beroep naar Zutphen, Waar hij op 6 november d.a.v. zijn intrede deed. Te
Zutphen werden nog eens zes kinderen geboren en gedoopt. Blijkens de
doopinschrijvingen aldaar woonde het gezin in 1844 op de Nieuwstad, maar
sinds 1845 in de Bornhovestraat. Op 1 januari 1883 ging Ds. Erdbrink met
emeritaat en op 5 april 1885 overleed hij te Zutphen.
De oudste zoon Dirk Pieter Erdbrink vertrok in 1863 naar NederlandsIndië, waar hij notaris werd. Omstreeks 1885 keerde hij naar Nederland
terug en werd directeur van de Arnhemsche Hypotheek Bank. Hij overleed
te Arnhem. Behalve een naar de vader vernoemde zoon, die binnen een jaar
na de geboorte overleed, was er nog een zoon: Hermanus Henricus. Hij werd
eerst commissionair in effecten te Amsterdam en later directeur van de
Geldersche Crediet Vereeniging te Arnhem. Geen van de zoons is dus in de
voetsporen van de vader als predikant getreden.
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HET STEDELIJK MUSEUM
ten behoeve van uw historisch onderzoek
-

-

-

voorwerpen betreffende de geschiedenis van stad en
graafschap
topografische collectie: gedrukte kaarten, schilderijen,
prenten, foto's, prentbriefkaarten
historische tentoonstellingen

Het deel van de topografische collectie dat niet geëxposeerd is, kan tijdens
kantooruren bekeken worden na een telefonische afspraak (05750 - 16878).

WETENSWAARDIGHEDEN (6)
Eén der oudste huizen in de kom van Warnsveld is het markante pandje
Rijksstraatweg 70.
Dit huis viel al op door het fraaie bovenlicht, doch toen de voorgevel in
1982 gezandstraald werd, kwam er een verrassing voor de dag. Onder de verf
vandaan kwam een gevelsteen, die de toeschouwer verklapte, dat het huis in
1768 werd gebouwd, dan wel verbouwd (zie pijl).
Tegelijkertijd geeft de steen de toeschouwer een raadseltje op. Kennelijk
werd in genoemd jaar door een echtpaar de bouw begonnen, doch we zien
alleen maar de initialen van de man. Kreeg het paar later ruzie en zijn zij toen
uiteen gegaan, waarop dan de beginletters van de naam van de echtgenote
verwijderd werden? Welke Warnsveldse oudheidminnaar lost dit puzzeltje
op?

