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Het begin van de Hoogstraat
bij de brug is de laatste tijd
een contrastrijk stukje
Abcoude geworden.

Wij willen historische aandacht
besteden aan de prachtige win-
kel van Liefhebber.

Het pand staat op een plek
waar we de oudste bebouwing
van het dorp Abcoude moeten
zoeken. Abcoude dankt zijn
ontstaan immers aan de ligging
op een kruising van waterwe-
gen. De Angstel en het Gein.
Verbindingen met Amsterdam,
Utrecht en Weesp.

In onze gegevens treffen wij
het pand voor het eerst aan in
1723. Er is dan sprake van een
huisinge en erf waarin sedert
lange jaren de tappersnering
wordt uitgeoefend. Het werd
toen verkocht aan een zekere
Jacobus den Duijker. Maar
helaas het perceel werd
genaast. Een “voorrecht” dat de
eigenaar van de Dertiende
Penning had. Om een onbe-
kende reden werd het bezit niet
aan genoemde den Duijker
gegund.

Reinoud Gerard van Tuijll van
Serooskerken, die een belang-
rijke rol speelde in de Staten
van Utrecht kreeg voorrang en
werd de nieuwe eigenaar.

Een volgende stop in de tijd
vormt een tekening van Jan de
Beyer uit 1747. Hierop zien we
een pand met in de gevel een
uithangteken met het jaartal
1664. Het pand oogt zeker niet
als een gezellige kroeg maar
eerder als een winkel. Dit blijkt
o.a.uit de gedeelde luiken voor
de ramen op de begane grond.
Bij het openklappen van de lui-
ken konden op het onderste
luik de waren worden uitge-
stald. Was de tappersnering de
jonkheer te min? Jammer want
in die tijd behoorden de tappers
tot de financieel krachtige
inwoners van het dorp.

De familie Tuijll van
Serooskerken blijft tot 1798
eigenaar. Bij de verkoop aan
Jacobus van Kuijk wordt helaas
niet vermeld wat voor soort
pand het betreft. Maar van
Jacobus van Kuijk weten we
wel dat hij smid was. In de
Napoleontische tijd liep de

nederlandse econo-
mie met sprongen
achteruit. Een smid
had in die tijd niet
alleen boeren, bur-
gers en plaatselijke
middenstanders tot
klant maar ook de
bezitters van buiten-
plaatsen. 

Dit was waarschijnlijk de reden
dat de beroemde tuinarchitect
Jan David Zocher uit Haarlem
in 1801 een smederij kocht in
Baambrugge. Hij zat zo dicht
bij zijn klanten langs de
Angstel en de Vecht. Maar een
jaar later verkoopt hij zijn sme-
derij alweer. Een veeg teken.

De negentiende eeuw.
Onze Jacobus heeft ook niet
veel succes. In 1809 gaat hij
failliet. Hij heeft in de jaren
1805 tot en met 1809 een
schuld van fl 1.050,– opge-
bouwd bij zijn leveranciers
Verkerk en Turner. Opvallend
is dat het pand wordt gekocht
door de secretaris en gader-
meester Nicolaas van
Voorthuijzen. Later zou deze
maire en burgemeester van de
rechtsvoorgangers van onze
huidige gemeente worden. 

Het is niet uitgesloten dat
Jacobus bij hem ook geld had
geleend waarvan terug betaling
een probleem werd. Jacobus
verdwijnt uit het dorp en uit
ons zicht. De secretaris ver-
koopt het pand een jaar later
zonder winst aan Matthijs
Vermolen. Een bekende fami-
lie in het dorp die veel rietdek-
kers en timmerlieden heeft
opgeleverd. Matthijs werd in
1760 in Wamel in het land van
Maas en Waal geboren. Deze
stamvader van de familie
Vermolen in ons dorp treffen
we in 1785 bij zijn huwelijk
met Naatje Maas voor het eerst
in Abcoude aan. Hij was toen
rietdekker. Zijn broer Pieter
had een smederij bij de
Stokkelaarsbrug. De start van

Van smederij tot Ijzerwaren en gereed-
schappen juweel.

Tekening J. de Beijer uit 1743.

Links op de afbeelding de voor-

loper van de smederij.
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het bedrijf verliep niet erg gun-
stig. In 1811 moet Matthijs
fl 600,– lenen bij Meestersmid
Peer in Harmelen. Ondervond
hij te veel concurentie van de
andere smid in dorp, van vader
en zoon Hendrik en Herman
Aaftink, die op een steenworp-
afstand in de Stationsstraat hun
beroep van hoef- en grofsmid
uitoefenden?

