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Bouwhistorische en waardestellende beschrijving van de

Eenkamerwoningen uit Elburg
EB-1 en EB-2

door Gerrit Vermeer
in opdracht van het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
juli 2014
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1. Detail van de minuutkaart van Elburg uit
1823-1832. Perceel nummer 461 is het huidige Westerwalstraat 28. Op het achterste
gedeelte van dit perceel stonden de twee eenkamerwoningen Rozemarijnsteeg 14 en 16.

2 en 3. Details van het muurwerk van het linker huisje, gefotografeerd in 1977 door Peter Bakker van het Zuiderzeemuseum
vlak voor de demontage van het huisje. Op de foto rechts de restanten van de zwartgeschilderde plint. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nrs. F034388 en F034393.

De eerste aanzet van deze bouwhistorische en waardestellende beschrijving is geschreven door Auke van
Reeuwijk als paper voor het mastervak Erfgoedstudies.
Op de omslag: de voorgevel van EB-1 en EB-2 in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum (Foto G. Vermeer, 2013).
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4. Details van de deurkozijnen en daarnoven de dakkapel voor
de demontage in 1977. Op de deurposten zijn de huisnummers 14 en 16 de zien. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum,
nr. F034398.

5. Rechts loopt de zijgevel van Westerwalstraat 28 door in het
rechter huisje. Pas boven het venster valt een bouwnaad waar
te nemen. Kennelijik kwamen de huisjes in plaats van een achterhuis. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034419.

Identificatie
De twee eenkamerwoningen EB-1 en EB-2 stonden oorspronkelijk in de oude binnenstad van Elburg aan de
Rozemarijnsteeg. Het adres zou volgens de huidige telling van de huisnummers Rozemarijnsteeg 16 en 18 zijn
geweest, maar in de tijd van de aankoop door het Zuiderzeemuseum was dat nummer 14 en 16, overeenkomtig
de toen nog aanwezige geschilderde huisnummers bij de deuren (afb. 4). De twee huisjes stonden achter Westerwalstraat 28 aan een smalle steeg. De achtergevel van dit laatste pand vormde de zuidelijke zijmuur van de twee
eenkamerwoningen, de achtergevel van Smedestraat 22 de noordelijke. Smedestraat 22 is een rijksmonument uit
omstreeks 1600. In 1862 kocht Willem Gunst het huis met smederij Smedestraat 22 om zich daar als smid te vestigen. Samen met dit huis kocht hij een apart verhuurbare kelderkamer en twee huisjes in de Rozemarijnsteeg.1
De familie Gunst hielden hier een smederij tot ongeveer 1980. In het achterhuis bevindt zich nog een aparte
woning met adres Rozemarijnsteef 14.2 De zijgevel van het diepe pand Westerwalsteeg 26, een zestiende-eeuwse
boerderij, vormde de achtergevel van de twee eenkamerwoningen op nummer 14 en 16.
Het Zuiderzeemuseum kocht de twee woningen op 20 juni 1977 voor een bedrag van 2.500 gulden van de
heer J. Kooman.3 Het pand werd in 1977 in Elburg gedemonteerd en in 1980-1981 op de huidige locatie weer
opgebouwd volgens plannen van architect Y.I. Hangelbroek. Uit de aanwezige documentatie van het Zuiderzeemuseum blijkt dat alleen de voorgevel, het dak, de balkenlaag en het interieur zijn gedemonteerd en overgebracht naar het museum, doordat de woningen ter plekke in Elburg aan de achterzijde en opzij gemene gevels
hadden met de buren. De zijgevels en achtermuur zijn bij de herplaatsing in het buitenmuseum geheel nieuw
opgetrokken.
Geschiedenis
Op de minuutkaart uit 1832 staan op het perceel van Westerwalstraat 28 geen twee afzonderlijke huizen op
het achtererf aangegeven (afb. 1). Het perceel vormt dan nog een geheel, waarvan de twee huisjes aan de steeg
blijkbaar eerst later zijn afgesplitst. Tosemarijnsteeg 14 werd in het begin van de twintigste eeuw bewoond door
Albert Jansen, een vissersknecht met zijn vrouw Grietje, garnalenpelster en drie zoons en een dochter. Naar verluidt sliepen de kinderen, die als vissersknecht werkten, doorgaans aan boord, omdat het huis te weinig plaats
1 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, P.T.E.E. Rosenberg, Huizen in Nederland. Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies, Zwolle/
Amsterdam 2000, 313.

