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Aan de noordwestzijde van West-Terschelling, verscholen in het naaldbos, bevindt zich het meertje 
Doodemanskisten (fig. 1). Het meertje met daarin twee eilandjes van verschillende grootte heeft 
een langgerekte vorm en strekt zich uit over een lengte van ongeveer tweehonderd meter. 
Doodemanskisten is in tenminste twee opzichten mysterieus. Ten eerste bestaat vooralsnog geen 
bevredigende uitleg over de ontstaanswijze en ten tweede doen met betrekking tot de (bijzondere) 
naamgeving veel tegenstrijdige verklaringen de ronde. 

Inleiding 

In een poging meer duidelijkheid over 
het ontstaan van dit meertje te krij
gen, is in september 1995 door de 
auteur ter plekke veldwerk verricht. 
Na het maken van een detai lopname 
zijn aanvul lend enkele grondbor ingen 
verricht. Vervolgens is de afwatering 
van Doodemanskis ten in kaart 
gebracht. Tegelijkertijd is historisch 
(kaart)materiaal bestudeerd waaruit 
de ontstaanswijze mogelijk te recon
strueren is. Figuur 2 geeft een over
zicht van de situering van 
Doodemanskis ten op West-
Terschell ing, evenals een detailteke
ning met daarin de boorprofielen A , B 
en C. 

Omstandigheden rond 
Doodemanskisten 

Het meertje ligt binnen het gebied dat 
volgens de geologische kaart van 
Terschelling bestaat uit J o n g e 
Duinafzettingen op Oude Duin- en 
Strandafzettingen (Rijks Geologische 
Dienst, 1977; C . J . van Staalduinen, 
1977). De basis van het pakket jonge 
duinzanden ligt er op ongeveer 1 tot 
1,5 m boven NAP. A a n g e n o m e n mag 
worden dat de bodem van het meer
tje wordt gevormd door deze afzettin
gen van laat-subboreale resp. subat-
lantische ouderdom. Bodemkundig 
kan de grond nabij en in de directe 
omgev ing van Doodemanskis ten 
geclassificeerd worden als een duin-
vaaggrond: leemarm en zwak lemig, 
fijn zand (Zd21). De bodem ter plaatse 
van het Groene Strand is te classifice
ren als een eerdgrond; moerige eerd-
grond met een moerige bovengrond 
op zand (vWz). De grondwaterkaart 

geeft ter plaatse grondwatertrap II 
(GLG 50-80 cm-mv) aan (Oosten, 
1986). Het elektrisch gele idingsvermo
gen (EGV) en de zuurgraad (pH) van 
het water werd in september 1995 
vastgesteld op respectievelijk 1084 
pS /cm en pH 8,1. Het elektrisch gelei
d ingsvermogen is een wein ig ver
hoogd 1 , hetgeen veroorzaakt wordt 
door een door w i n d meegevoerde 
'spray' van z e e z o u t - a ë r o s o l e n 
(Stuyfzand en S tuurman, 1995). De 
zuurgraad van het oppervlaktewater is 
basisch als gevolg van het voorkomen 
van een geringe hoeveelheid opgelos
te kalk, waarschijnlijk afkomstig van 
schelpen. De waterstand in het meer
tje Doodemanskis ten varieert, evenals 
in het verleden (Boomstra et al . , 
1990), sterk. Uit het feit dat perioden 
van droogte binnen afzienbare tijd 
resulteren in een lagere waterstand 
valt af te leiden dat Doodemanskis ten 
in direct contact staat met het grond
water en dat de actuele waterstand 
zowel direct als indirect afhankelijk is 
van de hoeveelheid neerslag. Bij een 
vo ldoend hoge waterstand stroomt 
het overtoll ige water aan de westzijde 
via een geul(tje) in westelijke richting 
naar het Groene Strand (hoogte ca. 
1,7 m boven NAP) dat uiteindelijk via 
het strand van de Noordvaarder 
(hoogte ca. 0,7 m boven NAP) afwa
tert aan de wadzijde op gemidde ld 
NAP-hoogte . Bij lage waterstanden 
vindt geen afwatering plaats. 

Er zijn diverse geologische ontstaans
wijzen van dit meertje denkbaar. 
Doodemanskis ten is zeker geen pin-
g o r u ï n e (dobbe), mogelijk een duin
meertje (uitgeblazen duin tot op 
grondwaterniveau), een veen- of 
zandafgraving of een verlande dan 

we l verzande zeearm. A l deze 
(on)mogelijkheden van de diverse 
geologische verklaringen voor de ont
staanswijze passeren achtereenvol
gens de revue. 

