Open Monumentendag 2022 staat in het teken van duurzaamheid en verduurzaming: actuele
thema’s. Een gebouwd monument is vaak van respectabele leeftijd, gebouwd van gedegen
materialen en daarmee een symbool voor duurzaamheid.
Tegenwoordig wordt bij monumenten
duurzaamheid voornamelijk toegespitst
op beperking van warmteverliezen en
energieverbruik, al dan niet in combinatie
met alternatieve vormen van verwarming.
Dat gaat bij monumenten meestal niet van
een leien dakje, zo is bij sommige deelnemers
te zien. Inpandige muurisolatie zorgt dikwijls voor problemen, zoals condensvorming bij
de aansluiting met balklagen. Wanden met bijzondere wandtegels wil je graag in het zicht
houden. Zo heeft ieder monument zijn eigen, specifieke bijzonderheden ten aanzien van
verduurzaming.

Niet alle moderne verduurzamingsmaatregelen lenen zich voor toepassing in monumenten.
Kieren dichten en compartimenteren, dus niet alle vertrekken verwarmen, zijn goede
eerste stappen bij verduurzaming van monumenten. Gelukkig neemt de kennis over het
minimaliseren van warmteverliezen en over alternatieve vormen van verwarming toe, ook bij
monumenten, met hun specifieke problemen. Maar soms resteert er maar één oplossing: niet
het pand isoleren, maar de gebruikers; dat betekent warme sokken en een wollen trui.
Ingrediënten voor Open Monumentendag 2022, achtergrondinformatie en suggesties staan in
deze Open Monumentenkrant, op de websites van de gemeente Texel, de Historische Vereniging
Texel en de VVV. De te bezoeken panden zijn te herkennen aan de Open Monumentenvlag.
Enkele deelnemende panden zijn moeilijk of niet per auto bereikbaar. Kom daarom zo veel
mogelijk op de fiets of lopend.

Meeneem exemplaar

Open Monumentendag Texel zaterdag 10 september 2022

Tenslotte hopen wij dat bezoekers na deze Open Monumentendag met nog meer belangstelling
naar monumenten kijken. Een fijne Open Monumentendag op Texel gewenst!

Programma Open Monumentendag zaterdag 10 september 2022 op Texel
Brakestein, Oudeschild
11.00 tot 17.00 uur
Tussen 11.00 en 15.30 uur rondleidingen door
de tuin.
Tussen 11.00 en 15.30 uur korte lezingen in de
stijlkamer.

Stolpboerderij Het einde van de wereld,
Den Hoorn
10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 16.00 uur
Toelichting op de ouderdom en geschiedenis
van de boerderij, de restauratie en de
verduurzamingsmaatregelen.

H. Johannes de Doperkerk, rk-kerk, Den Burg
10.00 tot 16.00 uur
In deze 19e-eeuwse kerk een speciaal
programma, met onder andere foto’s van de
ruimte boven de gewelven: een gedeelte van de
kerk dat aan het oog onttrokken is.
Oudheidkamer, Den Burg
11.00 tot 17.00 uur
Speciaal programma.

PKN-kerk, De Waal, wederopbouwkerk
10.00 tot 16.00 uur
Rondleiding met toelichting in een
wederopbouwkerk.
Noodwoning van hoeve Schiller, De Waal
13.00 tot 15.30 uur
Toelichting op het erf van deze bijzondere
noodwoning van het Bureau Wederopbouw
Boerderijen.
De Maartenskerk, PKN-kerk, Oosterend
10.00 tot 16.00 uur
De kerkarchivaris vertelt onder andere over de
geschiedenis van de kerk, de restauraties en de
grafstenen. Van 14.00 tot 16.00 uur vertelt de
organist over het orgel en wisselt dit af met
orgelspel.

Het Hoornder kerkje, PKN-kerk, Den Hoorn
11.00 tot 16.00 uur
Jacob komt thuis, het gieten en plaatsen van het
papklokje in 2021.
Het orgel vertelt, uitleg in tekst en geluid over
alle aspecten van het orgel.

