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De Post In Putten
Gerrit Buter
Na het in werking treden van de Postwet 1850 werd in Putten op
1 september 1850 een hulppostkantoor gevestigd met aan het
hoofd een brievengaarder. De eerste brievengaarder is G. van
Zevenbergen geweest.
Vóór 1850 (vanaf 1801) gold de Franse postwet en geschiedde
het vervoer onder andere met postkoetsen. Het verschuldigde
tarief moest bij een ontvanger worden betaald. Van Zevenbergen
is in circa 1848 in dienst getreden en zal dus ook ontvanger zijn
geweest. Het schijnt dat P.J. Heijblom, notaris alhier, dat vóór
hem is geweest.
Van Zevenbergen werd op 1 juli 1859 opgevolgd door C.C.
Küpfer, een gepensioneerde luitenant uit den Haag. Aanvankelijk was het postkantoor, waar de postkoetsen aankwamen, gevestigd in de Poststraat in het pand waar nu drogisterij Doornbos huist. Later was dat in het woonhuis van Küpfer. Dat hij
niet tevreden was met de behuizing, bleek uit een schrijven van
de inspecteur der posterijen aan de gemeente om voor een betere
huisvesting te zorgen. Men huurde toen het pand van de familie
Knoppersen in de Dorpsstraat.
Op 1 oktober 1882 werd Küpfer opgevolgd door mejuffrouw H.C.
Schoondermark, schoonzuster van de heer W.J. Prins, gemeenteopzichter/architect. Later ging zij naar Ermelo en werd toen
opgevolgd door mevrouw Prins.
Vanaf 1 augustus 1900 werd G. van de Bos uit Ermelo benoemd
tot brievengaarder. Hij was gehuwd met onze gemeentevroedvrouw, mejuffrouw W.E. van Binnendijk en woonde aan de
Dorpsstraat in het huis van de Spaar-en Bewaarbank (op de
plaats van het huidige postkantoor). Op 1-12-1903 werd het
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hulppostkantoor gepromoveerd tot hoofdpostkantoor en werd
J.A. Rijser benoemd tot directeur, wat hij bleef tot 6-11-1910.
Na een vacature van enkele maanden, werd van 16-1-1911 tot
16-9-1913 de heer J. Schipper directeur van het postkantoor en
daarna tot 1-8-1925 directeur van de posterijen, telegrafie en
telefonie (P.T.T.). Het gebouw werd gehuurd van de Spaar- en
Bewaarbank, maar werd in 1920 door het rijk aangekocht.
Na een vacante periode van 5
jaar kwam op 16-1-1930 de
heer R.P. Goudschaal; hij bleef
directeur tot 1-7-1932. Toen
werd het hoofdkantoor weer
een hulpkantoor onder leiding
van de heer Roelofsen. Op 1-21944 werd het weer een hoofdkantoor en werd de heer J. Renes de nieuwe directeur tot
zijn overlijden in 1965. Daarna
werd dat de heer C.H. Schumacher tot 1-12-1984 en nadien was dat tot ca.1990 de
Postkantoor in de Dorpsstraat omstreeks

heer M. Renes.

1905 (eerste twee panden rechts). Het

Naast de post had men nog de

vierde pand is het toenmalige gemeentehuis.

telegraaf en later de telefoon.
Telegraferen was vanaf 1871

mogelijk bij de Spoorweg maatschappij. Vanaf 19-5-1902 werd
telegraferen mogelijk in het nieuwe kantoor dat in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat werd gevestigd. Hiervoor had men een
kantoorhouder en een telegrambesteller nodig. De kantoorhouder werd J.G. Diepenhorst, ambtenaar, en de telegrambesteller
werd Gijs Slot, schoenmaker.
Als

plaatsvervangers

voor Diepenhorst werden veldwachter

Groeneveld en mejuffrouw Reina Slot (zuster van Gijs Slot) benoemd. De heer Diepenhorst trouwde met Reina Slot en is later
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onder

andere

Giessen-

Nieuwkerk. Op 31-1-1907 werd het telegraafkantoor overgebracht van het gemeentehuis naar het postkantoor.
Telefoneren kon men pas vanaf 1909, want op 19-1-1909 werd
in Putten een hulptelefoonkantoor gevestigd.
Er waren op dat moment 4 abonnees, te weten:
Telefoonnr.
1:

J.W. van Rossem, stalhouder

2:

J. van Dam, stalhouder

3:

Dr. M.C.G.Middelburg, geneesheer-directeur vh sanatorium.

4:

S.K. van de Meij, directeur van de boterfabriek aan de
Spoorstraat.

De P.T.T. is nu compleet, want naast het postkantoor had men
nu hulpkantoren voor de telegraaf en telefoon. En op 16-9-1913
telde Putten volledig mee, doordat de status van hulpkantoor
werd gewijzigd in Rijkstelegraaf- en telefoonkantoor. Aardig is
nog om te vermelden hoe het postkantoor en de gemeente Putten
in 1910 stonden geregistreerd bij het Hoofdkantoor van de P.T.T:
“Het gebouw behoort aan de Spaarbank en is op goede stand gelegen. De woning bevat beneden 1 kamer met keuken, boven 3
grote en 2 kleine kamers en een zolder met een meidenkamertje.
Een lieve, vriendelijke, nogal flinke tuin. Personeel: 1 directeur, 1
klerk, 5 bestellers. Verlichting door petroleum. Drinkwater sterk ijzerhoudend. Onderwijs: Lager en meer uitgebreid lager onderwijs.
Godsdienst:

Ned.Hervormd

(streng

orthodox).

Kerken

voor

Ned.Herv., Geref. en R.K. Belasting: hoofdelijke omslag ongeveer
1½ %. Verder: weinig conversatie, mooie wandelwegen. Gezondheidstoestand is goed, levensstandaard gewoon. De bevolking is
geschikt. Geen handel.”

Bronnen:
* De heer C.H. Schumacher
* PTT-archief
* Putten in de oude tijd, J.W. Keemink
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