Kleine monumenten (39)

De Paardenkop bij srnid Efftink
Arnold Fortuin
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Tegenover het Boerenkerkh of aan de
D eurnin gerstraat hangt , hoog bov en
de werkp laats van Efftink Construc tie
(Las- en m on tagercchniek) een
paarden kop . Bruin , m et ogen ee ns
gelig ve rlich t, ziet hij het drukke
ve rkeer o nder zich voorbij flitsen .
H aast, haast, haast. Hij hangt er al
sinds de j aren dertig. Zijn kop - hoofd
heet dat officiee l- van zeker zo' n 20
verschillende in m od el ge klopte , aan
elka ar gesolde erde lapjes zink, is ee n
klein monument van dat ande re, dat
rustig aan- ve rke er. D at van paard en
w agen. IA) bic de peerdenkop bint, bin
ie in de stad' w ist ied er een , toen er
nog tijd voor paarden was .
T heo Efftink (62), die enke le j aren
geleden de zaak doorgaf aan zij n
tw eelin gzoons. ken t de geschiedenis
van het al 99 j aar o ude bedrij f
De ee rste vier j aar zat grootvade r en

paarde nsm id Efftink o p H oog en
Droog, dicht bij zijn vaste klanten , de
Belgisch e kno llen van Van H eek.
In 19 0 6 ve rhuisde de sm id naar de
Deurn inge rstraat, w aar de klant en
zaten van de me lkbo ere n en
landbouwers. D aarn a we rd de
paard enkop , van w ie de leeftij d
on be ke nd is, van de stalho ude rij Van
de Lande aan de Korte
H aaksbergerstraat afgeschroe fd en
kree g hij een plek boven de
we rkplaats van de paarden- en
kac helsm id. Een paar keer w erd hij
geza ndstraald, o pge knapt en opnie uw
in de ve rf gezet. Hij ziet er zo te zien
perfect uit. Er is in de o ude sm idse nu
geen paard m eer te bek ennen. Eens
sto nde n er so ms twaa lf paarden op rij,
te wac hte n o p ni eu w hoefbeslag. De
geur van geschroeide hoeven , de in
een stevige beengreep van de sm id
toch tot rust gekome n paard en , de
belang stellin g van tientallen
schoolkinderen , zij n verdw enen .
M aar de kop bleef buiten hangen.
En blijft buiten hangen , wa nt de
her en Efftink pr akki seren er niet over
he m van de muur te halen. 0 , j a, er
zij n we l liefhebbers voor. Z oals die
m evrouw die ee n j aar of wat gelede n
f 10 .0 0 0 ,- bo od. O f zoals die zes
Duitsers die in 194 5 probeerden 's
nachts de kop van de muur te
schroeven. D at mislukte. Th eo's
vade r, lid van de vrijwillige
brandweer , beld e namelijk zij n
co llega's in de buurt. ln het
brandweerpak en m et de helm o p
overdo nderde n ze de dieven .
De ko p zit nu goed vast.
Dat kun j e die m ann en van Efftink
wel toevertrou w en .
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