Eendenkooi de Korverskooi
10.00 tot 15.30 uur
Tijdens een wandeling door de eendenkooi
vertellen vrijwilligers over de eendenkooi
en de gerealiseerde en toekomstige
restauratiewerkzaamheden.

’t Walvisvaarders Huisje, Den Hoorn
10.00 tot 16.00 uur
Woning met rijke, 18e-eeuwse decoraties.
Typisch voorbeeld van een woning waar
moderne isolatiemaatregelen op gespannen
voet staan met de monumentale kwaliteit.

Bunker Texla, Den Burg		
10.00 tot 16.00 uur
Bunker uit de Tweede Wereldoorlog die
teruggebracht wordt in authentieke staat.

H. Francisca Romanakerk, rk-kerk, De Cocksdorp
10.00 tot 16.00 uur
De kosters vertellen u graag over deze
19e-eeuwse kerk. Van 14.00 tot 16.00 uur
geeft de organist een toelichting op het orgel,
afgewisseld met orgelspel.

Molen De Traanroeier, Oudeschild
12.00 tot 16.00 uur
Vrijwilligers vertellen over de molen en het
intrigerende beroep van molenaar.

Pastorie De Waal		
11.00 tot 15.00 uur
Toelichting in een met liefde opgeknapte
17e-eeuwse pastorie.

Bakhuis van de boerderij Dorpzicht,
De Cocksdorp
11.00 tot 12.00 uur
Toelichting op de restauratie van het bakhuis.

Molen
De Traanroeier

Bezoek via de toegang aan de
Barendszstraat,
1792 AD Oudeschild
12.00 tot 16.00 uur

Stolpboerderij
Het einde
van de wereld

Maris Stella, De Cocksdorp
10.00 tot 16.30 uur
Toelichting op de geschiedenis en de
restauraties van deze woning uit 1838.
Voormalige buurtschool Zuid-Eierland
de Eiland Galerij
10.30 tot 17.00 uur
Toelichting op de geschiedenis van het gebouw
en de restauraties.

Mokweg 41,
1797 SB Den Hoorn
De boerderij is niet toegankelijk,
maar van buiten te bezichtigen.
10.00 tot 12.00 uur en
14.00 tot 16.00 uur

Deze stolpboerderij is een van de oudste nog
bestaande stolpboerderijen op Texel. Recent
dendrochronologisch onderzoek, dat is onderzoek naar de ouderdom van hout, op basis van
jaarringen, wijst uit dat de bomen waaruit de
vierkantstijlen gemaakt zijn, gekapt zijn tussen 1648 en 1650 in Noorwegen of Zweden.
Daarmee is dit in de kern één van de oudste
stolpboerderijen op Texel. Dit komt overeen
met resultaten uit archiefonderzoek: uit een
verkoopakte uit 1654 bleek dat deze boerderij
toen net nieuw en voor Texelse begrippen heel
groot was. Na die tijd heeft de stolp meerdere
verbouwingen ondergaan: aanpassingen aan
de eisen van de toenmalige bedrijfsvoering.
Door deze wijzigingen was aan de buitenkant
van het gebouw de ouderdom niet af te lezen.
Foto: Museum Kaap Skil

Op dit rijksmonument staat het jaartal 1902,
maar deze nog werkende graanmolen is in 1727
gebouwd. De Traanroeier heeft bijna twee eeuwen in Zaandam gestaan voor hij naar Oudeschild werd verplaatst. Op Texel heeft de molen
vele functies gehad. Na de oorlog diende De
Traanroeier als opslagplaats. In de jaren zestig is
hij omgebouwd om elektriciteit op te wekken.
Dit werd dertig jaar later tenietgedaan en de molen werd weer geschikt gemaakt voor het malen
van graan. Sporen van dit verleden als energieopwekker zijn nog in de molen te zien.

