H e t J U G E N D S T I L PA N D
Het is een bekend gegeven dat de meeste panden in Hardenberg worden afgebroken. De grootste
kaalslag heeft in de jaren ‘60 van de vorige eeuw plaatsgevonden toen Hardenberg de binnenstad grootscheeps saneerde. Daaraan hebben we nu o.a. het fraaie Wilhelminaplein te danken.
Verdwenen zijn de Wilhelminastraat en de Ganzesteeg. Het aantal oude panden dat nog redelijk
oorspronkelijk is, is op een paar vingers te tellen. Een ervan staat in de Voorstraat, op de hoek
met de Kruissteeg. Het is het pandje waar tot voor kort restaurant ‘China Garden’ gevestigd was.
Bij het schrijven van dit artikel staat het leeg en is de toekomst ervan ongewis. In deze bijdrage
willen we de geschiedenis beschrijven van die locatie. Het heeft namelijk al bijna twee eeuwen
hetzelfde kadastrale sectienummer en dat is vrij opmerkelijk.
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Kadastrale geschiedenis

In de jaren voorafgaand aan de invoering van het kadaster
werden alle percelen door landmeters in kaart gebracht en
door taxateurs op waarde geschat. Dat werk begon in Stad
Hardenberg al in de nazomer van 1824. De Gouverneur van
de Provincie Overijssel, Berend Hendrik baron Bentinck tot
Buckhorst, maakte in de Overijsselsche Courant aan belanghebbenden bekend dat de perceelsgewijze kadastrale meting
in de gemeente Stad Hardenberg zou beginnen. Hendrik van
Diggelen, landmeter der eerste klasse, was met de werkzaamheden belast. De Gouverneur besloot zijn aankondiging met:
Wordende alzoo een ieder en in het bijzonder de daarbij belanghebbenden uitgenoodigd om bij voorkomende gelegenheid
de opgemelde ambtenaar in derzelver werkzaamheden alle die
hulp en adsistentie te verleenen, welke strekken kunnen ter bereiking van de weldadige bedoeling der wet.

Tijdens zijn werkzaamheden werd Van Diggelen ziek en vervangen door de 23-jarige landmeter der tweede klasse Jean
Gerard Henri de Vries Hofman. Hij verrichtte de opmeting
voor in totaal 1100 percelen. Van Diggelen herstelde en sloot
de werkzaamheden in Stad Hardenberg af met het opmaken
van het proces-verbaal van de verdeling van het grondgebied
in secties, op 25 oktober 1824.
Na de kadastrale opmeting volgde de taxatie van alle percelen. Het in kaart brengen van alle onroerende goederen diende vanzelfsprekend, ook toen al, maar een ‘weldadig’ doel:
belastheffing. De grootte en het type van gebruik waren bepalend voor de hoogte van de belastingaanslag. In de Overijsselsche Courant maakte de Gouverneur bekend aan alle
eigenaren, pachters, gebruikers of bestuurders van landerijen, landhoeven en huizen in de gemeente Stad Hardenberg, dat woensdag 30 april 1828 een begin zou worden gemaakt met het taxeren van
landerijen en gebouwen door controleur C.W. Moeth en schatter A. de
Vries.

De eerste kadastrale kaart van Stad Hardenberg, getekend in 1824. In het midden hebben
wij sectie A-147 benadrukt.

Nu weten we hoe het perceel op de
hoek van de Voorstraat en Kruissteeg
in 1832 op de kaart werd gezet. De
landmeter kende het nummer 147
toe, gelegen in sectie A van de kadastrale gemeente Stad Hardenberg. Het
opmeten en nummeren was begonnen aan de noordzijde van de Groote
Straat, bij de Vechtbrug. De naam
Voorstraat was in die tijd al wel bekend, maar de landmeter vond Groote
Straat mogelijk beter geschikt. Toch
zou dat nooit de officiële naam worden. De nummering zette hij voort tot
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aan het einde van het Ooster Einde en daarna boog hij af in
zuidelijke richting en volgde de weg naar Gramsbergen. Dat
gedeelte kennen we nu als de Stationsstraat. Vervolgens ging
hij via de Braaksteeg - de huidige Sallandsestraat - terug in
westelijke richting. Ondertussen nummerde hij de percelen
die aan de zuidzijde van het Oosteinde lagen en ook die aan
het Middenpad. Vervolgens kende hij nummers toe aan de
percelen langs de weg van de buurtschap Brucht, de huidige
Fortuinstraat. Aan het einde daarvan sloeg hij linksaf. Alle
kadastrale percelen aan de zuidzijde van de Voorstraat waren
vervolgens aan de beurt en zodoende kreeg het huis op de
hoek van de Voorstraat en Kruissteeg het nummer 147 toebedeeld.

verhuisden naar Den Haag en Hendrik was getrouwd met
een Hardenbergse burgerdochter, maar had een ander beroep gekozen. Hij verdiende de kost als tapper en herbergier
in de herberg de Klappeschuur.