2 R. Meischke 2000, 313-315.
3 Zuiderzeemuseum EB-1 en EB-2_01. Het archief van het Zuiderzeemuseum bevat diverse bouwhistorische tekeningen van Peter
Bakker, de tekeningen voor de herbouw en de resultaten van interviews met belanghebbenden ter plaatse.
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6 en 7. De dichtgezette toegangen tussen Westerwalstraat 28 en het
rechter huisje aan de Rozemarijnsteeg. De rechter doorgang diende toen het huisje nog bewoond werd als kast. Foto’s Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nrs. F030484 en F030483.

bood. Na het overlijden van Albert bleef dochter Dientje nog een tijd in het huisje wonen. Van 1938 tot 1955
woonde Jansje van Aperlo er. Sindsdien diende het als opslag voor de aangrenzende smederij van de gebroeders
Gunst.
In nummer 16 woonde omstreeks 1920 de schippersknecht Aald (van Driesjes) Westerink (overleden 15
maart 1939) en zijn vrouw Driesje Plakke, van 1940 tot 1951 Hendrik Hengeveld, bijgenaamd de Zeehond en
daarna nog een jaar Hein Westerink, bijgenaamd Karrie. Vervolgens kwam ook deze woning in gebruik bij de
smederij. Vanaf omstreeks 1975 waren de panden eigendom van J. Kooman, die ze had gekocht van dominee
8. Het interieur van het rechter huisje (EB-2) ten tijde van
de demontage. Links de schoorsteenmantel en daarnaast de
kastdeur voor de dichthezette doorgang naar Westerwalstraat
28.Tegen de muren zitten nog de restanten van een betengeling. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034402.
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9. Het interieur van het linker huisje (EB-1) tijdens de demontage in 1977. De dunnere balk rechts ligt op een houten muurconsole. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr.
F034402.

10. De trappen links in het linkerhuisje in 1977, gezien vanaf
de zolder. De onderste vlucht leidde naar de kelder, de tweede
naar de slaapruimte boven de bedstee en de bovenste naar
de zolder. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034401.

11. De schoorsteenmantel in het linker huisje (EB-1). Foto
Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034430.

Olthuis uit Rotterdam, die meerdere panden in Elburg bezat. De panden moesten gesloopt worden om bij de
restauratie van de aangrenzende woning aan de voorschriften te kunnen voldoen.
Situering
De panden stonden in de Rozemarijnsteeg in Elburg. Op de minuutkaart uit 1832, is langs deze steeg een lang
rechthoekig perceel te zien met het nummer 461. Het betreft het huidige pand Westerwalstraat 28, met een kleine voortuin achter de rooilijn. Op de plek waar de beide huisjes aan de Rozemarijssteeg stonden, bevindt zich
nu een plaatsje, maar de beide huisjes zouden oorspronkelijk achterhuisjes van het pand aan de Westerwalstraat
12. De bedsteewand in het linker huisje (EB-1) met links de
kast onder de trap, in het midden het ondiepe servieskastie
met glazen deurtje en rechts de opening van de bedstee.
Onder het servieskastie, in de bakstenen opbouw, het kelderluikje. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034431.

13. De bedsteewand in het linker huisje (EB-1) met daarboven het venster dat de slaapruimte boven de bedstee van
daglicht voorzag.. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr..
F034434.
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14. Het kelderluik en de trap naar boven achter de linkerdeur
van de bedsteewand in het rechter huisje (EB-2). Foto Peter
Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034399.

15. De bedsteewand in het rechter huisje (EB-2) met achter de deur links het kelderluik, daarnaast de opgang naar
boven, vervolgens boven elkaar twee ondiepe kasten, en
uiterst links de opening van de bedstee. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nr. F034474.

