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12e jaargang no. 4 December 1976 

GESCHIEDENIS VAN DE POSTERIJEN TE WOERDEN door CJ.W. Gravendaal 

De aanstaande verplaatsing van het postkantoor te Woerden van de Utrechtsestraatweg naar de Rijn
straat leek een goede aanleiding om eens iets van de postale activiteiten uit het verleden te publiceren. 
Het bureau geschiedenis van de Centrale Directie van de PTT was hierbij zeer behulpzaam waarvoor 
wij erg dankbaar zijn. 
Woerden lag van ouds aan de postverbinding van Utrecht met Holland. De dienst werd reeds in 1590 
zo regelmatig uitgevoerd, dat besloten werd hiervan ook voor de verzending van regeringsbrieven van 
's-Gravenhage op Utrecht gebruik te maken. De exploitatie geschiedde in het begin door par
ticulieren, die hiervoor een recognitie aan de stad Utrecht betaalden. 
Op 18 juni 1708 besloot de stad echter de posterijen, bij het overlijden van (beide) postmeesters, aan 
zich te trekken, wat in 1714 en 1721 geschiedde. Ofschoon Woerden in Holland was gelegen, ver
pachtte de stad Utrecht de posterijen ervan. 
De aanstelling van de commies, van 9 april 1736, luidde als volgt: 

„De Heeren Borgern, der stad Utrecht, en gecomd. als Directeurs van de Posterije, stellen bij dee-
sen aen Thomas van Schuijlenburgh tot haeren Commis van de Posterije tot Woerden omme de 
Utrechtse postbrieven daer of daeromtrent geadresseert te bestellen de porten te ontvangen, en 
vorder te besorgen alles als behoorlyck is, mits jaerlijcks aen Posterije deser stad voor een recog
nitie te betaelen de some van eenhondert en sestig guldens, en voorts sig reguleerende nae orders 
daeromtrent gemaekt oft nog te maeken, actum Utrecht den 9. April 1736. In kennis van mij, get. 
v. Harscamp". 

Spoedig nadat de posterijen in Holland in de handen van het Gewest waren gekomen (1752), trachtte 
dit o.a. het kantoor Woerden onder zijn beheer te krijgen, waarin het in 1762 slaagde. Bij het desbe
treffende contract werd o.a. bepaald, dat Utrecht dagelijks de brieven zou brengen en halen te Alphen 
en dan tegelijker tijd de pakketten voor Woerden kosteloos zou vervoeren. Het kantoor te Woerden 
kwam in dit jaar onder het entre-postkantoor voor de Hollandse posterijen, dat Holland buiten de 
Wittevrouwenpoort te Utrecht in genoemd jaar had opgericht. 
Bij Staatsbesluit van 1 Mei 1806 werd bedoeld entre-postkantoor opgeheven en bij het kantoor 

W O E R D E N . Oostditti en Postkantoor, 
UMR. Firma D, Kraajjenbrink, Woerden. 
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Utrecht gevoegd, onder welk kantoor Woerden toen kwam te ressorteren. Deze toestand duurde tot de 
reorganisatie van 1 October 1815, waarbij Woerden een zelfstandig postkantoor werd. 
Vermeldenswaard is zeker nog dat het sinds 1778 verschijnende nieuwsblad de „Zuid-Hollandsche 
Courant" werd uitgegeven bij Rijk Paling Willemsz. in 't POST-COMPTOIR te WOERDEN." 
De naam Paling zal nog geruime tijd aan het postkantoor verbonden blijven, want van 26-12-1848 tot 
16-7-1878 is L. Paling Jz. directeur. Volgens het „Nederlandsch jaarboekje der Posterijen voor 1849" 
door S. Gille Heringa had Woerden een dilligence-verbinding met Alphen (vertrek uit Alphen te 9.15 
uur en aankomst te Woerden om 10.50 uur) en passeerde de postillon tussen Utrecht en Leiden/'s-
Gravenhage deze plaats op de heenweg-om 1.15 uur en op de terugweg om 19.22 uur. 
Het postkantoor was toen gelegen in de Hofstraat. In 1832 werd bij Koninklijk Besluit, in plaats van 
de overleden postmeester, benoemd diens weduwe A. van der Linden-Lem. 
Op 15 november 1872 deelde de Minister van Financiën aan Burgemeester en Wethouders mede, dat 
de heer A.M. Beijerman, notaris, zich bereid had verklaard een post- en telegraafkantoor met ambts
woning te doen bouwen en op nader overeen te komen voorwaarden aan het Rijk te verhuren. De 
Minister wilde dit aanbod in overweging nemen, indien de gemeente de kosten verbonden aan de 
instandhouding van het telegraafkantoor voor haar rekening wilde nemen. Deze kosten bestonden uit 
een bijdrage van ƒ 50,— per jaar in de huur van het gebouw en het waarborgen van een opbrengst van 
ƒ 800,— per jaar voor de telegraafdienst. De Raad had tegen het eerste geen bezwaar doch wel tegen 
het waarborgen van een opbrengst van ƒ 800,—. De Minister stelde dit echter als uitdrukkelijke voor
waarde, zich daarbij beroepende op het K.B. van 17 aug. 1870 waarin o.a. deze voorwaarde werd ge
steld voor de stichting van rijkstelegraafkantoren in plaatsen niet verder dan 5 km van een rijkstele-
graaflijn gelegen en waar geen telegraafkantoor van een bijzondere onderneming bestond. Daar te 
Woerden reeds een telegraafkantoor op het station van de Rhijnspoorweg was, bestond voor het Rijk 
geen verplichting ter plaatse een telegraafkantoor te vestigen. Bij zijn besluit van 20 december 1872 
aanvaardde de Raad de beide gestelde voorwaarden. 
In de loop van 1873 verrees, voor rekening van de heer Beijerman, het nieuwe postkan-
toor/telegraafkantoor in de Hofstraat, nu Voorstraat 62, waar van Wijk thans gevestigd is. In het 
voorjaar van 1874 werd het kantoor geopend. 
In 1875 moest de gemeente ƒ 277,25 op de telegraafdienst bijpassen. Daar dit bezwaarlijk was, werd 
het garantiebedrag tot ƒ 600,— verlaagd. Ook nu moesten nog kleine bedragen worden bijgepast. 
Eerst in 1890 behoefde geen bijbetalingen meer door de gemeente te geschieden, daar de opbrengst de 
ƒ 600,— overschreed. 
Tot 16 juli 1878 was er een afzonderlijke directeur voor het telegraafkantoor, achtereenvolgens W.G. 
van Eymeren, A. van Pesch, J J. Hogeweg en H.J J. Jansen. 
Tengevolge van de toename van het verkeer was de huisvesting in de Hofstraat in 1880 te klein ge
worden. In verband hiermede werd het post- en telegraafkantoor met ambtswoning overgebracht naar 
een groter perceel, aan de Rijn, wijk B nr 45 waar thans de R.K. kerk staat. De eigenaar, mr. Bredius 
kwam een huurprijs overeen van ƒ 550 — per jaar. In december 1888 werd het pand aan het R.K.kerk-
bestuur verkocht. Met ingang van 1 februari 1890 werd aan het Rijk de huur opgezegd. Opnieuw 
moest er naar een geschikt onderkomen voor de dienst worden gezocht. 
De gemeenteraad nam in 1887 het besluit een nieuw raadhuis te bouwen en het oude aan het Rijk ten 
geschenke aan te bieden onder voorwaarde dat het zou worden gerestaureerd en een openbaar gebouw 
zou blijven. Het Rijk aanvaardde dit geschenk en bestemde het aanvankelijk voor de onderbrenging 
van het post- en telegraafkantoor. Bij nader onderzoek bleek het gebouw zich beter te lenen voor de 
huisvesting van het kantongerecht. Het Rijksgebouw aan de Oostdam, waarin het kantongerecht 
gevestigd was kon dan tot post- en telegraafkantoor met ambtswoning worden ingericht. 
Op aandrang van het R.K.kerkbestuur werd het huurgebouw eind October 1890 verlaten en het Rijks
gebouw betrokken, hoewel de verbouwing door aannemer B. Karsdorp nog niet geheel gereed was. 
De gemeenteraad en vele ingezetenen hadden intussen bezwaar gemaakt tegen de ligging van het kan
toor aan de Oostdam. Zij wezen er op, dat het buiten de bebouwde kom van de gemeente lag! De nu te 
realiseren vestiging in de Rijnstraat hadden zij zeker toegejuicht. 

