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Lutten, de bakermat van garagebedrijven te Heemse en Hardenberg  
 
C. Lina  
 
Uit de reacties die we geregeld krijgen over de foto's die in ons blad verschijnen blijkt wel dat 'Rondom 
den Herdenbergh' niet alleen aandachtig gelezen wordt, maar dat ook de foto's, al dan niet met een 
vergrootglas erbij, nauwkeurig bestudeerd worden. Zo ook de foto die Gerrie ten Cate ons ter 
beschikking heeft gesteld, waarop zijn ouders, in een auto gezeten, voor de garage afgebeeld staan.  
Nadere beschouwing ervan plaatste ons en anderen voor een raadsel. Zeker, de luifel voor de garage 
kon in de loop der jaren verwijderd zijn, maar het huis links van de garage, was dat de woning van 
fietsenmaker Jan van Goor? Op de muur van de winkel ontwaarden we naast de etalage een 
geëmailleerd reclamebord met duidelijk leesbaar daarop het woord 'Gazelle'. Het moest dus in orde 
zijn, maar toch... Buurman Wouter ten Brinke van het kledingmagazijn in de Stationsstraat meende dat 
de foto spiegelbeeldig was afgedrukt, immers het huis links op de foto toont opvallend veel 
overeenkomst met de woning rechts van de garage waar eertijds de loodgieter Albert Breukelman 
woonde, meer bekend onder de naam Keugel-Ab, omdat hij vaak sprak van: 'Iets aan elkaar keugelen.' 
Herman Makkinga nam later de zaak over. We zijn naar Gerrie ten Cate gegaan om opheldering. Onze 
motorcoureur herinnerde zich toen dat de foto wellicht in Lutten genomen werd, want daar was vader 
Derk eerst een garagebedrijf begonnen voordat hij naar Hardenberg kwam. Dus gingen we op 
onderzoek uit en kwamen terecht bij de oude smid Van Keulen te Lutten. Die wist te vertellen dat zijn 
vader, G. van Keulen, en fietsenmaker R. Dijkstra een bedrijf hadden waar fietsen en fornuizen gemaakt 
werden. Hij had daar nog een mooie foto van. 

Links zien we Dijkstra, Van Keulen staat in de deuropening. Op de voorgrond een jongetje met een 
eigenaardige fiets. Kijk maar naar het grote kamrad dat door de trappers aan het draaien gebracht 
moest worden. In de werkplaats een aantal fietsframes.  



Lutten had dus omstreeks 1900 een bescheiden fabriekje van fietsen en fornuizen. Dijkstra was een 
ondernemend man. Het was de tijd dat 'stoomfietsen' en auto's op de weg verschenen. Dus bouwde hij 
een garage met links daarnaast een winkel waar je rijwielen van eigen fabrikaat, maar ook Gazellefietsen 
kon kopen. Vandaar het bordje op de muur! Dijkstra sloeg zijn vleugels uit en vertrok naar Zwolle, waar 
hij een groothandel in rijwielen begon. De garage in Lutten deed hij over aan Ten Cate en Jaspers. De 
foto op bladzijde 314 van ons vorige nummer toont ons die garage te Lutten! Het gebouw met de winkel 
ernaast bestaat nog steeds, maar de houten luifel is verdwenen. Later vertrok Ten Cate naar 
Hardenberg. Lagers en Oostenbrink namen het bedrijf over. Jaspers begon een eigen garagebedrijf. De 
smid Van Keulen bleef fietsen verkopen. Oostenbrink vertrok naar Heemse. Op de plaats van dat bedrijf 
is nu het benzinestation Oostloorn. De garage van Jaspers lag niet ver van de watertoren bij de  
ophaalbrug, die verdween na het dempen van de Dedemsvaart.  
 

 
Dijkstra met zijn vrouw voor zijn nieuwgebouwde garage en winkel + 2 monteurs op 'stoomfietsen'.  
 
Op de garagefoto uit Lutten van Ten Cate zagen we enkele Chevrolet auto's maar de T. Ford, met z'n 
onverwoestbare motor ontbrak niet. Het aanslingeren van de motor onder de radiator vereiste kracht 
en behendigheid, want als de slinger 'terugsloeg' kon dat een gebroken pols, kneuzingen en smart  
veroorzaken. Wanneer je van de ene versnelling in de andere wilde overschakelen, moest je tussengas 
geven met allerlei hand- en voetbewegingen die men betitelde als 'dubbelclutschen'. Mijn vader die mij 
in mijn prille jeugd de kneepjes daarvan wilde bijbrengen, mijn onhandigheid daarin bemerkend door 
het knarsen van het mechanisme, zag spoedig af van zijn pogingen mij dat te leren, bevreesd dat zijn 
geliefde autootje schade zou oplopen. We kunnen concluderen dat er aan het begin van de eeuw nog 
al wat ondernemingsgeest bestond in Lutten en dat vanuit Luttense bedrijven twee Hardenbergse 
garages en een fietsengroothandel te Zwolle hun oorsprong vonden. 


