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De historie van een (voormalig) gemeentehuis: Stationsstraat 1, niet zomaar een
adres.
L.A.F. Godschalk
Inleiding
We schrijven het jaar
1910. Putten heeft weer
een burgemeester. Na het
vertrek van Mr. Willem
Roosmale Nepveu naar
Apeldoorn is drie maanden later in de vacature
voorzien. Bij Koninklijk
Besluit van 6 september
1910, nr. 32 is Mr. Jo-

Afb. 1. Pension Rustoord

hannes Arnoldus Vermeer, m.i.v. 1 oktober 1910 benoemd tot
burgemeester der gemeente Putten. In de gemeenteraadsvergadering van 22 september vindt de installatie plaats. Omdat de
gemeente niet over een ambtswoning beschikt voorziet de burgemeester zelf in woonruimte. Nadat hij enkele jaren onderdak
heeft gevonden in pension Rustoord 1
(Afb. 1) aan de Voorthuizerstraat, thans Achterstraat 1, wordt in
zijn opdracht een woning gebouwd op de plaats die nu bekend
staat als Stationsstraat 1. Over de historie van dat pand gaat dit
artikel, waarbij de aankoop en ingebruikname als gemeentehuis
in de jaren 1932/33 de hoofdmoot zal vormen.

1

Pension Rustoord wordt beheerd door Gerarda Anthonia de Mots-van Rooijen, die het logement voortzet
nadat haar man Jacob in 1898 is overleden. Het pension, dat ook bekend staat als hotel De Mots, krijgt later de
naam Op de Pol. In 1977 wordt het gesloopt en verrijst er op die plek een bankgebouw, dat thans in gebruik is
als accountantskantoor.
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Bouw herenhuis
Op 16 april 1914 verzoekt burgemeester Vermeer het college van
burgemeester en wethouders de
rooilijn vast te stellen die het mogelijk moet maken zijn plan om een
woonhuis te doen bouwen uit te
voeren. Op dezelfde datum ontvangt het gemeentebestuur een
brief van architect D. Kok jr. te
Harderwijk waarin hij, onder overlegging van een handgeschreven
beschrijving en een tekening van
het te bouwen pand een bouwvergunning aanvraagt. Nog dezelfde dag vindt behandeling in het college plaats, gelijktijdig met de
verzoeken van J. Haagswoud, G. Huisman en J. Timmer. Nadat
de voorzitter heeft meegedeeld dat “door den opzichter inzake de
woningwet geen bemerkingen zijn gemaakt, wordt besloten de
gevraagde vergunningen te verlenen, terwijl voor het bouwen van
het herenhuis vermeld onder nr. 4 nader de rooilijn zal worden
aangegeven.” Intussen heeft in ‘De Harderwijker’ van 8 april
reeds een advertentie (Afb. 2) gestaan dat op 17 april een aanbesteding zal plaatsvinden voor het bouwen van een Herenhuis
aan den Stationsweg te Putten. Op 16 oktober 1914 kan burgemeester Vermeer zijn woning betrekken (Afb. 3), waarin hij tot
zijn dood op 4 januari 1932 zal wonen.

Aankoop
door gemeente
Het sinds 1888
in gebruik zijnde
huis

gemeenteaan

de

Dorpsstraat

Afb. 3. De woning van burgemeester Vermeer
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(Afb. 4) is aan het eind van de jaren twintig te klein voor alle
diensten van de gemeente.
De gemeenteraad stelt een bedrag van ƒ 3.500,-- beschikbaar
voor een
verbouwing,
maar de begrotingscommissie
wijst er op
“dat het gemeentehuis
een oud,
slecht gebouwd huis
is waardoor
het jammer
Afb. 4 Gemeentehuis aan de Dorpsstraat van 1888-1933