De Traanroeier is een levend monument, dat regelmatig door de molenaars in beweging wordt
gezet. Het ambacht van molenaar is in 2017 uitgeroepen tot UNESCO immaterieel erfgoed. Om
tot het gilde van molenaars toe te kunnen treden, moet de aspirant-molenaar een uitgebreid
leertraject afleggen met meerdere examens. Molenaar is een intrigerend vak, een vak apart!
Meer informatie
• museumkaapskil.nl
• traanroeier.nl
• Of zoek op YouTube: Molen de Traanroeier

Recent zijn 20e-eeuwse aanbouwen verwijderd en werd het uiterlijk van de boerderij
geïnspireerd op de situatie zoals die kort na
1880 was: een hoog opgetrokken buitenwand
tegen de zuidzijde van het hooivak in combinatie met een moderne invulling daarvan –
met respect voor de stolp.
Ook naar de laatste inzichten is het isolatiepakket: houtskeletbouw met perfecte isolatie
aan de binnenzijde van de buitenmuren.
Een belangrijke constante factor is het skelet
van de stolp, in dit geval een uit een zeer ruime

portemonnee en met bijzonder vakmanschap
gemaakt vierkant, de kern van iedere stolp.
De memorabilia van de latere eigenaars geven een bijzonder aspect aan deze stolpboerderij, zoals een steen in de buitenmuur met
de naam van Naantje Dogger. Zij trouwde
in 1799 met Cornelis Ariesz. Lap, die in 1806
deze boerderij kocht. Ter herinnering aan hun
huwelijksdatum, een uiting van een verliefde
boer of een gelukkig huwelijk?

Zaterdag 10 september 2022
Eendenkooi
De Korverskooi

Ruigendijk (ingang via de onverharde weg ),
1796, MP De Koog
10.00 tot 15.30 uur, honden niet welkom
Let op! Er is geen parkeergelegenheid voor
auto’s, dus kom lopend of met de fiets.

’t Hoornder kerkje

Kerkstraat 5
1797 AD, Den Hoorn
11.00 tot 16.00 uur

Wat is er te doen?
Jacob komt thuis
Daarin kunt u het gietproces van de klok , zijn
thuiskomst in Den Hoorn en het in de klokkenstoel plaatsen, in beeld en via een toelichting
meemaken. Live was dat een heel spektakel.

Het Hoornder kerkje is het meest gefotografeerde gebouw van Texel en een rijksmonument. In 1409 werd een voormalige houten kapel bij Den Hoorn afgebroken. Pas in 1425 werd
de huidige kerk in gebruik genomen. De witte
toren volgde een aantal jaren later. Deze toren
is nog steeds een baken voor de scheepvaart.

Altijd al eens een eendenkooi willen bekijken
die gerestaureerd wordt? Met Open Monumentendag kan dit. Eendenkooi De Korverskooi
werd in 1842 gesticht door Nicolaas Joseph de
Cock, de initiatiefnemer van de inpoldering van
Eierland. Dirk Korver, zoon van een kooiker uit
’t Zand kocht de kooi in 1932. Korver was een
perfectionist. Hij was vol nieuwe ideeën en
bleef experimenteren met als doel zoveel mogelijk eenden te vangen. Mede daardoor stond
zijn kooi jarenlang in de top 10 van best vangende eendenkooien in Nederland.
Momenteel wordt de kooi gerestaureerd door
een groep enthousiaste vrijwilligers. Dat is

werk in uitvoering in een klein paradijs. Het afgelopen jaar is onder andere een vangpijp gerestaureerd. Daar bleef het niet bij: bewonder
de verschillen. De nieuwe aanplant in de ooit
door bramen en bomen overwoekerde boomgaard draagt de eerste vruchten. En stilletjes
wordt gedacht aan uitbreiding van de boomgaard.
Wat is er te doen?
Tijdens Open Monumentendag vertellen de
vrijwilligers graag over de eendenkooi. Bekijk
met eigen ogen de resultaten van de restauratie tot nu toe.

