen direct om het 
leven kwamen en 1 man werd vermist. De overige 19 opvarenden gingen een helse 

http://www.uitgeverijlouise.nl/


tocht van 10 dagen tegemoet in een open sloep alvorens op 17 december opgepikt te 
worden door de Engelse destroyer ‘Ambuscade’. 
Het verslag van dit drama door kapitein Jansma van Schiermonnikoog is in vele mari-
tieme en historische boeken verschenen. In deze bijdrage wordt op meerdere details 
van deze ramp ingegaan. 
 
Het schip 
 
Het s.s. ’Farmsum’ werd als General Cargo Vessel in 1929 op de werf van A. Vuijk & 
Zn. te Capelle a/d IJssel gebouwd onder werfnummer 565 voor rekening van de 
Stoomvaart Maatschappij ‘Oostzee’ te Amsterdam. Het schip mat 5.250 Brt./9.300 t 
deadweight en werd voortgestuwd door een 4 cilinder quadrupel stoommachine van 
2.850 pk, goed voor een snelheid van 11 mijl/h. Stoom werd geleverd door 3 Schotse 
ketels. Het schip was van een Open Shelterdeck type met 2 dekken en 5 ruimen. 
Lengte 128,55 mtr, breedte 17,12 mtr.,diepte 8,88 mtr. Roepletters NRHV/ PEBB. 
Het was het tweede schip van deze rederij met deze naam. 

s.s. ‘Farmsum’ 
 
 
 
 
De Maatschappij 
 
Vinke & Co werd in 1860 opgericht door Albertus Vinke, voortkomend uit shipchand-
lers- en cargadoorsbedrijf  J. en J. Vinke aan de Gelderse Kade in Amsterdam, ook 
had men aandelen in zeilschepen. In 1896 werd de Stoomvaart Maatschappij Oostzee’ 
opgericht en in 1897 het eerste stoomschip in Engeland aangekocht, de ‘Isle of Fran-
ce’ 2.100 t deadweight, 13 jaar oud en onder de vaart gebracht als ‘Hilversum’. Dit 
schip heeft 19 jaar voor Vinke & Co gevaren alvorens het in 1917 5 mijl ten oosten 



van Lundy Island in het Kanaal van Bristol op een mijn liep en/of getorpedeerd werd 
door de UC51 en zonk, 6 opvarenden kwamen om het leven waaronder kapitein 
J.Wiebes van Schiermonnikoog. Dit schip zou de eerste worden van een grote serie 
tramp-, lijn- en walvisvaartschepen, waaronder behalve de uitgebreide trampvaart o.a. 
een vloot van vracht-passagiersschepen in de Independent Gulf Line op de Golf van 
Mexico, een lijndienst tussen Bermuda en New York en de jacht op walvissen in het 
zuidpoolgebied van 1946 t/m 1964. In 1905 werd een tweede rederij opgericht onder 
de naam Stoomboot Maatschappij Hillegersberg, in 1910 de N.V. Houtvaart in Rot-
terdam en in 1946 de N.V. Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart. Daarnaast 
werd voor diverse firma’s het management/beheer over tal van schepen uitgevoerd. In 
1985 werd het scheepvaartbedrijf beëindigd en hield de Maatschappij zich nog bezig 
met scheepsagentu-
ren,reisbureau,cargadoorsbedrijf,scheepsmanagement,verzekeringen en expeditie 
totdat ook deze activiteiten in 1993 werden verkocht aan de Koninklijke Burger Groep 
B.V. in Rotterdam. Hiermee kwam na 133 jaar een einde aan dit gerenommeerde 
scheepvaartbedrijf in Amsterdam. 
 
De kapitein 
 
Gedurende de fatale reis van de ‘Farmsum’ 
stond het schip onder bevel van kapitein Bar-
tele Jansma (1887-1958) van Schiermonnik-
oog. Zijn ouders waren Harmen Jansma 
(1845-1926) en Trijntje van der Vliet (1847-
1937) komende uit Wouterswoude. Van 1879-
1915 was Harmen boer op de boerderij aan de 
Heereweg nr.4 (huidige nummering) op 
Schiermonnikoog. 
Het gezin bestond uit 9 kinderen, 5 zoons en 4 
dochters, waarvan o.a. Bartele geboren is op 
Schiermonnikoog. Hij ging in 1902 naar de 
zeevaartschool op het eiland en behaalde daar 
al zijn rangen en om daarmee zijn kwaliteiten 
in dienst te stellen van de Fa. Vinke & Co. te 
Amsterdam. 
In 1919 trouwde hij met Trijntje Visser(1898 - 1958) eveneens geboren op Schier-
monnikoog en dochter van Jan Livius Visser (1860-1911) en Trijntje Wiersma(1871-
1953) uit dit huwelijk werd één zoon geboren: Harmen Jansma (1921-2017), de latere 
gezagvoerder van o.m. de ‘Willem Barendsz.’ Na op 17 december 1940 gered te zijn 
en na herstel van de ontberingen in de reddingsloep, werd hij afgekeurd voor actieve 
dienst op zee. Hij werd kantoorhouder van de Rijksspaardienst in Gourock en ging 
wonen in Southport, totdat hij in 1945 eindelijk na ruim 5 jaar weer af kon reizen naar 
Nederland en naar zijn familie op Schiermonnikoog. 
 