In de bij de kadastrale kaart behorende zogenaamde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) zijn alle grondeigenaren, de grootte en de klassering van alle percelen vermeld. In
1996 is de Stichting Kadastrale Atlas gekomen tot een publicatie van de kaarten en een transcriptie van de OAT voor de
gemeenten Ambt en Stad Hardenberg; het vijfde deel in de
serie atlassen. In die waardevolle boeken is het perceel A-147
snel gevonden. Op pagina 203 lezen we dat het toebehoorde
aan Fennegien Vedelaar, de weduwe van bakker Klaas ter
Steeg. Het perceel bestond uit ‘huis en erf ’, ter grootte van
1.74 are. Verder bezat ze in 1832 nog een hofjen of gaarden
aan de zogenaamde Doelen, een perceel hooiland en verschillende percelen bouwland her en der in de gemeente Stad
Hardenberg.

Omdat instanties als de Kamer van Koophandel in die tijd
nog niet bestonden, is zo’n advertentie een prachtige bron.
Hieruit blijkt dat de bakkerszaak van de weduwe Ter Steeg
aanvankelijk was voortgezet onder de firma van de Erven ter
Steeg en uiteindelijk op naam van de jongste zoon, Hillebrand Jan Thomas. Eventuele crediteuren van de firma Ter
Steeg konden zich melden bij Jan Bruins, de griffier van het
Vredegerecht in Hardenberg. Hillebrand Jan Thomas ter
Steeg bezat in die tijd zowel een tapperij als bakkerij.

Bakkerij en tapperij Ter Steeg

De kadastrale eigendommen werden vanaf 1832 beschreven
in de eerder genoemde OAT’s. Alle eigenaren van onroerend
goed kregen een of meerdere pagina’s in de kadastrale legger.
De weduwe Ter Steeg had leggernummer 160 toegewezen gekregen. Daarop staan al haar bezittingen gespecificeerd. Nu
doet zich het opmerkelijk feit voor dat de weduwe in 1832 al
overleden was. Het opmeten en op naam stellen van alle percelen was, zoals we zagen, al enkele jaren daarvoor gebeurd.
Toen de landmeters het perceel van Ter Steeg in kaart brachten, leefde Fennegien nog. Haar man, bakker Klaas ter Steeg,
was op 22 januari 1818 gestorven. Fennegien overleed op 10
september 1829, drie jaren voordat het kadaster officieel van
start ging. De eigendommen waren vererfd op de kinderen.
Klaas en Fennegien hadden er tussen 1782 en 1804 tien verwekt: Arend, Hendrica, Hillebrand, Evert, Anna Angenis,
Albert, Hendrik, Gesiena, Fennichjen en Hillebrand Jan Thomas. Oudste zoon Arend was ook bakker geworden, getrouwd, maar al op 41-jarige leeftijd gestorven. Evert was
naar Hoorn verhuisd, waar hij ging werken als lijfknecht,
trouwde en veehouder werd. Hendrica, Anna Angenis en Albert overleden al op jonge leeftijd. Gesiena en Fennichjen

Op 20 juni 1834, de vier oudste kinderen Ter Steeg waren al
gestorven, verscheen onderstaande advertentie in de Overijsselsche Courant:

Eind 1834 werden de gezamenlijke bezittingen van de kinderen Ter Steeg bij opbod verkocht onder auspiciën van notaris
Antoni van Riemsdijk. De veiling bestond uit elf kavels. De
grootgrondbezitter en kapitaalkrachtige landbouwer Berend
Tiebert uit Duits Wielen bracht na bieden, loven, mijnen en
afslag het hoogste bod uit op alle geveilde kavels in één koop,
waaronder het woonhuis met grond en wheere ter Steede Hardenbergh, in de Voorstraat, zuidzijde, op de hoek van de Achterstraat staande en zijnde getekend numero achtenvijftig, hebbende ten oosten dat van Lephert Santman en ten zuiden dat
van Christiaan Lampe aan het welke is aangebouwd, met de
daartoe behorende begraafplaats op het kerkhof te Hardenbergh.
Tiebert was voor f. 3.020 eigenaar geworden van de bakkerszaak annex tapperij, van de tuin aan de Doelen, maar ook van
een stuk hooiland genaamd de Kommerkamp, bouwland op
Palsterskamp en aan de Duistere Steege en zaailand op de
Klapschuren. Berend Tiebert verhuurde het pand aan de
Voorstraat vervolgens weer aan de erven Ter Steeg.
In diezelfde periode verkochten de erfgenamen Ter Steeg een
drietal zitplaatsen in de eerste of voorste bank van de tweede
rij van de particuliere zitplaatsen in de kerk der hervormden te
Hardenbergh, noordwaards van en aan den gang. Voor maar
liefst 213 gulden gingen de drie zitplaatsen van de hand. Ook
deze werden eigendom van Berend Tiebert.