is daar veel
geld aan te spenderen, te-

meer daar het ook maar een gebrekkige oplossing zou zijn.” De
commissie stelt voorts dat het voorkeur verdient naar een betere oplossing uit te zien. Omdat “het argument van de commissie
ingang vindt bij het college” en vanwege de financiële depressie
wordt de verbouwing nog niet uitgevoerd. Feit blijft dat het doorgaande verkeer van Nijkerk naar Ermelo zijn weg moet vinden
via de Dorpsstraat en de Harderwijkerstraat. “Op dagen dat huwelijken worden voltrokken vormen de voor het gemeentehuis
stilhoudende rijtuigen en automobielen een hinderlijke verkeersbelemmering.”
Dan doet zich een onverwachte omstandigheid voor. De voormalige burgemeesterswoning aan de Stationsweg komt te koop via
de executeur-testamentair van wijlen Mr. J.A. Vermeer, de heer
Dr. Th. C. Oudemans. Het college ziet hier een goede kans om
alle problemen rond de huisvesting van de secretarie tot een
eind te brengen en komt met een voorstel aan de gemeenteraad
om tot aankoop van het perceel grond met huis, schuur en tuin
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over te gaan voor een bedrag van ƒ 11.000,-- en de in het huis
aanwezige raamgordijnen, gaskronen en verder aanwezig meubilair aan te kopen voor de som van ƒ 150,-Als de gemeenteraad 2
zich over het voorstel buigt, krijgt hij te maken met een adres
van het bestuur van de Vereeniging Plaatselijk Belang (de huidige VVV). Het bestuur is van mening dat het voor een plaats als
Putten de voorkeur verdient dat het gemeentehuis zich bevindt
in de kom van het dorp.
Ook is men ervan overtuigd dat het aan te kopen perceel niet
dan met grote kosten zal zijn in te richten voor het beoogde doel,
omdat grote vertrekken ontbreken evenals een arrestantenlokaal
en een woning voor de conciërge. Gepleit voor afbraak van het
bestaande gemeentehuis en wederopbouw op dezelfde plaats met
terugdringing van de frontgevel. Tenslotte verzoekt men de gemeenteraad niet mee te gaan met het voorstel van B en W3.

Raadsvergadering 21 april 1932
Als het voorstel in de gemeenteraad aan de orde komt, wordt de
vergadering geschorst en krijgen de heren Van ‘t Klaphek, Van
der Zanden en Van de Camp gelegenheid om met de gemeenteopzichter de situatie van het oude gemeentehuis op te nemen.
Na heropening houdt de voorzitter een uitvoerig betoog waarin
hij nog eens alle redenen opsomt die tot het voorstel van het college hebben geleid. Slechts de ligging noemt hij een zwak punt,
maar hij wijst op vergelijkbare situaties in de gemeenten Nijkerk
en Nunspeet. Door de gemeenteopzichter is een verbouwingsplan
opgesteld. De kosten worden geraamd op ƒ 4.000,--, waarbij zijn
inbegrepen het bijbouwen van woonruimte voor de conciërge,
een kluis en een arrestantenlokaal. Alles overwegende hebben B.
en W. de moed om “in deze slechte tijden met dit voorstel te dur2

3

De raad telt de volgende 13 leden: B.H. Staal, J. van de Camp, J.H. van den Brink, G. van der Zanden, L. van
Dam, W. van Ganswijk, G. Evers, J. van de Craats, C. van ‘t Klaphek, A. van Malestein, H. van der Poll, H.
van ‘t Zand en Jhr. Dr. J.M. van Haersma de With. De twee laatsten zijn tijdens deze vergadering afwezig.
Voorzitter is burgemeester Jhr. M.L. van Geen, gemeentesecretaris is de heer J. Schipper.
Het op gezegeld papier (30 cent) gestelde adres is ondertekend door A. Veefkind jr., Amsing, J.G. de Mots en
H. van Winkoop en gaat vergezeld van een handtekeningenlijst.
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ven komen.” De voorzitter noemt het plan niet volmaakt, maar
wel een goedkope oplossing. Verbouw van het bestaande gemeentehuis noemt hij geen, of slechts een gebrekkige oplossing,
die bovendien onevenredig meer zal kosten dan de oplossing die
het college voorstelt. Daar komt bij dat het probleem van de verkeersstremming blijft.
De tegenstanders van het voorstel geven zich niet direct gewonnen. De bezwaren blijven zich richten tegen de plaats buiten het
centrum en het feit dat verbouwingen altijd duurder uitvallen
dan voorzien. De heer Van Dam leest een verklaring voor, mede
namens de heer Van Haersma de With. Hij voegt aan de genoemde bezwaren nog toe dat men tevreden moet zijn met wat
men heeft en dat er van de zijde van de inwoners geen klachten
zijn over de behuizing van de secretarie. Spreker wijst erop dat
achter het bestaande gemeentehuis nog voldoende ruimte is om
uit te breiden. Wijziging in de “thans zo gunstige ligging van het
gemeentehuis acht hij niet in het belang der gemeente en zal de
aankoop ten zeerste bejammeren.”
Ook de heer Van der Zanden toont zich een fel tegenstander van
de plannen. Hij pleit voor uitstel tot betere tijden (het is crisistijd) maar de voorzitter repliceert dat alles dan ook weer duurder
is.
De heer Van ‘t Klaphek is voorstander van het plan. Hij verwacht dat de gemeente binnen twintig jaar zal groeien naar
10.000 zielen 4 en wijst erop dat verbouwing van het bestaande
gemeentehuis ook duur is. Hij spreekt over een mooi gebouw, de
ligging vindt hij geen bezwaar en zeker niet opwegen tegen het
opheffen van de verkeersoverlast op de huidige locatie. De heer
Van der Zanden doet nog een laatste poging het tij te keren en
wijst erop dat de vereniging Plaatselijk Belang, als er meer tijd
was geweest wel 1.000 handtekeningen had kunnen ophalen en
4