De bemanning 



 
Behalve de kapitein bestond de bemanning uit 30 personen t.w.: 
 
I. Klijn - 1e-stuurman; A. Andersen - 2e-stuurman; N. vd Laan - 3e-stuurman;  
I. Corthals - hoofdmachinist; G. van Doorn - 2e-machinist; A. Smith - 3e-machinist; 
H. Lubliek - ass.-machinist; W. Willemse - ass.-machinist; G. Kal – marconist; 
J. Sander – bootsman; H. Blaauw – matroos; H. Wijnberg – matroos;  
C. Pronk – matroos; B. Riggeling – matroos; A. vd Weele – matroos;  
G. v Wienen - matroos o/g; A. Brinkman - matroos o/g;  
J. Elzinga – dekjongen; J. Buisman – dekjongen; D. Honing – logiesjongen;  
D. Breur – stoker; J. Bakker – stoker; A. van Heemst – stoker;  
F. Hekkers – donkeyman; J. Derlagen – kanonnier; W. Hazenack – kanonnier;       
D. Broersma – kok; J. Jaggs – koksmaat; S. Tulling – steward;  
H. van Alewijn - steward  
    
De reis 
 
De ‘Farmsum’ vervoerde voornamelijk bulklading d.w.z. kolen, graan, suiker e.d. in 
de wilde vaart. 
Op 11 mei 1940 was het schip onderweg van Bangkok naar Tandjong Priok, Cheri-
bon, Tegal, Soerabaja en Semarang. Hierna vertrok het schip met een lading suiker via 
Singapore (reparaties), Kaapstad (olie bunkeren) en na Freetown in konvooi via Scot-
land naar Londen. Na een verblijf van 10 dagen verliet het schip Woolwich om in 
Jarrow on Tyne wederom te bunkeren en daarna naar Blyth voor reparaties en het 
innemen van een lading van ongeveer 8.300 ton kolen bestemd voor de elektriciteits-
centrales in Buenos Aires. Hier werd het schip tevens voorzien van bewapening be-
staande uit een 4,7 inch- kanon achterop, 2 Lewis machinegeweren op de brug en een 
betonnen brugbescherming. Tevens werd de bemanning uitgebreid met 2 gunners, 
zodat de totale bemanning nu uit 31 personen bestond. Twee weken later verliet het 
schip deze haven en vertrok in konvooi naar Oban in Schotland om een dag later in 
een konvooi OB-252 van ongeveer 40 schepen de grote reis op te gaan. De eerste 
dagen ging alles naar wens, maar vanaf de derde dag stak er een zware wester storm 
op, die het hele konvooi uit elkaar sloeg. De gevolgen bleven niet uit: de SB-
motorsloep en een der werkboten werden uit de davits weggerukt en de twee red-
dingsvlotten sloegen te pletter. Een stortzee vernielde de twee uiteinden van de onder-
brug en ook de BB-sloep werd beschadigd, die echter door de bootsman gerepareerd 
kon worden. Het hele konvooi was inmiddels uit elkaar geslagen en er was geen schip 
meer te zien. De ‘Farmsum’ baande zich desondanks nu alleen varend onvervaard een 
weg door de zwiepende watermassa’s en alle diensten liepen dubbele wachten. Van 
slapen kwam er niets en de marconist luisterde voortdurend uit naar de vele SOS-
seinen van talrijke in moeilijkheden geraakte schepen in de buurt, ook werden er on-
derzeeërs in de omgeving gemeld. 
 
De torpedering 
 



Op 7 december s ’avonds om 19.15 uur werd plotseling een schok en explosie gevoeld 
met een grote steekvlam aan bakboord-zijde, de marconist seinde onmiddellijk de 
positie uit en kreeg antwoord van o.a. radio Portsmouth dat het bericht ontvangen was, 
zodat men hen misschien zou gaan zoeken. Terwijl de kapitein hard naar het achter-
schip liep om te zien wat er gebeurd was, kon hij bij luik 5 niet verder omdat het hele 
achterschip met de volksverblijven verdwenen was en de afkomende wacht van 11 
man, die aan de avondmaaltijd zat onmiddellijk dood geweest moest zijn. De kapitein 
gooide daarna de geheime papieren in een verzwaarde zak overboord. Inmiddels was 
een gedeelte van de bemanning bezig de enige overgebleven BB-sloep te water te 
laten. Terwijl de sloep met 19 man zich van het schip verwijderde, meende men nog 
een lichtje aan boord te zien, die van de 2e-machinist geweest moet zijn, die om on-
verklaarbare reden achtergebleven was. Op dat moment vuurde de U-boot een tweede 
torpedo af, die het schip bij luik 5 trof en een enorme waterzuil veroorzaakte, die door 
de spuigaten ook in de sloep terecht kwam en iedereen doornat maakte. Terwijl men 
weer terug roeide om mogelijk alsnog de 2e-machinist over te nemen trof een derde 
torpedo het schip, dat nu onmiddellijk zonk. De bemanning in de sloep bestond nu uit: 
kapitein Jansma,1e-stuurman Klijn, 2e-stuurman Andersen,3e-stuurman vdLaan, mar-
conist Kal, hoofdmachinist Corthals,3e-machinist Smith, assistent-machinisten Wil-
lemse en Lubliek, kok Broersma, koksmaat Jaggs, stewards v Alewijn en Tulling, 
matrozen Wijnberg, vWienen, Riggeling en Brinkman, stoker vHeemst en kanonnier 
Hazenack. Deze 19 mannen zouden een verschrikkelijke tijd tegemoet gaan…. 
 