Een volgende advertentie over de bakkerij van Ter Steeg treffen we het jaar erop aan in dezelfde krant. Op 14 augustus
1835 werd dit geplaatst:

De bakker was kennelijk niet enthousiast over de wijze waarop dominee Wineke te werk ging bij middenstanders in
Zwolle. Daarom uitte hij zijn frustraties in de krant. Wat er
precies aan de hand was, is ons niet meer bekend, maar waarschijnlijk heeft de Hardenberger bakker de zaken financieel
niet helemaal op orde kunnen krijgen. Toch stond hem niets
in de weg om op 15 oktober 1835 in het huwelijk te treden
met de zeven jaar jongere Christina Meuleman, dochter van
een schoenmaker op de Brink in Heemse. Christina had anderhalf jaar eerder, ongehuwd, al een dochtertje gebaard: Johanna Wilhelmina. Het is niet bekend of dit meisje mee
kwam naar de bakkerszaak aan de Voorstraat. Wel weten we
dat het uiteindelijk met haar wel goed gekomen is. Ze verhuisde naar Zwolle, alwaar ze trouwde en op 80-jarige leeftijd
overleed.
De financiële afwikkeling van de boedelscheiding tussen de
erfgenamen Ter Steeg heeft waarschijnlijk geleid tot een tekort aan liquide middelen. Toen de zaken weer wat floreerden, werd het eigendom van de bakkerij en het woonhuis
door Berend Tiebert weer overgedragen aan Hillebrand Jan
Thomas ter Steeg. Dat gebeurde in de herfst van 1840 door
notaris Swam uit Gramsbergen, die voor de gelegenheid naar
het huis aan de Voorstraat in Hardenberg was gekomen. Het
geld had Ter Steeg geleend van de achtjarige Evert en de zesjarige Hendrikjen Slingenberg uit Radewijk. Zij waren de nagelaten kinderen van Jan Harmen Slingenberg en Geesjen

Bakker en herbergier Hillebrand Jan Thomas ter Steeg had naast zijn drukke werkzaamheden toch nog tijd om ook bestuurlijke verantwoording te dragen. In 1836
werd hij verkozen tot raadslid van de gemeente Stad Hardenberg. Hij volgde Johan
Wilhelm Weitkamp op, die op zijn verzoek eervol was ontslagen. De benoeming van
Ter Steeg werd op 21 april 1836 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In 1841 zou
hij herkozen worden, maar bij de verkiezing van 1847 werden onvoldoende stemmen op hem uitgebracht. Zo eindigde Ter Steegs raadslidmaatschap na een aaneengesloten periode van elf jaren.

Bosman. Als onderpand stelden Hendrik Jan Thomas en zijn
vrouw opnieuw hun eigendommelijke huis en erf aan de
Voorstraat nummer 58, op de oostelijke hoek van de Achterstraat, kadastraal bekend ten name van Berend Tiebert onder
sectie A-147.
Enkele jaren later, in het voorjaar van 1843, was de cashflow
van het echtpaar andermaal opgedroogd. Van tijd tot tijd
hadden ze goederen laten bezorgen door schipper Hermannes Santman uit Stad Hardenberg. De achterstand in de betalingen was opgelopen tot zeshonderd guldens. Notaris Jan
Aeijelts Averink te Hardenberg passeerde dan ook een akte
van schuldbekentenis. Het echtpaar Ter Steeg zou voortaan
vier procent rente betalen over de schuld en als onderpand
werd een extra hypotheek gevestigd op hun huis en erf, staande in de Stad Hardenbergh tussen eene dwarsstraat en het huis
van Lephert Santman, kadastraal bekend sectie A nr. 147.
Het echtpaar Ter Steeg-Meuleman kreeg zes kinderen. De
eerste twee waren zoontjes, maar beiden overleden als peuters. Tussen 1840 en 1850 werden vier dochters geboren die
wel de volwassen leeftijd bereikten, trouwden en de gemeente verlieten. Zij konden, of wilden, de bakkerszaak in Hardenberg niet voortzetten. Op 29 april 1859 stierf de bakker,
slechts 54 jaar oud.