Ten gevolge van de uitbreiding van het aantal bestellers was het in 1902 noodzakelijk geworden tot 
vergroting van de bestellerskamer over te gaan. Aangezien het kantoor hiervoor ingrijpend verbouwd 
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moest worden, wilde men van deze gelegenheid gebruik maken om het gebouw zodanig in te richten, 
dat het in de eerstvolgende jaren in de behoeften van de dienst zou voorzien. Om dit te bereiken diende 
het gebouw van een TELEFOONKAMER, EEN TELEFOONCEL, een open lokettenfront en een 
tweede dienstprivaat te worden voorzien. 

De uitvoering van het werk werd aan de laagste inschrijver, A. van den Berg te Woerden gegund. 

Als gevolg van de toeneming van het verkeer begon er in 1912 gebrek aan ruimte te ontstaan in het 
kantoorlokaal en de wachtkamer. Om hierin verbetering te brengen moest een verbouwing plaats vin
den. De Rijksbouwmeester ontwierp hiervoor een plan, waarin het volgende werd opgenomen: a) ver
lenging van de bestellerskamer en verplaatsing van de scheidingsmuur tussen deze kamer en het kan
toorlokaal, waardoor laatstgenoemd vertrek aanmerkelijk groter zou worden; de oppervlakte van de 
bestellerskamer zou vrijwel gelijk blijven; b) uitbreiding van de wachtkamer door bijtrekking van het 
telefoonvertrek; c) het maken van een nieuw telefoonvertrek op het achterste gedeelte van de gang van 
de ambtswoning, gevoegd bij een gedeelte van de keuken met privaat. 
De uitvoering van de verbouwing werd nu gegund aan de laagste inschrijver J.C.H. Fahrenhorst. 
In november 1912 was een door vele ingezetenen van Woerden getekend adres ontvangen, waarin werd 
verzocht om, nu de huisvesting van de dienst uitgebreid moest worden, niet tot vergroting van het be
staande gebouw over te gaan, doch het kantoor in een meer in de kom van de gemeente gelegen perceel 
onder te brengen. Hiermede zouden zowel de belangen van de dienst als die van de gemeente gebaat 
zijn. Aangezien het bestaande post-en telegraafkantoor in de nabijheid van het station was gelegen, 
men reeds 22 jaar in deze toestand had berusten het kantoor na een verbouwing, waarvan de kosten 
vrij gering zouden zijn (zij werden op dat tijdstip op ƒ 3.500,— geraamd) weer voor vele jaren voor de 
huisvesting van de diensten geschikt zou zijn, wees de Minister het verzoek om verplaatsing af. 
Een aardig beeld van de situatie in Woerden en op het kantoor geven de beide „advertenties" in de 
Post- en telegraafwereld. 
De eerste dateert uit 1901 en werd geplaatst voor de directeursvacature die ontstaan was na de ambts
periode van J.C J.C. Wijffelman, die directeur was van 1882-1901. De tweede werd geplaatst na het ver
trek van K. Zwart die slechts 1 jaar directeur te Woerden was. 
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WOERDEN, Pust- m Trli/i maf kantoor. Jaar
wedde /' l'.'OO en vrije woning, pensioengr. 
f 22(H), borgtocht f S372 (reëel). Postamb'te-
naivn voorrang. Sollicitaties vóór .S Oct. a.s. 