geweest kunnen zijn. Ze waren aan drie zijden ingebouwd en stonden met hun voorgevel aan een nauwe steeg,
de enige zijde waarvan ze licht en lucht konden ontvangen. Bij het afbreken van de twee huisjes aan de Rozemarijnsteeg kwamen aan de zijde van Westerwalsteeg 28 twee doorgangen tevoorschijn aan weerszijden van de
schoorsteen van nummer 16, een net achter de voorgevel en een net voor de achtergevel (afb. 6-7). Deze doorgangen boden de bewoners van Westerwal 28 wellicht toegang tot een achterplaats of een vroeger achterhuis.
In het buitenmuseum kregen de twee huisjes een veel ruimere omgeving. Ze staan aan een straatje met aan
de overkant, aan het water, een overtuin. Overtuinen kwamen voor aan de westkant van Friesland, de Zaanstreek,
Kolhorn en langs de Vecht. In de oude binnenstad van Elburg kwamen overtuinen vrijwel zeker niet voor. De
16. De bedsteewand in het rechter huisje met rechts de
bedstee. In de bakstenen voet zit het kelderluikje. Foto Peter
Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034470.
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17. In het beschot boven de bedsteewand bevindt zich het
venster van de slaapplaats boven de bedstee. Foto Peter
Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034466.

18. De trap van het rechter huis (EB-2) bevat een draai en
stulpt de kamer in. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr.
F034427.

19. De houten schoorsteenmantel van het rechter huis. Foto
Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034472.

huisjes hebben aan een kant een vrijstaande zijgevel gekregen, aan de andere kant een gangetje met poortje en
achter staat de (blinde) gevel ook vrij. De huisjes stonden in een zeer dicht bebouwd stedelijk weefsel en staan ni
in een omgeving met een meer landelijk karakter. De stedenbouwkundige context is daarmee radicaal gewijzigd.
Bouwhistorische beschrijving
De voorgevel
In het midden van de voorgevel (zie omslag) bevinden zich twee voordeuren in tegen elkaar geplaatste, houten
kozijnen. De bovenlichten hebben elk een roede in het midden. De voordeur van EB-1 bestaat uit een delen- of
strokendeur of ook wel een opgeklampte deur genoemd. Drie brede en één smalle naast elkaar geplaatste verticale planken, of klampen, worden aan de achterkant doorgaans bij elkaar gehouden door een horizontale klamp.
20. De zolder van de linker woning (EB-1), gezien naar de
steeg. Links het schot met geopende deur tussen de twee
woningen. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F034444.

21. Een eiken juk aan de achterzijde van het huis met
een later opgemetselde borstwering. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nr. F034445.
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22. De kapconstrictie tijdens de afbraak in 1977 gezien naar achteren met links het schot op zolder tussen de twee woningen. We zien
de helft van een juk met windschoren en worm. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nr. F030450.
23. De kapconstructie tijdens de sloop in 1977 gezien in de richting
van de Smedestraat. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F030449.

24. De eiken kapconstructie bij de sloop, straatzijde. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr.
F030445.

25. De eiken kapconstructie bij de sloop, achterzijde. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr.
F030451.
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De planken zijn gecannuleerd. De voordeur van EB-2 is een paneeldeur, deze bestaat uit een stijl- en regelwerk
met daarin losse houten planken die samen panelen vormen. Spiegelbeeldig geplaatst ten opzichte van de voordeuren beschikt elk huisje over een venster in de vorm van een staande rechthoek. De kozijnen van de deuren en
vensters vertonen pen-en-gatverbindingen. Het vaste bovenraam bevat twee ruiten en het bewegende deel vier
ruiten. In de voorgevel zitten zes muurankers. Enkele schieters zijn versierd met smidstekens (afb. 35).
Bij de herplaatsing in het Zuiderzeemuseum is de voorgevel opnieuw opgemetseld met gebruikmaking van
de oude kozijnen, ramen en deuren. Het is niet duidelijk of daarbij dezelfde metselstenen toepassing vonden.
Van het oorspronkelijke metselwerk hebben medewerkers van het museum kort voor de afbraak wel gedetailleerde zwartwit opnames gemaakt (afb. 2-5). Op die foto’s is te zien dan de steensdikke voorgevel was opgetrokken uit rode handvormstenen in kruisverband. Boven de vensters en de deuren en onder de vensters bevond
zich een rollaag (rij overeind staande koppen). Deze details zijn zorgvuldig overgenomen in de huidige gevel.
Om in de hoek tot een rechtstand te komen, paste de metselaar aan de kant van de Smedestraat drieklezoren toe
(bakstenen met driekwart van de lengte), zoals gebruikelijk na 1700. Dit aspect keerde ongeveer op dezelfde manier terug in de huidige gevel. De plint van de gevel was zwart geverfd. Rechts daarentegen liep het metselwerk
door in de zijgevel van Westerwalstraat 28. Een onregelmatige bouwnaad bevond zich rechts boven het venster
van nummer 16 (afb. 5).
Boven de voordeuren bevindt zich in het dak één dakkapel die rechtstreeks op het metselwerk van de voorgevel rust. In het dakkapel zit in het venster een luik met daarin een ruitvormige opening (afb. 4, 24, 27). Het
luik scharniert op ijzeren gehengen. De dakkapel wordt na de herbouw aan beide zijden geflankeerd door sierplankjes met hielojief-vorm, een uit- en ingezwenkt profiel )(afn. omslag). Boven het luik steekt door de sierlijke daklijst van de dakkapel een lichte hijsbalk met een ijzeren haak. De zijkanten van de dakkapel bestaan uit
metselwerk. Voor zover valt na te gaan, zijn voor de de herbouw van de dakkapel de oorspronkelijke planken en
balken toegepast.
De overige gevels zijn geheel nieuw en vertegenwoordigen geen bouwhistorische waarde.De huidige muur
tussen de beide eenkamerwoning is evenmin authentiek, maar opgetrokken uit moderne porisostenen (afb. 36,
38).
De balklaag en de kap
De vloer van de zolder bestaat uit een enkelvoudige balklaag. De balken steken in het metselwerk. De balken
26. De eiken kapconstructie bij de sloop. Foto Peter Bakker, Zuiderzeemuseum, nr. F030452.
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27. De eiken kapconstructie bij de sloop. Foto Peter
Bakker, Zuiderzeemuseum,
nr. F030468.

