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panden zijn in de loop der
jaren aan een nieuw
leven begonnen in een
openluchtmuseum
Bijvoorbeeld in hel
Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen en het
Openluchtmuseum in
Arnhem In Dagblad
Waterland begint
vand;iag een serie O\'er
deze historische
monumenten die aan de
slopershamer zijn
ontsnapt en aan een
Lweede leven begonnen
Vandaag: het 'Noorse
htJis' uit Purmerend

Het 'Noorse huis' ui\ Pur
merend dat In het Zuidcr·
zeemuseum dienst doet
als 'vleeHhhouwerij'
fvu,111,dclll'unu,e11n1
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Het 'Noorse huis'
Moei je in het Opcnh11.:hmH1.scum in i\Ln·
hem J!OétJ zodccn 11.1.tr \\!.11crl.md�c
pandics, in 111..•c Zuidcr1.cc11111,;c11111 in
l:nld111ii.cn \wmdt' IH.'l l"l\':111. Eé1l Y,tn
tk mccH in het oog spri11i;c11dc p.rnctc11 is
het V1\.JC�..:rc Noorse huis l1H l'mmcrcncl.
zo Wl'I tl l1cl indcniid µ;CMCLlld v:mwcgc
de- i'\oorsc i111•locdc11 i11 clc .\rchncc111111,
11, l'urmcn:ml scond hei huisje noq:cr
op het 1errd11 v.l11 lh,ulh,\111ld:1.1r nr.,Ol
jcs, l>k liet hl:l i11 lil• c1..·rsll' hdft ,·:in ,k
111!1'Clltkndc eeuw op1rl'ld:;i:11 n.usr 1.ij11
dgc11 vill.l 0111 c1 zijn personeel re l.1tc11
\\onc11. l usse11 1930 cn 193(, woomle de
heer n. Uier s.uncn met ziin oudc1s 111 het
lmisjc. Op l:11l'rc h.'i:flijd ,:"111ig1cndi.: l1ij
11.ur Nic11w-ZC'cl,mtl, m.ui 01> 1•crzock
\";\11 111..·1 Zuidc1á'l'fllllSCIIIH h;i,lldc hij he·
,t!in j.11ct1 t.1d1tig pct Urid l1c1 i1111cri11i-:c11
op :1.111 hcc huis. D.urin liet hij weten d.u
het \'Ol;.;cns hcm l'Cll ltoctsicrswoni11��
moet ·,:ijn 1-(cwccsr, v.rnwq::c de schuu,
:i:m de linl:.crlc.111L, Dit• lmnd i11 hC'I voor·
gcdcèltc pl.1.Hs .,.rn twee !.,:rotc VOl'rllliJ:en
en :1d11crin .un Cl'II p.1.1rclcnruif.

rc11 W( w.,s er in clr jaren dcniiz, nicl 111
de wonl11�. wel cen 'ro1rnctjcss)S1ccm' in
de hoek v.m de p.urdcusul, Uic umm.:11
wcrtlcn 's midrl:a�s op l.'l.'11 soort bomje
gcl.1dc11 en vcn·olgcns n.iM de l'llilni�t,eh
',gcl.loo11ul'. ü:it ,k hygiëne re wensen
ovcrlicl. bied, wel uil de .u1wc1.ighcid
v:i 11 r.rncn. NiN voor niet.," crcl het wic,;
jc \'W de U.1br O(J b\old,cn en srukkc11
blik gezcr.
lil 1979 werd hei huisjl· volk,lir, gctlt:111ontccnl til r1.1.1r het Zuidcti<:cmuscum
,·crlrni�tl. D.1.u werd ht'l een j,1,u l.uer
weer opgcl1�1uwd. Zonder het oor�pro11kdijl.c interieur, wam her mu!ïeum voud
hec huisje n:unelijk Uijzo11dcr geschikt
om in re richten :lis sl.1gcrij l'll 1\·orstc11nukc1 ij. Hijzonder ziju voor.11 de 1c�d
pl:uc.•us .:n di' eikcnhm11r11 lo1.mb.111h.
met reliëfs v.111 dicrc11l;oppcn. M:ur ooli
de 11uclli11cs en .Htriburc:n ,·001 de sl.1cht
1ocpe11 cc11 beeld op v;i11 11cr\'logc11 cijdcn.
L:en sl:i�crij. Ik 1";\tlen mocSll'll �·cns we
ten, d:in \\:.ren 'll'Y.tsl 111cc,('rhuisd•••
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