Pijksgoboii w. Doelmatig kantoorlokaal, 
voldoende groot, bestollerskainer wordt te 
klein. De woning bevat ln'iinti-n cène kamer 
en keukeu; Lomi vijf kamers, waarvan 2 
in xtiiti' en oj) /.older twee kamers (waarvan 
1 zeer goed). Kelder sleclit. /older zeer goed. 
Kleine tuin, die waarschijnlijk circa 75 M"J 

ginoter wordt, omdat na elf jaar kwestie 
over eigendom van grond, Kijk en Gemeente 
liet nu eens zullen worden, waardoor ook 
de ongeredderde toestand bezijden het ge
bouw verbeterd zul worden. 

De woning is fraai, aangenaam, zeer go-
riefelijk en heeft overal heerlijk uitzicht. In 
de kamer beneden en 4 kamers boven kan 
gestookt worden. Aan de oostzijde bevindt 
zich een plat, dat evenveel genot aanbiedt 
als een tuin. 

Behalve gedurende de openstelling van 
het kantoor zijn er posten te behandelen : 
5, 0»/4 m. en 0 a. 

Personeel en ressort. Directeur, Skierken, 
G bestellers, 2 hulpkantoren. 

Telegraafverkeer sterk vooruitgaand; post 
dito, welke omstandigheid zich niet even
redig afspiegelt in de zuivere opbrengst. Een 
uitgever n.l., specialiteit in het exploiteeren 
van de up-to-date loterijen, ontvangt vele 
zegels in betaling en brengt die hier in om
loop. 

25 gemeente-opcenten op de personeele 
belasting. 

De hoofdelijke omslag 
een inkomen van f 22(X). 

Kuhn 5000 inwoners. 
Kerken voor Ned. Herv 

Gcref. en Isr. 
Het schoolgeld bedraagt op de openbare 

school per maand / (U>0 (lager onderwijs), 
f 0.75 (m. u. 1, o.). Op de Chr. en lï. Kath. 
school f 1 per maand. Voorts zijn er be
waarscholen van 't Nut en onder bestuur 
van Geestelijke Zusters en een Pensionaat 
van Zusters Franciscanessen. 

Sociëteit, Rederijkerskamer, Nnt-enZang-
vereenigingen. 

Waterrijke omgeving. Gezondheidstoestand 
bevredigend. 

Kamers niet pension voor klerken 85 tot 
50 gld. lier maand. Huizen in i\<:\\ regel 
wel beschikbaar, huurprijzen tamelijk hoog. 

De Post- en Telegraafwereld 
september 1901 

bedraagt f 85 op 

., K. Kath., Luth., 

W o e r d e n . Pos'- en Trlri/ranfkunioor. 
!>>!: gebouw, gelegen op mooisten stand van 

W e r d e n , aan 3 kanton geheel vrij. Kantoor-
lo!::;;:t, wachtkamer publiek, tolefoonvertrek en 
bi's'elier.skainer zijn ruim en good verlicht. Goede 
kelderruimte voor don dienst- en karrenberg
plaats. 

liet zeer mooie woonhuis heeft beneden eet
kamer en keuken, zeer vee! kelderruimte welke 
goed te noemen is bij geregelde ventilatie, 
klecr- en huishoudkast in den gang, beneven« 
oen aan de eetkamer grenzende afgeschoten 
ruimte, zoowel uit die kamer als uit de vesti
bule bereikbaar. 

Hoven 2 kamers en suite niet 3 ramen op 
zij, 1 voor en 1 achter, balconkamer, daarnaast 
grootere kamer met '1 raam en daarachter nog 
zulk een kamer. 

Op zeer ruimen zolder: bergplaats, archief, 
die'iistbodenkamer, 2do logeerkamer (koekoek-
raam) en nog meerdere afgeschoten ruimten. 

Van alle ramen uit heeft men het meest 
mooie en vrije uitzicht zoo ook van uit den 
tuin (bloemen) op den Rijksstraatweg Utrecht-
Leiden, waaraan het gebouw ligt. Een en an
der maakt het bewonen van het huis tot een 
groot genot. Tuin 133 M*. Geen Vruchtboomen. 
Meesiers. Rozenperk is eigendom van Direc
teur. 

De dienst loopt van G m. tot 10.30 a. 
Personeel en ressort: Directeur, 2 commie

zen titulair, 5 kantoorbedienden, waarvan één 
reserve, 1 tijdelijke telefoniste, 9 bestellers 
(wordt 12 bestellers en 1 kantooiknecht), 1 
jongeling, 4 hulppostkantoren, 1 bestelhuis, 1 
hulptolefoonkantoor, uitgebreide expeditie, veel 

treindiensten, postverkeer langzaam, tejegraaf 
en telefoon goed vooruitgaande. 

Hoofdelijk omslag omstreeks 80 en personeele 
belasting omstreeks 50 gulden. 

Woerden heeft circa (501 »O inwoners, waarvan 
ongeveer 7 3 R. G. Kr zijn kerken en onder
wijsinrichtingen voor alle gezindten. De ligging 
is bijzonder gunstig; het bezoeken van Wroer
den uit naar de groote steden is heel gemak
kelijk, ook ten behoeve van het onderwijs te 
Utrecht. J 

Aardige wandelingen en fietstochtjes te ma
ken. 