28. De eiken kapconstructie bij de sloop. Foto Peter
Bakker, Zuiderzeemuseum,
nr. F030446.

29. De eiken kapconstructie bij de sloop. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nr. F034446.
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30 Uitgewerkte opmetingstekening van de situatie voor de herbouw. Archief Zuiderzeemuseum, EB-1-2.

31 Tekening voor de herbouw
in het Zuiderzeemuseum.
Archief Zuiderzeemuseum,
EB-1-2.
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32 Voor de demontage van de woning maakte Peter Bakker van het Zuiderzeemuseum diverse gedetailleerde opmetingstekeniingen.. Archief Zuiderzeemuseum, EB-1-2.

33. De aankomst van de bedsteewand van EB-2
in het Zuiderzeemuseum. Foto Peter Bakker,
Zuiderzeemuseum, nr. F030489.
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34. De voorgevel van EB-1-2
wordt opnieuw opgemetseld
(1981). Zuiderzeemuseum,
nr. F025217.

zijn onregelmatig van dikte. In de woning EB-1 zijn vier balken aanwezig waarvan één in de voorgevel gedragen wordt door een sleutelstuk. In EB-2 zitten drie
balken, waarvan één heel zwaar. (afb. 30, 32). Alle vloerbalken zijn met muurankers aan het metselwerk bevestigd.
De beide eenkamerwoningen hebben een gemeenschappelijke kap met de
nog evenwijdig aan de Rozemarijnsteeg (afb. 22-30, 32, 40-43). De kapconstructie telt drie eiken jukken, waarvan de balken varieren in grootte, ondersteunen
de rest van de kapconstructie. Eén van de drie jukken in EB-1 staat tegen de zijgevel van Westerwalstraat 28 en is dus een strijkjuk. De jukken bestaan uit twee
schuin geplaatste balken, de jukbenen, die door twee korbelen met een tussenliggende horizontale balk, de dekbalk, zijn verbonden. De pen-en-gatverbindingen
zijn gefixeerd met houten toognagels. De korbelen voorkomen zijwaarts schranken van de kap. De jukken dragen aan weerszijden een worm, een horizontaal
liggende balk die in de lengterichting loopt. Tussen de wormen en de jukken
zijn, om het schranken van de kap in de lengterichting tegen te gaan, schuine
dwarsverbindingen aangebracht de zogeheten windschoren, die zijn vastgenageld aan het worm. De gezaagde, naaldhouten sporen staan op de borstwering
en worden gesteund door de wormen en lopen door tot de nok. Opvallend is dat
de balken die voor de jukbenen en de winschoren zijn gebruikt , grillig gebogen
zijn. De jukbenen hebben in een enkel geval de vorm van een krommer, maar
soms zijn de vormen grilliger of ook gewoon recht. Ze wekken de indruk van begin af aan zo gemaakt te zijn. De gezaagde sporen van naaldhout waren in 1977
al niet meer de oorspronkelijke en zijn veel jonger dan de jukken. Oorspronkelijk lagen de pannen op latten, die rechtstreeks over de sporen waren gespijkerd.
Bij de herbouw kwam onder de pannen een dakbeschot. Peter Bakker van het
Zuiderzeemuseum, die de bouwhistorische opname verrichtte, vermoedde in
een door hem opgestelde inventarisatie-documentatie dat de oude delen van de
kapconstructie mogelijk een onderdeel vormde van het zestiende-eeuwse buur-

