
Familie Nijhuis te Lutten al 93 jaar in zaken. 
In de rubriek 'Op en om het erf’ is tot op heden veel aandacht besteed aan boerderijen, 
bouw en alles wat daarmee samenhangt uit vroegere jaren. Sommige panden zijn 
gemakkelijk te herkennen, want dan is het bouwjaar vaak aangegeven door middel van 
een herdenkingsplaat in de voorgevel of in de vorm van muurankers in een jaartal. Ook 
binnenshuis komt men wel eens een naam of jaartal tegen, bij voorbeeld achter het 
behang, maar ook in de gebinten of hanebalken is wel eens met een bijtel een merkteken 
of jaartal aangebracht. 

Ook in het voormalige pand van bakker Nijhuis aan de Dedemsvaartweg 24 te Lutten 
moet in de hanebalken een nummer hebben gestaan. 'Door mijn moeder’, zegt de heer 
Nijhuis, 'is dit wel aan mij doorgegeven, maar ik heb er nooit aandacht aan besteed. En 
door de brand in augustus 1973 is dit ook verloren gegaan'. Het pand is reeds 
aangekocht door opa A. J. Nijhuis, waar de huidige eigenaar naar is vernoemd. Vroeger 
was het een fourage en tegenwoordig een meelhandel. Hierin treft men ook aan voeders 
voor kleine huisdieren, als vogels, vissen enz. die als hobby worden gehouden, zelfs 
reptielen heeft men wel als huisdier. 

Door de welvaart is dit alles toegenomen. Hobby's kosten immers geld, soms veel geld. 
Vroeger werd nog wel eens gezegd: 'Wil je je geld zien stuiven, dan moet je kopen 
konijnen en duiven'. In alle dingen was het vroeger zuinigjes. 

Koopsom f 2.000,- 

De heer A. J. Nijhuis, bakker te Avereest, heeft dit zakenpand aangekocht van de 
landbouwer de heren J. Westerhuis en van winkelier Koob Mol. Notarieel staat het 
beschreven als tuingrond met huis, schuur en erf, ter grootte van 70 are en 40 centiare, 
gelegen in de gemeente Ambt-Hardenberg. De koopsom bedroeg tweeduizend gulden. 
Deze overdracht werd notarieel vastgelegd op 15 mei 1893. A. J. Nijhuis trad in het hu-
welijk met Geesje van de Graaf. 

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, een zoon Klaas en een dochter Jentje. 
Klaas trad in het huwelijk met Grietje Steendam en Jentje gaf haar jawoord aan de 
hoofdonderwijzer van de gereformeerde school J. van Herksen. Ook werd in het gezin 
nog een pleegkind opgenomen, een dochter Duie Jans. Haar vader en moeder waren 
beide overleden. Volwassen geworden is ze getrouwd met Jaap van Dijk, de stamvader 
van het tegenwoordige aannemers bedrijf W. van Dijk in Lutten. 

Met paard en wagen 

Zoon Klaas Nijhuis, geboren in 1895, heeft het bakkersbedrijf voortgezet. Omdat er ook 
een kruidenierswinkel in het bedrijf was opgenomen, was het een drukke bedoening. 
Alles moest met de fiets en paard en wagen worden uitgevent. De heer Polman die 
woonde aan de Zwartedijk te Lutten (waar nu de witte schuur is) heeft jarenlang met 
paard en wagen voor de firma Nijhuis de bakkerswaren aan de man gebracht. Het kleine 
boerderijtje van Polman voorzag niet in het volledig levensonderhoud. Ook Mans Withaar 
is nog venter geweest, maar is later overgegaan naar het politiekorps in Apeldoorn en is 
vermoedelijk al gepensioneerd. 

Maar heel deze drukke bedoening was financieel toch niet ten volle rendabel, men zat 
volop in het brood, maar toch was er niet voldoende brood op de plank. Klaas Nijhuis is 
naast zijn werk als bakker, nog agent verkoper geweest voor Wessanens meelfabrieken. 
Na de brand die er geweest is, werd het kruideniersbedrijf opgeheven, omdat dit niet 
meer lonend was. Door de stijgende welvaart bezit bijna elk gezin een auto en hierdoor 
kan gemakkelijk in een grote supermarkt in een naburige plaats zijn inkopen doen. 



Het echtpaar Nijhuis-van Faassen heeft drie zoons. Indien nodig helpen ze ten volle mee 
in de huidige meelhandel. Ook in de vakantieperiode zorgen ze ervoor dat alles optimaal 
blijft draaien. Maar geen van allen heeft gekozen voor het bakkersvak. Voor een 
zelfstandig bedrijf is het in de tegenwoordige zakenwereld moeilijk om het hoofd boven 
water te houden. Maar ondanks de ups en downs die men in iedere bedrijfsvoering 
tegenkomt, is het 't familiebedrijf Nijhuis tot op heden gelukt om 93 jaar als bedrijf vol te 
houden. 