Gezellig plaatsje. 
De Post- en Telegraafwereld 
april 1918 
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In 1922 bestond het personeel uit: directeur J. Smit, commies-titulair mej. A.M. Kluijver, kantoor
bedienden Ie klasse E. Nijenhuis, J.A. Van der Wiel, kantoorbedienden 2e klasse mej. B.MJ.van der 
Vring, mej. J.W.C, van Oorschot, JJ.A. Peerdeman, D. de Ruijter, telefoniste mej. MA.C. Wisse en 
verder 1 kantoorknecht, 12 bestellers en 1 jongeling voor de telegraafdienst. 
Het kantoor was geopend voor de verkoop van frankeerzegels van 8.00 - 19.30 uur en voor telegraaf -
en telefoondienst van 8.00-20.30 uur. 
Op zaterdag sloot het postkantoor voor postzaken om 18.00 uur. De dienst op zondag was van 8.00-
9.00 en van 13.00-14.00 uur. 
De buslichtingen werden vijf maal per dag uitgevoerd. De bussen stonden in de Voorstraat, op de 
Kruittorenweg, bij de Rozenbrug, bij de Kwakel en bij de Blokhuisbrug. 
Onder het postkantoor van Woerden ressorteerden de hulpkantoren: Harmelen, Kamerik, Linschoten, 
Montfoort, Nieuwerbrug, Vleuten en Zegveld alsmede het bestelhuis te Waarder. 
In verband met de toeneming van het verkeer moest in 1937 tot uitbreiding van het post- en telegraaf -
gebouw worden overgegaan. Vergroting van het bestaande kantoor bleek niet mogelijk, daar de vorm 
van het rijksperceel zich daar niet toe leende en ook geen voldoende grond beschikbaar was. Men be
sloot daarom naar een geschikt terrein voor de stichting van een nieuw post- en telegraafkantoor uit te 
zien, waarin tevens, in verband met de automatisering van het telefoonnet, de telefooncentrale kon 
worden gevestigd. Op 24 Augustus 1937 deelde de directeur mede, dat een aan de Utrechtsestraatweg 
gelegen terrein te koop was. Daar dit terrein zeer gunstig was gelegen, stelde hij voor een gedeelte 
daarvan, ter breedte van ongeveer 50m, te kopen. 
Door het hoofdbestuur der P.T.T. werd met dit voorstel accoord gegaan. Daar het terrein echter in de 
nabijheid van een krachtstation en de spoorweg lag, was het niet geschikt voor vestiging van de auto
matische telefooncentrale. Besloten werd toen om na het gereedkomen van het te stichten post- en 
telegraafkantoor het bestaande gebouw, dat praktisch geen waarde had, af te breken en op het vrij
komende terrein het telefoongebouw te stichten. 
Dit plan werd gelukkig niet uitgevoerd en het pand Oostdam 10 wordt nu gebruikt door de dienst 
Gemeentewerken. Voor de telefoondienst werd naast het postkantoor een nieuwe telefooncentrale ge
bouwd. 
Aan de Minister werd voorgesteld het aangeboden terrein tegen de gevraagde prijs van ƒ 9,— per m2 te 
kopen. Deze kon zich hiermee niet verenigen daar het terrein niet in het centrum van de gemeente was 
gelegen. 

In een opnieuw aan de Minister gedaan voorstel werd ter motivering aangevoerd dat: 
a) hoewel het terrein inderdaad excentrisch was gelegen, dit met het oog op de geringe afstanden in 

het stadje van weinig betekenis was; 
b) het terrein slechts 250 m van het bestaande kantoor en nog geen 10 minuten gaans van het aan de 

andere zijde van de stad gelegen raadhuis verwijderd was; 
c) het terrein in de nabijheid van het spoorwegstation lag, wat in verband met het postvervoer van en 

naar het station een groot voordeel betekende; 
d) het terrein in het beste stadsdeel lag; 
e) de burgemeester en de gemeente-architect tegen de ligging van het terrein geen bezwaar hadden; en 
f) het zegeldepôt, dat dicht bij het raadhuis in de Voorstraat was gelegen, zo nodig in een postagent

schap ten behoeve van de bewoners van het westelijk stadsdeel zou kunnen worden omgezet. 
Na kennisneming van deze toelichtingen, verleende de Minister op 21 februari 1938 machtiging 
tot aankoop van genoemd terrein over te gaan. 

De koop vond plaats bij acte van 16 augustus 1938. 
Intussen was in maart 1938 een plan voor het te bouwen Post- en Telegraafkantoor ontworpen, 
waarmede de betrokken directeur en inspecteur zich konden verenigen. Daar voor de belastingdienst 
eveneens in een betere huisvesting moest wordeh voorzien, was inmiddels besloten deze onder te 
brengen in het te stichten Post- en Telegraafgebouw. Voor deze dienst werd daarom in bovengenoemd 
plan een verdieping op het gebouw ontworpen. 
De Rijksgebouwendienst, aan wie het ontwerp ter uitwerking werd gezonden, bracht hierin enige 
wijzigingen van ondergeschikt belang aan (o.a. werd de los- en laadplaats buiten het kantoorlokaal 
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verplaatst). Genoemde dienst deelde mede, dat van combinering van het Post- en Telegraafkantoor 
met het belanstingkantoor moest worden afgezien, omdat nog niet vaststond op welke wijze de belas
tingdienst in Woerden zou worden gereorganiseerd. 

De aanbesteding van het werk vond op 9 mei 1939 plaats. Het werd daarbij gegund aan de N.V. Het 
Rotterdamsche Bouwbedrijf te Hillegersberg voor de som van / 42.840.—. 

