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Buitenbeentje
Schiermonnikoog

Een dagje Schiermonnikoog ver-
veelt nooit. Van Westerplas tot
Berkenplas, over dijk en duin,
van Spaans vee tot anonieme
drenkelingen. De variëteit is
enorm en de zee is altijd vlakbij.
Wandelman Fokko Bosker is vol-
strekt gelukkig op Schier. Je zou
er bijna monnik voor worden.
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S chiermonnikoog is een
apart geval. Er rijden
amper auto’s op het

Waddeneiland, boeren krimpen
vrijwillig hun veestapel in (een
unicum) om de uitstoot van CO2
te verkleinen, het merendeel van
het grondgebied is natuurreser-
vaat, en de monniken zijn terug
van weggeweest. Schiermonnik-
oog verwijst naar de middeleeuw-
se vestiging van een uithof van
grijze of schiere monniken. Na
eeuwen afwezigheid, een stand-
beeld van een lekenmonnik uit-
gezonderd, hebben zich vier cis-
terciënzer monniken op Schier-
monnikoog gevestigd. Ze bouwen
er een kloostergemeenschap op.

Vanuit haven Lauwersoog doet
de veerboot er ongeveer een half
uur over om naar Schiermonni-
koog te varen. En je hoort het
iedereen altijd zeggen, maar het
is waar: zodra de trossen losgaan
verdwijnen de dagelijkse sores en
ballast. Alles drijft weg op de
wind en de golven.

Bij laagwater zijn geregeld
zeehonden te spotten op de zand-
banken. Plevieren scheren schet-
terend in volle vlucht over als
glinsterende confetti. Het schuim
van het water vormt een lange
uitwaaierende streep achter de
boot. Het vasteland glijdt uit
zicht, terwijl voor ons de contou-
ren van het langgerekte druppel-
vormige eiland scherper worden.
Duinen, dijk en daken van het
dorp. En natuurlijk de tweeling-
vuurtorens, een witte en een rode
waarvan de witte als watertoren
wordt gebruikt.

ZELFSTANDIGE PAROCHIE

Schiermonnikoog was in de mid-
deleeuwen een uithof van het
klooster Claercamp bij Rinsuma-
geest; het eiland was rond 1300
tijdens eb te voet goed bereikbaar
over de drooggevallen zandban-
ken en kwelders. Een Hamburgs
geschrift uit 1323 rept van het
eiland van de monniken van
Klaarkamp. En in een schrijven
van de bisschop van Utrecht uit
1465, waarin Schiermonnikoog de
status van zelfstandige parochie
verkrijgt, is er sprake van dat het
eiland van een tijd, aller mensen
heugenis te boven gaande eigen-
dom was van Claercamp. In de
eeuwen dat het eiland tot het
kloosterbezit behoorde stonden
er een monnikshuis, een hof en
een kapel met begraafplaats.

Sinds 2015 wonen er weer vier
monniken in het dorp. Eerst in
een recreatiewoning, diensten
hielden ze in de St. Egbertkapel
aan de Badweg. Inmiddels is
Herberg Rijsbergen betrokken dat
is omgedoopt tot Klooster Schier-
monnikoog. Het monumentale
pand ligt verscholen aan de oost-
rand van het dorp. ‘We hebben
nu tijd nodig ons nieuwe thuis te
leren kennen, in te richten en er
te wonen’, laat abt Alberic op de
website van klooster Schiermon-
nikoog weten. Volgend voorjaar

moet ook het gastenhuis klaar
zijn.

VOLSTREKT GELUKKIG

Van de St. Egbertkapel loop ik
over de Badweg in de richting van
het strand en de rode vuurtoren
die hoog uittorent boven de dui-
nen. Onderweg stuit ik een paar
keer op een fazant, een mannetje
paradeert glanzend in de ochtend-
zon. Langs de toren en over het
pad aan de buitenkant van de
duinen loop ik linksom door de
Westerduinen naar de Banckspol-
der. Zon, zee, duinen en strand,
meer is er niet nodig om volstrekt
gelukkig te zijn.

Vanuit de rust loop ik aan de
westkant het dorp in. Veel huizen
zijn volgens de muurankers rond
1760 gebouwd; het dorp is sinds
de middeleeuwen waarschijnlijk
iets oostwaarts opgeschoven om-
dat de Waddeneilanden in die
richting ‘wandelen’.

Over de Van Westerholtlaan aan
de andere kant van het dorp duik
ik opnieuw de natuur in. Langs de
Berkenplas naar de bunker Was-
serman en begraafplaats Vreden-
hof. Anonieme drenkelingen en
oorlogsslachtoffers liggen zij aan
zij op deze verstilde plek in de
duinen. Opvallend veel namen
van jonge soldaten uit de Eerste
en Tweede Wereldoorlog. Fransen,
Engelsen en Duitsers, bij leven

gezworen vijanden, in de dood
elkaars buren.

ZELFREDZAAM VEE

Vanaf het vredige hof voert een
pad langs de Kooiduinen door het
begrazingsgebied van Natuurmo-
numenten, de natuurvereniging
die de grootste grondeigenaar is
op het eiland. Sayaguesa-runde-
ren, Spaans vee dat volledig zelf-
redzaam is, kregen gezelschap van
Exmoorpony’s, die al evenzeer in
het wild hun mannetje staan. Ze
eten gras en struiken waardoor
het landschap zijn open karakter
houdt. Zo blijft er plek voor ken-
merkende duinvegetatie.

Over het strand loop ik terug
naar de strandopgang die leidt
naar het Bospad, bij knooppunt
97. De branding in mijn oren
neem ik mee als een aangename
melodie. Ze blijft lang nazingen in
mijn hoofd.

ZODRA

DE TROSSEN

LOSGAAN

VERDWIJNEN DE

DAGELIJKSE

SORES EN

BALLAST

In de zeven afleveringen
van S&S SIMMER19 gaan
we elke week wandelen én
fietsen in Noord-Neder-
land. Deze week: wande-
len op Schiermonnikoog
en fietsen door Noord-
Groningen. Volgende
week: wandelen langs de
Dollard en fietsen rondom
het Balloërveld.

en fietsen
Wandelen
en fietsen

Wandelgids
De hiernaast beschreven
wandeling maakt deel uit
van Bonifatius Kloosterpad

– In het voetspoor van

heiligen en pelgrims, een
wandelgids annex verha-
lenboek van landschaps-
journalist Fokko Bosker.
Het boek verschijnt in
oktober bij uitgever Born-
meer/Noordboek. Het
beschreven traject loopt
van Schiermonnikoog tot
Wolvega, langs oude
kloosterlocaties en uitho-
ven.

Wandelgids

De route
Deze route van circa 14 kilometer is
uit te breiden door het pad rond de
Westerplas toe te voegen (3 kilometer
extra). Voor de volhouders is een leuke
uitdaging een wandeling over het
Waterstaatpad naar het oosten en
terug over het strand. Dat is ongeveer
8 kilometer extra. Ga bij knooppunt 75
even rechtdoor en dan rechtsaf.

Van bovenaf: de verscho-
len entree van de vroegere
herberg Rijsbergen, thans
het Klooster Schiermonni-
koog; het standbeeld bij
het gemeentehuis; een van
de talloze fazanten onder-
weg; strandtent op palen
op het Noordzeestrand; de
veerboot Rottum.
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