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VOORWOORD
In verband met het voornemen om het pand Dorpzicht, Stengweg 19 in De Cocksdorp
op Texel, te verbouwen, is door de heer P. Wichman - projectmanager van Staatsbosbeheer, Divisie Grond & Gebouwen - opdracht gegeven aan Bureau voor Bouwhistorie
en Architectuurgeschiedenis (BBA) om een bouwhistorische opname op hoofdlijnen
(verkenning) met waardestelling te maken van dit object. Het betreft een van rijkswege
beschermd monument (monumentnr. 35279).1
Het onderzoek op locatie door ondergetekende heeft plaatsgevonden op 9 oktober
2017. Ten behoeve van het onderzoek is een beperkt literatuur- en documentatieonderzoek uitgevoerd. Het rapport is opgesteld door ondergetekende en bevat een inleiding
(object overzicht), een beknopte geschiedenis en een beschrijving met analyse aan de
hand van beeldmateriaal, als onderbouwing van de waardestelling.
De waarderingsplattegronden zijn gemaakt op basis van opmetingstekeningen van
de meest recente plattegronden, die uit 1978 dateren. Alleen op de plattegrond van de
kelder is de trap gewijzigd: de huidige trap bevindt zich op een andere plaats dan die
in 1978.
Drs. S. van Ginkel-Meester bracht haar expertise in betreffende de schildering op de
vloerdelen op de begane grond.
De heer P. Wichman zorgde tevens voor vervoer op Texel door de heer E. van
Egmond. Dank aan hen voor de goede en prettige samenwerking en begeleiding en aan
de heer J. Wessels, archivaris, voor het verstrekken van tekeningen uit het bouwarchief.
De voorgevel van het pand is gericht op het noord-noordwesten, maar in dit rapport
wordt deze gevel als noordgevel aangeduid.
drs. F. Grovestins
Utrecht, november 2017

Zie Bijlage. Het bakhuis wordt niet genoemd in de redengevende omschrijving en is daarom geen rijksmonument. In dit rapport wordt het gewaardeerd in de waardestelling.
1
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OBJECT OVERZICHT
Situering

1a Omgevingskaart Stengweg 19,
De Cocksdorp. De kaart is noordgericht. Dorpzicht bestaat thans
uit een huis op een hoger stuk
grond, met ten zuidoosten van het
huis een bakhuisje. Op de kaart
is het bakhuisje niet aangegeven.
Wel staat de in 2016 gesloopte
schuur ten zuidwesten van het
pand nog ingetekend. (Herkomst:
www.pdok.nl)

1b Kadastrale kaart met de actuele situatie
van Stengweg 19, kadastrale gemeente Texel,
sectie A, perceel 4439. De kaart is noordgericht. De schuur ten zuidwesten van het pand
is in 2016 gesloopt. (Herkomst: www.pdok.nl)

1c Luchtfoto met de situering van Dorpzicht. De
foto is noordgericht en gemaakt na de sloop van
de schuur in 2016. (Herkomst: www.google.nl/
maps)
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Beschrijving
Exterieur

Het pand is opgebouwd op rechthoekige grondslag. Het bestaat uit een kelder, begane
grond, zolder en vliering onder een schilddak, dat gedekt is met grauwe opnieuw verbeterde
Hollandse pannen. De nok wordt op beide uiteinden beëindigd door een schoorsteen.
De voorgevel van het huis is ingedeeld in vijf vensterassen. Het exterieur is verfraaid
met pilasters op alle vier de hoeken en aan weerszijden van de middelste drie traveeën
van de voorgevel. Beide zijgevels hebben een indeling van twee vensterassen, terwijl
de achtergevel een ongelijke indeling met deur- en vensteropeningen heeft.
Interieur

In de voorgevel is in de travee links van het midden de voordeur met bovenlicht opgenomen. Van hier loopt een gang naar een deur in de achtergevel. Links en rechts van
de gang liggen grote ruimtes. Verder ontsluit de gang enkele kasten en een wc. De trap
naar de verdieping ligt tegen de westmuur van de gang. Door de hoge borstwering is de
zolder ruim. Hier zijn rond een overloop en middengang vijf kamers en een badkamer
afgescheiden. De vliering is bereikbaar via een luik met vlizotrap.
Onder de meest oostelijke travee bevindt zich een kelder, die aan de achterzijde van
het pand via een door een luik afgesloten trap toegankelijk is.

2a Kelder.

2b Begane
grond.

8
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2c Verdieping
(zolder).

2a-c Plattegrond van de kelder, begane grond en verdieping. Het betreffen details van de meest
recente tekeningen, die dateren uit 1978. De plattegrond van de kelder is afkomstig van de ‘bestaande
toestand’ en de plattegronden van de begane grond en verdieping van de ‘te maken toestand’. De
indeling is sindsdien ongewijzigd met uitzondering van de toegang tot de kelder. (Herkomst: Archief
Staatsbosbeheer)