In het bestek was de oplevering van het nieuwe gebouw op medio 1940 bepaald. Door het uitbreken 
van de oorlog en de strenge vorst kwam het echter eerst in maart 1941 gereed. De officiële overdracht 
van het gebouw aan de PTT-dienst vond op 29 maart plaats en op de 31e werd het in gebruik 
genomen. 

•-kis,. ilm*^*»^ • 
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DE ONTWIKKELING VAN HET TELEFOONVERKEER TE WOERDEN,door c j w Gravendaal 

„Op heden 19 Augustus 1904, verschenen voor mij, Simon Frederik de Vries, notaris binnen het arron-
disement Utrecht, ter standplaats Woerden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de 
heeren: 
1. Petrus Josephus Hofman, distillateur en steenfabrikant, wonende te Woerden, 
2. Klaas Schouten Hoogendijk, steenfabrikant, mede wonende aldaar, 
3. Cornells Mijnlieff, steenfabrikant, wonende te Barwoutswaarder, en 
4. Jacobus Brunt Jansz., Steenfabrikant, wonende te Rietveld. 

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is ver
leend bij besluit van 30 Juni 1904 no. 58, op te richten de na te noemen naamlooze vennootschap, on
der de volgende statuten, 
art. 1. De vennootschap draagt de naam van: Telefoonmaatschappij „Woerden". Zij is gevestigd te 
Woerden en heeft ten doel de exploitatie van een telephoonnet te Woerden en omstreken, waarvoor 
concessie is verleend aan de gemeente Woerden bij Koninklijk besluit van 2 Februari 1903 no. 52". 

Bij raadsbesluit van 19 februar 1904 had de gemeente deze concessie overgedragen aan de Telefoon
maatschappij Woerden, vertegenwoordigd door PJ. de Kanter, ingenieur te Zeist, welke maatschappij 
zich met de aanleg en exploitatie van het telefoonnet belastte. 
De telefooncentrale werd gevestigd in het perceel hoek Rijnstraat-Kerkstraat. Tijdens de duur van de 
concessie rezen vele moeilijkheden tussen de gemeente en de concessionaris over de concessievoor
waarden o.a. over de aansluiting van nieuwe abonné's. Toen het Rijk in 1922 dan ook bereid bleek te 
zijn het telefoonnet over te nemen, drong de gemeente bij de Telefoonmaatschappij sterk hierop aan. 
De maatschappij was bereid per 1 januari 1923 de gehele installatie voor ƒ 15.000,— over te dragen, 
welke som het Rijk echter te hoog vond en waarop de onderhandelingen afsprongen. Eerst in 1926 
werd een accoord bereikt om het geheel aan het Rijk over te dragen voor/ 9.300,—, nadat de gemeente 
per 1 januari 1927 eerdere afloop der concessie had verzocht. 
Van 1919-1923 vertegenwoordigde de heer Hofman de telefoonmaatschappij, van 1923-1926 de heer 
Jac. Brunt en van 1926-1927 de heer CJ. van Eijk, die ook het overnamecontract tekende. 
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Eind 1926 werd een voorlopige kabel gelegd tussen het telefoonkantoor van de particuliere maat
schappij en het voormalige postkantoor aan de Oostdam. In januari 1928 werden alle bovengrondse 
leidingen door een ondergronds net vervangen. 
Het telefoonverkeer en ook het aantal aansluitingen nam vooral in de jaren na 1950 geweldig toe. 
Sinds 16 november 1976 bestaan alle abbonneernummers uit vijf cijfers. Hoe het groeide kunt U aflei
den uit de lijst van telefoonnummers die wij voor U samenstelden, uit het adresboek van 1931. Volgens 
het adresboek waren er te Oudewater 51, Kamerik 9, Linschoten 10, Zegveld 7 en Rietveld 3 aanslui
tingen. In Barwoutswaarder, Snelrewaard en Waarder zijn geen aansluitingen vermeld. 

Telefoonaansluitingen volgens Adresboek 1931 
(Woerden) 

1. Mourik, D. van, Kaashandelaar, Em- 29. 
makade 8. 30. 

2. Otto, L, Veerschipper, Rijn 32. 
3. Ziekenhuis, R.K., Utrechtschestraatweg 

30. 
Reenen, C. van, Geref. predikant, 

31 

4. 

Ziekenhuis, R.K., Utrechtschestraatweg 
30. 
Reenen, C. van, Geref. predikant, 32 
Havenstraat 64. 

5. Winter, Jhr. P J. van, Notaris, Stationsweg 33 
13. 34 

6. — 35 
7. Beek, A.C. van, Procuratiehouder, 

Pannebakkerijen 92. 36 
8. Eijken, R. van, Groentehandelaar, Rijn 37 

52. 38 
9. — 39 

10. Vulpen, J. van, Hotelhouder, Havenstraat 
4. 40 

11. — 41 
12. 
13. 
14. 

Dishoeck, H.A.E. van, Arts, Westdam 7. 42 12. 
13. 
14. Lunenburg, C J., Koopman, Utrecht 43 

schestraatweg 76. 
15. Dijk, J. van, Kaashandelaar, Utrecht 44 

schestraatweg 27. 45 
16. Ruijs, P., Hotelhouder, Voorstraat 44. 
17. Megens, F.M., Pastoor, Rijn 60. 45 
18. Steensma, K., Boekhandelaar, Voorstraat 

30-1. 46 
19. — 47 
20. Drinkenburg, H.W., Coiffeur, 48 

Nieuwstraat 7. 49 
21. Borsboom, L.W., Graanhandelaar, Kruit -

torenweg 42. 50 
22. Oudsten, M. den, Carosserie-fabrikant, 51 

Utrechtschestraatweg 119. 52 
23. Rotterdamsche Bank, Voorstraat 55. 
24. Wind, C. van der, Kaashandelaar, 

Utrechtschestraatweg 25. 
53 

25. — 54 
26 — 55 
27. Brunt, PJ. Burgemeester, Voorstraat 49. 
28. Doornebal, L., Kaashandelaar, Haven

straat 56. 
56. 