35 Herplaatst muuranker met
smidstekens. Foto G. Vermeer
2013.
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36 De deels herplaatste
bedsteewand van EB-1. Foto
G. Vermeer 2013.

37 Deels weer gemonteerde
schoorsteenmantel van EB-1.
Foto G. Vermeer 2013.

38 Deels herplaatste bedsteewand van EB-2. Foto
G. Vermeer 2013.
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pand, zonder aan te geven welk. Kadestraal hoorden de huisjes bij Westerwalstraat 28 en het rechter deel van de
voorgevel van de huisjes liep door in de zijgevel van dit pand. Kennelijk doelde hij op dit pand.
Interieur
Het hele pand heeft een breedte van 7,70 meter en een diepte van 5,35 meter. Elk van de woningen meet inwendig ongeveer 3,45 bij 4,90 meter, wat per huis een oppervlakte oplevert van krap 17 vierkante meter. De begane
grond is tamelijk hoog, namelijk circa 3,15 meter. In de beide eenkamerwoningen was alle interieurafwerking
nog aanwezig, maar hoewel architect Hangelbroek bij de herbouw ook het terugplaatsen van het interieur voorzag en de huisjes aanvankelijk als ‘kijkpand’ moesten dienen, is het herplaatsen en het afwerken van het interieur tot op heden achterwege gebleven. Uiteindelijk kreeg de woning de status van ‘coulissewoning’, waarvan
alleen de gevel van belang wordt geacht.
EB-1 en EB-2 hebben bijna een identiek interieur en een identieke plattegrond. De woningen bestaan elk
op de begane grond uit één grote ruimte met tegen de achterwand een bedsteewand met kasten (afb. 31). Met
uitzondering van de bedsteewand is het interieur bij beide woningen gespiegeld. Beide hebben ongeveer in het
midden van de buitenzijgevel een schoorsteen met schoorsteenmantel. Achter de bedsteewand in de hoek met
de buitenmuur zit een trap maar de kelder, die zich onder de bedstee bevond en een ladder dan wel trap naar de
ruimte boven de bedstee, waar ook geslapen kon worden, en naar de zolder.
De smalle kelders die zich uitstrekten over de volle breedte van de kamers, keerden in de herbouw niet terug. Van de kelders is ter plekke geen goede waarneming gedaan. De kelder van EB-1 had een vloer van klei, die
van EB2 van baksteen. De bedstedes met kasten vormden de zoldering van de kelders.
De vloeren van de rest van de kamer bestonden uit in het zand gelegde, ongeglazuurde plavuizen, zowel
rood als blauw. De huidige vloer is van beton.
De vroegere schoorstenen tegen de zijgevels zijn in de huidige panden nagebouwd, maar bleven onafgewerkt. Op de verdieping buigen de schoorstenen schuin omhoog richting de nok van het dak. In de vloer van de
verdieping zit om de schoorsteen een raveling. De doorsnede van de schoorstenen naar boven toe wordt kleiner. In beide schoorstenen bevinden zich op zolder een zwart ijzeren vierkant schoorsteenluikje dat met twee
gehengbladen is bevestigd. Van beide huisjes bleef de eenvoudige schoorsteenmantel bewaard (afb. 11, 19). Die
van het rechter huisje (EB-2) bestond uit houten onderdelen, dat van (EB-1) vertoonde siertegels en natuurstenen platen en een ijzeren binnenwerk. Het weer opbouwen van deze schoorsteenmantels bleef eveneens grotendeels achterwege (afb, 37, 39).
Tegen de achterwand van het pand was in beide woningen een bedsteewand aangebracht van overwegend
verticale planken (afb. 10, 12-18, 33, 36, 38). Deze wanden zijn in hun geheel naar het museum verhuist en
provisorisch in de woningen teruggeplaatst. Ze vertonen in beide woningen dezelfde indeling. Helemaal links
verschafte een smalle deur toegang tot de trappen naar de kelder en
39 Los onderdeel van de niet herplaatsnaar boven. De kastdeur rechts daarvan, zat aan de onderkant een
te schoorsteenmantel van EB-2. Foto
stuk hoger, doordat de kelder hier boven de vloer van de kamer uitstak. Daarnaast bevond zich een paneel met een dan wel twee onG. Vermeer 2013.
diepe kasten, waaronder een servieskastje met een beglaasd deurtje.
Helemaal beneden zat hier een klein kelderluikje, wellicht bedoeld
om de brandstof voor de haard naar de kamer te voeren. In de kelder
links zat in de bovenste kleilaag kolengruis, waarmee in de laatste fase
van de bewoning tot ongeveer 1940 de haard werd gestookt. Helemaal
rechts was de opening van de bedstee. In het linkerhuisje was de opening aan de bovenzijde versierd met een toogje. In de houten wand bovenin die tot aan de zoldering reikte, zat een venster met roeden, dat de
kleine slaapruimte boven de bedstee van daglicht voorzag. Een opvallend verschil tussen de wandbetimmering van EB-1 en EB-2 is dat in
de wand van EB-2 het bovenste gedeelte, de laatste kwart, van de trap
naar de verdieping iets de kamer in komt, in de vorm van een schuine
uitstulping (afb. 18, 38). De bedsteewanden dragen nog de verf die er
1977 op zat: in het linker huis rood en in het rechter huis geel. De rode
bedsteewand is naderhand deels gedemonteerd, maar alle onderdelen
lijken nog aanwezig.
Alle muren waren gepleisterd en gesausd. Op de foto’s gemaakt tijdens de afbraak zijn daarnaast in beide woningen aan alle drie de wanden overduidelijke sporen van een latere betengeling aanwezig (afb. 8).
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40 De eiken delen van de
kap zijn herplaatst in de huidige panden. Hier pand EB-2.
Foto G. Vermeer 2013.