3 De voorgevel (noordgevel).

9

BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

4 Het huis, gezien vanaf de oprit. Links de
oostgevel met voor elk venster een koekoek.

5 De achtergevel (zuidgevel), gezien vanuit de tuin.

10

|

HOEVE DORPZICHT, DE COCKSDORP

6 De westelijke zijgevel.
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BEKNOPTE GESCHIEDENIS
Ontginning
De Cocksdorp is het jongste dorp van Texel, dat in 1835 werd gesticht bij het haventje
op de plaats waar de Roggesloot uitmondde in het Eierlandse Gat. Het heette aanvankelijk Nieuwdorp, maar werd al na een paar maanden vernoemd naar N.J. de Cock. De
Cock was een Antwerpse reder die tijdens de Belgische opstand naar Rotterdam was
uitgeweken. In 1835 was het kwelderland ten oosten van de Zanddijk tussen het oude
land van Texel en het eiland Eijerland gekocht door N.J. de Cock, W. Langeveld en M.L.
Plooster. Doel van de koop was de ontginning en exploitatie van dit gebied, waarvoor
zij de Sociëteit van Eigendom van Eierland oprichtten. Voor de bekostiging werden 300
aandelen van fl.1000,- uitgegeven. Vijftienhonderd arbeiders legden in twintig weken
een elf kilometer lange dijk aan, waardoor het ‘buitenveld’ - tegenwoordig bekend als
de Eierlandse polder - bedijkt werd. Wat later werden nog twee woonkernen gesticht:
Midden-Eierland en Zuid-Eierland. De Cocksdorp is het meest noordelijke dorp van
het eiland en is omgeven door natuurgebieden De Schorren, De Volharding, De Slufter,
de Eierlandse Duinen, De Roggesloot en het Krimbos.2

7 Eyerland als afzonderlijk eiland op een kaart van Nederland van de Franse
geograaf Guillaume Delisle, uitgegeven in Amsterdam in 1743 naar een origineel in Parijs van 1702. (Herkomst: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eierland)

Informatie ontleend aan www.decocksdorp.info/geschiedenis en Inleiding op Inventaris van het Archief van
de Sociëteit van Eigenaren van de polder Eijerland, 1753-1856, in Regionaal Archief Alkmaar, Toegang NLAmrRAA-82.2.026.
2
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Bouw
De Sociëteit van Eigendom van Eierland liet in 1838-1839 een herenhuis met wijnkelder bouwen. Het huis kreeg de naam Dorpzigt en wordt zo tot 1960 op topografische
kaarten aangeduid. Daarna wordt de huidige spelling Dorpzicht gehanteerd.3
Voor de locatie van het huis werd gekozen voor een hoger gelegen stuk grond aan de
Roggesloot aan de overkant van de dorpskern van De Cocksdorp. Timmerman Van der
Kloot, in dienst van de Sociëteit, ontwierp de directiewoning. Het huis was bestemd
voor Paulus Klaasz. Langeveld (1794-1850) ‘tot de voortdurende uitoefening der directie’ van de nieuwe polder.
Het directiehuis wordt in bronnen omschreven als een mooi en riant herenhuis, waar
de directeur - samen met zijn vrouw Cornelia Jacoba Domts, hun kinderen, een kindermeisje, een dienstbode en een knecht - ging wonen. In de Provinciale Atlas van het
Noord-Hollands Archief wordt een tekening van het huis bewaard, die enkele jaren na
de bouw is gemaakt (afb. 8). Het is een verdieping hoger dan het huidige pand, maar
de indeling van traveeën en pilasters is gelijk.

8 Huis Dorpzicht
met op de voorgrond
de
Rog(ge)sloot,
getekend in 1843
door Cornelis Willem
Bruinvis, met aantekening ‘Heerenhuis
in den Eyerlandschen polder op het
eiland Texel 1843’.
Het huis, in 18381839 gebouwd voor
Paulus Langeveld,
commissaris
van
Sociëteit van Eigendom van Eierland,
is een verdieping
hoger dan het huidige pand. (Herkomst:
Noord- Hollands
Archief, NL-HlmNHA
_359_003073_K)

In 1840 werd het land van de Sociëteit onder de inmiddels zes aandeelhouders verdeeld
in combinaties. De dijk, bermen, wegen en sloten bleven in handen van de Sociëteit,
die in 1851 is opgeheven.4 Jhr. Mr. Isaac Cremer van den Berch van Heemstede was
intussen eigenaar van het stuk land, gelegen tussen de Roggesloot, Postweg, Hollandseweg, Hoofdweg en Stengweg, 157 ha groot, inclusief de Roggesloot. Op 1 maart 1851
www.topotijdreis.nl
dedriehoektexel.blogspot.nl; lemma Polder Eierland; Inleiding op Inventaris van het Archief van de Sociëteit
van Eigenaren van de polder Eijerland, 1753-1856, in Regionaal Archief Alkmaar, toegang NL-AmrRAA-82.2.026.
3
4
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wordt Jan Reuvers pachter. Hij gaat wonen op Dorpzicht. Hij werkte daarvoor enkele
jaren op de nabijgelegen boerderij Buitenzorg. De Reuvers zouden bijna anderhalve
eeuw op Dorpzicht blijven wonen.5 Dorpzicht wisselt meerdere malen van eigenaar,
waarbij het in de aktes wordt aangeduid als ‘hofstede’. De eigenaren gebruiken het als
buitenverblijf en onder andere voor de (eenden)jacht.6
Aanleg
Een kaartje van het gebied geeft de situatie in 1841 gedetailleerd weer. Hier is het huis
met een uitbouw aan de achterzijde - iets ten oosten van het midden - getekend. Het
vierkant achter het huis wordt aangegeven als tuin. Deze tekening is opgenomen in een
artikel uit 1990 over Dorpzicht met herinneringen en kaart- en fotomateriaal van de
familie Reuvers. Er wordt beschreven hoe men in de beginjaren de polder probeerde te
verfraaien met de aanleg van bosjes. Een van deze bosjes werd rond het huis aangelegd
en betrof ongeveer 3 hectare. In dit bosje werden schelpenpanden opgenomen, ‘want
het was tenslotte het directie-huis’. Ten oosten van het huis stond een meekrapstoof. In
het artikel wordt ook de bouw van vier arbeidershuisjes vermeld, zonder jaartal.
Vijf jaar later wordt een gedetailleerde kaart van Texel uitgegeven. Hierop staat Dorpzicht aangegeven op een rechthoekige plattegrond met centraal tegen de achtergevel
een vierkante uitbouw. Achter het huis ligt de vierkante tuin. De meekrapstoof is afgebroken en ter hoogte van deze plek staan, langs de oprit vanaf de Stengweg, genoemde
vier arbeidershuisjes.