In 1817 houdt Matthijs het
smeden voor gezien. Hij affi-
cheert zich als rietdekker als hij
de zaak verkoopt aan Lucas
van der Sanden die dan smid
aan de Stokkelaarsbrug is. Hij
was gehuwd met Thalia Jansen
Philips, de weduwe van de eer-
der genoemde Pieter Vermolen.

In 1834 wordt Anthonij
Wijnhoff eigenaar en smid
van en in het pand. Als hij in
1839 overlijdt zet zijn weduwe
Christina Laurentia Kaatee,
alweer zo’n Abcouse naam, de
zaken voort.

De industriele revolutie begint
dan langzaam op gang te
komen. Er ontstaan machinefa-
brieken die vaak hun oorsprong
vinden in een smederij. Vooral
de smeden in de dorpen zoals
de onze moesten op velerlei
gebieden hun bekwaamheden
tonen. Zij besloegen niet alleen
paarden, maar maakten ook
hekken, muurankers voor de
bouw, hang en sluitwerk voor
burger en buitenplaatsbewoner.
Er was nog weinig tot niets
genormaliseerd. Bouten en
moeren van bijv. een stoom-
ketel moesten nauwkeurig
gemerkt worden bij demon-
tage. Bout en moer waren met
het nodige handwerk op elkaar
afgestemd. Onderling bouten
en moeren verwisselen lukte
niet vanwege de afwijkende
maatvoering!

De weduwe Kaatee hertrouwt
al weer vrij snel met Johannes
Gerardus Speekman. Het heeft
er de schijn van dat hij als
smidsknecht in dienst was bij
genoemde Wijnhoff omdat hij
bij zijn huwelijk met Laurentia
als beroep smidsknecht
opgeeft.

Vanaf 1849 krijgen we meer
inzicht in het reilen en zeilen
van het smidsvak. In dat jaar
wordt het bevolkingsregister
ingesteld. We zien dan een
bonte stoet van smidsgezellen
langs komen. Omdat het smids-
vak nogal veelzijdig was gin-
gen de gezellen zich in hun
leertijd bij andere smeden
bekwamen die bekend waren
vanwege bepaalde specialitei-
ten. Smeden begonnen zich
ook steeds meer bezig te hou-
den met kachels en landbouw-
werktuigen. In de loop van de
tweede helft van de 19e eeuw
beginnen de kachel en het forn-
uis zijn entree te doen bij de
gegoede burgerij. Bij boeren en
de werkende stand werd nog
veelal gekookt en verwarmd
met een open vuur in de keu-
ken. De smid kocht een gietij-
zeren kachelrand bij een giete-
rij en smede er een
plaatstalenmantel onder. Later
al dan niet voorzien van een
binnenmantel van vuurvaste
stenen. Tot voor de oorlog
zorgde de smid voor het onder-
houd van kachel en fornuis
door deze in het voorjaar bij de
klant weg te halen, na te kijken
en tot in de herfst in zijn schuur
of elders op te slaan.

We pakken de draad in de
Hoogstraat weer op. In januari
1864 arriveert de 32 jarige
smidsknecht Petrus Bernardus

van Ophem om tot juni 1866
stage te lopen bij de familie
Speekman. Hij verlaat het dorp
een paar weken voordat hier
een grote cholera epidemie uit-
breekt die in twee maanden
meer dan honderd dodelijke
slachtoffers opeist.
In 1871 keert hij weer terug
naar Abcoude als smid en trekt
weer bij de familie Speekman
in. Deze verhuizen na een paar
maanden naar een huis in de
Kerkstraat. Na de dood van
Speekman koopt van Ophem in
1874 het pand en het bedrijf.
Zijn ongehuwde zoon
Marcellus van Ophem zal het
bedrijf tot zijn dood in 1935
voortzetten. Ondertussen blij-
ven de gezellen langs komen
om hun kennis te vermeerde-
ren. Zo loopt bijv Willem
Stronkhorst, een jongere broer
van Jan Stronkhorst die
onlangs op honderd jarige leef-
tijd overleed, stage bij
Marcellus. De van Ophems
smeden nl ook hekwerken.
Vader van Ophem is bijv de
vervaardiger van het gesmede
hekwerk rondom de RK Kerk.
Een stuk hiervan sluit het erf
van de fa. Liefhebber af.
Willem Stronkhorst zal later
vertrekken naar Genderen. Een
kleinzoon van deze heeft een
gerenomeerde hekkenwerk-
plaats in het noorden van het
land. Nog niet zo lang geleden
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Deel van een stereofoto. Opnamejaar 1908.