H. Johannes
de Doperkerk
De H. Johannes de Doperkerk werd gebouwd
in 1863 door aannemer P. Brugman uit Nieuwe
Niedorp naar een ontwerp van architect Th.
Molkenboer uit Leiden. In de
kerk zijn een aantal gebrandschilderde ramen aangebracht.
Eén daarvan symboliseert een
bijzondere geschiedenis:
Op 10 november 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog,
moesten alle Texelse mannen
van 17 tot en met 35 jaar oud
zich op last van de Duitse Inselkommandant melden bij de
voormalige zeevaartschool in
Den Burg. Toen de TESO-boot
Dr. Wagemaker met hen de
haven van Oudeschild uitvoer, Foto: Theo Zijm
zongen zij het Wilhelmus. Ze
werden gedwongen in de omgeving van Assen
loopgraven aan te leggen. Vanaf 12 november 1944 werd in deze kerk gedurende negen
dagen een noveen gehouden ter ere van Sint
Jozef en gebeden voor de veilige thuiskomst
van de Texelse mannen. Allen keerden in maart

Tegenover de veldschuur Schiller en de boomgaard met de oude moerbeiboom staat een
voormalige noodwoning van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB). Deze noodwoningen waren klein, sober en doelmatig
ontworpen en gebouwd met de schaarse middelen van kort na de oorlog.
Boerderij Schiller werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geraakt door fosforbommen en
brandde af. De bewoners vonden tijdelijk onderdak in De Waal. In verband met de schaarste aan materialen kon het BWB de bouw van
een noodwoning, de veldschuur en de stal pas
na de bevrijding regelen. Later volgde de bouw
van een gezinswoning.
Dit is een van de weinige resterende noodwoningen van het BWB op Texel. Ook elders in Nederland zijn dergelijke noodwoningen inmid-

Klokkengieter Ricout Butendiic goot tussen
1444 en 1448 in Utrecht een 280 kilo zware
kerkklok voor deze kerk. In april 1943 werd deze
klok met vele andere kerkklokken gevorderd
om te worden omgesmolten voor de Duitse
oorlogsindustrie. Maar de klok bereikte Duitsland niet; de Urker schipper liet zijn schip met
ongeveer 200 kerkklokken aan boord zinken op
het IJsselmeer. Opzet kon gelukkig niet bewezen worden. Na de oorlog werd de klok gerestaureerd en teruggebracht naar Den Hoorn. Al
tijdens de bouw van de kerk werd rekening gehouden met twee klokken.
Pas in 2021 werd de tweede klok gegoten en
in de klokkenstoel geplaatst. Dat is een zogenaamd papklokje, Jacob genoemd.
En net als bij restauraties van kerk en orgel,
droeg wederom het gehele dorp Den Hoorn
hieraan bij.

Molenstraat 36
1791DL, Den Burg
10.00 tot 16.00 uur

1945 veilig terug uit Assen. Als dank werd
dit St. Jozefraam in de kerk aangebracht. Het
werd ontworpen en vervaardigd door de glazenier Herman Moerkerk van
de firma Bogtmans in Haarlem.
In het linker raam vertrekt de
TESO-boot Dr. Wagemaker 11
november 1944 uit de haven
van Oudeschild. In het middelste raam zien we St. Jozef en in
het rechter raam de thuiskomst
van de mannen van 14 tot 30
maart 1945, met op de achtergrond de kerk en enkele huizen.
In 2011 werd dit raam gerestaureerd door Antonie Koolen
Glazeniers in Molenhoek.

De Eiland
Galerij Texel

Voormalige buurtschool
in Zuid-Eierland
Postweg 72, 1795 JR, De Cocksdorp

10.30 tot 17.00 uur

Wat is er te doen?
Bekijk ook de andere ramen, het interieur en
de fotoreportage van de gewelven. Vrijwilligers
vertellen graag meer over de kerk; ook is schriftelijke achtergrondinformatie beschikbaar.

De noodwoning van
hoeve Schiller
De eigenaar is aanwezig op het erf om vragen
te beantwoorden en over de noodwoning te
vertellen. De woning is niet toegankelijk voor
publiek.

Het orgel vertelt
Het orgel van Den Hoorn, gemaakt in 1857,
heeft 432 pijpen, die allemaal verschillend
klinken. De organist zal er alles over vertellen
en de verschillende geluiden laten horen. Alle
luiken en deuren gaan open zodat het binnenwerk goed zichtbaar is. Aanmelden voor deze
excursie kan tijdens Open Monumentendag in
de kerk van 12.00 tot 16.00 uur.

