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Schrijver dezes kende de 
naam sinds de zestiger jaren. 
Hij ging toen regelmatig met 
zijn hospes Theo Gielissen Sr 
biljarten bij Hein Meerman in 
Baambrugge. Daar ontmoet-
ten zij een geduchte biljarter 
die aangeduid werd met Brico. 
Pas veel later bleek mij dat ik 
te maken had met Jacob ten 
Brink. Hij was de nazaat van 
een zeer oude Baambrugse 
familie, gedeeltelijk van Duitse 
oorsprong.

Oorsprong
De stamvader van de fami-

lie ten Brink, Lambertus 
Hendrikus, wordt op 19-05-
1667 bevestigd als lidmaat 
van de Nederduits Hervormde 
Gemeente in Baambrugge. 
Hij is afkomstig uit het Duitse 
Bentheim en huwde op 22-11-
1682 in Baambrugge met 
Aaltje Elbers van Paddenburg. 
Zijn beroep is dan Meester 
Smid, hetgeen duidt op een 
eigen nering. Uit het huwe-
lijk zijn ons zeven kinderen 
bekend. Vader Lambertus 
was later nog diaken en 
ouderling bij genoemd ker-
kelijke gemeente. Zijn klein-

zoon Pieter ten 
Brink(1734 – 1785) 
vinden we later 
terug als Schepen 
in het bestuur van 
Le Leu de Wilhems 
Gerecht later 
genoemd Abcoude 
Baambrugge. Met 
de nazaat Jan ten 
Brink(1796-1883) 
verdwijnt het 
geslacht van smeden 
uit Baambrugge. Hij 
huwt op 27-05-1825 
in Nigtevecht met 
Neeltje Meijers en 
blijft daar tot zijn 
dood wonen. Jan 
zoekt zijn heil in 
Nigtevecht als veld-
wachter. Maar het 
bloed kruipt waar 

het niet kan gaan. Zij kleinzoon 
Cornelis ten Brink (1891 - 
19630 komt in 1913 weer terug 
naar Baambrugge en vestigt 
zich daar als smid in een reeds 
lang bestaande smederij.

Terug naar Baambrugge.
De smederij stond op de hoek 
van de Zuwe en de Dorpsstraat 
naast slager Otten. Het pand is 
nu verdwenen, maar daarover 
later.

Johan Philip Krenning, 
wederom een Duitser, woont 
daar in 1787 bij zijn tante 
Jenneke Handstede. Haar over-
leden man stond ook al te boek 
als smid. In dat jaar wordt hij 
genoemd als meestersmid en 
later als hoefsmid.

De familie Krenning zal het 
smidsberoep op deze locatie 
uitoefenen tot 18 juli 1913. 
Willem Krenning (1826-1914) 
verkoopt dan aan Cornelis 
ten Brink: twee huizen in 
één waarvan eene smederij 
wordt uitgeoefend, met schuur 
en erf staande in het dorp 
Baambrugge nabij de Zuwe. 
Het ene huis betreft de sme-
derij aan de Dorpsstraat. Het 
tweede woonhuis, daar achter, 
staat aan de Zuwe. Cornelis is 
dan 22 jaar oud. Een leeftijd 
waarop men doorgaans niet 
over ruime financiële mid-
delen beschikt. Het is dan ook 
niet zo vreemd dat hij geld 
moet lenen om de aankoop te 
financieren. Hij vindt Neeltje 
Hulsman, weduwe van Hendrik 
Tinholt, in zijn geboortedorp 
Nigtevecht bereid hem fl 
2.450,— te lenen tegen 4% 

Baambrugge Ten Brink Brico

Cees ten Brink Sr (1889-1963)

Een “Bewijs van Aandeel” 
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Enige tijd geleden schreven wij over de metaal-
industrie Troost in Baambrugge. Dit was niet 
het enige bedrijf dat zich aldaar bezig hield met 
de verwerking van metaal. We willen dit maal 
iets schrijven over het constructie bedrijf Brico.
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rente per jaar. Hij stond in een 
goed blaadje bij de weduwe. 
Ten aanzien van aflossing van 
de lening staat vermeld: De 
schuldenaar Cornelis ten Brink 
zal de geleende geldsom van fl. 
2.450,— aan de erfgenamen of 
rechtverkrijgenden van de 
schuldeiseresch op den vijf en 
twintigsten 
verjaardag van haren sterfdag 
terugbetalen, vóór dien tijd zal 
het verschuldigde bedrag niet 
van den schuldenaar kunnen 
worden opgeeischt en tot aan 
dien sterfdag zal hij daarvan 
eene rente betalen van 4% te 
voldoen op één februari en één 
augustus tot aan het overlijden 
van de schuldeisseresse.
In 1923 bestaat de behoefte 
om de smidswerkplaats te 
voorzien van een nieuwe voor-
gevel. Drie jaar later blijkt uit 
het register van de Kamer van 
Koophandel te Utrecht dat 
Cornelis niet alleen met sme-
den bezig is maar ook als rij-
wielhandelaar te boek staat.

