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INLEIDING

Toen Godfried Bomansl voor de Vlaamsetelevisiewerd gevraagdvoor een interview
antwoorddehij triomfantelijk: 'Maar ik ga morgen met vakantie'. Men zei hem te zullen volgen. 'Op Schiermonnikoog',probeerde hij nog. 'Goed dan maar naar Schiermonnikoog' was het antwoord. Bomans zweegenige tijd, verslagen.'Nou jullie doen
maar. Ik zit daar toch maar wat op het strand te suffen'.
"Het eiland doemt op in de mist, de toeristenstappenin de wachtendebussen.We rijden over smalle asfaltwegennaar het pension waar de familie Bomans verblijft, midden in het keurige dorp. Een groot, bakstenengebouw,erg deftig, op een terrasjenippen de gasten aan hun siderans.We rijden de wagen tot voor de deur en achter het
raam ontwaren we de meester. Hij komt verstrooid naar buiten gesloft, pijp in de
hand, beetje gebogen,kijkt ons vanachterzijn dikke brilglazennieuwsgierigaan. 'Heren', zegt Bomans,'dit is een waanzinnigeonderneming.Kom d'rin, ik heb vast wat te
eten besteld.' We zitten een beetje beduusd in de donkere eelzaal,het is een lange
reis geweest.Bomans trekt zwijgendaan zijn pijp. ('Probeernetjeste eten, andersvallen jullie hier meteen op.')"
De volgende dag vond het interview met Bomans plaats. Dit gesprek werd gevoerd op een duintop in de tuin van de wethouder,de heer Conrad.
Een fragment:
Meneer Bomans,u woont voor enkeleweken op Schiermonnikoog.
Wat voert u hier uit?
Niets.
Helemaal niets?
Helemaalniets.
Is dat moeilijk?
Dat is het moeilijkstewat bestaat.
En waarom koos u daarvoorSchiermonnikoog?
Omdat andere plaatsen in ons vaderland nog tot enige werkzaamheden
nopen, en hier gebeurt niets.Je komt dus ook niet in de verleiding om iets te
doen. Er is wind, er zijn meeuwenen daar kijk je maar naar.
Kent u iets van de geschiedenis
van dit eiland?
Neen, helemaalniets.
H66ft het misschiengeengeschiedenis?
Gelukkige landen hebbengeen geschiedenis,
dat is de uitspraakvan eh......
Tacitus.
Toen ik als niets vermoedendetoerist op een dag de boot nam naar Schiermonnikoog
verkeerdeik in diezelfdeveronderstelling,echter tot het moment dat ik de plaatselijke boekhandelbetrad. Mijn oog viel op een ansichtkaart.Op dezekaart las ik de volgende,door boot, monnik en walviskaakgeillustreerdetekst:

Jan Bomans,Godfriedachterafbete&ez,Bussum79'18.b12.156-165

,In de Middeleeuwen behoorde Schiermonnikoog aan het Cisterci6nzer klooster Klaarkamp, onder
in 1165gesticht.Degr4ze- of schieremonniken hadden er een uithof. ln 1580 werd
Rins-umageest,
al het Friese kloosterbezit eigendom van de provincie. In de 17e eeuw werd Johan Stachouwer eigenaar van het eiland en in 1858werd het eiland verkocht aan J.E. Banck. Daarna is zelfs een Duitse
graaf eigenaar geweest. Na de Tweede Wereldoorlog werd Schiermonnikoog als vijandig vermogen
eigendom van de staat.'

Een ansichtkaartdie leidde tot het schrijvenvan een proefschrift over de eigendom
van het eiland Schiermonnikoogin de loop der historie.
Terwijl het eiland Schiermonnikoogheden ten dage eigendom is van de Nederlandsestaat,was het in vroeger dagenparticulier eigendom.De verschillendeeigenarendie het eiland gekend heeft worden in dit boek chronologischper hoofdstuk
besproken.Om een goed inzicht te krijgen in de afzonderlijketijdvakken waarin de
eigenarende heerschappijover Schiermonnikoogvoerden is naast de rechtsgeschiedenis van de eigendomvan het eiland tevensaandachtgeschonkenaan de algemene
over Schiermonnikoog.Uiteraard is deze historische
historischewetenswaardigheden
beschrijvingondergeschiktaan de juridische; de historie dient hier voornamelijk als
decor.
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