Spangerweg 23,
1793EG, De Waal
13.00 tot 15.30 uur

dels heel zeldzaam geworden. Het is bijzonder
dat de noodwoning (met uitzondering van de
raamindeling) nog vrijwel in originele staat
verkeert, evenals het erf. Het is geen toonbeeld
van hoogstaande architectuur. Daarentegen is
de historische en cultuurhistorische betekenis
als representant van een bijzondere periode in
de Texelse en Nederlandse geschiedenis heel
groot. Deze noodwoning is een gemeentelijk
monument.
De instandhouding en herbestemming van het
voormalige schoolgebouw uit 1912 in Zuid-Eierland is een mooi voorbeeld van zinvol hergebruik
en duurzaamheid. Vanaf de ingebruikname als
atelier en tentoonstellingsruimte in 1978 was
het uitgangspunt om alle stenen op z’n plaats
te laten en de nieuwe invulling te realiseren met
respect voor de historie. Na jarenlange arbeid en
meerdere restauraties is een prachtig gebouw
bewaard gebleven.
Bij duurzaamheid wordt nu vooral gedacht aan
het minimaliseren van energiegebruik. Dat is
geen eenvoudige opgave bij een gebouw uit een
tijd waarin dit geen vraagstuk was. Duurzaam-

heid omvat ook respect voor het oude vakmanschap, hergebruik van materialen en het verantwoord toepassen van grondstoffen zoals hout en
verf.
Deze filosofie is in de praktijk gebracht bij dit
monument. Dat was en is niet altijd gemakkelijk. De huidige richtlijnen van energiegebruik en
isolatie zijn niet altijd toepasbaar in monumentale gebouwen. Toch blijft het een uitdaging om
het gebouw de tijd te laten doorstaan, zodat ook
volgende generaties bewust kunnen stilstaan bij
vakmanschap en de zin van zuinig zijn op wat je
hebt.

Brakestein

Brakestein was in de 18e eeuw een bekende
buitenplaats. Er is in de loop van de tijd veel
veranderd, maar nog steeds heeft het huis een
voorname uitstraling. De reconstructie van de
historische tuin is in volle gang. Het huis wordt
volgend jaar gerestaureerd en zo veel mogelijk
verduurzaamd. Momenteel onderzoeken wij
wat daarbij wel of niet mogelijk is.

Skillepaadje 18,
1791 CN, Oudeschild
11.00 tot 17.00 uur
Let op: geen parkeergelegenheid –
kom te voet of per fiets!

Wat is er te doen?
Tussen 11.00 en 15.30 uur rondleidingen door
de tuin
Tussen 11.00 en 15.30 uur korte lezingen in de
stijlkamer
Meer informatie
Kijk voor het volledige programma op
brakestein-texel.nl.

Bunkercomplex Texla

Kogerweg 132,
1791 MK, Den Burg
10.00 tot 16.00 uur

’t Walvisvaarders
Huisje

Herenstraat 49,
1797 AG, Den Hoorn
10.00 tot 16.00 uur

In de 18e eeuw woonden hier gedurende 60
jaar walvisvaarders: commandeurs ter walvisvaart. Ze maakten verre reizen, verdienden
goed, breidden het huis uit en verfraaiden het
volgens de toenmalige mode. Het in- en exterieur zijn wonderbaarlijk goed bewaard gebleven en worden gekoesterd.

vaart op het leven in Den Hoorn en in het bijzonder op deze commandeurswoning.