Tegenover het woonhuis staat 
het statige huis van dokter 
Roelof Lambertus Otten in 
de Dorpstraat(nr 29). In 1936 
vertrekt dokter Otten naar 
Ginneken en Bavel in Noord 
Brabant. Dit pand biedt dan een 
paar jaar onderdak aan kap-
per Johan Dirk Seelemeijer. 
In 1939 doet zich de moge-
lijkheid voor om dit pand te 
kopen van Dirk de Groot. Ook 
voor dit pand is weer geleend 
geld nodig. Ditmaal wordt fl 
2.500,— geleend bij J.P. Willig 
te Nigtevecht.
Uit het handelsregister van 
1940 blijkt dat Cornelis dan 
naar dit grote pand is verhuisd. 
De rijwielhandel en de repa-
ratie is meegegaan. De zaken 
blijken dan uitgebreid te zijn 
met de verkoop van haarden en 
kachels. De smederij daarte-

genover werd 
toen ook nog 
gebruikt om 
fietsen te repa-
reren.

Inmiddels heb-
ben zijn zonen 
Jacob(1915), 
Jan (1917) en 
Johannes ten 
Brink (1924) 
de leeftijd bereikt waarop zij 
hun eigen kost moeten gaan 
verdienen. In die tijd was het 
nog zo dat, als het even kon, 
de zonen in de zaak werden 
opgenomen. Op 01-12-1942 
werd er een firma gevormd 
waarin genoemde zonen mede 
participeerden. Niet dat ze alle 
vrijheid kregen. Nee, vader 
Cornelis ten Brink hield de 
touwtjes goed in handen.
Vanaf 01-12-1941 werd de 
smederij niet meer gebruikt 
voor de reparaties van fietsen. 
Wel is er naast de smederij de 
kleinhandel in landbouwwerk-
tuigen gevestigd. Het boeren-
smidswerk zoals het beslaan 
van paarden, levering en onder-
houd van haarden en kachels en 
reparaties aan gebouwen begon 
terug te lopen. Men moest het 
steeds meer hebben van de 
kennis van werktuigen en hun 
constructies, die men inmiddels 
had opgedaan.

Cornelis was sinds 1913 
eigenaar van twee schuren 
aan de Zuwe. In de ene 
boerde Cornelis, tussen 
de bedrijven door, zoals 
zovele middenstanders 
voor de oorlog. Daar moe-
ten we ons niet te veel 
van voorstellen. Een of 
twee koeien en dan had 
je het wel gehad. In 1942 

werd in een van de schuren een 
werkplaats gevestigd met twee 
aambeelden, een werkbank 
en een knipschaar. De andere 
schuur werd gebruikt voor 
opslag. Van hieruit werd het 
constructiebedrijf begonnen dat 
later zo’n vlucht zou nemen.

In een briefpapierhoofd dat 
in 1948 wordt gebruikt staat 
Ten Brink en Korver, pers- en 
constructiewerk. De rol van 
Korver is ons niet geheel dui-
delijk. Bekend is dat het om 
Tijmen Korver gaat. Een werk-
tuigkundige die later vertrok-
ken is naar Nieuw Amsterdam 
in het oosten des lands.
Op 10-10-1948 wordt de 
Firma C. ten Brink en Zonen 
ontbonden.

De omgeving van de Dorpsstraat en de 

Zuwe in 1972
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De voormalige werkplaats aan de Zuwe 13. 