9 Een tekening van het gebied in 1841.
De stippellijnen geven de schelpenpaden weer. (Herkomst: Huysman 1990)

Huysman 1990.
Inventaris van het archief van het waterschap Eijerland, 1839-1969, inv. nr. 302 Akte van verhuring van de
hofstede “Dorpzicht”, door Vrouwe C.E. Roelants, Douairière van Jhr. Mr. J.L.C. van den Burch [sic] van Heemstede, aan Jan Reuvers te Texel, voor de duur van zes achtereenvolgende jaren, in Regionaal Archief Alkmaar,
toegang NL-AmrRAA-82.2.027.
5
6
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10 Uitsnede van de ‘Kaart van Texel: Met de ingedijkte Polders het Eyerland en de Eendragt, tevens aanwijzende den te bedijken Polder Prins Hendrik; door J.L. Kikkert Notaris te
Texel; Etablnt. Lith. de Desguerrois et Cie.; P.J. van Wouw sculpt.’, 1846. (Herkomst: Westfries Archief, Collectie Stilstaand beeld, toegang 0354-01, inv.nr. 1e40)

Huis met schuur
De oudste foto’s van Dorpzicht laten het huis met daarachter een flinke schuur zien
(afb. 11). Het huis is een verdieping lager dan het directiehuis, zoals afgebeeld op de
tekening van 1843. De voorgevel heeft dezelfde symmetrische indeling met evenveel
traveeën en dezelfde geleding van pilasters. Wanneer de schuur precies is gebouwd, is
onbekend. In het Boerderijenboek van Texel staat dat Klaas Albertsz. Kaan van 1848
tot 1850 pachter is op Dorpzicht en hij ‘(…) op Weltevreden bleef wonen en [hij]
exploiteerde tot 1850 beide boerderijen’. 7 Kennelijk had Dorpzicht toen al de functie
van boerderij en zal de schuur er toen vermoedelijk gestaan hebben. In 1851 kwam de
eerste Reuvers er als pachtboer wonen.
Op de gedateerde foto uit 1898 lijken huis en schuur verbonden met een tussenlid.
Op een andere foto is dit ook het geval (afb. 12). Dan zijn er nog twee foto’s van huis
en schuur zonder tussenlid (afb. 13 en 14).
Brand en herbouw

Op 20 september 1899 werd Dorpzicht door de bliksem getroffen en brandden het huis
en de schuur af. Volgens overlevering bleven de muren van het woonhuis staan, werd
het huis herbouwd en werd op enige afstand een nieuwe schuur gebouwd. 8 Over een
tussenlid wordt niet gerept.
Als het jaartal 1898 van de oude foto (afb. 11) klopt, dan moet de foto een jaar voor
de brand zijn gemaakt. Het huis op genoemde foto is gelijk in omvang aan het huidige
7
8

Reij 1998; CP 42 Dorpzicht.
Huysman 1990.
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huis. Dit betekent dat het pand al eerder in de negentiende eeuw met een verdieping
zou zijn verkleind.
De twee andere oude foto’s (afb. 13 en 14) laten de toestand na de herbouw zien,
waar de schuur op enige afstand ten westen van het huis staat. Door het standpunt van
de fotograaf is niet te zien of de aanbouw aan de achterzijde er nog staat.
Volgens overlevering werkten er op Dorpzicht rond 1930 drie of vier vaste knechten
en in de zomer nog circa vijftien seizoensarbeiders, waren er acht werkpaarden en
ongeveer honderd schapen, acht melkkoeien en jongvee.9
De schuur is op enig moment (na 1941) afgebroken.10 In 1941 staat de schuur nog op de
kadastrale situatie aangegeven. Ten westen van het huis is een moderne schuur opgetrokken.
Deze schuur is in 2016 afgebroken, toen Dorpzicht de functie van boerderij had verloren.