’t Walvisvaarders Huisje is een particuliere woning, die op afspraak opengesteld wordt voor
bezoekers. Het is ingericht met onder andere
attributen van de walvisvaart. Kom van alles
te weten over de historie van dit huis, over de
voormalige bewoners en over de 18e-eeuwse
walvisvaart. Proef de invloed van die walvis-

Dit rijksmonument is recent zorgvuldig gerestaureerd. Diverse energiebesparende maatregelen die bij moderne panden gebruikelijk zijn,
zoals isolatie van muren, zijn bij dit pand niet
te realiseren zonder het monumentale karakter van het pand aan te tasten. Dus geen isolatieglas en muurisolatie maar warme sokken en
een wollen trui.
Meer informatie
walvisvaardershuisjetexel.nl
youtube.com/watch?v=EtpkCzNbkmo

Bakhuis bij boerderij
Dorpzicht

Stengweg 19,
1795 LG, De Cocksdorp
11.00 tot 12.00 uur

Foto: Dirk Kolvenbach, Stichting Museum Bunker Texla

Aan weerszijden van de Kogerweg en ten noorden van boerderij Buitenlust lag ‘Widerstandsnest 21 H’, dat in 1943 door de Duitse bezetter
werd gebouwd. Tegen het eind van de oorlog
werd dit omgedoopt tot ‘Bataillonsgefechtsstand’ van het Georgische infanterie Bataillon
822.

deeltelijk zichtbaar en toegankelijk gemaakt.
Binnen is een collectie tentoongesteld van
aangetroffen restanten, afkomstig van het Texla-terrein en gedoneerde oorlogsspullen met
een Texelse achtergrond. Ze werden aangevuld
met enkele karakteristieke objecten die niet
meer in de bunker aanwezig waren.

Oorspronkelijk telde het bunkercomplex bijna
vijftig bunkers en veldversterkingen. De villa
Texla, het nog bestaande woonhuis aan de
weg, was door de bezetter gevorderd en diende als Offizierskasino: een officiersmess. Het
complex was omsloten door een mijnenveld en
prikkeldraadversperringen. Bij een aanval van
de Geallieerden op Texel was de grote, met aarde overdekte telefoonverbindingsbunker een
essentiële functie toebedacht. Maar tijdens de
Georgische opstand van 8 april tot 20 mei 1945
speelde dit bunkercomplex een andere cruciale
rol.

Wat is er te doen?
Ook afgelopen jaar is er door de vrijwilligers
hard gewerkt om de bunker verder terug te
brengen in de oorspronkelijke staat. Zij vertellen hier graag over. Honden zijn welkom, mits
aangelijnd.

Van dit complex resteren nu alleen de telefoonbunker en de paardenstal op de hoek van
de Georgiëweg. Enkele jaren geleden hebben
vrijwilligers van de bunkergroep de met aarde overdekte telefoonverbindingsbunker ge-

Meer informatie
Op YouTube staan diverse filmpjes uit 2018 en
2019 over deze bunker. Gebruik de zoekterm
‘Bunkers Texel’. Recent is toegevoegd: youtube.
be/DLHxrd7s6wM.

Foto: Kees Jaap Harting
Het huis Dorpzicht is oorspronkelijk gebouwd
in 1838 als directeurswoning van de polder Eierland. Daarbij werden grote houten schuren
en stallen gebouwd, naar toenmalige Zeeuwse
gewoonte. Een bakhuis, met dakpannen gedekt
in verband met brandgevaar, staat op enige afstand van huis en schuren. Het geheel fungeerde tevens als groot boerenbedrijf.

Bakhuisjes zijn nu schaars in Nederland en ook
op Texel. Dit bakhuis werd in 2015 met zorg
en liefde gerestaureerd door Staatsbosbeheer.
Boswachter Edwin van Egmond vertelt er graag
meer over. Ook vertelt hij over het huis Dorpzicht. Het huis Dorpzicht is een rijksmonument,
maar is niet inpandig te bezichtigen.

In september 1899 sloeg de bliksem in een stal.
Door de harde wind sloeg het vuur over naar een
schuur en de woning. De brand was niet meer te
houden. Alleen het bakhuis bleef gespaard. Het
huis en de schuren werden opnieuw gebouwd,
het huis weer met rijke uitstraling, maar wel
een verdieping lager.
In een bakhuis werd brood gebakken, stevig
brood, want er werd hard en lang gewerkt. De
oven werd eerst gloeiend heet gestookt met
takkenbossen. Vervolgens werden die uit de
oven geveegd en werden de broden in de oven
geplaatst en gebakken.