Foto gemaakt in 1995 lang nadat de firma 

Brico was opgeheven.
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De zonen gaan verder als ven-
nootschap onder firma Brico. 
De firma is het recht toegekend 
het smids-en hoefsmidsbe-
drijf, het reparatiebedrijf van 
landbouw en en andere soorten 
machines alsmede van haarden 
en kachels, het constructie-en 
perswerk, autogenisch en elec-
trisch lassen, alsmede klein-
handel in haarden, kachels, 
landbouwmachines, werktui-
gen en verder machines uit te 
oefenen. Vader Cornelis gaat 
voor eigen rekening en risico 
verder met het rijwielbedrijf 
annex kleinhandel in ijzerwa-
ren en gereedschappen onder 
de naam C. ten Brink. Na het 
overlijden van Cornelis ten 
Brink op 2 mei 1963 wordt het 
bedrijf voortgezet door Brico 
NV in combinatie met haar 
eveneens aan de Dorpsstraat 

gevestigde 
kachelsmids- en 
gasfittersbedrijf. 
Hier werden o.a. 
de haarden en 
kachels van de 
fabrikant Bronco 
uit Maarssen 
verkocht. Het 
topmodel was de 
Pascha, geschikt 
voor heel fijne 

antraciet kooltjes nr 5.

De zaken ontwikkelen zich 
voorspoedig. In 1950 koopt de 
firma een woning met smederij 
aan de Slotlaan in Loenersloot. 
Gerrit Bloemendaal, een 
werknemer die als hoefsmid 
in dienst kwam, wordt in 
Loenersloot gestationeerd. De 
smederij houdt zich in hoofd-
zaak met boerensmidswerk 
bezig. Wel wordt er wederzijds 
kleiner werk doorgeschoven 
als dat zo van pas komt.

De oude smederij en de schu-
ren aan de Zuwe blijken in de 
vijtiger jaren te klein te worden 
voor alle activiteiten. De schu-
ren worden met elkaar verbon-
den door een overkapping. En 
zo ontstaat de constructiewerk-
plaats zoals vele Baambruggers 

die zich nog zul-
len herinneren. 
Niet veel later 
wordt er aan de 
overzijde van 
Zuwe 13 nog 
een flinke werk-
plaats, voorzien 
van een 10 tons 
takel, neergezet. 
Deze is met de 
uitbreiding van 

Baambrugge West afgebroken. 

De firma Brico.
Van de drie broers Jan, Jacob 
en Johannes heeft alleen 
Jacob een mannelijke nazaat. 
Deze Kees (1942) krijgt een 
opleiding als technisch werk-
tuigbouwkundig tekenaar. 
Hij wordt in 1968 in de firma 
opgenomen.
In 1960 besluit de Gemeente 
Abcoude om het tunneltje bij 
de snelweg
en de Zuwe geschikt te 
maken voor autoverkeer. 
Consequentie is dan wel dat 
de aansluiting van de Zuwe 
op de Dorpsstraat ruimer moet 
worden. De Gemeente koopt in 
juli 1960 de oude smederij met 
de bepaling dat de verkoper 
het geheel binnen een half jaar 
moet hebben gesloopt. En zo 
geschiedt.
In 1964 houdt de Gemeente 
een enquête onder de midden-
stand van Abcoude en Baam-
brugge. Jacob ten Brink vult in:

Brico, smederij en constructie-
bedrijf. Winkel met haarden, 
kachels, land-en tuinbouwar-
tikelen. Smederij sinds 1911. 
Metaalconstructie sinds 1948. 
Tien personen fulltime werk-
zaam waaronder twee firman-
ten en een zoon van de firmant. 
Overgenomen van C. ten Brink 
& Zn. 
Opmerking: Sinds 1948 is ons 
nooit een bedrijfswoning toe-
gekend, waardoor reeds vier 
knechts, die al reeds ca. vier 
jaar bij ons werkzaam waren, 
een andere werkkring met 
bedrijfswoning hebben gevon-
den. Ophaalbrug te smal en te 
klein. Werkplaatsen belendend 
door twee stuks stinkende 
sloten aan de Zuwe, waardoor 

De Chocoschudmachine 

voor de MOBA
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Het nachtelijk transport van de schoorsteen voor de Caltex Rotterdam.  

Tegenover de dorpsbrug tussen Rijksstraat 61 en Overdorp 
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zelfs knotwilgen afstierven. 