Op dat moment telt Putten zo’n 7.300 inwoners. Het verwachte aantal van 10.000 zal overigens al in 1944
worden bereikt
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hij denkt dat slechts 10% van de bevolking voor het plan is.
Bij stemming, blijkt de heer Van der Zanden de enige te zijn die
tegen stemt. Wie denkt dat hiermee de kous af is, vergist zich,
want de gemeenteraad zal zich niet lang daarna nog eens over
het voorstel buigen.

Verdaging goedkeuring
De vereniging Plaatselijk Belang laat het er namelijk niet bij zitten en richt zich tot het provinciebestuur. Gedeputeerde Staten
verdagen de beslissing en stellen het adres in handen van de
gemeenteraad met verzoek om bericht en raad. Daarom staat de
aankoop van de voormalige burgemeesterswoning op 1 juni 1932
opnieuw op de raadsagenda. Eigenlijk komt dat het gemeentebestuur wel goed uit, want inmiddels is bekend dat er een nieuwe
verkeersweg is geprojecteerd, waardoor de aan te kopen woning
nu aan een kruispunt van twee hoofdwegen komt. “Bovendien
zal een groot gedeelte van de tuin door het Rijk moeten worden
gekocht” wat, aldus de voorzitter tijdens de behandeling, “ook al
weer een vermindering der lasten betekent.” Het college stelt
voor het adres voor kennisgeving aan te nemen.
De heer Van der Zanden is nog steeds niet overtuigd. Dat het
gemeentehuis nu gunstiger komt te liggen ziet hij niet in. “Bovendien” zo voert hij aan “vervalt nu het argument van de verkeersstremming omdat de Dorpsstraat door de aanleg van de
nieuwe verkeersweg ontlast wordt.” In een laatste poging het besluit terug te draaien stelt hij voor aan G.S. te verzoeken een
commissie van deskundigen te benoemen, die deze zaak onderzoekt en de raad dient van advies. De voorzitter: “Dat getuigt
dan van weinig consideratie tegenover het besluit van de raad.”
Van der Zanden ziet het juist als steun voor de raad ten opzichte
van de bevolking van Putten. Naar zijn mening wordt in het dorp
namelijk niet veel voor het plan gevoeld. Daarmee vindt hij de
heer Evers tegenover zich, die niets om de ingezamelde handtekeningen geeft. “Als wij met een adres gingen voor het nieuwe
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gemeentehuis, dan kregen we ook wel 1000 handtekeningen,
misschien wel 1500.”
De heer Van Haersma de With handhaaft zijn bezwaren. Hij respecteert echter het in grote meerderheid genomen raadsbesluit
en steunt daarom het voorstel van B. en W. Hij zegt het echter
billijk te vinden als de hier levende bezwaren ook aan G.S. worden meegedeeld.
De heer Van Dam heeft het moeilijk. In de eerdere vergadering
heeft hij voor gestemd, wat niet gemakkelijk voor hem is geweest. Hij wijst op de zware tijd waarin men op dat moment leeft
en voorziet daarin voorlopig nog geen verandering. Het te besteden geld is volgens hem, met het oog op de toenemende werkloosheid, wel anders te gebruiken. De heren Van der Poll en
Staal betogen dat het voorstel juist uit zuinigheidsoverwegingen
is ingegeven.
De heer Van der Zanden sympathiseert met het gesprokene door
de heer Van Dam. Hij pleit indringend voor uitstel van het besluit. Hij wijst daarbij nogmaals op de (te) kleine vertrekken, bijvoorbeeld de raadszaal waardoor ook de pers een ongunstiger
plaats krijgt, wat hij ongewenst acht. Bij dat argument krijgt hij
de steun van de heer Van Haersma de With. De discussie gaat
nog enige tijd door, maar er worden geen nieuwe argumenten
aangevoerd. Tenslotte brengt de voorzitter het voorstel om het
adres voor kennisgeving aan te nemen in stemming. De heren
Van Dam, Van ‘t Zand en Van der Zanden stemmen tegen. De
voorzitter zegt toe bij het antwoord aan Gedeputeerde Staten ook
de notulen van de beide vergaderingen te zullen overleggen. In
een uitvoerige brief zet de burgemeester bovendien alle voors en
tegens nog eens op een rijtje. Voor het provinciaal college wegen
de voordelen echter tegen de nadelen op want op 6 juli 1932
volgt de goedkeuring van het raadsbesluit, vergezeld van een
aanbeveling “ten aanzien van de berging van het archief in het
nieuwe gemeentehuis in overleg te treden met den Rijksarchiva-
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ris, Inspecteur der archieven van gemeenten en waterschappen
in Gelderland.”