11 Foto uit 1898. Op de achtergrond de hofstede (rechts) en ten zuiden daarvan (links) de schuur. Zij
worden verbonden door een tussenlid. Op de voorgrond v.l.n.r. Jan Reuvers, Willem Reuvers, Mina
Reuvers aan de hand van een dienstmeisje, mevrouw Marretje Reuvers-Roeper met Pietje en haar man
Jan Reuvers. (Herkomst: Huysman 1990)

12 De hofstede met aanbouw (tussenlid) en de oude schuur op een
ongedateerde foto, gezien vanuit het
noordoosten. (Herkomst: http://www.
monumentenoptexel.nl)

9
10

Huysman 1990.
Het archiefonderzoek was beperkt. Mogelijk geeft nader onderzoek exacte informatie.
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13 Dorpzicht, gezien
vanuit het noordwesten. De foto is niet
gedateerd, maar moet
van na de herbouw
rond 1900 dateren.
(Herkomst: Reij 1998)

14 Dorpzicht, gezien
vanuit het noordwesten. Ook deze foto is
niet gedateerd, maar
volgens het onderschrift dateert de foto
van na de brand. De
schuur staat op enige
afstand ten westen van
het pand.. (Herkomst:
Eelman 2010)

15
Luchtfoto van
Stengweg 19 met
rechtsboven het huis
met rechts daarvan het
bakhuis. Links onder
de schuur die in 2016
is afgebroken. (Herkomst: google maps)
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BESCHRIJVING EN ANALYSE
Huis
Exterieur

Hoeveel er na de brand in 1899 nog van het huis overeind stond, is onduidelijk, maar waarschijnlijk is bij de herbouw muurwerk uit 1838 geïncorporeerd: als gezegd is de indeling in
traveeën en pilasters dezelfde als op de oude foto’s te zien is. Omdat de huidige buitenmuren zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde zijn gepleisterd (zie afb. 3-6), kon ter plaatse
het metselwerk niet worden onderzocht op datering en/of bouwsporen.
Anders dan gebruikelijk ligt het muurwerk direct onder de goot terug ten opzichte van
de rest van de gevels. Dit is thans het geval, maar is ook zichtbaar op de oude foto’s.

16 Detail van de strook terugliggend muurwerk, ook al te zien onder andere op
de foto uit 1898.

Interieur
Kelder

In de kelder onder de oostelijke travee zijn enkele bakstenen in het zicht.11 Op basis van
de indeling van de kelder, een getoogde doorgang in een dikke muur, een klein deel met
tongewelf en de toepassing van troggewelfjes12 zou de kelder uit 1838 kunnen dateren.
De muren zijn voorzien van pleister waarop zich restanten van blauwsel bevinden.
Het betreffen rode bakstenen. Alleen van enkele bakstenen in de dagkant van de getoogde doorgang kon
de hoogtemaat worden gemeten: 4,5 cm.
12
Gemetselde gewelven op houten liggers.
11
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17 De kelder, gezien naar het zuidoosten.

18 Een klein gedeelte van de kelder is voorzien van een tongewelf.
Mogelijk was dit in 1838 onderdeel
van de gang die de kelder verder
ontsloot: Dit gedeelte met tongewelf
ligt in het verlengde van de gemetselde keldertrap.

19 De zuidoostelijke hoek van het
plafond van de kelder. Hier bevindt
zich een raveling ter plaatse waar
zich oorspronkelijk de trapopening
bevond. Op een tekening uit 1941
en op de bestaande toestand 1977
is te zien dat de keldertrap hier toegankelijk was vanuit de aanbouw
aan de achterzijde (zuidzijde).

18
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Vloerdelen

Tijdens het veldwerk was een klein gedeelte van de oorspronkelijke vloerdelen boven de
kelder in de oostelijke ruimte (‘keuken’ op de plattegrond, zie afb. 20b) in het zicht. Deze
brede vloerdelen, ongelijk van afmeting en voorzien van een bijzondere, rijke schildering
bestaande uit (blad)motieven, horen eerder thuis bij een herenhuis dan in een boerderij.
Een dergelijke schildering is bovendien eerder in de eerste helft van de 19de eeuw te
dateren.13 Het is daarom goed mogelijk dat deze vloerdelen tot de fase 1838 behoren.
Mogelijk liggen onder de huidige dekvloer meer beschilderde vloerdelen.14

20a Geschilderde vloerdelen op de begane grond tegen de oostelijke gevel.

20b De pijl geeft de locatie van de zichtbare beschilderde vloerdelen in de
oostelijke ruimte aan.

13
14

Nader onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven. De schildering is groter dan het vrij gelegde gedeelte.
Zie hoofdstuk Aanbevelingen.

19
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Verbouwing 1941

Voor een verbouwing in opdracht van W. Reuvers, waarbij twee woningen in de hofstede werden ondergebracht, is een ontwerp gemaakt door architect L. Igesz (afb. 21a).
Exterieur

Op deze - oudst voorhanden - verbouwingstekening uit 1941 staat een aanbouw tegen
de achterzijde van het huis getekend (afb. 21b). Mogelijk was dit het voormalige tussenlid naar de schuur. Op een oude foto (afb. 12) staat de oostgevel van deze uitbouw:
de indeling van deze gevel komt overeen met die op de tekening uit 1941.
Opvallend is verder dat zowel op de plattegrond als op het aanzicht van de achtergevel dezelfde geleding door middel van pilasters als in de voorgevel aanwezig was. Er
ontbreekt er een ter plaatse van de uitbouw.
De legenda laat zien dat alle buitengevels en alle bakstenen binnenmuren bestaand
metselwerk betreffen. De vensterindeling van de voorgevel en van de westgevel is
dezelfde als de huidige, inclusief de roedenverdeling van de ramen. In de oostgevel is
slechts één venster (rechts) ingetekend, wat overeenkomt met de situatie op de oude
foto. De indeling van de achtergevel wijkt geheel af van de huidige situatie.
Interieur