Get. Jac. ten Brink.
Ondertussen werden de werk-
stukken in de werkplaatsen 
aan de Zuwe steeds groter. 
Alles moest in ieder geval om 
de nauwe bocht van de Zuwe 
naar de Dorpsstraat. Er waren 
dan twee mogelijkheden: de 
brug over of door de Horn. 
Bepalend hiervoor was een 
vergunning van de Gemeente 
via politieagent Piet Snel; is 
het gewicht niet te groot voor 
de dorpsbrug over de Angstel 
of de betonnen Slotsbrug bij 
de Winkeldijk op weg naar 
Abcoude. De doorlaat tus-
sen de hameistijlen van de 
Dorpsbrug bedraagt 2970 mm. 
De bocht in de Horn tussen de 
hoeve Schimmelpenninck en de 
arken dankt haar verbreding aan 
het mogelijk maken van de pas-
sage van de vrachtwagens met 
de enorme Brico constructies.

Sommige werkstukken 
waren zo groot dat ze niet 
aan de Zuwe konden wor-
den gebouwd. Een voorbeeld 
hiervan is de schoorsteen die 
bestemd was voor de olietan-
ker Caltex Rotterdam. Deze 
werd geassembleerd achter 
en naast Overdorp. De afme-
tingen en het gewicht waren 
zodanig dat transport door 
de Dorpsstraat en de Horn 
niet mogelijk was. Via de 
Rijksstraatweg en de Vecht bij 
Vreeland werd dit werkstuk 
verder getransporteerd naar de 
werf in Rotterdam. Dit trans-
port gebeurde ‘s nachts zonder 
dat men over al de vereiste ver-
gunningen beschikte.
De verschansing die voor 
het vliegdekschip de Karel 
Doorman werd gemaakt kon 

nog maar 
net door het 
dorp. Bij 
het afleve-
ren van het 
brugdek 
voor de 
Donker-
vlietse 
brug in 
1967 moest 
uiterst pre-
cies worden gemanoeuvreerd 
om deze op de Rijks straatweg 
te kunnen laden voor verder 
transport. Met behulp van een 
zware hijskraan werd het brug-
dek bij de dorpsbrug tussen de 
lantaarnpaal en het huis van 
Klaas Griffioen omzichtig over 
de Angstel gehesen.

Ondertussen werden ook 
pogingen ondernomen zich in 
de richting van apparaten-en 
machinebouw te ontwikkelen. 
Zo werd er een choco-schudma-
chine voor de MOBA gebouwd. 
Voordat deze machine er was, 
moesten alle flesjes met cho-
colademelk die bijv verzonden 
werden naar België, met de 
hand worden geschud om te 
voorkomen dat de chocola op 
de bodem bleef liggen. Met de 
Brico machine werd personeel 
bespaard. In 1954 werd er zelfs 
een scooter gebouwd. Deze 
Brico Sterwiki was door M. van 
der Roer ontworpen. De Brico 
scooter zou naar keuze met een 
100-,125- of 110 cc ILO motor 
geleverd kunnen worden, maar 
het bleef slechts bij een proto-
type. Datzelfde was het geval 
met de ontwikkeling van een 
kampeeraanhangwagentje. 

In 1975 werd de NV Brico 
opgeheven. De werkplaats 
tegenover Zuwe 13 stond op 

gemeentegrond die nodig 
was voor de uitbreiding van 
Baambrugge West. De toenma-
lige eigenaren van Brico, Jaap, 
Jan en neef Cees ten Brink 
konden het niet eens worden 
hoe de firma moest worden 
voortgezet na afbraak van de 
werkplaats. Dit tesamen met 
het langdurig gebakkelei met 
de Gemeente over de conse-
quenties van de afbraak deed 
de eigenaren besluiten het 
bedrijf op te heffen.
Tastbare herinneringen zijn er 
niet meer. De oude smederij 
werd lang geleden afgebroken. 
De panden aan de Zuwe wer-
den gesloopt. De laatsten wer-
den in het voorjaar van 2000 
afgebroken om plaats te maken 
voor de twee moderne woon-
huizen die nu op het voor-
malige adres Zuwe 13 staan. 
Alleen de oud-werknemers 
Willem Bos en Willem Hagen 
kunnen nog meer verhalen ver-
tellen over deze onderneming 
die begin jaren zeventig toch 
zo’n zes ton aan omzet wist te 
genereren.

Met dank aan dhr Cees ten 
Brink te Abcoude voor de ver-
strekte informatie en afbeeldin-
gen.

Wim Timmer
wtimmer@cs.com
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De tweede werkplaats ter hoogte van huidige parkeerplaats aan de 

Mauritsstraat.


