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Documentatie huizen
buitenmuseum
Nu enige huizen op het buitenmuseum zijn
gereed gekomen en word gedacht over de
in r1cht1ng d\aarvan komt oo~k de bez\nning op
de documentatie daarvan~ gereed. Op dit punt
Is 'be,gonnen met het pand-Koehool. Nadat
dil pandje was gereed gekomen was er gelegenheid enkele onderdelen eens nader te
bezien. In, de eerste plaats is het wenselijk
- en dat geldt ook aOe andere panden -te
komen tol een goede bes eh rijving van de
huizen. o~asrom moet worden vastgelegd: de
situering op de oorspronkelijke plaats, de
o~onstructie van het huist maar ook de situatie
van het err. Verder welke functie huis en
verder,a ,o pstallen hadden vóó~ de overbrenging naar het buitenmuseum. Was het
een visserswoning met ruimte voor netten,
boo't en andere bergingen en met woonruimte? Of was hat een klefn boerenbedriJf.
of he,t p~and van een kleine winkelier of wel
e.en huis voor een ambachtsbedrijfje? Dit
hangt ulteraard ten .nauwste samen rnet het
gezrn dat het pand bewoonde.
Er wordt getracht zo mogelijk terug te gaan
to' omstreeks 1900, maar daarvoor moet het
dan nog wet zo zijn dat de laatste bewoners,
of ziJ die daaraan vootaf gingen, zich nog voldoende kunnen herinneren. Deze gegevens
zljn trouwens, behalve dat ze Z:ijdel ~~ngs nodig
zijn voor de herbouw van het overgebrachte
pandj vooral ook nodig voor de Inrichting.
Voor het pand van Koehoo i is nu alledei vast'Qelegd, zowel wat de bouw betreft als omtrent gebrul.k en Inrichting. Het ligt in de
bed~oeling op min of meer dezelfde wijzemaar dat komt mfsschian niet allemaal In
'Het Peper\nuis' teracht-aandacht te besteden aan aNe panden die nu al zijn nerbouwd of die op herbouw wachten. Deze
documentatle Js een heel bei,angrijk en tijdrovend onderdeel van de werkzaamheden
'foor d e wetenschappelijke afdeling.
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