Op de begane grond bevindt zich de gang, net als nu, achter de voordeur. Anders dan
tegenwoordig bevond de wc zich toen in een uitbouw. Ten oosten van de gang was een
woonkamer gesitueerd. De woonkamer stond in rechtstreekse verbinding met de aanbouw, waarin zich de eetkamer en de keuken bevonden. Ten westen van de gang zijn
vier kamers (woonkamer, eetkamer, keuken en slaapkamer) ingetekend.
De drie noord-zuid georiënteerde muren op de begane grond zijn alle uitgevoerd
in baksteen, waarbij de middelste dunner is dan de buitenste twee. De buitenste zijn
brandmuren en bevinden zich in de lijn van beide schoorstenen. Op de tekening staat
alleen in de oostelijke woonkamer tegen de brandmuur een schouw ingetekend. Ongetwijfeld zal er zich oorspronkelijk ook een tegen de brandmuur in de andere woonkamer hebben gevonden.
De zolder staat alleen in doorsnede aangegeven: op dit niveau werd toen niet
gewoond. De tekening laat de kapconstructie zien: een Hollands spant. In de achterbouw bevond zich op zolder wel een slaapkamer.
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21a ‘Verbouwing v. bestaande complex tot twee woningen v. rek. v/d heer - W-Reuvers te Cocksdorp Texel -’, door architect L. Igesz. De tekening is gedateerd Februari 1941. (Herkomst: Archief BWT, Texel)

21b Detail van afb. 21a. De begane grond met twee woningen.
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21c Detail van afb. 21a. De achter- of zuidgevel en de doorsnede van de aanbouw.

Verbouwing 1977-1978

De volgende tekeningen dateren uit een bouwaanvraag van 1978. Het betreffen een
tekening van de bestaande toestand uit 1977 (afb. 22) en een tekening van de te maken
toestand uit 1978 (afb. 23).
Op de begane grond van 1977 staan nog alle gemetselde binnenmuren. Tegen de
meest westelijke travee van de achtergevel is een portaal met ten westen daarvan een
schuur aangebouwd.
Op zolder zijn een slaapkamer, een badkamer en bergingen ingebouwd.

22 Tekening bestaande toestand, 1977. (Herkomst: Archief Staatbosbeheer)
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De tekening nieuwe toestand (afb. 23)laat ingrijpende wijzigingen zien: beide achteraanbouwen zijn verdwenen. Op de begane grond is de meest westelijke binnenmuur
vervangen door een standvink, die een in oost-west georiënteerde onderslagbalk draagt.
In de oostelijke travee is een vanuit de gang ontsloten toilet ingebouwd. Tegen de
westelijke gangmuur worden kasten ingebouwd. In de zuidelijke helft van de zijgevels
worden vensteropeningen gemaakt/vergroot en in de achtergevel vindt een veelheid
aan wijzigingen plaats. De gevels en de binnenmuren worden voorzien van een poriso
binnenwand.
De trap naar zolder wordt vervangen door een houten open bordestrap en de zolder
krijgt een geheel nieuwe indeling met middengang waaromheen slaapkamers en een
badkamer worden gerealiseerd. Verschillende dakramen worden geplaatst.
Wat er nog over was aan rookkanalen wordt tot aan de nok van het dak gesloopt.
Alleen bovendaks blijven de schoorstenen gespaard.

23 Tekening te maken toestand (nieuwe toestand), 1978. (Herkomst: Archief Staatsbosbeheer)

Keldertrap

De tekening nieuwe toestand (afb. 23) laat geen wijziging van de keldertrap zien. Op de
plattegrond begane grond staat een luik ingetekend (zie ook afb. 2b), maar in tegenstelling tot de tekening bestaande toestand (afb. 22) is de kelder noch in doorsnede noch
als plattegrond opgenomen.
De huidige keldertrap, die buiten het rechthoekige pand valt en van buiten naar de
ingang onder het meest oostelijke deel van de achtergevel loopt, betreft een gemetselde
trap in gele baksteen met restanten van pleisterwerk met restanten blauwsel. De muren
langs de trap zijn gepleisterd. Alle genoemde facetten van deze trap wijzen erop dat
dit de oorspronkelijke keldertrap moet zijn geweest. Is de trap nu via een luik tegen
de achtergevel toegankelijk, oorspronkelijk moet deze van binnenuit - vanuit het toen
bestaande tussenlid - toegankelijk zijn geweest. Deze keldertrap, die noch op de teke-
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ning in 1941, noch op die van de verbouwing in 1978 stond, moet na 1978 of misschien
tijdens de verbouwing weer in gebruik zijn genomen. De in 1941 en in 1977 aanwezige
trap moet toen zijn verwijderd.
Huidige toestand