41 Deels van het strijkjuk van
EB-2. Foto G. Vermeer 2013.

42 De jukken uit het oude
pand zijn herplaatst. Hier een
juk uit EB-1. Foto G. Vermeer
2013.
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De zolders, die een ruimte vormen, waren oorspronkelijke van elkaar gescheiden door een manshoog tussenschot met een deur van ruw timmerwerk, waar door de bewoners in principe via de zolder bij elkaar naar
binnen konden. Dit tussenschot werd niet herplaatst, maar is mogelijk nog wel aanwezig.
Cultuurhistorische en bouwhistorische waardebepaling
De huisjes vallen niet eenvoudig te dateren. De vensters en de deuropeningen zijn duidelijk negentiende-eeuws,
de gevel zelf kan ouder zijn. De bedsteewanden lijken eveneens negentiende-eeuws, maar de kapconstructie
zou, zoals Peter Bakker destijds al aannam, veel ouder kunnen zijn. Mogelijk is deze hergebruikt en, zoals Peter
Bakker al opperde, afkomstig van een vroeger achterhuis op deze plaats.
De beide eenkamerwoningen uit de smalle Rozemarijnsteeg in Elburg zijn zeldzame voorbeelden van eenkamerwoningen, zoals die eeuwenlang in de meeste Nederlandse steden aanwezig waren om onderdak te bieden aan de lagere sociale lagen van de bevolking. Het bijzondere van deze huisjes is, dat het interieur in 1977
nog compleet aanwezig was. Als dit interieur inderdaad weer gemonteerd en afgewerkt zou worden, zouden
deze huisjes een uitstekende indruk van de wooncultuur in een eenkamerwoning kunnen geven.
De bouwhistorische waarde is niet gelegen in de herbouwde gevel, die nu ook in een andere omgeving
staat, maar in het compleet bewaarde interieurs en de kap. Deze laatste aspecten van de huisjes zijn momenteel
niet te beleven, aangezien het interieur nog steeds in losse onderdelen in de huisjes ligt opgeslagen. Aan de hand
van oude foto’s en nauwkeurige opmetingstekeningen, behoort het alsnog tot de mogelijkheden dit interieur
weer terug te brengen. Bedsteewanden konden in de jaren zeventig van de twintigste eeuw nog veel voor, maar
ondertussen zijn ook dergelijke interieurstukken zeldzaam geworden.

38 Deel van het juk in EB-1. Foto G. Vermeer 2013.
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