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Het totale aantal inwoners van Abcoude en Baam-
brugge bedroeg bij aanvang van genoemd jaar 
3.153 en aan het eind van dat jaar 3.103. Een 
lichte daling van het aantal inwoners. Hiervan 
woonden er in het dorp Abcoude ongeveer 1.000 
mensen. De overigen in de buitengebieden en in 
het dorp Baambrugge. Tot 1948 zou het inwoner-
tal de 3500 niet overschrijden.

Ernstige besmettelijke ziekten waren er niet. 
In juli werd er wel een geval van besmettelijk 
Febris Typhoidea bij de melkbezorger in Baam-
brugge vastgesteld. Dit was een tyfeuze koorts die 
besmettelijk is. Dokter Pieter Hendrik Groeneveld 
heeft de juiste behandeling van zijn twee patiën-
ten kunnen treffen want van meer slacht offers is 
geen sprake. 

Wat het vee betreft komen we in het begin van het 
jaar een geval van mond- en klauwzeer tegen bij 
de veehouder Willem van den Bosch op de boer-
derij ‘t Slot aan het begin van de Winkeldijk. 

Deze veeziekte werd evenals nu ook toen zeer seri-
eus genomen. Het is niet bekend hoeveel koeien 
Van den Bosch had maar het moeten er voldoende 
zijn geweest om de melk aan te voeren naar de 
Fabriek van gesteriliseerde Melk in de 2e Spaarn-
dammerdwarsstraat in Amsterdam. De Burgemees-
ter geeft hem schriftelijk toestemming om de melk 
van de gezonde koeien aan Amsterdam te blijven 
leveren. De besmette drie koeien moeten als laat-
ste worden gemolken en gevoederd. De daarmee 
belaste persoon moet daarna zijn handen in creo-
line water ontsmetten. Ook zijn kleren en schoenen 
moeten worden ontsmet of verwisseld. De bees-
ten moeten worden afgezonderd in de paardenstal. 
De melk mag wel worden gebruikt maar moet eerst 
worden gekookt en mag niet buiten het erf wor-
den vervoerd. De melkopbrengst van de besmette 
koeien was gemiddeld 30 liter per dag. De zieke 
koeien mochten dat voor een deel zelf weer con-
sumeren nadat een deel was afgezonderd voor het 
paard en de pap voor het gezin! Gelukkig liet de 
overheid de getroffen veehouder niet in de steek. 
Op 19 maart krijgt hij te horen dat de Minister van 
Landbouw hem uit ‘s Rijks kas een bedrag van fl. 
15,-- als tegemoetkoming in de schade zal uitkeren. 

Openbaar vervoer 
De verbinding voor personen en goederen tus-
sen onze beide dorpen is vaak een onderwerp van 
discussie geweest. Tot midden 19e eeuw was er 
sprake van een geregelde verbinding met de trek-
schuit en de diligence. Maar met het opkomen 
van de spoorwegen werden deze verbindingen 
steeds meer onrendabel. In de tweede helft van de 
19e eeuw werden deze verbindingen opgeheven. 
Begin jaren tachtig van de negentiende eeuw was 
de logementhouder Gijs van Wees van het loge-
ment dat we nu kennen als de Punt in Baambrugge 
begonnen met een geregelde omnibusdienst tus-
sen Baambrugge en het station in Abcoude. De 
bezettingsgraad van deze door paarden getrokken 
omnibus was zodanig dat er al snel geld bij moest. 
Baambrugge was een boerendorp met weinig bur-
gers die met regelmaat hun dorp verlieten. Het 
gemeentebestuur zag wel in dat een goede verbin-
ding toch een zaak van publiek belang was. In de 
loop van de jaren had van Wees de gemeente kun-
nen bewerken om met een jaarlijkse subsidie zijn 
zegenrijk vervoerwerk te ondersteunen.
Per 1 januari 1911 was Van Wees gestopt met 
de omnibusdienst en moesten de inwoners van 
Baambrugge maar zien hoe ze hun dorp uitkwa-
men. Gelukkig begon de fiets meer terrein te win-
nen als middel van verplaatsingen op kortere 
afstanden, maar toch. 
In de loop van dat jaar had zich Jan Roodvoets 
gemeld om weer een omnibusdienst op te zet-
ten. Deze veehouder had zich in april 1910 geves-
tigd in het pand Middendorp in de Dorpsstraat te 
Baambrugge en oefende daar het boerenbedrijf 
uit. Omgang met paarden en wagens was hem dus 
niet vreemd. De gemeente garandeerde een mini-
mum opbrengst van fl. 16,-- per week en een sub-
sidie van fl. 250,-- per jaar van gemeentewege. 
Negatieve verschillen zouden door de gemeente 
worden aangezuiverd. Het aantal ritten per dag 
werd gereduceerd van vier naar drie. Daar stond 
wel tegenover dat de ritprijs was gedaald. Vanaf 
1 juni 1911 was er weer een redelijke verbin-
ding met Abcoude en de buitenwereld. Maar het 
transport ging wel met gemeentegelden omdat de 
gemeente Abcoude Baambrugge voor Roodvoets 
een omnibus, een paard en het tuig ter beschik-
king stelde. Bij het aflopen van het contract per 
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1 maart 1912 werd overeengekomen dat Rood-
voets van de gemeente omnibus, het paard en het 
tuig zou overnemen voor fl. 600,--. De concessie 
met de gemeente werd aangegaan voor 22 maan-
den. Zonder wederzijdse opzegging bleef de con-
cessie steeds een jaar doorlopen. Baambrugge had 
gelukkig weer een vaste openbare vervoersverbin-
ding met de buitenwereld. 
Een jaar later zou een aantal inwoners van Baam-
brugge een request indienen bij de gemeente om 
na te gaan of de bouw van een treinstation bij 
Baambrugge haalbaar zou zijn. Maar daarover 
later.