Afgezien van de keldertrap hebben zich sinds de verbouwing van 1978 geen bouwkundige wijzigingen voorgedaan. In 1997 werd Staatsbosbeheer eigenaar van Dorpzicht.
Op de begane grond bevinden zich alle binnendeuren in de gangmuren. In de oostelijke gangmuur is de middelste deur inclusief kozijn oorspronkelijk. Ook de kastdeur
aan de zuidzijde van de westelijke gangmuur is oorspronkelijk. Deze deur gaf toegang
tot de naastgelegen kamer. Tegen deze muur bevinden zich aan de westzijde restanten
van behang op kranten uit eind jaren veertig.15
De balklaag tussen begane grond en zolder is noord-zuid geöriënteerd, dus in de
breedte van het pand. De smalle balken zijn voorzien van een duivejagerprofiel en zijn
oorspronkelijk. Halverwege de balklaag bevindt zich een onderslagbalk, die tijdens de
verbouwing van 1978 werd geplaatst.
De kapconstructie bestaat uit zes Hollandse spanten, gebouwd met machinaal
gezaagd hout. Er zijn geen telmerken aangetroffen. De kap is voorzien van dakbeschot,
dat met de kapconstructie uit de herbouwtijd van rond 1900 dateert.

24 De westelijke ruimte op de begane grond,
gezien naar het noordoosten. De onderslagbalk
met standvink is in 1978 geplaatst.

15

De Nieuwe Amsterdamsche Courant 1936.
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25 De westelijke ruimte op de begane grond, gezien naar het westen.

26 De gang op de begane grond, gezien naar
het noorden (richting voorgevel).

27 De gang op de begane grond, gezien naar
het zuiden (richting achtergevel).
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28 De ruimte ten oosten van
de gang op de begane grond,
gezien naar het noorden. Achter
de inbouw bevindt zich de wc, die
hier in 1978 is ingebouwd. Links
de oorspronkelijke brandmuur.
Mogelijk dateert deze (deels) uit
1838. De deur inclusief deurkozijn behoort hierbij. Tegen deze
muur is in 1978 een porisowand
geplaatst.

29 De ruimte ten oosten van de
gang, gezien naar het zuiden.
Links onder het venster liggen de
beschilderde vloerdelen.

30 Oorspronkelijke deur en kozijn tussen de gang en de ruimte
ten oosten daarvan, gezien vanuit laatstgenoemde ruimte.
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31 De zolder met trap en gang,
gezien naar het zuidwesten. Links
het geopende luik naar de vliering.

32 Detail van de spanten op zolderniveau.

33 De vliering, gezien naar het westen. Op de foto zijn de
spanten en het dakbeschot deels in het zicht. Op de voorgrond twee laddertjes uit een eerdere fase, waarmee de
vliering bereikt kon worden. Op de achtergrond een deel
van het rookkanaal, dat in 1978 nieuw werd opgemetseld ter
ondersteuning van de bovendaks nog aanwezige originele
schoorsteen.
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Bakhuis
Het bakhuis staat op rechthoekige grondslag onder pannengedekt zadeldak. Het maakte
onderdeel uit van de boerderij Dorpzicht. Nadat het bakhuis in onbruik raakte, raakte
het vervallen. Het interieur met oven bleef intact. De dakbedekking werd vervangen
door golfplaten. Op basis van onderzoek is het bakhuis in 2015 gerestaureerd.16 Het
dak en een gedeelte van de schoorsteen zijn gereconstrueerd, evenals twee vensters.
De topgevels zijn opgebouwd met hergebruikte bakstenen van Texel. Het interieur, de
oven en een vaste kast zijn samen met een deel van het opgaand metselwerk origineel.

34 Het bakhuis ten zuidoosten
van het huis.

35 Het bakhuis, gezien vanuit het zuidoosten. Het verschil in kleurnuance laat zien welk gedeelte oorspronkelijk en welk deel herbouwd is.

Wilma Eelman, verbonden aan de Historische Vereniging en het Cultuurhistorisch Museum Texel, deed onderzoek naar soortgelijke bakhuisjes in Nederland. De restauratie is uitgevoerd onder leiding van E. van Egmond.
Informatie op de boswachtersblog (zie Bronnen).
16
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36 Het interieur van het bakhuis, gezien naar het noorden. Rechts de oorspronkelijke bakstenen oven.

37 De oven in het bakhuis met rechts de oorspronkelijke vaste kast.
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WAARDESTELLING
Leeswijzer
Op basis van de gegevens uit het voorgaande wordt hieronder een weging gemaakt ten
behoeve van de vaststelling van de monumentwaarden. Als uitgangspunt worden de
Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009) aangehouden. Deze zijn vastgesteld door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Bouwhistorie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Atelier Rijksbouwmeester en Rijksgebouwendienst.
In de Richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘contextuele’ en een
‘interne’ waardestelling.
Bij een ‘contextuele’ waardestelling wordt een weging gemaakt van waarden van het
bouwwerk ten opzichte van soortgelijke gebouwen op landelijk, regionaal of plaatselijk
niveau in de vorm van een cultuurhistorische waardering.
Bij de ‘interne’ waardestelling worden de verschillende onderdelen van één bouwwerk
(context, bouwmassa, exterieur, constructie, interieur en afwerking) gewogen. Doel is
het bepalen van het relatieve belang van de monumentale waarden van onderdelen van
het bouwwerk, voorafgaande aan een verbouwing, restauratie of sloop waarbij men
voor de keus staat deze onderdelen te behouden, te vervangen of te verwijderen.
De waardestellingsrepresentatietekeningen (waarderingsplattegronden) dienen gebruikt
te worden in combinatie met de tekst; tekst en tekening vormen een onverbrekelijke
samenhang.
De waardestelling maakt gebruik van een indeling in drie categorieën:
blauw: categorie 1: hoge monumentwaarden, deze zijn van cruciaal belang voor de
		
