"Tijdens onze vakantie vorig jaar zomer hoorden we het. We liepen we 0p de stadsrnuur van
Í,,Jördlingen in Beieren.

0p dat moment ging de telefoon en kregen we berieht van de makelaar,

De koop was Eeslotenl Nieuwstad 36 was van ons, Het restauratieavontuur kon beginnen,"

Eveline en i\{ic}rel Grr:*thedde mret hun kinder*n, &ie;tr

{ï X) en Frank (13} popelelen
er alle vier veei zin Ín.

-;

-

offil naar huis te gaan"Ze i-ia,l*.

lle kincleren zijn geboren in het

iit-i-,

in - - - '
ern \\renS ' -

De Leye aan de Lar:ge F{ofstraat dat Er,,eline en Mici:e}
al restaureerclen. Terug naar de bir:nenstael was
het hele gezin" Ër moesten ncls

m,e1

wat 'dingetjes' gebeur..

zoals cte verkoop van hun huis aan de Frans F{alslaan en
alle forrnaliteiten die horen bij de aankoop rran een huis,

filaar dat ging rrlotter dan relas verlvacht" Zo vlot dat het he -.
gezín tijctelijk huisvesting ntoest zoeken {}ffi nCIg een jaar' .overbrusgen" 0o1E clat trukte.
FIet is een jaar later, eind september 2016 en we staan op de

Nieuwstad voor een prachtig steenrood pakhuis met groene
luiken. "XMe hebben al een naam voor het huis," vertelt
Eveline : "De Biervoerder'. Dit huis is in 1629 gebouwd door
Herman Sackers, bijgenaamd'biervoerder' die het gebruikte
als een pakhuis voor bier en andere handelswaren. Vrijwel
zeker runde F{erman er ook een herberg. Hij bauwde
een volwaardig huis op een lege plek, waar eerder een

middeleeuws huis uit circa tr400 had gestaan. FIet is niet

duidelijk waarom dat huis in I 525 is gesloopt." Hij bauwde
zoals in die tijd gebruikelijk. Een tongewelfde kelder, een
hoge ruimte op de begane grond" aan de straatzijde, een lage
ruimte erachter met een insteekverdieping waarbij je door eeí
raampje in de winkel kon kijken, een opslagverdieping, een
zolder en een vlieringzolder met hijswiel.De gevetr is nu echt
een parel in de Nieuwstad. Ongelofelijk als je denkt aan het
bescheiden edelstenenwinkeltje, dat enkele dames er tientallen

jaren dreven. Eveline .r ras er wel eens in geweest met Mechteld
om een

zaï<je

stenen te kopen voor een verjaardagscadeautje.

Het leek wel of de dames hun best deden om niet op te vallen,
Op een d*g fr"etste Eveline toevallig langs en haar oog viei op
de lege verdieping en een briefie op deur. Correspondentie

moest naar St. Elisabeth Gasthuis. Ik belde lVIichel en hij nam

contact op rnet een makelaar." Al snel

duidelijk dat het
in
verkoop was
de
pand door de broer van de eigenaresse
gedaan. Kort daarna overlee d ze. F{et huis wachtte op een
\Mas

nieuwe eigenaar.
\-dmmdmtmr:
"\Me kwarnen terug van de nctaris met de sleutel en begonr:er.
dírect maar eens aan het sloopwerk." i\{iche]: "\Me trokiien tl.
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gleuven rnerden gehakt, i\aai de baiken,,-ait het nieurre huis \ran

Michel . Ze zryn er allebei dik teweden mee. Nog meer omdat

1629 tussen de bestaande ilfllre n kon

ze LrL hun tijdelijke huisvesting samen op een kamer moeten

r,r-cr,l.e

n aanqebracht om

die vervolgens \\'eer dicht te melseien. De t-,r-Èedr en d.e derde

verdieping hebben nooit ecirte

n,itrrs nret qlas sehad, alleen
luiken" Dat had ailes te maken met ie sraaËupslag Cie er tn zat.
Bij het ver\{,ijderen van oude r-1oe ren krr-ante it ilu{ handenvol
\-e

graankorrels te l-oorschijr:. lnrnidCels is er \-oor het -,\-ooncomfort

slapen. Bijzonder in Franks kamer is het hijswiel van het oude
pakhuis. "De hijsinstallatie is nog compleet en functionerend.

Aanvankelíjk werd inpandig gehesen. Later werd de hijsbalk
buiten aan de gevel gemaakt. Dat gebeurde hier rond 1830.

een isolatiegevel met ramen achter de oude ger-el aanqebracht.

Daardoor bleef de topgevel bewaard" licht Michel toe. In deze
kamer kan je je echt een concrete voorstelling maken van het

Het pakiruiskarakter is gebier-en.

laden van nieuwe graanvoorraden in vroeger tijden. Bijzonder
is het dat de planken van het plafond van Mechtelds slaapkamer

aan de achterzrjde ziin verwijderd en opnieuw gebruikt voor de

Vr*rl6m h. r,ru*ffi#, s

restauratie van het plafond in Franks kam er. Zo kwam de mooie

Met het weghalen van behang en betirnmerir.tgrn korlen
relikwieën van vorige bewoners te r-oorschiin. Eei: te kening

oude sporenkup in haar kamer in het ztcht. De hoge nieuwe

van een col\rboy en ind.iaan op de slaapkame r \-arl de zoon
van de farnilie Brus die hier van 1922 tot 1966 u-ocnde en

plekje om in de vensterbank te zitten en uit te kijken over het

een kruidenierswinkel dreef. Op de zolderr-erdieirins \-onden
ze

bij het slopen nog een enyelopje met nesatie\-en \-an een

helvoonster in de Tweede Wereldoorlog. Frank had a1 gaun'in
de gaten rJat je deze negatieven goed kon r.erande ren in positier,,e
beelden op de iPad en i-phone. "Welk verhaal zit achter deze
negatieven," vraagt Eveline zích af. "\4re gaan nog op zoek naar

Op Monllrnentendag bleek het pand al veel belangstellenden te
Frank en Mechteld rroor de koffie zorgden.

ffiem etEem

dmm*ln

De zolder is het domein van Mechteld en Frank. "Mechtetd krijgt
het meeste kubieke meters en Frank vierkante meters," vertelt

6'..1,,!',",i,,orr.,,..,"0,,.r,.j-.:,,i
i.i

uitvoeren. Voor de restauratie is

Als dez e Zutphense Pracht gepresenteerd wordt heeft de
verhuizing waarschijnlijk al plaats gevonden. Eveline: "we
worden er soms stil van hoe alles klopt, elke ruimte bijzonder
gebeuren, maar kijk eens wat we al tot stand hebben gebracht!"

tot een antiek- en edelstenenlvinkel. Straks

trekken" Maar liefst 7 5 bezoekers kregen een rondleiding, rvaarbij

i

zeLf

het Vordense restauratiebedrijf Schotman aan het werk.

is en dat dit moois straks van ons mag zljn. Er moet nog veel

winkelruimte de voordeur is en de winkel hun culturele atelier.

i.i

taken die ze voornamelijk

belvoners rran bierhandel tot graanhandel, tot kruideniersr,r.inkel
zal het pand. een woonhuis zí)n van een gezin, lvaarrran de

j..:

dakenlandschap. Hier boven is al iets te zienvan de kleuren die
met veel zorg worden uitgeko zen. Slopen en schilderen zíin de

het verhaal achter de foto's". Het pand veranderde door haar
en tenslotte

v

dakkapel heeft ze zich al helemaal eigen gemaakt als een heerlijk
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