Ontstaansmogelijkheden 

Doodemanskis ten is zeker geen pin-
g o r u ï n e . In ons land zijn pingo's ont
staan tijdens koude fasen van het 
Weichsel ien (Pleistoceen). Het landijs 
bereikte Nederland toen niet, maar 
we l heerste hier een toendra-achtig 
klimaat zoals nu in N o o r d - S i b e r i ë , 
waar deze vorstheuvels zich nog 
steeds vormen . IJslenzen in de 
bodem groeien doordat ze nog niet 
bevroren grondwater aantrekken. 
Hierdoor ontstaan vorstheuvels in het 
landschap: de pingo's. Wanneer de 
rek uit de afdekkende bodemlaag is, 
scheurt de bovengrond open. A l s ver
volgens het ijs smelt, ontstaat een 
(diepe) ronde depressie met daarom
heen een aarden wal(letje): de pingo-
ru ïne . Het onderste deel van de lage 
aarden wal bestaat meestal uit door 
de druk van het ijs vervormde lagen. 
In Drente worden p i n g o r u ï n e s ook wel 
'dobbes ' genoemd. Op Terschelling 
komen op verschil lende plaatsen 
' ( t u r f )döbes ' voor die behalve de 
naamgeving, hoe verwarrend ook, 
geen enkel verband houden met de 
genoemde p i n g o r u ï n e s . Het zijn kleine 
handgegraven meertjes waar in turven 
gedrenkt werden. De volgezogen tur
ven werden samen met jong plantma-
teriaal in het plantgat gestopt. Deze 
aanpak is bekend als de 'Terschellin-
ger plantmethode' . Zoals eerder 
beschreven, is het betrokken gebied 
op Terschelling opgebouwd uit jonge 
holocene afzettingen, bovendien is 
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Fig. 2. Detailtekening van Doodemanskisten, de directe omgeving en de boorprofielen A, B en C. 
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Fig. 7. Het mysterieuze meertje Doodemanskisten. Foto R.E. Lapperre 

Doodemanskisten langwerpig en niet 
overwegend rond van vorm en wordt 
evenmin een aarden wal met daaron
der gestoorde lagen aangetroffen. 
Doodemanskisten is derhalve in elk 
geval geen pingoruïne of dobbe in de 
geologische betekenis van het woord. 
Overigens kan het bijzonder moeilijk 
zijn p ingoruïnes en uitgeblazen en 
vervolgens volgelopen laagten van 
elkaar te onderscheiden. In Drente bij
voorbeeld komen beide naast elkaar 
voor en zijn zij alleen op basis van 
onderzoek naar de veensamenstelling 
goed van elkaar te onderscheiden 
(Donkers, 1995). 

Doodemanskisten een duinmeertje? 
Wanneer winderosiegevoelige afzet
tingen zoals duinen uitstuiven tot op 
het grondwaterniveau, of in extreem 
droge perioden zelfs daar beneden, 
kan zich in daaropvolgende nattere 
jaren een duinmeertje vormen. In 
deze meertjes kan veenvorming 
optreden. De langgerekte vorm van 
Doodemanskisten in combinatie met 
de zuidwest-noordoost gerichte lig
ging, die overeenkomt met de west-
zuidwestelijke windrichting die ook de 
jongste duinen op Terschelling 
gevormd heeft, duiden mogelijk op 
een ontstaan als duinmeertje. Bij 
hoge waterstanden watert 
Doodemanskisten via een geul(tje) 
door de duinen af op het Groene 
Strand, waarna het zoete water uitein
delijk in de zoute Waddenzee terecht 
komt. Het verschijnsel van afwatering 
via natuurlijk laagten in het land
schap, gecombineerd met het voorko
men van de twee eilandjes, wordt zel
den of nooit aangetroffen bij duin
meertjes, zodat er voldoende aanlei
ding is om te twijfelen aan het ont
staan door uitstuiven van winderosie
gevoelige afzettingen, zoals niet of 
slechts ten dele door vegetatie vast
gelegde duinen. 

Doodemanskisten een veen- of zand-
afgraving? 
Uit historisch onderzoek is niets 
gebleken van veen-, zand- of kleiwin
ning ter plaatse van de huidige 
Doodemanskisten. Ook in het veld zijn 
hiervoor geen aanwijzingen te vinden. 
Doodemanskisten kenmerkt zich door 
een uitgesproken langwerpige vorm, 
is ondiep en op de lokatie of in de 
nabije omgeving daarvan worden 
geen klei(restanten) of veen(restan-
ten) van enige omvang aangetroffen. 
Het is daarom uiterst onwaarschijnlijk 
dat Doodemanskisten, in tegenstelling 
tot het nabijgelegen en kunstmatig 
gegraven Duinmeertje van Hee, een 
andere dan natuurlijke ontstaanswijze 
kent. 

