Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1979, nr.1

Boven : 'Drukte op de bouwerij'. Deel van hetterrem
van het Bullenmuseum nabiJ ZouiJcamp.
Onder: Hulzen van de Zoutkamper buurt vrijwel gereed.

De Zoutkamper
buurt
Achter op het terrein van het Buitenmuseum
begint het vissersdorp vorm te krijgen. Langs
de diJk stond al enige jaren een rijtje hulsjes
gereed en één pand uit Zout kamp: het huls
van de werfbaas Kuvel, dat slechts provisorisch onder de kap was gebracht.
Door het ter beschikking komen van meer
flnanciêle mlddelen aan het einde van het afgelopen jaar, kon met zeven panden uit
Zoutkamp worden aangevangen. Deze zijn nu
alle in de loop van dat jaar 'onder de kap'
gekomen en van ramen en deuren voorzien,
waardoor nu het typisch Zoutkamper straatbeeld zich begint te vormen, in gevels van
strakke, rode Groninger steen. Enkele panden
hebben normale topgevels, andere karakteristieke Groningse, afgeknotte gevels met
wolfseind In laatstgenoemde gevels vinden
wij veelal de lage, brede zoldervensters.
De hulzen zijn over het algemeen vrij groot
voor een vissersmllieu, met meerdere vertrekken. Behalve de woonkamer met de bedstede is er een zogenoemd achterhuis, waarin
meestal een portaal of gang voorkomt, een
soort keukenruimte en een tweede kamertje,
eventueel voor een winkeltje of werkruimte.
In de woonkamer Is steeds plaats voor een
kabinet tegen de binnenmuur. terwijl de
schoorsteen meest tussen twee ramen voor·
komt. Een wand wordtingenomen door een
houton bedsohol, waarin twee bedsteden en,
Indien de lengte dat toelaat, Is daartussen
een kastruimte. Deze heeft een bijzondere
vorm, die bulten Groningen vrijwel nooit
wordt aangetroffen. Er komen twee deuren
voor, uiterlijk gelijk aan die van de
bedsteden.

Achter de ene bevindt zich echter een ondiep
servleskastje, terwijl achter de andere een
diepe kast als het ware om de servieskast
heen is gebouwd als een soort provisiekamertje, vaak met plavuizen vloer.
De buurt van Zoutkamp op het Buitenmuseum
zal waarschijnlijk nog met drie of vier panden
worden uitgebreid, die. Indien de sloop daarvan ter plaatse onafwendbaar zal blijken te
zijn, eveneens naar Enkhulzen zullen worden
overgebracht.
De Zoutkamper buurt, gebouwd met huizen
van die plaals aan de Lauwerszee kan als een
gave, samenhangende dorpsstructuur overtuigen.