Verbouw en inrichting
Op 30 augustus 1932 behandelt de gemeenteraad het door de
gemeenteopzichter A.J. Gerards ontworpen verbouwingsplan
voor het nieuwe gemeentehuis (Afb. 5). Voor degenen die het
huis niet kennen is dat een droge opsomming. Voor ‘bewoners’
van het (anno 2002 reeds lang weer oude) gemeentehuis komen
herinneringen tot leven 5. B en W stellen voor de linker kamer te
verbouwen tot secretarie waarbij de serre als wachtkamer kan
dienen, voorzien van gasverwarming. De kamer er achter wordt
burgemeesterskamer. De andere voorkamer wordt secretariskamer, daarachter de wacht- en bodekamer. De keuken blijft beschikbaar voor de bode, terwijl voor hem een woonkamer wordt
bijgebouwd. Achter de gang wordt een archiefkluis gebouwd van
3 x 4 meter. De kluisdeur kan van de oude spaarbank worden
overgenomen. Op de bovenverdieping worden de slaapkamers
verbouwd tot raadszaal, vergaderkamers en een tekenkamer
voor de opzichter. De badkamer wordt ingericht als kadasterruimte. De totale verbouwingskosten worden geraamd op ƒ
4.100,-- en worden door het college niet buitensporig hoog geacht.
Hoewel de heer Van der Zanden zijn bezwaren blijft houden kan
hij zich in deze verbouwingsplannen vinden. Hij vraagt of over
de archiefkluis overleg is geweest met de Rijksarchivaris. De
voorzitter antwoordt dat deze hier is geweest en zich geheel met
de plannen kan verenigen. Overigens is hij blij met de lof uit de
mond van de heer Van der Zanden. Deze vraagt nog wel of het
niet gewenst is enige tijd te wachten met de verbouwing zodat
het huis nog tijdelijk verhuurd kan worden. De voorzitter voelt
daar niets voor want de bezwaren van het oude gemeentehuis
5