De Duitse onderzeeboot U 99 
 
De onderzeeboot U 99 van het type VIIB werd in 1939 gebouwd op de F.Krupp Ger-
maniawerft AG te Kiel en te water gelaten op 12 maart 1940 en in dienst gesteld op 18 
april 1940 onder commando van Kapitänleutnant Otto Kretschmer (1912- 1998).  
Waterverplaatsing boot: 1.040 t., L 66,5 mtr.,Br 6,2 mtr.,D 4,74 mtr .Het vermogen 
bedroeg 3.200pk, goed voor een snelheid van 17,9 mijl/h boven water. De U99 was 
uitgerust met 4 torpedobuizen voor en 1 achter en een snelvuurkanon van 88 mm. De 
duikdiepte bedroeg max. 220 mtr. en het schip had een bemanning van 44-48 koppen. 
De boot had voornamelijk Lorient in Frankrijk als thuisbasis. 
Tussen 18 juni 1940 en 17 maart 1941 voerde de U99 10 patrouillevaarten uit van 8-

25 dagen. 
 
Otto Kretschmer werd op 1 mei 1912 geboren in Heidau/ 
Silezie en kwam op 1 april 1930 in dienst van de 
Kriegsmarine en doorliep alle rangen t/m Korvettenkapi-
tän. Alvorens zijn officiersopleiding   begon, studeerde 
hij Engels aan de Exeter University in Engeland. Na 
dienst op diverse kruisers trad hij in 1936 in dienst van 
het U-bootwaffe en zijn eerste U-boot was de U35 als 
wachtofficier. In september werd hij commandant van de 
U23 en in april 1940 van de U99. Hij werd een zgn ‘Top 
U-boat Ace’ en bracht tussen 4 okt.1939 en 16 maart 



1941 45 schepen tot zinken met een totale tonnage van 256.769 t en beschadigde nog 
eens 7 schepen met een totale tonnage van 53.478 t. 
Op 17 maart 1941 werd het konvooi HX112 bestaande uit 41 schepen (waarvan 5 
Nederlandse) en onderweg van Halifax naar Liverpool, onderschept door 5 Duitse 
onderzeeërs, waaronder de U99. Kretschmer zag kans 4 tankers en 2 vrachtschepen te 
torpederen alvorens hij ontdekt werd door de Engelse destroyer HMS Walker (Com-
mander Donald MacIntyre), die de U99 met dieptebommen vernietigde, 3 beman-
ningsleden kwamen om en 40 man werden gevangen genomen. 
Otto Kretschmer werd overgebracht naar Canada, waar hij 6,5 jaar in gevangenschap 
doorbracht, om in december 1947 terug te keren naar Duitsland. In 1955 trad hij in 
dienst van de Bundesmarine, waar hij diverse topfuncties bekleedde, waaronder staf-
chef bij de NATO. In september 1970 ging hij met pensioen als Flotillenadmiral; hij 
overleed in 1998 op 86-jarige leeftijd na een ongeluk tijdens een vakantie in Beieren. 
 
De helse tocht van de sloep 
 
Bij het vrijkomen van de getorpedeerde ‘Farmsum’  stond er een zeer hoge deining en 
het was nu zaak daar weg te komen, de meeste inzittenden waren direct al zeeziek. De 
situatie waarin men verkeerde was verre van benijdenswaardig in een beschadigde 
open sloep in december, half vol water, een hoge zee met stormweer en ca.500 mijl 
ten westen van Ierland en dat in de winter op de Noord-Atlantic. Een drijfanker werd 
uitgezet, maar wind en zee begonnen weer toe te nemen, zodat veel water overkwam 
en voortdurend gehoosd moest worden. Een zeildoekse kap werd over het voorste 
gedeelte van de boot getrokken, waaronder een deel van de bemanning kon plaatsne-
men. Om 16.00 ’s middags werd het al donker tot de volgende morgen 09.00.Het 
‘ontbijt’ bestond uit een stukje corned beef, een paar beschuiten en een weinig melk. 
Er waren 48 blikjes melk in de boot en 12 ponds blikjes corned beef, wat beschuiten 
en water, s’ nachts werd een flambouw afgestoken, doch zonder reactie. Tegen de 
middag op 8 december werd een destroyer op een mijl afstand verkend en ondanks dat 
alle mogelijke seinen werden gegeven, voer het schip weg zonder hen gezien te heb-
ben, een bittere teleurstelling. ’s Avonds sloeg de boot geheel vol met water en met 
dezelfde zee sloeg nu ook het kompas, de emmer en het hoosvat overboord, zodat het 
er slecht voor iedereen uit begon te zien. Van alles werd nu gebruikt om de boot weer 
leeg te krijgen: aktetassen, petten en stukken zeildoek, zo ging men de tweede nacht 
in: koud, nat en hongerig. ’s Nachts werd weer een flambouw afgestoken, maar geen 
antwoord. Op maandag 9 december kon men aan een lichte plek aan de hemel zien 
waar het oosten was en men kon een paar uur gaan zeilen. ’s Nachts nam de wind 
weer toe en kwam veel water over, er moest continue gehoosd worden. Op dinsdag 10 
december bleef het weer ruw met regenbuien en enkelen van de bemanning begonnen 
nu last van hun voeten te krijgen en ook de stemming verslechterde, hoewel de voor-
uitzichten hopeloos leken bleef er altijd hoop om opgepikt te worden. Op woensdag 
11 december kon er weer een paar uur gezeild worden, velen kregen nu open plekken 
aan het lichaam ten gevolge van het zoute water, die zo goed mogelijk verbonden 
werden uit het kleine aanwezige medicijnkistje, ook werden velen moedeloos en ver-
zwakten. De boot werd steeds meer lek en er moest steeds meer gehoosd worden, ‘s 



