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100 jaar geleden - in de zomer van 1910 - kochten de zwagers Jan Hurink (1854-1922) en 

Antonius Johannes van der Sanden (1862-1950) uit Hardenberg een heuse ‘automobiel’ en 

daarmee werden zij de trotse eigenaren van de eerste motorisch aangedreven wagen in onze 

regio. Hoe hun auto er uit heeft gezien, is helaas niet bekend. Wel weten we zeker dat zij de 

eersten waren, want het Salland’s Volksblad schonk in haar editie van 5 juli kort aandacht aan 

deze ‘moderniteit’. De krant meldde dat ‘reeds de eerste proefrit’ was gemaakt en die was 

uitstekend verlopen. ‘Genoemde heeren zijn de eersten die in de plaats onzer inwoning zich een 

auto aanschaften’. 

E. Wolbink

Toch was dit niet de eerste automobiel die de 

inwoners van de stad konden zien rijden. Al in 

1896 was door de Haagse fotograaf Adolphe 

Zimmermans de eerste ‘automobile’ gekocht. Hij 

had zijn ‘Victoria’ besteld bij Benz in Mannheim. 

Die auto zag eruit als een rijtuig waarvan het 

paard was weggelopen... Het duurde echter nog 

tot 1903 voor de burgers van Hardenberg met 

hun eigen ogen het grote wonder van het moto-

risch aangedreven rijtuig konden aanschouwen. 

Het Salland’s Volksblad meldde op 23 mei 1903 

dat de stad drie dagen daarvoor was verrast 

door de komst van een automobiel. Alles ging te 

gauw dan dat ons stadje op een end kon loopen, 

anders ware ‘t stellig gebeurd. Even verwonderd 

nagekeken en alles was passé. In de zomer van 

1909 verkondigden de kranten dat oud-minis-

terpresident dr. Abraham Kuyper per automobiel 

– bestuurd door baron Pallandt van Eerde – in 

Hardenberg arriveerde, waarna hij een toespraak 

hield in het overvolle gereformeerde kerkge-

bouw.

De automobiel deed een eeuw geleden zijn  

intrede in onze stad en is nooit meer uit het 

straatbeeld verdwenen. Toch zou het nog een  

behoorlijke tijd duren voor de door paarden  

getrokken koetsen volledig werden verdrongen 

door de auto.

In dit fotoverslag presenteren we een aantal 

‘mooie plaatjes’ met klassieke automobielen uit 

onze regio. De fotowerkgroep is vanzelfspre-

kend altijd op zoek naar meer. Mocht u beschik-

ken over originele oude foto’s, dan kunt u ze la-

ten scannen in de studiezaal van de Oudheidka-

mer.

Klassieke automobielen  

- fotoverslag van een eeuw gemotoriseerd vervoer in Hardenberg e.o. - 

Drie prachtige luxe automobielen voor het café Frijling aan de Stationsstraat, nu 

Chinees Indisch Restaurant ‘Kota Radja‘
Drie prachtige luxe automobielen voor het café Frijling aan de Stationsstraat, nu 

Uit De Vechtstreek 

van 4 oktober 

1930:  

De heer H.J. Zweers 

aan de Eiermarkt 

heeft een auto 

aangeschaft voor 

verhuur. Ofschoon  

wij er geen ritje 

mee gemaakt 

hebben, kunnen we 

verklaren dat het een prachtige ruime 6-persoonswagen is, voorzien van alle 

gemakken van een moderne auto, als daar zijn: centrale verwarming; telefoon om 

zich in verbinding te kunnen stellen met den chauffeur die afzonderlijk zit; drie 

lichtpunten; gemakkelijke zitplaatsen. Van binnen is de afwerking schitterend. ‘s 

Zomers kan de kap helemaal opgezet worden. Allemaal zaken, die dezen auto 

aanbevelenswaardig maken!
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Een klassieke 
cabriolet met een 
drietal jonge heren 
die hun bolide 
tonen op het 
marktplein in 
Hardenberg (nu 
Klepperplein).  
Op de achtergrond 
de grote en kleine 
schuur van café-
houder Leering.

Anno 1930. De stuurs 
kijkende Jan Willem de 
Jong (geb. 12 juli 1927) 
zit op de motorkap van 
een Citroën B14 bij de 
garage van zijn vader 
Luut de Jong (links)  
aan de Achterstraat in 
Hardenberg (Fotograaf: 
P. van Grieken).

De rijwielen- en motorenhandel R. 

Dijkstra te Lutten. Dijkstra was in 

1906 in Lutten gestart met een 

werkplaats voor het herstellen, lakken 

en vernikkelen van rijwielen. In 1923 

werd de zaak overgedragen aan de 

firma Ten Cate & Jaspers.

Advertentie in De Vechtstreek 
van 2 mei 1936.

Advertentie in De Vechstreek 
van 17 september 1932.
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De oudste productieauto ter 

wereld, de Benz Victoria, anno 

1894.

De automobiel van Joachim Adolf Dijk, 

anno 1921. Dijk kwam uit Uelsen en was 

in 1913 een rijwielhandel begonnen aan 

de huidige Stationsstraat (nu café Sevens). 

In de auto zien we v.l.n.r.: Aleida Hendrika 

de Chalmot, Hendrikje Weitkamp-Bolks, 

Herman Heinrich Weitkamp, dokter Boom 

en Joachim Adolf Dijk. 

Op de prentbriefkaart hierboven is het 

woon-/winkelpand van Dijk te zien. 

De ondernemende Duitser staat zelf 

rechts naast de voordeur van zijn 

mooie jugendstilpand. 

Deze grote Renault (anno 1913) en de kleinere Berliet 

(maart 1914) waren eigendom van dhr. Prins van 

Wijngaarden, indertijd woonachtig op Huize Eikenoord 

in Lutten. De automobiel werd bestuurd door zijn 

chauffeur Derk Jan van Faassen. Diens rijbewijs 

(van 22 februari 1913) is bewaard gebleven...
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rote Renault (anno 1913) en de kleinere Berliet 
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De Eerste Hardenberger 

Garage en Motorhandel 

van Derk ten Cate. 

De ondernemer uit Lutten 

aan de Dedemsvaart liet

in 1925 deze garage met 

bovenwoning bouwen aan 

het Oosteinde. Ten Cate was 

‘hofleverancier’ van Chevrolet 

en werd later vooral bekend 

door de verkoop van Deutz 

en Daf. 

De humoristische advertentie 

hieronder werd afgedrukt in 

De Vechtstreek van 10 okto-

ber 1929.

Het bedrijfspand van de 

firma Oostenbrink en Lägers 

aan de Hessenweg 

in Heemse (nu rijwielhandel 

Slot). In 1928 werd de firma 

agent van de wijdvermaarde 

Opel-automobielen en 

-rijwielen. 

In het Salland’s Volksblad van 

21 december 1928 maakte 

de firma bekend dat ‘De 

OPEL’ was ‘aangekomen’.

pand van de 

Jan Otter uit Heemse (geb. 30 september 1903), 

boekhouder bij de veevoeder- en kunstmesthandel 

Vinke, bestuurt deze T-Ford. Achter hem zit Berend Jan 

Breukelman (woonde aan het Middenpad). 