Feest 
Over Koninginnedag op dinsdag 30 april 1912 
kunnen wij niet meer melden dan dat het droog 
weer was met een temperatuur van rond de tien 
graden. Zoals toen ook al gebruikelijk was Konin-
ginnedag een feest voor de kinderen. In Baam-
brugge met zijn sterke Oranjevereniging uiteraard 
uitbundiger gevierd dan in Abcoude.
Meer weten we over de kermis en de paarden-
markt. In het genoemde jaar was er een Vereeni-
ging der Abcouder Ringrijderij actief. Zij hadden 
op dinsdag 27 augustus een harddraverij georga-
niseerd. Op de Lange Coupure, tussen Abcoude 
en Baambrugge vond dat evenement plaats tus-
sen twee en zeven uur ‘s middags. In de vergun-
ning die door de Commissaris van de Koningin 
werd afgegeven staat dat het verkeer op de rijweg 
niet mag worden gehinderd. De voer- en rijtuigen 
moeten tussen de “draafmanches” onbelemmerd 
van de weg gebruik kunnen maken. Er werd veel 
publiek verwacht. De organisatoren moesten over 
een lengte van 600 meter een afrastering met ijze-
ren of houten paaltjes met draad. Deze moest op 
3,30 meter uit de as van de bestrating staan. Ver-
der moest het parcours van een laag zand worden 
voorzien. Het geheel moest voor donderdag opge-
ruimd zijn. Helaas weten wij niet hoeveel deelne-
mers er in het spel waren en welke prijzen gewon-
nen konden worden. We schrijven wel over een 
oud volksvermaak dat we al in de 18e eeuw tegen-
komen.
Het is duidelijk dat in die tijd ook de kermis, de 
paardenmarkt en harddraverijen nogal eens woe-
lingen onder het volk konden veroorzaken. Onze 
Rijksveldwachter Oudakker kreeg tijdens de hard-
draverij versterking van 6 man Rijkspolitie van 
elders. Op donderdag moest hij het doen met twee 
extra collega’s van buiten de gemeente.
Tijdens de raadsvergadering van Abcoude Baam-
brugge in augustus 1912 merkt het raadslid 

Pompe op: 
“dat het vorige jaar op de kermis geen carous-
sel aanwezig was, alleen een luchtschommel en 
deze laatste acht spreker niet van zoo’n grote aan-
trekkelijkheid vooral voor de kinderen als een 
draaimolen. Spreker vraagt of daaromtrent geene 
betere regeling ware te treffen, zoodat er in het 
vervolg weder steeds als vroeger een draaimo-
len op de kermis zal zijn; volgens van Dam die 
hier vroeger stond, is deze wel bereid terug te 
komen. De Voorzitter antwoord dan dat aan gega-
digden de eisch gesteld wordt het staangeld voor 
een bepaalden datum te storten, dit geschiedt 
om zekerheid te verkrijgen, dat zij werkelijk zul-
len komen, omdat de Kermisweek alhier vooraf 
gaat aan of samenvalt met 31 augustus Konin-
ginnedag, wanneer overal feestelijkheden wor-
den gehouden en er dus naar caroussels e.d. veel 
vraag bestaat. Na storting zijn zij vrij om te komen 
met caroussel en luchtschommel, ofwel alleen met 
eerst genoemde. Voor dit jaar heeft nu weer geen 
betaling voor een draaimolen plaats gehad en dus 
zullen we het waarschijnlijk moeten doen met een 
luchtschommel. Intusschen zal de Voorzitter zijne 
aandacht aan de zaak wijden; mogelijk is er voor 
het volgende jaar iets op te vinden. Nog spreekt 
dhr Pompe de wenschelijkheid uit dat de verschil-
lende vermakelijkheden niet reeds Vrijdag worden 
afgebroken maar in elk geval moeten blijven staan 
tot Zaterdag. Zooals het tegenwoordig gaat is er 
vrijdagsavond reeds veel weg is? en dit verhoogt 
niet de gezelligheid, als men dien avond nog uit 
wil. De Burgemeester antwoordt dat hieraan moe-
ijlijk iets te doen zal zijn; de kramen enz. breken af 
omdat zij elders waarschijnlijk meer kunnen ver-
dienen dan hier, bovendien de eigenlijke kermis is 
dan afgelopen”.

Henricus Cornelius Pompe (1868-1925) was 
brood-, koek-, en banketbakker die zijn beroep 
uitoefende aan het Kerkplein. In het pand nr. 37 
waar als laatste bakker (Piet) P.H.M. Vermeij 
brood bakte. Hij was van 1911 – 1919 raadslid 
voor de gemeente Abcoude-Proostdij. Zijn zoon, 
Petrus Hendricus Pompe (1906-1967) zou later 
een van de liefhebbers van ons verleden zijn. Van 
zijn hand verscheen in 1966 het boekje: Abcoude 
door de eeuwen heen.
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