nachts werd weer een flambouw afgestoken, zonder enig resultaat. Donderdag 12 
december ruw weer en dikwijls sloeg een zee op de zeildoekse kap, waardoor de stan-
gen onder de kap doorbogen en mensen klem kwamen te zitten. Meermalen gebeurde 
het dat de boot bijna omsloeg en het lijden begon ondragelijk te worden. De sterke 
man in de sloep bleek de eerste stuurman Iemke Klijn van Terschelling te zijn, hij 
hield zoveel mogelijk de moed er in en tezamen met matroos van Wienen en kanon-
nier Hazenack wist dit drietal de kracht op te brengen om onophoudelijk dag en nacht 
te hozen. Op woensdag 13 december bleek iemand tegen de waterkraan geschopt te 
hebben waardoor veel water was weggelopen en er nog maar 30 liter over was. Een 
paar maal per dag werd alleen nog de mond nat gemaakt. Voor een ieder die de 
Noord- Atlantische Oceaan in de winter kent, moet het haast wel onbegrijpelijk zijn, 
dat een open boot na zoveel dagen nog niet omgeslagen was. ’s Nachts begon een 
jongen het hoogste lied te zingen, een verschrikkelijk gehoor en velen hadden nu hoge 
koorts. Op zaterdag 14 december wederom ruw weer met regenbuien en men begon 
dorst te lijden. Ook de stemming werd steeds meer bedrukt en velen voelden nu na een 
week in de boot, het einde naderen. Zondag 15 december werd het weer beter en brak 
zowaar de zon door, zodat de kletsnatte kleding wat uitgewrongen kon worden en 
enigszins gedroogd. Bij het aanbreken van de dag werd assistent-machinist Lubliek 
dood onder in de boot aangetroffen, hij werd door de kapitein en eerste stuurman 
overboord gezet. Een paar uur later zag men zijn lijk nog in dezelfde gehurkte houding 
voorbij drijven. Maandag 16 december begon met tamelijk goed weer, maar men ging 
niet meer zeilen, de krachten begonnen zienderogen af te nemen en de moed voor 
zover nog aanwezig ging eruit. Door de sterksten, van Wienen en Hazenack, werd nog 
onophoudelijk gehoosd. Op dinsdag 17 december zakte de andere assistent-machinist 
Willemse in elkaar en overleed, ook hij werd om ca.09.00 uur door de kapitein en 
eerste stuurman overboord gezet, het was nu de vraag wie de volgende zou zijn. Het 
was ruw weer en er kwam veel water over de boot. Tegen de middag riep plotseling 
een der bemanningsleden ‘een vliegtuig’ en jawel even ten noorden van de boot vloog 
een 4-motorig toestel laag over het water en met alles wat voor handen was werd ge-
zwaaid, maar het leek er niet op dat men gezien was totdat het toestel nu uit westelijke 
richting recht over de sloep vloog en seinen gaf met een morselamp. Men juichte, 
joelde en huilde van blijdschap. Het vliegtuig, een Sunderland vliegboot, kwam 
tweemaal terug vloog rond de boot en gooide  een groene lichtkogel in zee, kennelijk 
bedoeld als sein voor een schip in de nabijheid. Na een minuut of tien zag men inder-
daad een torpedojager op de toppen van de hoge zeeën en na een half uur lag deze 
langszij met netten overboord gehangen .De kapitein liet nu iedereen de nog aanwezi-
ge blikjes melk en het overgebleven water opdrinken. De overlevenden in de sloep 
hadden haast niet meer de kracht om zelf naar boven te klimmen maar met behulpza-
me handen van de Engelse matrozen kwamen alle 17 mannen behouden aan boord. 
 
1e-stuurman Klijn heeft door zijn moed en doorzettingsvermogen een belangrijke rol 



gespeeld in het uiteindelijk overleven van het grootste 
deel van de bemanning in de reddingsloep. Hij is hier-
voor onderscheiden met het Kruis van Verdienste. Na 
WO2 werd hij onder meer gedurende 13 jaar gezag-
voerder en expeditieleider bij de ’Nederlandse Maat-
schappij voor de Walvisvaart’. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
De redding door de Britse destroyer ‘Ambuscade’ 
 