Apotheek Koeslag

Al enkele jaren daarvoor, namelijk op 26 mei 1852, was de
bakkerswinkel met woning genummerd 106 voor 1570 gulden verkocht aan timmerman Zandrie Koeslag en diens
echtgenote Hendrika Johanna van der Velde. Hillebrand Jan
Thomas had voorafgaand aan de veiling in de voorwaarden
bepaald dat het huis werd verkocht met uitzondering van de
staande en liggende platen die zich bij en om de haardsteden in
de vertrekken bevinden, benevens den opstand der winkel, het
zij los of vast staande, waaronder de toonbank en de winkelwaren. De notariële akte werd verleden door F. Mulert te Ommen.
Zandrie Koeslag werd in 1854 benoemd tot raadslid, maar
had daarnaast de meest uiteenlopende beroepen. Zo komt hij
in oude documenten voor als koopman, aannemer, apotheker, maar ook als postdirecteur en brievengaarder. In 1865
schreef hij als laagste in bij de aanbesteding voor de bouw
van de nieuwe pastorie in Heemse en werd hem de bouw gegund. Het jaar erna was hij koopman en verkocht hij onder
andere Urbanus pillen en Lofodinsche Levertraan. Zandrie
verkocht laatstgenoemde als apotheker voor de hele regio
Hardenberg, Gramsbergen en Coevorden. In 1868 zien we
hem als postdirecteur optreden. Er is een prachtige advertentie in Het Algemeen Handelsblad bewaard gebleven, waarin
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grenzende percelen hebben dan al een veel hoger nummer en
hebben dus sinds 1832 een wijziging ondergaan. Ten oosten
ligt nummer 1191 en ten westen, aan de overzijde van de
Kruissteeg, ligt nummer 1273. Ten zuiden nummer 1518 en
aan de overzijde van de Voorstraat nummer 1413 en 1414.
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hij door een te Brucht wonende rijksambtenaar wordt bedankt voor de levering van een Egyptisch haarmiddel, waardoor deze sinds jaren geen toupetje meer hoefde te dragen…
In 1869 werd Zandrie benoemd tot gemeenteontvanger van
de gemeente Stad Hardenberg. Die functie vervulde hij tot
1881. In 1874 was hij even waarnemend gemeentesecretaris.
Na een enorm aantal mutaties was het in 1880 tijd voor een
nieuw kadastraal minuutplan. Die van de gemeente Stad
Hardenberg werd in 1881 getekend en daarop zien we duidelijk dat het perceel op de hoek van de Voorstraat en de Kruissteeg nog altijd hetzelfde nummer heeft: A-147. Alle aan-

Na het overlijden van Zandrie, op 25 februari 1893, besloten
zijn weduwe en kinderen de gezamenlijke boedel bij opbod te
laten veilen. De aankondiging werd geplaatst in het Salland’s
Volksblad. De veiling had plaats op 19 oktober 1909 in het
even verderop gelegen Hotel Oosthout [nu restaurant De
Vier Seizoenen]. Notaris Frederik Stuart uit Heemse was de
veilingmeester. Het woon-winkelhuis, op een gunstigen stand
op de hoek van de Voorstraat en de Kruisstraat, ging voor 2500
gulden over in andere handen. De hoogste bieder bleek Liepman Leman, een joodse slager uit Hardenberg.

Slagerij Leman

Liepman Leman was in 1868 geboren in de gemeente Avereest. Zijn vader had een slagerij in het dorp Dedemsvaart.
Liepman was in 1897 te Hasselt getrouwd met Sientje Keijzer,
dochter van de joodse slager David Keijzer aldaar. Het echtpaar vestigde zich meteen na hun trouwdag in Hardenberg,

Het nieuwe kadastrale minuutplan van Stad Hardenberg, getekend in 1881. In het midden hebben wij sectie A-147 benadrukt.

waar Liepman een eigen slagerij begon. Af en toe adverteerde
hij in de krant met speciale acties. Zo leidde hij in 1903 een
wondermooie koe rond door de straten van het stadje Hardenberg. Het rund woog 1000 pond. Het was om aan zijn klanten
te laten zien van wat voor beesten zij vleesch ontvingen. Zeker
een handige en winnende reclame, aldus het Salland’s Volksblad. Een jaar later meldde dezelfde krant: De paaschkoe,
door den heer Leman, slager alhier, geslacht, weegt schoon aan
den haak 1800 pond. Maandag alhier rondgeleid, wekte het
kolossale dier veler bewondering. Liepman Leman verkocht
rundvlees, maar ook rolpens in ’t zuur en rookmuisjes van
twee pond en zwaarder, tegen scherp concurreerende prijzen.

Leman liet de voorgevel van het pand bouwen met stijlkenmerken van de zgn. Jugendstil. Helaas zijn er in Hardenberg
nog maar weinig panden bewaard gebleven die accenten van
deze architectuurstroming bevatten. Op de hoek van de Stationsstraat en de Gramsbergerweg staat er nog een; het huidige Café Sevens. De winkel op de hoek van de Voorstraat en
de Kruisstraat kreeg een groot etalageraam en een brede
kroonlijst in de top. In de puibalk werden afgeronde lisenen
aangebracht, waarin het jaartal 1910 werd vermeld. Aan
weerszijden van de gevel werd een bolbekroning op lagere
delen geplaatst. Deze stijlkenmerken zijn anno 2016 nog wel
zichtbaar, hoewel ze een flinke opknapbeurt verdienen.
Onderaan de etalage van Lemans winkel
stond met kapitale letters geschreven
vleeschhouwerij, zoals duidelijk op de
prentbriefkaart hieronder te zien is. Enkele jaren na de opening van zijn nieuwe
winkel - aan het einde van de Eerste Wereldoorlog - zou hij zich ook gaan toeleggen op de verkoop van vis. De Hardenbergers konden bij hem terecht voor
schelvis, bot en schol.

