WETENSWAARDIGHEDEN (22)

EEN WEGPIRAAT IN 1857

Komende vanuit Zutphen en gaande in de richting van De Voorst, maakt de
Voorsterallee een bocht naar links. Rechtdoor gaat vanuit die bocht een zandpad richting Kerkpad. Weinigen weten, dat dit het restant is van de Pofferdijk
(zie Oud-Zutphen, jg. I, nr. 1, 8 e.v.).
Aan dit zandpad staat een thans gewitte boerderij met de merkwaardige
naam 'Tabakschuur'. Merkwaardig voor Zutphen, omdat in deze streek voor
zover bekend geen tabaksteelt is geweest. Of toch? Wie van onze lezers kan hier
meer over vertellen?
H.

Zutphen 24 Junij. Heden trof te dezer stede den daglooner J. Jansen, oud 61
jaren, wonende onder Zelhem, een beklagenswaardig ongeval, gaande over het
klinkerpad in de Pelikaanstraat, werd hij onverhoeds door een zeer hard rijdend rijtuig, bespannen met twee paarden, overreden. Bewusteloos door het
vele bloedverlies uit verscheidene hoofdwonden, werd hij bij een der bewoners
ingedragen en hem dadelijk hulp verleend door een der stads geneesheren.
De berijders, zonder zich in het minst om hunne roekeloosheid te bekommeren, reden zoo snel mogelijk weg, het mogt echter de politie gelukken het rijtuig
op te sporen en te erkennen voor dat van den heer Raesfeld uit Terborg.
De ongelukkige patient is in het Gasthuis opgenomen en wordt aldaar liefderijk verpleegd tot dat hij zoo ver hersteld zal zijn om naar zijne kinderen te kunnen worden terug gebragt.
(Uit de Zutphensche Courant van 27-6-1857).
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Oorkondekokers - Conserveren en restauratie
van papier, leder en perkament - Aanvezelen
van papier - Restauratie van Bijbels Restauratie van boekbeslag en ontwerpen van
nieuw beslag in edel en onedel metaal Charter- en zegelrestauratie - Het maken van
reismodellen - Inbinden van tijdschriften Portefeuilles en opbergmappen - Boeken van de
Burg. Stand (springrug) - Inbinden van scripties Plakken van kaarten en posters - Foto- en
receptie-albums - Luxe dozen en mappen

Gerestaureerd Keurboek 1558
Restauratie van perkament, leder en sloten.
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