HMS ‘Ambuscade’ was een dubbelschroef torpedobootjager gebouwd in 1924 en op 9 
april 1927 in dienst gesteld bij de Royal Navy. Type: destroyer van 1.610 t. waterver-
plaatsing, L 98,15 mtr.,Br.9,45 mtr., D. 2,59 mtr. De voortstuwingsinstallatie bestond 
uit twee stoomturbines en 3 Yarrow stoomketels met een totaal vermogen van 35.500 
pk goed voor een snelheid van max. 43 mijl/h. 
De bewapening bestond uit 4 4,7 inch kanonnen en 2 dubbele anti aircraft guns en 6 
torpedobuizen. 
De bemanning bedroeg 138 man. De commandant ten tijde van de reddingsoperatie 
was Lt. commander Robert A. Fell. RN  De ‘Ambuscade’ werd vooral ingezet voor 
patrouillediensten en konvooi begeleiding en was ingedeeld bij het 12e Destroyer 
Flotilla in Greenock. 
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de boot met mitrailleurvuur vernietigd. De bemanning van de ‘Ambuscade’ wist eerst 
niet hoe aan te vangen met de in slechte conditie verkerende schipbreukelingen. Men 
begon met het uitdelen van enkele glazen rum en warme soep. Daarna begon de 
scheepsarts de sokken van de opgezwollen voeten los te snijden, want van enkelen 
waren de tenen zwart. Men voorzag iedereen van droge kleren en legden ze in door de 
Engelsen beschikbaar gestelde kooien. Van hoog tot laag werd alles gedaan om de 
Nederlanders zo goed mogelijk te verzorgen. Dezelfde dag kwam de dokter met het 
bericht dat kok Broersma was overleden en twee dagen daarna ook stoker van Heemst. 
Beiden werden met militaire eer in zee begraven. 
Op 21 december meerde de ‘Ambuscade’ af in Gourock in Schotland en bij aankomst 
was een motorboot van het Rode Kruis aanwezig; daarna werden de 15 overlevenden 
opgenomen in het ziekenhuis, d.w.z. 13 man in het Smithston’s Casualty Hospital te 
Greenock; en derde machinist Smith, (die enkele tenen moest missen) en koksmaat 
Jaggs naar het Wakefield-Private Hospital omdat die er het slechtst aan toe waren. 
Men kreeg alle mogelijke hulp van het hospitaal-personeel, scheepsagenten, de British 
Sailors Society en vele anderen van wie zij vele malen bezoek en geschenken mochten 
ontvangen. Tussen 7 en 24 januari 1941 konden 10 personen het ziekenhuis verlaten, 
maar Smith, vAlewijn, Wijnberg, Brinkman en Jaggs moesten nog blijven. Jaggs was 
te zwak voor amputatie van beide benen en is na twee maanden alsnog overleden. 
Daarna werden de overige overlevenden voorlopig ondergebracht in pensions, hotels 
en/of particuliere huizen en hadden nog lange tijd daarna last van hun verwondingen. 
Via het Rode Kruis werden de familieleden in Nederland op de hoogte gesteld van de 
ramp. 
 
De Raad voor de Scheepvaart 
 
Uitspraak van den Buitengewonen Raad voor de Scheepvaart betreffende de ramp, 
overkomen aan het s.s.”Farmsum” op 7 December 1940. 
 
De Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen heeft inzake de scheepsramp 
overkomen aan het s.s.”Farmsum”, dat op 7 December na een explosie is gezonken, de 
navolgende uitspraak gedaan: 
 
Het onderzoek heeft plaats gehad ter rechtszitting van 11 September 1941, ingevolge 
het voorstel van den inspecteur in buitengewone dienst voor de Scheepvaart, neerge-
legd in diens schrijven d.d. 6 Augustus 1941 aan den voorzitter van den Raad, en op 
grond van de beslissing d.d. 21 Augustus 1941 van de Commissie, bedoeld in artikel; 
29, 3e lid, van de Schepenwet. 
 
De Raad is o.m. het volgende gebleken: 
a. uit de scheepsverklaring, op den 13en Februari 1941 voor den Consul der Nederlan-
den te Glasgow afgelegd; 
b. uit de processen-verbaal van de verhoren van de getuigen I.J. Klijn, B. Jansma, 
N.R. van der Laan en I.P. Corthals, dd. 26 Mei, 12 Juni, 18 Juli en 22 Juli 1941, door 



den inspecteur in buitengewonen dienst voor de Scheepvaart in het vooronderzoek 
gehouden; 
c. uit de verklaringen, door den kapitein B. Jansma ter terechtzitting afgelegd. 
 
De Raad is van oordeel dat de “Farmsum” getorpedeerd is door een vijandelijke duik-
boot. 
De Raad betreurt het ten zeerste dat ten gevolge van de ramp zoveel leden van de 
bemanning het leven hebben verloren. Dat voor het verlaten van het schip geen appel 
is gehouden kan den kapitein niet worden verweten, daar, gezien de schade welke 
reeds door de eerste ontploffing was veroorzaakt, haast geboden was. Wel acht de 
Raad het zonderling dat het den hoofdmachinist, voor men van het schip wegvoer, niet 
opviel dat de tweede-machinist, met wien hij toch het meest in aanraking kwam, niet 
in de reddingboot was. 
 
De Raad betuigt zijn waardering voor de houding van de eerste-stuurman, en van de 
matrozen van Wienen en Hazenack,die zich allen gedurende het verblijf in de red-
dingboot zeer loffelijk hebben gedragen. Ten slotte spreekt de Raad zijn medeleven uit 
met de geredden, die zich gedurende tien dagen in de open boot de vreselijkste ontbe-
ringen hebben doorstaan. 
 
Aldus gewezen door de heeren Mr. Dr. J.M.de Moor, voorzitter, J.H. Nadort, lid, D. 
Rahusen, buitengewoon lid, in tegenwoordigheid van Mr. H. van Everdingen,- en 
uitgesproken door den voorzitter voornoemd in tegenwoordigheid van voornoemde 
heren ter zitting van den Raad in Stratton House, Stratton Street te Londen, op den 2en 
October 1941. 
 
 
 
Iets over brandbestrijding in de negentiende eeuw 
 
Anne Medema 
 
In de negentiende eeuw beschikte de gemeente Schiermonnikoog niet over een geor-
ganiseerd brandweerkorps met vaste spuitgasten of vrijwilligers.  
Het Reglement van Plaatselijke Politie, Veiligheid en Openbare Orde voor de gemeen-
te Schiermonnikoog uit 1861 leent zich uitstekend voor een poging om inzicht te krij-
gen in de toenmalige situatie. Naast diverse verkeers- en andere gedragsmaatregelen, 
bijv. met betrekking tot milieuverontreiniging en openbare vermakelijkheden, bevat 
dit reglement ook tal van bepalingen met het oog op het voorkomen en blussen van 
brand. De artikelen 89 tot en met 101 beschrijven de procedure "bij het ontstaan en 
omtrent het blusschen van den brand". 1) 
 