Prentbriefkaart van de Voorstraat, verzonden in 1907.

Leman hield ervan met humor te adverteren. Zo plaatste hij in 1927 in het Salland’s Volksblad: 25 gulden beloning voor
degene die een weggevlogen papagaai terugbrengt. Het dier roept niets anders
dan ‘Koopt uw vleeschwaren bij Leman!’

In 1932 droeg Liepman Leman zijn zaak over aan zijn zoon
Liepman Leman liet zijn winkelpand kort na de overname
Mozes, omdat hij met zijn vrouw naar Almelo verhuisde.
renoveren. Het casco met het geknikt wolfdak bleef grotendeels onaangetast, maar de voorgevel werd vervangen. Helaas zijn ons
geen foto’s bekend van vóór 1910
waarop de oude gevel goed zichtbaar is, zodat we niet precies weten
hoe het er voor die verbouwing
heeft uitgezien. De enige afbeelding
die we hebben, waarop het oude
huis enigszins zichtbaar is, dateert
uit 1907. Bovenstaande prentbriefkaart werd uitgegeven door de weduwe F. Goris in Hardenberg. We
zien de Voorstraat in oostelijke richting. De ingang naar de Kruisstraat
bevindt zich ter hoogte van de
straatlantaarn en daarachter staat
het hoekpandje van de weduwe
Koeslag.
Prentbriefkaart van de Voorstraat, met rechts de ‘Vleeschhouwerij’ van Leman, ca. 1915.
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De joodse slager was in die tijd ook al telefonisch te bereiken.
Hij was aangesloten onder nummer 27. Leman was als jongeman betrokken bij de oprichting van de tennisvereniging
TOGO. In 1932, het jaar waarin hij de zaak van zijn bijna
gepensioneerde vader overnam, trouwde hij ook. Op 2 september gaf hij zijn ja-woord aan Ottilia Levie, afkomstig uit
het Pruissiche Gemen. In 1933, 1934 en 1936 werden hun
kinderen Sientje, Mathilde en Liepman geboren.
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Deze foto werd in 1930 afgebeeld in het Drents-Overijsselse
familieweekblad ‘Eigen Erf ’.
Nog datzelfde jaar liet Mozes Leman de zaak vernieuwen,
waarbij o.a. glas-in-loodramen in het front werden aangebracht. Boven de winkeldeur was eerder al de naam van zijn
vader L. Leman vermeld. In 1932 werd ook, opnieuw, een kadastrale minuutkaart vervaardigd van Stad Hardenberg.
Daarop is te zien dat het perceel op de hoek van de Voorstraat
en de Kruisstraat nog altijd hetzelfde nummer, sectie A-147,
heeft. Ten zuiden van de slagerij zijn de contouren van de
Höftekerk getekend.

Dit waardevolle beeld toont de kinderen van Mozes Leman en
Ottilia Levie. V.l.n.r.: Mathilde, Liepman en Sientje,
gefotografeerd omstreeks 1939.

Het nieuwe kadastrale minuutplan van Stad Hardenberg, getekend in 1932. In het midden hebben wij sectie A-147 benadrukt.

Advertentie in ‘De Vechtstreek’ van 17 juni 1933:
Wanneer u elke week een kwartje in het water moest gooien, zou u dat zonde vinden. Door uitsluitend bij ons uw vleeschwaren te kopen bespaart u dit. Onze prijzen
zijn het laagst. Onze kwaliteiten het hoogst. M. Leman, Hardenberg.

Advertentie in ‘De Vechtstreek’ van 22 januari 1938:
Is het bij u bekend, dat bij Leman reeds een lekker stukje rundvleesch is te verkrijgen vanaf 30 cent per pond? De fijnste rosbief kost slechts 50 cent. Varkensvleesch,
spek en vleesch 40 cent, carbonade 43 cent per pond. Verder steeds in voorraad Gel-

De slagerswinkel aan de Voorstraat werd na Leman nog enige
tijd voortgezet in naam van Julian Jacobs te Enschede. Deze
joodse slager overleefde de holocaust en liet in 1945 in het
Salland’s Volksblad een advertentie plaatsen waarin hij meedeelde dat hij door en vanwege het Militair Gezag te Zwolle
was benoemd tot beheerder van de vermogens van de familie
Leman die laatstelijk had gewoond aan de Voorstraat 122. Iedereen die nog iets te vorderen had of nog iets verschuldigd
was aan Leman, kon daarvan aangifte en opgave doen.

dersche Rookworst en versche Metworst. Neemt ook proef van de fijne vleesch-waren, o.a. Frankforter en Wienerknakworstjes. Denkt aan het adres: Leman.