De in het plan genoemde raadszaal van 10,90 x 4,60 meter is later in gebruik als secretarieafdeling Interne
Zaken. De schrijver van dit artikel heeft nog een aantal jaren in dit vertrek gewerkt samen met nog zeven collega’s, die ieder een eigen bureau hadden, temidden van vijftien 4-ladige archiefkasten en ander meubilair.
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blijven bestaan. De raad besluit tenslotte conform het voorstel.
De aanbesteding van de verbouwing heeft plaats op 19 september. Het metsel- en timmerwerk wordt gegund aan J. van den
Brink, het loodgieterswerk aan B. de Bruin en het schilderwerk
aan A. Ernsten. In de maanden daarna wordt tot inrichting
overgegaan. Enkele prijzen:
De archiefstellingen in de kluisruimte worden geleverd voor ƒ
245,--.
De parketvloer wordt gelegd voor ƒ 5,10 per m 2 .
Een vier persoons schrijfbureau kost ƒ 220,--.
Een eenpersoons schrijfbureau komt er voor ƒ 65,--.
Bureaustoelen zijn voor ƒ 10,-- leverbaar.
De raadszaal wordt compleet gemeubileerd voor ƒ
375,--.

Afb. 5 De
situatie voor
en na de
verbouwing
tot gemeentehuis

Opening
Op 11 mei 1933 is het eindelijk zover. Het nieuwe gemeentehuis
wordt plechtig in gebruik genomen tijdens een raadsvergadering,
waar onder anderen ook tegenwoordig zijn de Commissaris van
de Koningin in de provincie Gelderland Baron van Heemstra,
burgemeesters van omliggende gemeentes, de Opperhofmaarschalk van H.M. de Koningin Jhr. Van Boreel van Oldenaller,
verschillende notabelen als Dr. Th. C. Oudemans, Notaris Neervoort, Ds. Holland, Ds. Wolthers, Ds. De Jager, de doctoren
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Groenevelt, Vonk en Lekkerkerker, de hoofden van de openbare
lagere scholen A. Endema en F. Wallet, de gemeenteambtenaren,
de gemeenteveearts de heer Vervoorn, waarvan velen met hun
dames. Ook zijn er verschillende vertegenwoordigers van verenigingen.
Burgemeester Jhr. M.L. van Geen opent de vergadering en heet
de aanwezigen hartelijk welkom. Hij schetst de geschiedenis van
de totstandkoming van het nieuwe gemeentehuis en eindigt het
betoog met het een verstandige daad van de raad te noemen dat
“hij deze gelegenheid, om tot de stichting van een nieuw gemeentehuis te komen, niet ongebruikt voorbij heeft laten gaan, niettegenstaande de ongunstige tijdsomstandigheden. Moge dit inderdaad door de uitkomst bewaarheid worden, en moge Gods
onmisbare zegen op de voor de gemeente Putten zoo belangrijke gebeurtenis rusten,” aldus de voorzitter.
Ook de Commissaris van de Koningin haalt de slechte tijden aan waarin ons land en volk verkeren. “Maar
terwijl in andere landen vrijheden
worden beknot heeft Nederland nog
de constitutionele rechten in Rijk,
Provincie

en

Gemeente.

Daarom

moeten we dankbaar zijn en is er
plaats voor ingetogen vreugde. In een
gemeentehuis ligt als het ware de
polsslag der gemeente. Men begeeft
zich daarheen bij geboorte, huwelijk
en sterven. De Raad beslist hier over
het wel en wee der Gemeente.” De
Commissaris eindigt met de wens dat
men steeds zal bedenken dat Gods
zegen op al het werk nodig is.

Afb 6.
Het raadsbesluit van de gemeente Ermelo
inzake de voorzittershamer
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Hierna spreken wethouder Van der Poll en raadslid L. van Dam.
De laatste kan geen felicitatie brengen op het nieuwe gemeentehuis. Hij is wat somber gestemd. Spreker herinnert eraan dat
oud burgemeester Vermeer in dit huis is overleden, wat voor de
aanwezigen iets te zeggen heeft. Het oude gaat voorbij. Hij heeft
het voorrecht gehad ruim 40 jaar in het oude gemeentehuis te
hebben vertoefd. Alles schokt thans. Eén fundament blijft, namelijk de dood van Jezus Christus. Hij wenst dat allen dit mogen ondervinden. Namens de gemeentes uit de omgeving spreekt
burgemeester Mackay van Ermelo. Uit naam van de gemeente
Ermelo overhandigt hij een voorzittershamers (Afb. 6) met een
zilveren plaat, waarin gegraveerd staat: Een goede buur - beter
dan een verre vriend. 6
Na afloop van de vergadering verspreiden de aanwezigen zich in
het gebouw en de zeer fraaie tuin, waar tevens een kop thee, een
glas wijn en een sigaar worden gepresenteerd. Allen zijn vol lof
over de prachtige inrichting van het gebouw en de degelijke
meubilering.