Wanneer iemand in zijn woning brand ontdekte, dan was hij "verpligt, daarvan ten 
spoedigste kennis te geven aan zijne buren, op dewelken zoowel als op hemzelven de 



verpligting rust, onverwijld mededeeling van den brand te doen aan den politiebedien-
de en bij afwezigheid aan deszelfs huisgenooten". 
Wie geen eigenaar of bewoner van een in brand staand perceel was, maar het eerst de 
burgemeester en de politiebediende waarschuwde, kon rekenen op "eene premie, 
waarvan het bedrag naar gelang der omstandigheden" werd bepaald. 
De leiding van het bluswerk en de handhaving van de orde was in handen van de bur-
gemeester of een hem vervangende wethouder. 
Wanneer dezen afwezig waren, kwam het oudste raadslid voor deze taak in aanmer-
king. 
Het reglement sluit echter niets uit, want "bij ontstentenis van dezen", moest de plaat-
selijke politieman als zodanig optreden. 
Diens aanwezigheid werd blijkbaar nimmer in twijfel getrokken. 
Wanneer een brandalarm werd gegeven moest de burgemeester onmiddellijk rucht-
baarheid geven aan het gebeuren door "het laten kleppen der klok of het doen rond-
schellen". 
De politiebediende was gehouden om zich onverwijld ter plaatse te vervoegen. 
Meehelpen met het bluswerk, werd beschouwd als "eene algemeene burgerpligt". Dit 
viel binnen het kader van de verplichting tot het verrichten van persoonlijke diensten 
door iedere mannelijke inwoner tussen 18 en 60 jaar oud. Naast assistentie in geval 
van brandbestrijding, behoorde ook het houden van nachtwacht, hulp bij watersnood 
en handhaving van de openbare orde onder deze burgerplicht. "Verschooning" hiervan 
was slechts mogelijk door de "bevoegde magt", ingeval van "behoorlijk bewezene 
ziekte, ligchaamsgebreken" en andere wettige redenen. Bovendien was het mogelijk 
om deze verplichting af te kopen, dan wel om zich te laten vervangen. Overigens 
waren "leeraars of bedienaars van de godsdienst, onderwijzers der jeugd en genees-
kunstoefenaren" vrijgesteld. 
Degene bij wie de brand woedde en de omwonenden waren verplicht om de instanties 
vrije door- en toegang te verlenen. Daarnaast moesten de omwonenden "een voldoend 
brandend licht voor hunne ramen stellen of eene lantaarn met zoodanig licht uithan-
gen, om tot het aanbreken van den dag de straat te verlichten". Iets dergelijks gold met 
betrekking tot de watervoorziening. 
Men diende in voorkomende gevallen "de grootste tobbe of ton" voor de deur te plaat-
sen en "die gedurig vol water te houden". 
Nabijgelegen gebouwen en goederen, "voornamelijk die welke door den wind het 
meest aan den brand zijn blootgesteld, zal men zooveel mogelijk trachten te bewaren, 
door dezelve nat te houden met natte zeilen of dekens te dekken of anderzins". 
Ook was er grote aandacht voor de nablussingswerkzaamheden. 
"Nadat men de vlammen geheel meester is geworden doch de verbrande voorwerpen 
nog smeulende zijn, zullen er brandblusmiddelen met de noodige manschappen te-
genwoordig blijven, teneinde een wakend oog te houden en bij wederuitbarsting der 
vlammen bij de hand te zijn, om dadelijk water te geven, tot zoolang men zich van de 
geheele blussching kan verzekerd achten". 
Het is niet aannemelijk dat al deze bepalingen pas in 1861, als volstrekt nieuw zijn 
ingevoerd. Dergelijke reglementen behelzen vaak een bevestiging en aanscherping 
van een reeds bestaande praktijk. Wat verder opvalt is dat de maatregelen mede wor-



den gestempeld door het ontbreken van straatverlichting en waterleiding, terwijl er 
nog niet zoiets bestond als een gemeentelijke brandweer. Brandbestrijding vond plaats 
door de burgerij, onder leiding van de burgemeester en de enige politieagent die de 
gemeente rijk was. 
Personen belast met het feitelijke bluswerk, konden nagenoeg niets uitrichten, wan-
neer hun geen enkel gereedschap ten dienste stond. 
Reeds blijkens het Gemeenteverslag over 1871 kon men gebruik maken van "de 
brandspuit op de Rijksvuurtorens". In 1872 is er sprake van drie brandspuiten bij de 
"lichttorens", maar in 1881 kan men slechts over een tweetal beschikken. Daar staat 
tegenover dat op het gemeentehuis een "extincteur" voorhanden was. Het verslag over 
1896 meldt dat de toestand van de brandblusmiddelen te wensen overliet, maar dat 
men plannen koesterde om hierin gedurende 1897 verbetering aan te brengen. Het 
Gemeenteverslag over dat jaar maakt hiervan overigens geen enkele melding...  
 