De joodse gemeenschap in het kleine Vechtstadje bestond in
die tijd uit meer dan honderd zielen. De gezinshoofden waren veelal kooplui. Zo handelden ze in manufacturen, dieren,
maar ook in edelmetalen als goud en zilver. In het pand grenzend aan slagerij Leman dreef Marcus Bromet vanaf 1911
zijn Hotel Bromet. Even verderop had de joodse familie De
Bruin hun café en kleermakerij, later drukkerij en uitgeverij.
Het gedeelte van de Voorstraat tussen Kruissteeg en Fortuinstraat was zodoende tijdens het zogenaamde Interbellum
grotendeels in joodse handen.
Die joodse gemeenschap van Hardenberg zou tijdens de
Tweede Wereldoorlog bijna geheel door de Duitsers worden
uitgeroeid. Eind 1942 werd ook het jonge gezin Leman weggevoerd naar de vernietigingskampen. Op 26 februari 1943
kwamen de vijf leden van het gezin om het leven in Oswiecim (Auschwitz). Mozes Leman mocht maar 37 jaar oud worden. Ottilia Leman-Levie stierf op 34-jarige leeftijd en de
kinderen Sientje, Mathilde en Liepman werden resp. slechts
9, 8 en 6 jaar oud. Hun jonge levens werden bruut beëindigd.
Slechts hun namen zijn nog onder ons. Ze werden ‘vereeuwigd’ op de muur bij de joodse begraafplaats aan het Mulopad en enkele jaren geleden werden zgn. Stolpersteine aangebracht in het plaveisel voor het pand waar de familie Leman
woonde. Vijf kleine stenen met aan de bovenkant een messingplaatje bevatten de namen, geboortedatum en de datum
en plaats van overlijden van de omgekomen leden van het
gezin.

Vijf ‘Stolpersteine’, aangebracht in de klinkerbestrating voor
het vroegere woon-winkelpand van de familie Leman.

Pas in 1952 konden de overlijdensakten van de leden van het
gezin Leman worden ingeschreven door de ambtenaar van
de burgerlijke stand. Pas toen was er volstrekte zekerheid
omtrent hun dood.

Zuivelhuis Eggengoor

In 1948 veranderde de functie van het pand andermaal van
bestemming. Aan het begin van de negentiende eeuw was het
bij de familie Ter Steeg in gebruik als bakkerij en tapperij. Ten
tijde van de familie Koeslag was het een apotheek en in de
eerste helft van de twintigste eeuw was er de slachterij en slagerswinkel van de familie Leman. In 1948 begon Marten Eggengoor er volgens het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Zwolle een detailhandel in melk en zuivelproducten, eieren en vetten.
Voordat Marten zich
vestigde in het oude
pandje aan de Voorstraat, woonde hij samen met zijn echtgenote Egberdina Pullen in
een klein boerderijtje
aan het Kastanjelaantje
nabij de Centra-winkel
van Otter in Heemse. Het stel was in 1939 getrouwd. Marten
was geboren in Bruchterveld en had als jongeman een aantal
jaren gewerkt als knecht bij de familie Jeurink (bijgenaamd
Klunties-Ap) in Kloosterhaar en naderhand als venter bij
Reekers. In Heemse was hij in 1942 voor zichzelf begonnen
als melkventer.
Echtgenote Egberdina Pullen had voor het huwelijk gewerkt
als hulp in de huishouding in Oldebroek en later bij de familie Vinke aan de Stationsstraat in Hardenberg. Marten en Egberdina hadden voor hun verhuizing naar Hardenberg al een
aantal kinderen gekregen. De jongste was een nakomertje en
zou in ‘de stad’ geboren worden. Pas toen was het gezin compleet: Derk Jan (1939), Jantje (1941), Jan (1942), Marten
(1944), Johan (1945), Willem (1947) en Hendrik Albert
(Henk) (1953).
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de zuivelfabriek melk te halen die hij vervolgens, terug in
Hardenberg, weer doorverkocht aan zijn klanten. Hoewel er
in Hardenberg ook een melkfabriek was, namelijk Salland,
kon hij goedkoper inkopen doen in Coevorden. Hij moest er
wat voor over hebben...

8

Advertentie in het Salland’s Volksblad van 8 oktober 1948.

Pas in de loop van de jaren ‘50 ging Eggengoor ertoe over om
melk te betrekken van de plaatselijke zuivelfabriek. Veel van
de overige produkten was afkomstig uit de fabriek van ‘t Friese Nutricia, zoals babyvoeding en koffiemelk. Het werkgebied was groot. De klanten werden bediend tussen Bruchterveld en Molengoot, alles per bakfiets.