Ziekenhuis, Alg., Zandwijksingel 22. 
Rooijen, M J. van, Slager, Pann-
nebakkerijen 51. 
Vulpen, M.G. van, Dir. N.V. de Dubbele 
Sleutel, Voorstraat 2. 
Münninghoff, J.F.I.M., Dir. N.V. Linnen-
fabriek, Oudelandscheweg 20. 
Gemeente Bedrijven, Kruittorenweg 48. 

Lange, P.A. van, Steenfabrikant, 
Pannebakkerijen 147. 
Zon, L, Drogist, Voorstraat 23. 

Hoek, M., Hotelier, Stationsweg 5. 
Guis, J.C., Vertegenw. veevoeder, Pan
nebakkerijen 1. 
Bouthoorn, G., Electricien, Voorstraat 87. 

Kempen, H.G. van, Burgemeester, 
Utrechtschestraatweg 91. 
Heijden, A J. van der, Aannemer, Jaagpad 
19. 
Blok, N., Zonder, Plantsoen 13. 
Werf, L. van der, Hoofdagent van Politie, 
Nassaukade 45. 
Riedé, P.A., Dir. N.V. IJzer- en Bouwma-
terialenhandel, Voorstraat 54-1. 

Tuijl, J. van, Graanhandelaar, Voorstraat 
76. 

Slinger, H., Architect, Steenkuilen 1. 
Wiegmans, J.F., Caféhouder, Utrecht
sestraatweg 33. 
Doorn, W. van, Rijksveearts, Nieuwstraat 
3. 
Radix, P., Metselaar, Meulmansweg 1. 
Beek, A.C. van, Handelaar in voerderart, 
Julianastraat 7. 
Rooijen, HJ. van, Auto- en 
Rijwielhandelaar, Voorstraat 60. 

44 



57. 
58. 

59. 
60. 
61. 

62. 

63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 

70. 
71. 

72. 

73. 

74. 

75. 
76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 
87. 
87. 
88. 
89. 

Niessen, A., Smid, Havenstraat 12. 
Doorn, H. van, Graanhandelaar, Pan
nebakkerijen 41. 
Verhagen, HJ., Arts, Oostdam 12. 

N.V. Nederland v.h. D. Engel jr., Voor
straat 14-32. 
Blok, C.M., Kaashandelaar, Nieuwstraat 
5. 
Verkerk, P.C., Arts, Oostdam 13. 
Vliet, G.C. van, Automobielhandelaar, 
Plantsoen 9. 
Ee, H J. van, Kapper, Voorstraat 58. 
Bosch, A.F. van den, Advocaat, Singel 1. 

Snelleman, W., Beurtschipper, Zand-
wijksingel 20. 
Karsdorp, P.G., Aannemer, Steenkuilen 2. 
2. 
Griffioen, H., Bloemist, Poelstraat 35. 
Hoeve, U J. ten, Gem. secr., Pan
nebakkerijen 90. 
Wijk, H. van, Pannenfabrikant, Zand-
wijksingel 1. 
Lange, T.M. van, Steenfabrikant, 
Stationsweg 12. 
Mol, Wed. B.H.F. de, geb. M. Gribling, Ma-
nufacturierster, Voorstraat 38. 

Zuijderduijn, D.G., Boekhandelaar, 
Kruisstraat 4. 
Hoogendoorn, H., Fouragehandelaar, Rijn 
26. 
Wijngaard, L J. van den, Carosseriefa-
briek, Kerkplein 3-1. 
Koetsier, T., Graanhandelaar, Panne
bakkerijen 109. 
Groen, O.W.H., Electricien, Voorstraat 
75. 

Blok, M.C., Graanhandelaar, 
Oudelandscheweg 44. 
Vries, T. de, Koopman in zakken, Van 
Oudheusdenstraat 8. 
Neuteboom, L., Rijwielhersteller, 
Voorstraat 63. 
Talsma, J J., Burgemeester Kamerik, 
Haven 1. 

Vroege, H , Kaashandelaar, Steenkuilen 8. 
Beijer, D., Gemeentesecretaris, 
Utrechtschestraatweg 28. 
Ruijs, C, Kaashandelaar, Havenstraat 59. 
Waltz, J.W., Koffiehuishouder, 
Voorstraat 91. 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

105. 

106. 
107. 
108. 

109. 

110. 
111. 

112. 
113. 
114. 

115. 

116. 

117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 

123. 
124. 
125. 

126. 

127. 
128. 

129. 
130. 
131. 

Blanken, T. den, Zonder, Voorstraat 25-1. 

Karsdorp, M.D., Aannemer, Jaagpad 10. 
Heilker, J.G J., Smid, Havenstraat 36. 

Minkema, F.A., Notaris, Oostdam 1. 
Drijver, CR., Bank-Directeur, Oostdam 2. 

Isaacs, E., Slager, Voorstraat 83. 