structuur en/of de betekenis van het object of gebied;
groen: categorie 2: positieve monumentwaarden, deze zijn van belang voor de
		
structuur en/of de betekenis van het object of gebied;
geel:
categorie 3: indifferente monumentwaarden; deze zijn van relatief weinig
		
belang voor de structuur en/of betekenis van het object of gebied.
Een kruis in de ruimte geeft de waarde van de draagconstructie (balklagen en vloeren)
dan wel de kapconstructie of de constructie van het gewelf (in stippellijn betekent dat
de constructie verscholen is achter latere afwerkingslagen).
Een cirkel/ovaal in de ruimte geeft de waarde van de plafondafwerking in die ruimte
aan.
Een ruitvorm in de ruimte geeft de waarde van de vloerafwerking in die ruimte aan.
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Contextuele waardestelling
De contextuele waardering van het gebouw is in feite gemaakt in het kader van de
inschrijving als rijksmonument in 1976 (zie Bijlage). De rijksmonumentomschrijving
is hieronder cursief overgenomen en vervolgens aangevuld. Het bakhuis valt buiten de
rijksbescherming.
Ten oosten van Cocksdorp in het geboomte gelegen woonhuis van een grote hoeve.
Breed gebouw onder tuitdak met hoekschoorstenen; door lisenen in drie traveeën
gedeeld; zesruits vensters XIX.
De rijksmonumentomschrijving is nader te preciseren:
Ensemblewaarden

Het onderzochte object staat op een verhoogd stuk grond en is gebouwd in toen onontgonnen gebied. Het in eerste instantie als directiewoning gebouwde pand moest uit
waterstaatkundig oogpunt hoog liggen. Deze ligging droeg tevens bij aan de status van
de bewoner. Het bijbehorende bakhuis behoorde bij de boerderij en herinnert aan de
lange periode dat Dorpzicht de functie van boerderij had. Het geheel van huis op hoger
gelegen grond met bakhuis heeft daarom een hoge ensemblewaarde.
Algemene historische waarden

Het huis is gebouwd door de Sociëteit van Eigendom van Eierland voor het op de
ontginning van Eierland toezichthoudende directielid. Het huis staat daarmee letterlijk
en figuurlijk aan het begin van het ontgonnen noordelijke gedeelte van Texel en heeft
daarmee een hoge historische waarde.
Gaafheid en zeldzaamheid

Het huis is in de loop van de tijd grondig aangepast en heeft daarmee in de zin van
gaafheid een indifferente monumentwaarde. De (wijn)kelder vormt hierop een uitzondering en dateert vermoedelijk nog uit de eerste fase, waarmee de kelder in gaafheid en
zeldzaamheid een hoge monumentwaarde vertegenwoordigt.
- Het symmetrische aanzien van de voor- en zijgevels met door pilasters gelede traveeën behoort tot de oorspronkelijke opzet, is als zodanig herkenbaar en heeft daarmee een hoge monumentwaarde.
- Het bakhuis met oorspronkelijke oven behoort tot de eerste fase van de boerderij
en heeft een hoge monumentwaarde. De kap betreft een recente reconstructie, is in
materiaal niet oorspronkelijk en heeft daarom een positieve monumentwaarde.
Interne waardestelling
De interne waardestelling heeft betrekking op de verschillende onderdelen van het
bouwwerk.
Bouwmassa

De hoofdvorm van het huis op rechthoekige grondslag met kelder, begane grond en zolderverdieping onder schilddak dateert van rond 1900, waarbij de gevels, een binnenmuur en de
kelder mogelijk uit 1838 dateren: de hoofdvorm heeft een hoge monumentwaarde.

31

BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS

|

HOEVE DORPZICHT, DE COCKSDORP

Gevels en afwerking exterieur

- De koekoeken van de oorspronkelijke kelder zijn nog aanwezig en vertegenwoordigen een hoge monumentwaarde.
- Het metselwerk van de gevels dateert deels nog uit de 19de eeuw en heeft een hoge
monumentwaarde. De openingen in de zuidgevel zijn echter alle gewijzigd. Deze
openingen en verdere aanpassingen in het metselwerk hebben daarom een indifferente monumentwaarde.
- De gaaf bewaarde c.q. herkenbaar gebleven 19de-eeuwse gevelindeling heeft een
hoge monumentwaarde.
- De behouden 19de-eeuwse kozijnen hebben een hoge monumentwaarde.
- De afwerklaag van de gevels in granol dateert uit 1978 en heeft een indifferente
monumentwaarde.
- Het pannengedekte schilddak met schoorstenen is oorspronkelijk en daarmee hoog
monumentaal.
Constructie