Foto: Hanneke Roeper

Maris Stella

Kikkertstraat 15
1795 AA, De Cockdorp
10.00 tot 16.30 uur

PKN-kerk De Waal

Hogereind 2
1793 AG, De Waal
10.00 tot 16.00 uur,
rondleiding en toelichting

Op de plek van de huidige kerk stond in de 12e
eeuw een klein, tufstenen kerkje op een terp.
De opvolger daarvan, een 19e-eeuwse neoromaanse kerk, werd op 7 april 1945 tijdens de
Georgische opstand verwoest. Door de naoorlogse schaarste duurde het tot 1950 voor op
dezelfde plek een nieuwe kerk gebouwd werd.
Het architectenechtpaar Pot-Keegstra liet zich
daarbij inspireren door Friese terpkerken. De
Studiecommissie Kerkenbouw, een commissie
van architecten in Nederland, was lovend over
het ontwerp en besloot haar commentaar met:
“Een nieuw geluid, fris en karaktervol, zal misschien een nieuwe lente in de Nederlandse kerkelijke bouwkunst aankondigen.”
Bij de nieuwbouw kwamen grote veldkeien tevoorschijn die als fundering dienden voor de
middeleeuwse voorganger van de kerk. Van die
kerk werden ook resten tufsteen aangetroffen.
In mei 1952 werd de nieuwe kerk in gebruik
genomen. De gemeente Texel verkeerde na de
Tweede Wereldoorlog financieel in zwaar weer.
Daardoor werd de kerktoren pas in 1961 opgeHet huidige woon-winkelpand werd in 1838
gebouwd, een paar jaar na de inpoldering van
Eierland. Tot nu toe heeft het veel functies gehad. Zo was hier ooit een telegraafkantoor in
gevestigd en van 1935 tot 1957 was het in gebruik als zusterhuis Maris Stella, met onder andere een ziekenboeg voor zieken uit De Cocksdorp en Eierland. Vanaf de bouw tot nu werd er
steeds gewoond.

H. Francisca
Romanakerk
De eerste rooms-katholieke kerk in De Cocksdorp was sinds 1842 gevestigd in de voormalige
smederij aan de Kikkertstraat. Door toename
van het aantal inwoners van polder Eierland
ontstond behoefte aan een grotere kerk. Dat
werd deze Francisca Romanakerk, ontworpen
door IJ. Bijvoets uit Amsterdam en gebouwd
door Leendert van der Ploeg uit Zierikzee. De
kerk werd in 1877 in gebruik genomen.

De huidige eigenaar restaureerde het gebouw
met liefde en vakmanschap, met de vervanging
van het dak als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt.
Wat is er te doen?
In de winkel vertelt de eigenaar over de restauraties en zijn speurtochten naar originele materialen.

Molenlaan 2
1795 AM, De Cocksdorp
10.00 tot 16.00 uur

Wat is er te doen?
De kosters vertellen graag meer over de kerk.
Van 14.00 tot 16.00 wordt een toelichting gegeven over het orgel, afgewisseld met orgelspel.

In de kerk staan twee rijksmonumenten: een
gesneden communiebank uit circa 1700 en een
orgel uit circa 1750. Dit eenklaviersorgel werd
vervaardigd door P. van Assendelft omstreeks
1750 en kwam via de kerk in Obdam op Texel
terecht. De orgelkas is jonger, die dateert uit het
derde kwart van de 19e eeuw. De communiebank werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

leverd. De kerk is een prachtig voorbeeld van
wederopbouwarchitectuur op een eeuwenoude terp, omgeven door een stijlvolle kerkhofmuur. Deze werd in 2008 op initiatief van
Stichting Dorpsherstel gerestaureerd. De kerk
werd in 2020 gemeentelijk monument.