Hoe dit alles nu in de praktijk toeging, valt vrij nauwkeurig af te lezen uit het Ge-
meenteverslag over 1882, waarin melding wordt gemaakt van een brand op 26 sep-
tember van dat jaar, 's morgens om 9 uur uitgebroken in het huis, bewoond door de 
kastelein en de gemeenteontvanger W.O. Schaafsma. 
"De brandspuiten van de vuurtorens" werden "aangebracht, doch het ontbrak aan wa-
ter. Het water moest den geheelen dag bij emmers vol worden aangebracht uit welput-
ten en regenbakken in den omtrek, wilde men met den brandspuit werken, doch 
niemand behoefde tot werken aangespoord te worden. En hieraan is het te danken dat 
de brand, aangewakkerd door een stevige koelte, zich niet verder uitbreidde". Het 
pand brandde slechts gedeeltelijk af.  
Ook het Gemeenteverslag over 1887, vertelt levendig over het blussen van een brand. 
"In den nacht van 5 op 6 augustus, ten twee ure, werden de bewoners gewekt door 
brandalarm. Het bleek toen dat de schuur, bewoond door Karel Coolen, staande aan 
het westeinde van den Middelstreek alhier, in volle vlam stond. Ten spoedigste werd 
de brandspuit van de Rijkslichttoren door den opzichter afgegeven.  
De burgers droegen water van wijd en zijd in een put, waaruit de brandspuit water 
ontving, zoodat deze goed kon werken. Hieraan is het te danken dat slechts de schuur 
afbrandde. Het daaraan bevestigde woonhuis en belendende perceelen zijn gespaard 
gebleven. 
De bewoners werden niet anders dan tot hulp bij bovenomschreven brand opgeroepen 
en toonden zich bereid. Later toen het gevaar geweken was, schoon de brand nog niet 
uit was, had men moeite genoeg hulpvaardige handen te vinden om water aan te dra-
gen. 
De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat destijds de meeste mannen nog op zee 
waren en het gemelde werk alzoo door vrouwen moest geschieden. 
 
De Algemene Politieverordeningen van 1887 en 1897 zijn met betrekking tot de 
brandbestrijding veel soberder. Hier valt meer de nadruk op het voorkomen van brand, 
al komt dit ook al voor in het genoemde reglement uit 1861. 3) 
 
Noten: 



1. W.T. Keune, Inventaris van het gemeentearchief van Schiermonnikoog, 1811-1930, 
inv. nr. 259. SANOF (StreekArchief NoordOost Friesland), 1972. 
2. idem, gemeenteverslagen, inv. nrs. 264, 265, 273, 274, 287 en 288. 
3. idem, inv. nr. 259.  
(Red.: In 2006 is een nieuwe Inventaris verschenen met Concordans nummers inven-
taris Keune naar nieuwe nummers). 
 
 
 
 
Bibliografie van Schiermonnikoog 
 
In de afgelopen tijd verschenen boeken, (tijdschrift)artikelen, DVD’s e.a.  over het eiland. 
Bij de artikelen wordt niet gedacht aan de gewone nieuwsartikelen, maar aan bijv. inter-
views of grotere artikelen. Ook is het niet de bedoeling om een boekbespreking te geven; 
het gaat om het signaleren!  
Deze rubriek kan alleen slagen als iedereen meewerkt. Dus: komt u een artikel over 
Schiermonnikoog tegen, meldt het ons! Stuur de naam van de vindplaats van het artikel 
(of een kopie van het artikel) naar de redactie. En denkt u niet: dat stuurt een ander wel in; 
want als iedereen dat denkt .... 
Volledigheid is een mooi streven, maar kan natuurlijk nooit bereikt worden. Aanvullin-
gen zijn dus altijd welkom! 
 
*’Klaas Onnes: kapitein en schilder, een leven in het teken van de zee’; WPDetails 
#06 , blz. 23. 
‘Op pad met een eilander agent, Koene Tuinenga’; WPDetails #06, blz. 34. 
‘VV De Monnik 85 jaar’; WPDetails #06, blz. 37. 
‘Ondernemer in beeld: ambulancezorg – Roely Kooistra van UMCG Ambulancezorg’, 
WPDetails #06, blz. 40-41. 
 
*Er is een aanvulling op de "Vogels van Schiermonnikoog" verschenen. De aanvulling 
is geschreven door Rob Mooser en André van Loon, te downloaden op de site van het 
vogelringstation:  
http://www.vogelringschier.nl/VogelsvanSchier_aanvulling1.0_dec2017.pdf 
(Met dank aan Stef van der Kluit) 
 
*Breteler, A-G. – De traanjagers; herinneringen van naoorlogse walvisvaarders. Am-
sterdam, AUP, 2018. 190 blz. 
 
*’Talenfan leert in zeven weken Schiermonnikoogs dialect’; Friesch Dagblad, 11 
augustus 2018, blz. 26. 
Over Dyami Millarson. 
 
*’Spreekt u ook Schiermonnikoogs?’; De Telegraaf, 25 augustus 2018, blz. T32-33. 
(ook in andere kranten verschenen). 

http://www.vogelringschier.nl/VogelsvanSchier_aanvulling1.0_dec2017.pdf


Over Dyami Millarson en zijn vrienden die in korte tijd de eilander taal hebben ge-
leerd. 
 
*’Geitenkaas spatie salade’; Leeuwarder Courant, Sneon en snein, 1 september 2018, 
blz. 23: Uit eten, hete soep. 
Over Strandpaviljoen De Marlijn. 
 
*’Onbereikbaar Waddeneiland: Schier onmogelijk?’; Waterkampioen, september 
2018, blz. 10-19. 
Met een open zeilboot naar Schiermonnikoog. 
 
* Hybrid Northern Shoveler x Bluewinged Teal on Schiermonnikoog, Netherlands, in 
May 2014, and identifcation and WP occurrence. Rob S.A. van Bemmelen, Jörn 
Lehmhus & Steven G. Mlodinow. Dutch Birding (2018) 40: 71-81 
Een hybride eendensoort (hybride van Slobeend en Blauwvleugeltaling) heeft in 2014 
de Westerplas bezocht. Rob van Bemmelen c.s. doen daar in 2018 na grondig (litera-
tuur)onderzoek verslag van. (Met dank aan Stef van der Kluit). 
 