Oudenallen, A. van, Grond- en Zand-
koopman, Pannebakkerijen 225. 
Vermeulen, Wed. M. geb. J.M. Bartmeijer, 
Zonder, Voorstraat 27. 
Middelkoop G., Koopman, Kerkstraat 8. 
Versteeg, EJ., Caféhouder, Hoogewoerd 2. 
Beijen, F., Kaashandelaar, Pr. Hen
drikkade 2. 
Bierens, G., Winkelier kruidenierswaren, 
Wilhelminaweg 14. 
Oskam, W., Procuratiehouder, Rijn 4. 
Vermeulen, Th. J., Electricien, Voorstraat 
29. 
Siero, J.E., Schilder, Voorstraat 47. 
Gend en Loos, N.V. van, Schoolstraat 8. 
Blanken, C. den, Winkelier, Voorstraat 
45. 
Blok, L., Beurtschipper, Pannebakkerijen 
7. 
Zon, A., Commissionnair in effecten, 
Haven 8. 
Mulder, J., Bankdirecteur, Westdam 5. 
Croes, C J., Fabrikant, Havenstraat 65. 
Kastelein, J., Timmerfabriek, Westdam 2. 

Vermeulen, C.Th., Koffiehuishouder („De 
Moriaan"), Kerkstraat 5. 

Heeden, D.G.B, van der, Kaashandelaar, 
Van der Valk Boumanlaan 8. 
Lokhorst, J. van, Fabr. Landm. van het 
Grootwaterschap, Haven 7. 

Vermeulen, J.C., Scheepmaker, Pan
nebakkerijen 235. 
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132. 

133. 
134. 
135. 

136. 
137. 

138. 
139. 

140. 

141. 
142. 

143. 

144. 
145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 
151. 

152. 
153. 
154. 
155. 

156. 
157. 
158. 

159. 
160. 
161. 
162. 

163. 

Guidemond, C, Vertegenw. houth., 
Utrechtschestraatweg 94. 
Nap, J., Drogist, Voorstraat 72. 

Brak, Wed. J. geb. M.A. Klein, Zonder, 
Pannebakkerijen 26. 
Hoek, L., Stalhouder, Stationsweg 6. 
Okker, M J., Tandarts, Pr. Hendrikkade 
13. 
Blok, M., Beurtschipper, Kruittorenweg 4. 
Zeeuw, A. de, Koopman en Slager, Utrecht
schestraatweg 117. 
Groen, Wed. G.H.P.P. geb. P.C. 
Dorremans, Hotelhoudster, Kruisstraat 6. 

Jongeneel, N., Bedrijfsleider Houtfabriek, 
Jaagpad 6. 
Broek, Wed. GJ. van den, geb. A. 
Kersbergen, Zonder, Van der Valk Bou-
manlaan 23. 

Gerritse, C , Ijzerhandelaar, Kruisstraat 
1. 
Ingen, Jhr. C.F.R. van, Directeur NV. 
Woerd. Dakp. en Steenfabr., Utrecht
schestraatweg 4. 
Brinkman, L.C., Burgemeester L.R. 
Weide, Prins Hendrikkade 14. 
Vugt, J.H. van, Dierenarts, Utrecht
schestraatweg 31. 
Gottenbos, Th., Koopman, Hooge 
Rijndijk 13. 
Klooster, R.K., Wilhelminaweg 13. 
Ramselaar, C.N. van, Rijwielhandelaar, 
Voorstraat 66. 

Kalsbeek, F., Zonder, Zandwijksingel 4. 
Bosch, A. van den, Manufacturier, 
Voorstraat 40-1. 
Koning, L., Koopman, Geestdorp 4. 
Oskam, A., Bakker, Van Loonstraat 4. 
Rooijen, A. van, Autobusondernemer, 
Wagenstraat 20. 

Slager, J.W., Timmerman, Voorstraat 61. 

Buurman, H., Beschuitfabrikant, Kruit
torenweg 6. 

164. 
165. 

166. 

167. 

168. 

169. 
170. 
171. 
172. 
173. 

174. 

175. 
176. 

177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 

183. 
184. 

185. 

186. 

187. 

188. 
189. 
190. 
191. 

192. 

193. 
194. 
195. 

196. 

Heuvel, G. van den, Insp. levensverz., Van 
der Valk Boumanlaan 10. 
Ultee, W., Vleeschhouwer, Kerkstraat 4. 
Heeres, J.F., Electromonteur, Havenstraat 
17. 
Haumersen, J.A., Predikante, Zand
wijksingel 5. 
Slagmaat, J. van, Waschindustrieel, 
Pannebakkerijen 32. 

Koning, C.Ch. de, Kruidenier, Voorstraat 
20. 
Bogaart, Th. van den, Koopman, 
Utrechtschestraatweg 69. 
Kruif, N. de, Zonder, Voorstraat 56. 
Deurhof, A., Voeger, Utrecht
schestraatweg 113. 
Eggink, H., Majoor, Singel 99. 

Bosma, O., Filiaalhouder, Westdam 4. 
Eberwien, R.W .G., Handelsreiziger, 
Plantsoen 10. 

Goederen, G. de, Metaalfabrikant, 
Linschoterweg 28. 
Hendrikse, HJ., Electricien, Voorstraat 
15. 
Wal, D.WJ. van der, Tandarts, 
Nieuwstraat 10. 
Waaij, J. van der, Kaashandelaar, 
Nieuwstraat 13. 

Huijsers, P.C.P., Fabrikant, Utrecht
schestraatweg 6. 
Bruijn, J.I. de, Scheepsmaker, Geestdorp 
15. 

Jong, W.G. de, Vischventer, Van 
Oudheusdenstraat 4. 
Vergeer, G., Boekdrukker, Hoogewoerd 
10. 
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BIBLIOGRAFIE LAND VAN WOERDEN. 