De oudste vermelding van de winkel van Eggengoor treffen
we aan in het Salland’s Volksblad van 23 juli 1948. Toen adverteerde hij als: M. Eggengoor, Voorstraat A 122 te Hardenberg. Zijn clientele kon hem ook al telefonisch bereiken via
het lokale nummer 21. Marten had toen net het agentschap
van Nutricia verworven, zodat hij voortaan alle produkten
van deze grote firma in zijn winkel kon aanbieden, en dat wel
zonder bon in te hoeven leveren. Men kon bij Eggengoor
aanvankelijk terecht voor bijv. karnemelk met vitamine D,
gesteriliseerde zoutloze melk, maar ook voor een fles geconcentreerde eiwitmelk met voedingssuikers.
Marten ging in de beginjaren voor dag en dauw uit bed. Rond
vier uur ‘s ochtends vertrok hij naar Coevorden om daar bij

Het emaille reclamebord hierboven was bevestigd aan de gevel
van Het Zuivelhuis. Het wordt nog in de familie bewaard...

Fraaie kleurenfoto uit de jaren ‘60 van ‘Het Zuivelhuis’.

Marten, Egberdina, Derk Jan, Jan, Marten en Jantje.
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In de fotocollage is Wim Eggengoor te zien (linksboven) terwijl
hij melk bezorgt aan de Nachtegaalstraat. Verder laat hij zien
hoe de melkflessen werden gevuld vanuit een melkbus; telkens
een halve liter. Rechtsboven zien we hem bij een bijzonder
voertuig; een zgn. ‘kokwagen’ waarmee de melkboer in de jaren
‘60 bestellingen rondbracht. Rechts in het midden heeft Henk
Eggengoor de handen vol met flessen en boter. Rechtsonder de
twee winkelmeisjes: Hilly Kampherbeek en Ria Steen Redeker.
Wanneer Marten de laatste bestelling bij het Gezinsoord Molengoot had afgeleverd, maakte hij van de nood een deugd.
De lege melkbussen vulde hij met warm water en die reed hij
dan met de bakfiets terug naar de zaak in Hardenberg. Met
dat warme water van Molengoot werden vervolgens de melkbussen schoongemaakt. Wanneer die klus geklaard was, werd
het resterende warme water gebruikt om de leden van het
gezin Eggengoor, zowel groot als klein, te wassen...
Zodra de kinderen wat groter waren, droegen ze hun steentje
bij aan de zaak. Geen van hen begon aan een vervolgopleiding na afronding van de lagere school. Het was echter ook
niet mogelijk om alle kinderen in de zaak te houden en een
goed belegde boterham te laten verdienen. De een na de ander vloog uit en vond werk, bijvoorrbeeld bij textielfabrieken
in Almelo en Dedemsvaart of bij de plaatselijke drogisterij
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van Glastra aan de overzijde van de Voorstraat. Egberdina
Eggengoor-Pullen was niet alleen de strikte en plichtsgetrouwe mater familias. Zij was ook de cheffin van de Zuivelwinkel
en zorgde ervoor dat de boekhouding en financiën op orde
waren en bleven. Dat moest ze ook wel, want Marten ondervond geregeld last van zijn brose gezondheid. Hij leed aan
reumatiek en was vaak uit de running. Het was maar goed dat
hij zo’n sterke vrouw had. Zij heeft ook altijd hard gewerkt.
Het bezorgen van de bestellingen bleef Martens
belangrijkste taak. Vooral
‘s winters was het afzien.
De melk bevroor. De apparatuur bevroor. Regelmatig moest bij klanten water
worden gekookt om de
melkautomaat te ontdooien, want anders kon er
niets worden verkocht.
Meegebrachte colaflessen
met koolzuur konden ook
slecht tegen de kou. Ze
sprongen spontaan uiteen
en dan kon men later op
de dag nogmaals op pad om een paar flessen frisdrank weg te
brengen. De winst was dan weliswaar in rook opgegaan, maar
de Eggengoors bleven lachen. Tanden op elkaar en lachen
werd de kinderen van jongsaf ingeprent. Klantvriendelijkheid stond altijd hoog in het vaandel. Lachen kon men ook
om de meest vreemde bestellingen die geplaatst werden. Zo
was er een klant die regelmatig koffiemelk kocht... om er
pudding van te maken!
De Eggengoors verkochten ook slagroom. Toch zouden ze
dat zelf maar twee keer per jaar krijgen, met Pasen en met
Kerst. Dan was het pas echt feest. Verder was het hard werken, had men genoeg te eten, maar was het ook geen vetpot.
Volgens een zoveel mogelijk vaste route werden alle klanten
bediend: ...dominee Visser, dan de familie Edelijn, gevolgd
door mevrouw Jellema in de Irenestraat en dan langs Klokkers... Zo werd een zo gunstig mogelijke route uitgestippeld.
‘s Ochtends rond een uur of zeven gingen de Eggengoors op
pad en ‘s middags tegen koffietijd was de laatste bestelling
bezorgd. De klanten zetten de pan of de lege flessen voor hun
huis en legden hun bestelling erbij. Velen lagen nog op een
oor als Eggengoor kwam om de pannen en flessen te vullen.
Lege emballage werd weer mee terug genomen, maar alleen
als de flessen netjes gespoeld en schoon waren. De meeste
klanten betaalden direct aan de venterskar, over het alge-