- De kelder is voorzien van troggewelfjes en behoort vermoedelijk tot de eerste situatie uit 1838 en heeft daarmee een hoge monumentwaarde.
- De enkelvoudige balklaag waarvan de balken voorzien zijn van een duivejagerprofiel behoort tot de fase rond 1900 en heeft een hoge monumentwaarde. De onderslagbalk met stijl is geplaatst in de fase 1978 en heeft een indifferente waarde.
- De kapconstructie behoort tot de fase van rond 1900. De oorspronkelijke schoorstenen zijn alleen buitendaks nog aanwezig. Daaronder zijn deze gesloopt waarbij
de kapconstructie plaatselijk is aangepast. De kapconstructie betreft een algemeen
toegepaste, veel voorkomende variant en heeft daarmee een positieve waarde. Dit
geldt ook voor het dakbeschot dat uit dezelfde tijd dateert.
Indeling en afwerking interieur

- De indeling van de kelder is oorspronkelijk en daarmee hoog monumentaal.
- Op de begane grond dateren alleen de gangmuren uit de fase van rond 1900, waarbij de oostelijke een dikkere muur betreft die mogelijk deels nog uit 1838 dateert.
Verder is de oorspronkelijke indeling en zijn ook eventuele vroege wijzigingen verdwenen. Uitgezonderd de gang heeft de indeling een indifferente monumentwaarde.
- Bijzonder zijn de deels zichtbare vloerdelen in de ruimte tegen de oostelijke gevel:
de vloerdelen zijn voorzien van een florale schildering die mogelijk nog behoren tot
de periode directiehuis, uit 1838. Deze vloerdelen met schildering hebben een hoge
monumentwaarde.
- De verdieping deed in 1941 dienst als zolder. Daarna is deze met houten wanden van
stijl- en regelwerk ingedeeld in bergruimtes en een slaap- en badkamer. Ook deze
indeling is gewijzigd en in 1978 geheel vervangen door wanden van gipsplaten. De
indeling en afwerking van de verdieping heeft daarom een indifferente monumentwaarde.
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Waarderingsplattegronden
De waarderingsplattegronden zijn slechts te gebruiken in combinatie met de bovenstaande tekst van de waardestelling.

Kelder.

Begane grond.

Verdieping (zolder).
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SAMENVATTING
Samenvattend is Dorpzicht een belangrijk onderdeel van de ontginning en ontwikkeling van het noordelijke gedeelte van Texel. De kelder en een groot deel van het
opgaand muurwerk dateert waarschijnlijk nog uit die tijd.
In 1851 werd Dorpzicht verbouwd tot boerderij en werd er een grote schuur aangebouwd. Het huis, tijdens de directieperiode bestaande uit een kelder, begane grond,
eerste verdieping en een kapverdieping, is toen of later in de 19de eeuw verkleind met
een verdieping. Of het tussenlid dat huis en schuur verbond de al aanwezige achterbouw van het directiehuis betrof, is niet duidelijk. Nader kadastraal en diepgaander
archiefonderzoek zou hierover meer helderheid kunnen geven.
De tekening uit 1941 laat zien dat ook de achtergevel een indeling met pilasters
kende, in dezelfde maatvoering als die in de voorgevel.
De schuur is na 1941 afgebroken en ten westen van het huis is een nieuwe schuur
opgetrokken. Laatstgenoemde schuur is afgebroken nadat Dorpzicht de functie van
boerderij verloren had.
In 1978 is het huis ingrijpend verbouwd, waarbij de buitengevel, de oostelijke en
vermoedelijk de westelijke gangmuur zijn blijven staan. De draagconstructie is gehandhaafd, afgezien van de westelijke gemetselde binnenmuur. Op die lijn kwam een standvink te staan. De zolder werd geheel verbouwd en in de achter- en zijgevels vonden
diverse wijzigingen plaats.
De kelder werd gehandhaafd en betreft vermoedelijk de wijnkelder uit 1838.
Bijzonder zijn de beschilderde vloerdelen op de begane grond boven de kelder. Deze
dateren vermoedelijk uit 1838. Mocht deze vloer van de herbouw uit 1900 dateren,
wat gezien de schildering zeer laat zou zijn, dan zou de ruimte waarin de vloerdelen
zich bevinden de herenkamer van de hofstede geweest moeten zijn. Een diepgaander
onderzoek in de archieven, nader onderzoek naar de schildering met verwijdering van
de verdere nieuwe dekvloer op de vloerdelen, zou hierover uitsluitsel kunnen geven.
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AANBEVELINGEN
- Van de vloerdelen met florale schildering in de oostelijke ruimte op de begane grond
was tijdens het veldwerk een (klein?) gedeelte zichtbaar, omdat de rest van de ruimte
voorzien was van een latere dekvloer. Behoud in situ van de thans zichtbare beschilderde vloerdelen evenals die onder de later aangebrachte dekvloer wordt sterk aanbevolen.
- Het verwijderen van de latere dekvloer, documentatie en onderzoek van de gehele
nog aanwezige beschilderde vloer wordt eveneens aanbevolen.
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oorspronkelijke functie:
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HOEVE DORPZICHT, DE COCKSDORP

COLOFON

Foto omslag:

Dorpzicht, gezien vanaf de oprit.

Hoeve Dorpzicht,
Stengweg 19, De Cocksdorp (Texel)
Bouwhistorische opname op hoofdlijnen met
waardestelling
Auteur:
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