Doodemanskisten een verzande zee
arm? 
Het meertje Doodemanskisten bestaat 
tenminste sinds 1769. In oktober van 
dat jaar worden namelijk twintig 
strandpalen geplaatst waarvan de eer
ste even ten westen van Doodemans
kisten, "een plaats in duin, alzo 
genaamd, doordat 'in vroeger tijd' 
een vloot koopvaardijschepen in de 
haven Maklijk Oud quarantaine lig
gende, de doden op die schepen ster
vende, aldaar begraven". Deze paal 
(nummer 1) werd geplaatst nabij het 
nu niet meer bestaande "hoofd Q", 
aangelegd in 1749 om de ebstroom 
uit de kant te houden (Zwaai, 1987). 
Totdat de Noordvaarder in het midden 
van de vorige eeuw strandde aan de 
westzijde van Terschelling, vormde 
het Groene Strand de westkust; een 
laagte waar de zee tot 1910 bij hoog
water vrij toegang had. Via een 
natuurlijke duinbeek, 'het Riviertje', 
kon overtollig zoet water uit de dui
nen naar het wad stromen. Mogelijk 
is Doodemanskisten daarom een res
tant van een voormalige zeearm. Om 
dit vermoeden te onderzoeken is het 

beschikbare historische kaart
materiaal2 bestudeerd. De oudste 
kaarten dateren van 1529 en zijn ruim 
twee eeuwen ouder dan de eerste his
torische verhandeling. Op geen van 
deze kaarten staat echter een zeearm 
of meertje afgebeeld. Indien het een 
oude havenarm betreft, waarom staat 
deze dan nergens op een kaart? 
Hiervoor is de volgende verklaring 
denkbaar. Deze historische kaarten 
waren voornamelijk bedoeld voor zee
lieden, die zich weinig voor onbedui
dende, smalle en ondiepe zeearmen 
of meertjes interesseerden. 

Daarentegen wordt het vermoeden 
van een voormalige insnoering van 
de zee gesterkt door het voorkomen 
van donker grijs schelphoudend zand 
vanaf een diepte van 1,2 meter bene
den maaiveld in grondboring C (eind-
diepte 1,7 meter beneden maaiveld) 
nabij de afvoer van het meertje. De 
schelphoudende zandlaag wordt van 
het bovenliggende schelploze zand in 
boring C gescheiden door een 10 cm 
dik veenlaagje (diepte 1,1 tot 1,2 
meter beneden maaiveld), bestaand 
uit deels onverteerd organisch materi
aal. De bovenkant van de schelphou
dende zandlaag bevindt zich naar 
schatting 1 meter boven NAP. Volgens 
de profielen en boorgegevens bij de 
geologische kaart zou hier op die 
diepte vrijwel schelploos oud duin
zand aangetroffen moeten worden. 
Ook het eronder voorkomende oude 
strandzand zou schelparm zijn. De 
twee andere boringen, A en B, komen 
inderdaad overeen met dat beeld. Dit 
betekent dat de schelphoudende 
afzetting van boring C afkomstig zou 
moeten zijn uit een periode met een 
hogere zeespiegel of zou zijn afgezet 
tijdens perioden van extreem hoog 
water zoals bijvoorbeeld tijdens de St. 
Luciavloed in 1287. In ieder geval gaat 
het hier om een influx van zand en 
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niet zozeer o m een geleidelijke verlan
ding , die ongetwijfeld ook een klei-
laag(je) tussen het schelphoudende 
zand en het veenlaagje zou hebben 
doen ontstaan. Het beperkt voorko
men van het schelphoudend zand in 
alleen boring C zou bovendien eerder 
wijzen op een influx van het zand tij
dens een s torm. Uit het onderzoek 
van De Groot e.a. (1996) naar de zee
spiegelrijzing in het gebied van de 
Waddenei landen blijkt dat de hier ver
onderstelde ontstaanswijze een reë le 
mogeli jkheid is. 

Well icht kan de samenstel l ing van het 
veenlaagje door specialisten onder
zocht worden en zou aan de hand 
daarvan de ouderdom vastgesteld 
kunnen worden , o m zodoende het uit
gesproken vermoeden en het tijdstip 
van verzanding te bepalen. 

De naam 

Met betrekking tot de (bijzondere) 
naamgeving doen verschil lende ver
halen de ronde. Opval lend is een ver
sie waarbij ' doodemans ' (korte, dikke, 
wors tvormige bossen rijs) ingezet 
worden , die als bekisting deze laagte 
in de duinen van de zee moesten 
afsluiten in de tijd dat het Groene 
Strand nog het witte strand was en de 
duinen erlangs de zeereep vormden 
(Zwaai, 1987). A l s dit juist is, is er ken
nelijk een open verbinding met de zee 
geweest voordat de Noordvaarder 
tegen het ei land strandde! 
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Noten 

1 Het elektrisch ge le id ingsvermogen 
(EGV) is een graadmeter voor het 
zoutgehalte en wordt hier uitgedrukt 
in micros iemens (pS). De Siemens is 
het omgekeerde van de eenheid van 
weerstand, de o h m (Q.). 
Het E G V van, van nature niet veront
reinigd of verzilt, grondwater ligt in 
Nederland in de orde van grootte van 
150 tot 600 pS /cm. Ter vergelijking: 
zeewater heeft een E G V van ongeveer 
10.000 pS/cm. 

2 1529/1530 W . H . Croock, 
1545 J.v. Deventer, 
1573 C. Sgrooten , 
1583 L J . Wagenaer, 
1603 (of 1540?) bewerkt naar S. 
Hansz, 
1606 Mercator, 
1632 J . Blaeu, 
1676 J .D . Zou tman 
± 1680 Pascaert. 

3 De prinses van het ei land (Knop et 
al . , 1935). 
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