HET WITTE HUISJE MET DE ZANDLOPERLUIKEN
Jaap van Eijck
Opvallend gelegen aan de Plesmanlaan 1, tegenover de uitkijktoren van het Transferium ligt
een schattig huisje met mooie luiken. Jarenlang heeft daar een veldwachter, een
gemeenteopzichter en de opzichter van de gemeentewerf gewoond.
100 jaar geleden in 1908 kwam vanuit Zwolle een nieuwe gemeenteveldwachter richting
Nunspeet. Tijdelijk heeft hij op verschillende locaties gewoond (L-61 en L-117) en
uiteindelijk werd het huisje aan de Plesmanlaan hem toegewezen. In 1908 had het de wijkaanduiding LL-46 en werd in 1910 gewijzigd in LL-10 en later in LL-11. In 1938 bij de
algehele omnummering werd het Spoorweglaan 1 en weer later Plesmanlaan 1.

Op het adres LL-46 stond voorheen, volgens het bevolkingsregister, een waaghuisje. Toen er
een nieuwe waag gebouwd werd aan de andere zijde van het spoor, daar waar nu ongeveer het
VVV/ANWB kantoor staat werd het oude waaghuisje tot woning verbouwd en hier ging de
nieuwe veldwachter met zijn gezin wonen. Het gezin bestond uit:
Hendrik Gerrit Gossink geboren te Laren op 6 november 1875 en is van beroep
gemeenteveldwachter. Hij was gehuwd met Helena Middelwijk geboren te Steenwijk op 15
november 1883 en het paar had twee jongens toen ze naar Nunspeet kwamen. Hendrik Jan
Gossink geboren Zwolle op 15 september 1906 en Arie Gossink geboren te Zwolle op 14
november 1907. Op 22 april 1910 wordt Gerrit Diederik Gossink geboren. Ruim elf jaar heeft
veldwachter Gossink in Nunspeet en omgeving zijn dienst verricht. Op 15 februari 1917
verhuisd het gezin Gossink naar LL-12 en van hieruit naar LL-25.
Na het vertrek van het gezin Gossink betrekt Dries van ’t Slot met zijn gezin het huisje aan de
Plesmanlaan. In 1920 wordt het adres gewijzigd in LL-11. Dries is geboren in de gemeente
Ermelo op 27 april 1879 en was van beroep gemeenteopzichter en boswachter hij was gehuwd

met Wijmpje Wieberdink die op 15 mei 1881 in de gemeente Ermelo was geboren. Het paar
had de navolgende kinderen: Evert van ’t Slot geboren Ermelo, 6 oktober 1906; Jan van ’t
Slot geboren Ermelo, 6 februari 1908 (vertrekt in 1927 naar Epe); Gerritje van ’t Slot geboren
Ermelo, 4 mei 1912 en Wijnand van ’t Slot geboren Ermelo, 6 mei 1917 en op 2 juni 1918 te
Harderwijk overleden. Verder woonde in het huisje ook nog de moeder van Dries: Eibertje
van ’t Slot-Groeneveld geboren Ermelo, 25 november 1852.
VERBOUWING
Op de begroting van de gemeente voor 1929 wordt
een bedrag van fl. 800,- uitgetrokken voor de
verbouwing van de woning van de gemeenteopzichter
D. van ’t Slot. Na rijpelijk overweging komt het
burgemeester en wethouders voor, dat dit Krediet
onvoldoende is om deze woning zodanig te
verbouwen, dat aan redelijke eisen kan beantwoorden.
De opzichter beschikt niet over een kantoorruimte,
alle administratie en alle besprekingen moeten
worden uitgevoerd in een hokje in de
gemeenteschuur, waaraan vooral in de winter grote
bezwaren zijn verbonden. Dit hokje lag aan de
overzijde van de weg. Ook de woonruimte is
onpraktisch en onvoldoende. Deze woning is
indertijd, tussen 1900 – 1910 ontstaan door
verbouwing en vergroting van het in onbruik geraakte
waaghuisje. (zie ook bevolkingsregister 1890 – 1900).
Het geheel wordt nu begroot (16-12-1929) op fl.
2220,-. De verbouwing wordt op 27 januari 1930
gegund aan G. van Zalk voor de somma van fl. 2067,-

Op 22 februari 1930 geven burgemeester en wethouders van Ermelo te Nunspeet eerbiedig te
kennen aan de Spoorwegen dat door de gemeente is besloten tot verbouwing en vergroting
van de woning van den gemeenteopzichter D. van ’t Slot over te gaan. Dat deze woning
gelegen is in de nabijheid van de spoorbaan Amersfoort – Zwolle, onmiddellijk bij het

stationsemplacement Nunspeet, althans binnen een afstand van 8 m uit de afsluiting van den
spoorweg. Het gemeente bestuur heeft hier voor de uitvoering dezer werken een ontheffing
nodig. De uitbreiding van het gedeelte der woning en ook de aanbouw (bestaande uit ene
kantoorruimte) heeft plaats, niet aan de zijde, waar de spoorbaan is gelegen.
In 1938 wordt het adres LL-11 gewijzigd in Spoorweglaan 1. In 1954 wordt deze naam
gewijzigd in Plesmanlaan, er ontstond herhaaldelijk verwarring met de naam Spoorlaan; ook
hier aan lagen verscheidene pensions. Vooral bij de vreemdelingen gaf dit vaak
moeilijkheden.
Per 1 oktober 1960 komen er weer nieuwe bewoners in het huisje gelegen aan de Plesmanlaan
1. Het gezin van Jan Teunissen geboren te Apeldoorn op 1 april 1927 en overleden te
Nunspeet op 20 juni 2006 (Jan was de eerste bewoner van het nieuwe Verpleeghuis
Seewende). Jan was gehuwd met Gerrigje Bonenberg, geboren in 1917/1918 te Nunspeet
overleden op 22 mei 2008; het paar had twee kinderen Rik en Aart. Meer als veertig jaar heeft
Jan er met zijn vrouw gewoond. Jan was opzichter op de gemeentewerf die aan de overzijde
van de weg lag.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn er plannen bij het gemeente bestuur om het huisje
met de luiken te slopen. Een huisje dat 100 jaar zijn dienst heeft bewezen en het zou jammer
zijn dat het afgebroken wordt. Vele jaren maakte het deel uit van de gemeentewerf en het zou
best wel een functie kunnen vervullen dat past bij het huidige Transferium.
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