Verbouwingen
en uitbreidingen
Reeds na enkele jaren blijkt het gemeentehuis te klein
en wordt al nagedacht over de stichting van een nieuw
Afb. 7. Het gemeentehuis nadat de serre is gesloopt.

gemeentehuis. Om
die reden worden ver-

bouwingen uitgesteld. Na de Tweede Wereldoorlog is het pro6

Deze hamer is heden ten dage nog in gebruik als voorzittershamer tijdens de raadsvergaderingen. Ook vermeldenswaard is het geschenk van H.B. Amsing, een ontvangstregister met Osmia Supra Vulpen “voor de
teekening van dat register en om deze in het vervolg te gebruiken bij de teekening van het Presentie-Register
Uwer raadsvergaderingen.”
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bleem nog even nijpend maar voorziet het gemeentebestuur, “gelet op de huidige omstandigheden dat nieuwbouwplannen de
eerste tien jaar niet verwezenlijkt kunnen worden.” Nadat eerst
de herstelwerkzaamheden van een bominslag op 1 december
1944 zijn uitgevoerd, wordt toch besloten tot een verbouwing
over te gaan die in 1947 gerealiseerd is. De serre wordt gesloopt
(Afb. 7) en er vindt uitbouw plaats met één lokaliteit en een loketruimte. Ook vinden er nog wat interne verbouwingen plaats.
De verbouw wordt uitgevoerd door de fa. Bos voor ƒ 7.950,-terwijl de heer H. Sonnenberg het schilderwerk voor zijn rekening neemt voor de prijs van ƒ 775,--. In 1948 wordt een centrale verwarmingsinstallatie aangelegd.
Eveneens in dat jaar wordt het voormalige politiebureau, dat
naast het gemeentehuis staat, verbouwd tot kantoorruimte voor
Sociale Zaken. De arrestantencellen worden gesloopt en als
werk-vertrek in gebruik genomen. De bouw wordt opgedragen
aan de combinatie Kiks en Van den Brink voor ƒ 4.975,-- terwijl
Chr. Schut tekent voor het glas- en verfwerk à ƒ 442,--. In de
jaren vijftig wordt veel gedacht en gesproken over een nieuwe
verbouwing. In 1955 verhuist de afdeling Financiën naar een
houten noodgebouwtje en aan het eind van het decennium is er
een houten gebouw voor de afdeling Bevolking gerealiseerd. Er
komt een tekenkamer op zolder en de raadszaal wordt zo heringericht dat een groot gedeelte kan worden gebruikt voor trouwerijen en commissievergaderingen, terwijl een klein deel als kantoorruimte wordt gebruikt. Kosten, inclusief nieuw meubilair f.
21.000,--.
In 1963 wordt opnieuw voor f. 35.000,-- aan het gebouw veranderd. En dat terwijl in 1959 al besloten is dat er een nieuw gemeentehuis moet komen. De raadsleden Van Westing (Vooruitgang), Sterrenburg (VVD) en Renes (CH) stemmen dan ook tegen.
In 1964 wordt de kantoorruimte voor Sociale Zaken uitgebreid.
“Weer ƒ 11.400,--” verzuchten enkele raadsleden. In 1968 gaat
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de raad morrend akkoord met de uitbreidingsplannen voor de
afdelingen Bevolking en Algemene Zaken. In datzelfde jaar verhuist de afdeling Sociale Zaken naar een ruimte in de Eierhal,
waardoor de vrijkomende vertrekken in gebruik genomen kunnen worden door de afdeling gemeentewerken, die ook al enkele
jaren in een noodgebouw bivakkeert, wat in 1970 opnieuw wordt
uitgebreid.
Als gemeentebode Van Dijkhuizen in 1974 de conciërgewoning 7
verlaat, wordt de woonkamer in gebruik genomen door onderwijsambtenaren en wordt de echtelijke slaapkamer verbouwd tot
spreekkamer voor wethouder G. van Wijncoop. Onder de ambtenaren doet dan het grapje de ronde dat een SGP-wethouder is
aangetroffen in de slaapkamer van ‘vrouw bode’ 8. Ondertussen
zijn ook de plannen voor een nieuw gemeentehuis verder ontwikkeld. Op 25 augustus 1959 wijst de gemeenteraad een terrein aan de Papiermakerstraat aan tussen de school en de Eierhal9. Het zal uiteindelijk tot 1978 duren voordat het nieuwe gebouw officieel zal worden geopend.