Voor de travalje ligt de molensteen in de stoep.
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heeft deze een hek in Abcoude
afgeleverd dat getekend werd
door Willem Stronkhorst toen
hij stage liep bij van Ophem.

Bij de verkoop van het pand in
1935 aan Johannes Gerardus
Bon treed zijn broer Gijsbertus
van Ophem op als verkoper.
Deze was begin van de eeuw
smid in Amsterdam maar ver-
toefde tijdens de verkoop in
Amerika.

Smid Jan Bon, zoals velen van
ons hem nog kennen, kwam
niet uit een familie van
ambachtslieden. Toen hij werd
geboren in 1909 aan de Achter-
dijk, thans Heinkuitenstraat
was zijn vader geniearbeider.
Zijn leertijd bracht hij door bij
Marcellus van Ophem.

Oudere inwoners zullen zich
nog wel het een ander van smid
Bon herinneren. Voor de win-
kel lag in het trottoir een grote
molensteen. Deze werd
gebruikt om houten wagenwie-
len te centreren. Deze houten
wielen moesten voorzien wor-
den van een ijzeren hoepel om
het verband van het houten
wiel te behouden en slijtage
tegen te gaan. Het aanbrengen
van deze hoepel was een
werkje voor de smid. Deze
smeedde de hoepel en moest

deze in warme toestand om het
wiel leggen. Het wiel zat op
een pen die in de genoemde
molensteen stak. Zodra het
wiel en hoepel goed op elkaar
zaten werd het geheel in de
Nauwe Angstel gekieperd. Tot
grote vreugde van de dorps-
jeugd. De warme hoepel ver-
oorzaakte veel gesis en stoom
in het water. Wiel en hoepel
zaten na deze afkoelings-
periode muurvast aan elkaar
verbonden.

Maar smid Bon was vooral een
paardenliefhebber. Tot 1964
blijft de voorgevel ongewij-
zigd. Daar treft men de drie
hoge deuren (een travalje) aan
die gebruikt worden om de
paarden tussen te zetten als ze
beslagen moeten worden.
Nooit meer dan twee paarden
tegelijk. 
Uit de verbouwing blijkt dat de
smederijbusiness terugloopt. 

De winkel en het etalageraam
van de winkel werden aanzien-
lijk vergroot om de omzettoe-
name van de verkoop van
gereedschappen en allerhande
ijzerwaren in de toekomst te
kunnen blijven garanderen.
Mevrouw Bon is voor de win-
kel en smid Bon is voor de
(luxe) paarden. De werkpaar-
den zijn dan al ingeruild voor

tracto-
ren.

Tot de
dood van
mevrouw
Bon in
1979 kan
de jeugd

nog een blik werpen op de
smidse met gloeiende kolen en
zijn specifieke geur.
In 1980 is Dirk Stam uit
Vinkeveen de nieuwe huurder.
De smidse wordt uitgebroken
en de ruimte wordt bij de win-
kel getrokken. De brede deuren
in de zijgevel maken plaats
voor een smalle tweede toe-
gangsdeur naar de winkel.

In oct. 1986 wordt de winkel-
nering voorgezet door de
gebroeders Jansen. Zij hebben
in de Pretoriusstraat in
Amsterdam een ijzerwarenwin-
kel die een zeer goede roep in
Amsterdam heeft. De naam van
die winkel is Liefhebber. Zij
besluiten deze naam mee te
nemen naar Abcoude. Vandaar.

In januari 1991 overlijdt smid
Bon. De gebrs. Jansen beslui-
ten de zaak te kopen. Dat geeft
mogelijkheden om het pand
naar eigen inzicht en smaak op
te knappen. Midden 1992 wor-
den de oude slaapkamer en
keuken van de familie Bon
weggebroken en bij de winkel-
ruimte getrokken. De kap
wordt vernieuwd en voorzien
van een hijskapel met een hijs-
balk.

Op 16 Januari 2004 ontvangen
de gebrs Jansen de vijfde
Monumenten Stimuleringsprijs
van de Gemeente Abcoude
vanwege de geslaagde verbou-
wing van de buitenzijde en het
interieur van het oude pand aan
de Hoogstraat 2 te Abcoude

Wim Timmer
Wtimmer1@cs.com

In 1912 was een electrische aansluiting nog

een teken van moderniteit!

Rechts: Smederij met winkel voor 1964. Opname A. Hogervorst

Links: Smederij na de verbouwing. Opname A. Hogervorst
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