*’Niemand is een eiland’; Leeuwarder Courant, Sneon en snein, 22 september 2018, 
blz. 8-10. 
Interview met de burgemeester, Ineke van Gent. 
 
*’Altijd paraat voor de oversteek - ambulancezorg op de Wadden’; De Reddingboot, 
oktober 2018 (verslag 236), blz. 22-25. 
Patiëntenvervoer vanaf Schiermonnikoog.   
 
*Bangma, K. et al – Ver van het front? Friesland en de Friezen in de Eerste wereld-
oorlog. (Grou), Uitgeverij Louise, 2018. 470 blz. 
In dit boek ook aandacht aan de situatie op Schiermonnikoog. 
 
 
 
 
 
Verenigingsnieuws 
 
Van de bestuurstafel 
 
Koningshuis 
Sinds de – tijdelijke – ingebruikname van het Koningshuis door ’t Heer en Feer  
( in het kader van “Kom op Verhaal”, onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofd-
stad) is dit onderkomen voor de vereniging een groot succes. De middagen worden 
druk bezocht, nieuwe leden melden zich, informatie wordt uitgewisseld, boekjes vin-
den aftrek. 



Oorspronkelijk zou het gebruik tot half oktober zijn, maar dit is verlengd tot 1 januari 
2019. 
Het Koningshuis is open van woensdag t/m zaterdag, 15.00u – 17.30u. 
 
Klozum 
Zetten voorheen Henk en Annie Koning hun deur tijdens Klozum gastvrij open, dit 
jaar heeft ’t Heer en Feer dat ook gedaan in het Koningshuis en daarmee een oude 
traditie in ieder geval voor dit jaar in ere hersteld.  
 
Taalstenen 
’t Heer en Feer gaat dan wel over het verleden, maar maakt graag gebruik van heden-
daagse middelen om dat verleden toegankelijk te maken! Elders in dit nummer vindt u 
in verband hiermee interessante informatie over de taalstenen. 
Nog meer over de taalstenen: 
Door de jaren hebben weer en wind hun invloed doen gelden, een aantal stenen is niet 
meer goed leesbaar. Vorig jaar zijn twee stenen gerenoveerd, die bij de blauwe palen 
en die aan het Westerduinenpad. Dit traject wordt voortgezet. Binnen afzienbare tijd 
zullen weer twee stenen opgeknapt worden, vermoedelijk die bij het Vredenhof en in 
het plantsoen. Wees dus niet verbaasd wanneer u - tijdens uw wandeling de taalroute 
volgend – deze stenen mist. 
 
Verworvenheden 
In de afgelopen maanden hebben we veel voorwerpen aangeboden gekregen. Onze 
aanwezigheid in het Koningshuis zou daar wel eens wat mee te maken kunnen heb-
ben. 
 
Van Jörn van Boven kregen we een heel dossier over de botter Octopus: vier jour-
naals, een brochure en een ansichtkaart. Ook schonk hij ons het houten bootje 'Prome-
nade', dat hij op 22 maart 2014 door burgemeester Bert Swart te water liet laten en dat 
toen kapseisde. Wie nu naar de onderkant kijkt, begrijpt waarom. 
 
Van Immy Bentum de herinneringsplaat die Harm Bentum kreeg toen hij afscheid 
nam als bode/conciërge van de gemeente (hij was in die functie werkzaam van 1971 
tot 1999). Ook schonk ze een aantal kopjes en asbakken, die in gebruik waren geweest 
op het gemeentehuis. 
 
Van Haijo Homan een houten kist met daarin een apparaat voor lachgas; die nog van 
de zolder van NOVA kwam.. Volgens Gert Floor (arts op het eiland van 1977-1996) 
zou het van dokter Kramer zijn geweest. Hij was hier huisarts van 1962 tot 1968 (later 
anesthesist in Harlingen) en hij deed hier op het eiland wel simpele operaties. 
 
Van Remkje Visser een grote Rigasche nap en een dito tabakspot. 
 
Van Jeppe Balkema uit Arnhem het boek “Schiermannenoog”, uit de nalatenschap van 
Piet Teensma. 



 
Van het Italiaanse talenwonder Giovanni Pinto kregen we zijn oefenschrift met eilan-
der teksten. 
 
Jan Wyb Groendijk gaf een bemanningslijst van de Willem Barendsz (de reis van 
1957-'58) en een overzicht van de functies en gages van diezelfde reis. 
 

Van Tineke Snijdood-Leeverink kregen we 
een wel heel bijzonder object: een walvis-
foetus op sterk water, die haar vader - Joop 
Leeverink - ooit   meebracht van een reis 
met de Willem Barendsz.  
 
Johannes Pot uit Kortenhoef bracht een 
hoeveelheid oude foto’s; o.a. van Leendert 
Posthumus (de dorpsomroeper), een oom 
van hem. 
 
Tjaard Schillhorn van Veen stuurde ons al 
eens eerder vanuit Amerika, waar hij woont, 
een kaart van het gelijkstroomnet van de 
electriciteitsmaatschappij uit juni 1924 (zie 't 
Heer en Feer jg. 19 nr. 3). Nu hij deze zomer 
toch op het eiland was voor een bruiloft 
kwam hij nog een tweede exemplaar in het 
Koningshuis aanbieden. 
 

Van basisschool Yn de Mande kregen we twee klassieke schoolbankjes uit de voorma-
lige Lagere School. 



 
Alle schenkers hartelijk dank! We hopen binnen niet al te lange tijd over een volwaar-
dig onderkomen voor deze waardevolle spullen te kunnen beschikken. 
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