Verkoop
Als het (inmiddels) oude gemeentehuis is ontruimd wordt het
verkocht. Op 6 april 1978 besluit de gemeenteraad het pand
voor de prijs van ƒ 650.000,-- te verkopen aan de Vereniging
Christelijk Blindentehuis ‘Sonneheerdt’ te Ermelo. Het gebouw
wordt verbouwd tot een gezinsvervangend tehuis voor visueel
7

Vanaf de ingebruikname als gemeentehuis in 1933 heeft een bode-conciërge ingewoond. Van 1933-1935 was
dat Teunis van der Zande met zijn vrouw Breunisje Doppenberg, van 1935-1952 Lubbertus van Pijkeren met
Cornelia Kleijer en van 1952-1974 Rikkert van Dijkhuizen en Hendrika Aalten.

8

Hoewel Rikkert van Dijkhuizen als gemeentebode in dienst van de gemeente is, voert zijn vrouw het beheer
over de koffie- en theevoorziening voor de ambtenaren. Het echtpaar wordt aangesproken met respectievelijk
'bode' en 'vrouw bode'. Degenen die in die tijd op de secretarie werkten herinneren zich nog al te goed de ijzeren frequentie die werd gehanteerd bij het innen van de maandelijkse rijksdaalder en het strikte toepassen van
de weinige uitzonderingsregels bij ziekte en vakantie.

9

De gemeenteraad bestaat op dat moment uit 15 leden, t.w. de heren L. van den Brink, H. van de Kamp, M.
van Meerveld, W. van den Hazel, P.M. van Westing, A. Evers, J. Renes, G. Boute, G. Beernink, H. Schipper,
D. Kuiper, J. Mulder, J.W. Keemink, A. Nijburg en J. Nijenhuis. Voorzitter is burgemeester Jhr. Mr. W.F.
Quarles van Ufford, gemeentesecretaris B. van 't Riet. Uiteindelijk zal de Eierhal gesloopt worden en het gemeentehuis op die plaats verrijzen.
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gehandicapten. In oktober 1982 vestigt zich een twintigtal bewoners samen met groepsleiders en huishoudelijke medewerkers
in het pand. In 1983 vindt de officiële opening plaats door burgemeester A.J. Berkhout.
In 1994 gaat het gebouw weer in andere handen over. In december van dat jaar wordt het betrokken door Frans en Annie Buter
die er namens de stichting Filippus een woongemeenschap (De
Hoeksteen) leiden om mensen die vastgelopen zijn tijdelijk onderdak te geven en hen te helpen de dagelijkse draad van het
leven weer op te pakken. Zij wonen er tot maart 1998.
Op 3 juli 1998 vestigen Eddy en Ineke van de Berg-Louw zich
aan de Stationsstraat 1 en komt er een praktijk voor natuurgeneeswijze. Op 4 oktober 2001 besluit de gemeenteraad het pand
weer terug te kopen. In overleg met de Woningstichting Putten
en het Woon- en Zorgcentrum De Schauw worden thans plannen
ontwikkeld voor realisering van zorgappartementen.
Bronnen
- Gemeentearchief Putten;
- Archiefblok 1800-1940: Notulen gemeenteraadsvergaderingen.
(Van de raadsvergadering van 11 mei 1933 is geen verslag opgemaakt. Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van de
uitgebreide verslaglegging van deze vergadering in het Puttens
Nieuwsblad.)
-

Archiefblok 1940-1975: dossiers -2.07.354.1 (1-4) Gemeentehuis en -2.07.51 Notulen gemeenteraadsvergaderingen.
+++