In november verscheen de bibliografie van het Land van Woerden .uitgegeven door de Stichting S.H.B. 
Deze bibliografie werd door de heer N. Plomp samengesteld in opdracht van de Stichting voor Zuiver-
Wetenschappelijk Onderzoek. De bibliografie werd vervaardigd ten behoeve van de Werkgroep Inter
disciplinair Historisch Streekonderzoek Woerden, die zich onder voorzitterschap van Prof. Mr. H. van 
der Linden bezighoudt met de geschiedenis van het Land van Woerden. Het doel was een overzicht te 
verschaffen van de voorhanden zijnde literatuur over dit gebied. 
Uiteraard is een dergelijk overzicht ook voor andere geïnteresseerden van belang en het verheugt ons 
daarom dat de Stichting S.H.B, over het manuscript mocht beschikken om dit voor bredere kring ver
krijgbaar te stellen. 
De bibliografie bevat titels van boeken en tijdschriftenartikelen, verdeeld over de volgende rubrieken: 
Regio (86 titels), Groot-Waterschap (51 titels), Bodegraven (115 titels), Driebruggen (37 titels), 
Harmeien (28 titels), Kamerik (41 titels), Linschoten en Snelrewaard (80 titels), Oudewater (120 titels),' 
Woerden (387 titels) en Zegveld (39 titels), in totaal dus 984 titels. Met de inleiding en de index op 
auteursnamen beslaat deze bibliografie 100 bladzijden, gestencild op geperforeerd papier dat in iedere 
groot formaat ringband (23 rings) past. 
Voor leden van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging is de bibliografie tegen kostprijs if 15, ) 
verkrijgbaar bij Mevrouw De Leeuw, Marius Bauerstraat 30, Woerden. Voor niet-leden geldt een prijs 
van/ 20,—.(Verzendkosten worden in rekening gebracht). 

BOEKENBEURS 
Te koop gevraagd: 
Meester Lampelaar, door Herman de Man. A J. Straver, 
Jan Allemachtig door Herman de Man. Leidsestraatweg 120, Woerden 
Boeken van Jo van Dorp-Ypma. 03480-15622 

grafisch bedrijf en handelsonderneming 

vandenend b.v. 
Linschoten (U) - strick van linschotenstraat 42 - telefoon (03480) - 12774 

fy inbinden jaargangen tijdschriften 

jjj. repareren van oude boeken, bijbels etc. 

JjL opplakken van kaarten, foto's, posters op linnen, 

karton of spaanplaat 

fy. drukwerkbemiddeling 

ijL verkoop van stencilpapier, offsetpapier, bankpost, 

vloeistofduplicatorpapier, stencils, carbon etc. 
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Boven de ingang van het postkantoor in Woerden is een beeldhouwwerk aangebracht ontworpen en 
uitgevoerd door Leo Vos. 
In het midden het wapen van Woerden met in de flanken een symbolische voorstelling van de Poste
rijen. Wij zien een postbode die overal naar toe trekt, het drukke leven van een industriestad met ro
kende fabriekspijpen op de achtergrond, en een vrouwtje, met een poes bij zich, die staat te wenen om 
de treurige tijding haar door de postbode gebracht. Op de achtergrond een boerenhuisje. 

• • 

VERTRAGING 

In de Opmerker, een t,e Montfoort verschijnend weekblad, van 14 augustus 1858 komt de volgende 
klacht aan het adres van de postadministratie voor: 
„Vroeger hebben wij in ons blad meermalen melding gemaakt van klagten over de post-administratie. 
Opnieuw moeten wij eene grieve mededeelen. Jl. Zaterdag werd des morgens ten 7 ure een brief in één 
der hulpbussen te Gouda geworpen, die eerst des Zondags ten half twaalf ure te Montfoort werd 
bezorgd, tot groote teleurstelling, zoowel van afzender als ontvanger. De laatste gaf hiervan berigt aan 
den Directeur van het postkantoor te Oudewater, waaronder Montfoort ressorteert, en ontving van
daar berigt terug, dat het Postkantoor te Oudewater (evenals Gouda aan den Rijnspoorweg gelegen) 
slechts eens daags met Gouda correspondeert, en daaraan de late verzending moet worden toege
schreven. Waarlijk een nieuw bewijs voor de oud-hollandsche talmzucht." 
De krant van 21 augustus meldt nog: 
„De Directeur verzoekt ons thans te melden, dat dit abusivelijk is geschreven en zijn kantoor per eerste 
en laatste trein met dat van Gouda in verbinding staat." verder klaagt men nog dat „brieven uit Arn
hem eerst na 24 uren worden bezorgd". 
Kom daar in 1976 maar eens om! 
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Gemakkelijk en veilig 
voor àl uw betalingen 
geen kosten, wel rente 
BONDSSPAARBANK 

TERMIJN-
SPAREN 
De ideale parkeerplaats 
voor uw termijnspaargelden 
(veilig en met hoge rente) 

BONDSSPAARBANK 

A.O.W. EN 
PENSIOEN 
Neem uw gemak. Laat 
de inning over aan de 
BONDSSPAARBANK 

De nieuwste 
service van de 
BONDSSPAARBANK 

HYPOTHEKEN 
VERZEKERINGEN 
KUIISIOKETTEN 

C3 
REIS-
DEVIEZEN 
Voor reisdeviezen en 
alle verzekeringen 
BONDSSPAARBANK 

BONDSSPAARBANK 
gezinsbank met totale bankservice 

WOERDEN. WESTOAM 4 TEL. 03480 4342 

Bijkantoor: Winkelcentrum „De Schans", Fred. Hendriklaan 28, tel. 03480 - 18272 



KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wüten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa 's gegevens, ook over Uw voorgeslacht ! 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 

N I C O P L O M P 

G E N E A L O G I S C H I N S T I T U U T 

Beatrixstraat 23 - Zegveld (Postbus 31 - Woerden) 
Telefoon (03489) 383 