meen een keer in de week. Een enkeling kwam naar de winkel om de rekening te voldoen. In het melkbuukie werd per
klant bijgehouden hoeveel was afgeleverd en wat nog betaald
moest worden. ‘s Zondagsavonds werd het boekje opgemaakt.
Het aanbod werd in de loop van de jaren steeds uitgebreider.
Waar de familie aanvankelijk alleen zuivelprodukten verkocht, ging men er in de loop van de jaren ‘60 en ‘70 meer en
meer toe over om ook andere levensmiddelen te verkopen.
Zo was de venterskar niet langer alleen gevuld met melk,
yoghurt, slagroom en dergelijke, maar ook met pakken koffie, waarbij de klanten konden sparen voor gratis kopjes en
schotels. Ook frisdrankflessen met Exota, Seven Up en Sinas
en kratjes bier werden netjes bezorgd.
Hoewel moeder Eggengoor de touwtjes stevig in handen had,
kon ze niet alles alleen. Daarom werd ze twee keer per week
terzijde gestaan door Janna Spanjer. Zij heeft jarenlang voor
het gezin gewerkt. Haar vaste taak op zaterdag was het poetsen van alle schoenen van de gezinsleden. Al die schoenen
werden dan steevast van de bovenverdieping naar beneden
gegooid, zodat Janna aan het werk kon. Elke dinsdag was ze
al vroeg in de weer om de winkel schoon te maken, want de
zaak ging ‘s ochtends om acht uur open en sloot pas tegen
zessen ‘s avonds; ook op zaterdag.
Zoons Jan, Wim en Henk waren Egberdina tot steun toen
Marten in 1967 overleed aan de gevolgen van long- en leverkanker. De andere kinderen waren al getrouwd en uitgevlogen. Zo zette de weduwe de winkel nog jarenlang voort, geholpen door winkelmeisjes als Nolda Reins, Hilly Kampherbeek en Ria Steen Redeker. De concurrentie groeide enorm
door de komst van nieuwe supermarkten. Jan de Boer opende in 1972 de deuren van de splinternieuwe zaak aan de Admiraal Helfrichstraat, twee jaar later gevolgd door de Aldimarkt aan de Voorstraat.
Wim reed in 1974 zijn allerlaatste ronde als melkventer, omdat hij een baan had gevonden bij het zwembad De Marsch.

Veurink. Nadat Egberdina was getroffen door een beroerte
en er redelijk van herstelde, besloot ze de zaak te sluiten en te
verkopen. Zij verhuisde naar een van de flats aan de Kruserbrink en zou daar nog een aantal jaren genieten van haar rustige oude dag.

Restaurant Azië

De nieuwe eigenaar van het pand aan de Voorstraat 18 werd
de uitbater van het restaurant Kota Radja in Zwolle. Deze
firma was echter niet de enige die belangstelling had getoond
voor Eggengoors winkelpand. Ruim veertig gegadigden,
hoofdzakelijk Chinese exploitanten, hadden zich bij de verkoopster gemeld. De nieuwe eigenaar liet het oude pandje
renoveren en intern volledig verbouwen tot het tweede Chinees-Indische restaurant van Hardenberg in die tijd. Het eerste restaurant was al in 1971 geopend en Indrapoera genaamd;
in 1974 gewijzigd in De Gouden Draak. Ook dat restaurant
was gevestigd aan de Voorstraat, maar dan aan de noordzijde,
tegenover het postkantoor.

De verbouw van het voormalige Zuivelhuis tot restaurant
(Collectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.).
Opoe Lucas van de Bruchterweg - al jaren een vaste klant zorgde ervoor dat Wims laatste rit een memorabele werd. Ze
bedankte hem voor de bewezen diensten met een lauwerkrans en een zelfgemaakte sjerp met de tekst De Laatste Rit.
Zoon Jan begon in 1975 bij de OAD als touringcarchauffeur
en Henk ging werken bij het transportbedrijf van de familie

Op 8 april 1977 opende
het restaurant Azië officieel de deuren in het voormalige Zuivelhuis. De familie Eggengoor was door
de nieuwe eigenaar uitgenodigd om tijdens het
openingsfeest het diner te
komen gebruiken.
Vervolgens zou de naam van het restaurant in 1985 wijzigen
in Tjen Sang en in 1989 in Paradijs. Vanaf 1997 stond het bekend als China Garden. Zoals eerder vermeld, staat het pand
nu alweer enige tijd leeg in afwachting
van betere tijden...

Met dank aan:
* Wim Eggengoor, Vinkenstraat 11,
Hardenberg
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