Oudheidkamer		

Kogerstraat 1
1791 EN, Den Burg
12.00 tot 16.00 uur

De Oudheidkamer in Den Burg werd in 1599
gebouwd als gasthuis en is een van de oudste
huizen van Texel. Boven de deur staat ‘Wie zijn
oren stopt voor het roepen der armen, God
zal hem niet ontfarmen’. Vreemdelingen en
mensen die tijdelijk dakloos waren, mochten
maximaal drie nachten gratis in het gasthuis
verblijven.
Anno nu is nog steeds iedereen welkom in dit
prachtige rijksmonument, maar niet om te
overnachten. Het is compleet ingericht met
meubels en gebruiksartikelen uit de tijd van
oma’s oma. In de winter was het in huis niet
erg comfortabel. Er waren slechts twee bronnen van warmte: de kachel in de achterkamer
en het kooktoestel in de keuken. Maar op kou
kun je je kleden! Warme sokken, wollen borstrokken en een laagjessysteem waren toen gebruikelijk. De tentoonstelling ‘Tot in de puntjes
verzorgd’ op de bovenverdieping toont kleding
van rond 1870.
Tijdens Open Monumentendag is de Oudheidkamer gratis toegankelijk.
Meer informatie
oudheidkamertexel.nl

Foto: Mike Bink

De plaatselijke meestersmid Klaas van der Kloot
vervaardigde in 1890 een torenuurwerk, net als
zijn grootvader in 1843 deed voor de protestante kerk in De Cocksdorp. Van der Kloot was
Nederlands hervormd, maar verzuiling speelde
in Eierland een kleinere rol dan de toenmalige
standsverschillen tussen boeren en arbeiders.
De kruisbalken van het kruis zijn vervaardigd
van strandhout, ook wel wrakhout genoemd.
Dat is hout afkomstig van verongelukte schepen. Een dergelijk hergebruik van materialen is
een traditie van kustbewoners, ook op Texel.

De Maartenskerk

Pastorie De Waal

Langwaal 2
1793 AJ, De Waal
11.00 tot 15.00 uur

Binnenkijken in een pastorie uit 1680 met een
sprookjesachtige tuin, veel mensen dromen
daarvan!
Achter de voordeur begint een lange gang,
ideaal voor kinderen om te knikkeren. Er is een
prachtige kelder met tongewelf en plavuizen
op de vloer. En ook de rest van de benedenverdieping is het bekijken meer dan waard.

huis wordt met liefde opgeknapt en bewoond.
Het is een gemeentelijk monument.

Het pand is in 1850 en 1912 aan de achterkant
uitgebreid en diverse malen verbouwd. Het

Hogereind 2
1793 AG, De Waal
10.00 tot 16.00 uur,
rondleiding en toelichting

De tufstenen Maartenskerk in Oosterend is
gebouwd in de 10e of 11e eeuw, als opvolger
van een houten voorganger. In de loop der
eeuwen werd de kerk steeds aangepast aan
veranderende omstandigheden. Van 1967 tot
1971 werd de Maartenskerk gerestaureerd en
deels teruggebracht naar het uiterlijk dat het
gebouw in de 17e eeuw had. En op iedere restauratie volgde een andere. Zo werd recent een
uitgebreide en grondige restauratie van het orgel afgerond. Bij die gelegenheid werd het tevens uitgebreid met een trompetregister.
De kerkklok werd in 1598 gegoten door Hendrik Wegewart uit Kampen en hing ooit in de
kerk van Lutjebroek. Bij de restauratie in 2003
kreeg de 600 kilo zware klok een nieuwe klokkenstoel.
Wat is er te doen?
Het programma in de Maartenskerk is gebaseerd op de geschiedenis van de kerk en de restauraties van de kerk, de toren en het orgel.

In de kerk is voor deze gelegenheid een selectie van antependia, dat zijn de kleden op de
avondmaalstafel, aan de kansel en de lezenaar,
met een toelichting op het gebruik en de symboliek van de kleuren en de versieringen.

In de kerk vertelt de kerkarchivaris over de kerk
en de restauraties. Er is speciale aandacht voor
de grafstenen en de bijbehorende archivalia.

Vanaf 14.00 uur vertelt de organist over het orgel en de restauratie daarvan; hij zal regelmatig een kort muziekstuk spelen.

