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Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1) 

H.J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Omdat ik wat meer over Breukelen tussen de Danne en het "Laantje van 
Grigia" te weten wilde komen, heb ik gesprekken gevoerd met oudere 
dorpsgenoten. Als dan het huis met de fraaie hangtoren waarop een post
hoorn als windwijzer, dat op de hoek van Straatweg en marktstraat staat, 
ter sprake kwam, wisten de meesten dat het door de heer H.D. Willink van 
Collen gebouwd was om als postkantoor dienst te doen, maar dat het 
gebruikt werd door de Naaischool van de dames Willink van Collen V 

De dames C. van Balen, P. Bos, E. Klaarenbeek en A. van Stam bezochten 
tussen 1910 en 1920 deze school, waar ze met de hand leerden zomen en 
merken. Dat gebeurde veelal voor manufacturier J.K. Nieuwenhuizen aan de 
Nieuwstraat (waar nu makelaar Koop Lenstra zit), die "uitzetten" leverde 
aan de huwbare dochters van welgestelde ingezetenen. De leidster van de 
school, juffrouw F.D. van Dränen, woonde eerst op kamers bij Engel van 
Stam, weduwe van de tuinder Jan Gerwig, op Groenzicht aan de Poeldijk (nu 
Stationsweg 4). Toen later het Korenpad bebouwd werd, woonde ze in het 
derde huis aan de zuidkant (nu Willink van Collenstraat 7). In haar werk op 
de Naaischool werd ze bijgestaan door juffrouw Betsy en door een van de 
dochters van bakker Buma uit de Herenstraat (nu bakkerij Grilk-Van der 
Hoven). 

Het was een gezellige dagschool voor meisjes die de lagere school hadden 
doorlopen. Onder het werk mochten ze zingen en er was elk jaar een 
kerstviering met geschenken. De dames M.E. en J.M.E. Willink van Gunter
stein zaten in het bestuur en kwamen zo nu en dan op bezoek. Juffrouw 
Van Dränen kon vanuit de achterkamer via het spiegelende glas voor de 
foto van koningin Wilhelmina, op de Straatweg kijken. Als ze de koets van 
de dames Willink zag voorrijden, riep ze: "O, daar komen de dames aan, 
daar komen de dames aan!" en dan moest het stil zijn en werd gauw alles 
netjes opgeruimd. 

In 1937 kwam naast het Posthuis de garage van de heer W. van Beest, 
die er het taxibedrijf Breutax begon. Na de oorlog voegde zijn schoonzoon, J. 
Bosman, er een autorijschool aan toe. De familie Van Beest woonde in het 
bovenhuis, waarvan een gedeelte, de grote kamer aan de noordwestzijde, in 
1938 als praktijkruimte verhuurd werd aan tandarts E.Th. de Groot uit 
Utrecht. In 1939 huurde ook mevrouw Mr. E.A. Haars daar een werkkamer. 
De tussenliggende wachtkamer hadden zij gemeenschappelijk. Vooral in de 
eerste jaren spitsten beiden hun oren als zij iemand de trap hoorden 
opkomen: voor wie zou deze klant komen? 

De oud-leerlingen van de Naaischool herinnerden zich de loketten met 
laden daaronder, die zich tussen de hal en de kamers en suite bevonden 
waar de naailessen gegeven werden. Maar of het gebouw ooit als post-
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kantoor had dienst gedaan? Daarover bestond in de herinnering van de 
mensen geen zekerheid meer. De heer J. van Leusden had wel eens 
gehoord, dat meneer Willink omstreeks sluitingstijd niet meer door de 
dienstdoende ambtenaar geholpen werd en darover zo boos was, dat hij het 
gebouw niet meer aan de Posterijen wilde verhuren. 

Zouden de archieven hierover opheldering kunnen geven? Ik ben eerst 
maar eens in het kadaster gaan kijken. 

Schriftelijke bronnen over de bouwplaats in "Het Plantsoen" 

Op de oudste kadasterkaart, uit 1832 (zie Afbeeldingen 1 en 2), komt het 
gebouw nog niet voor. Volgens de erbij horende "oorspronkelijke aan
wijzende tafel der grond-eigenaren" was de meest zuidelijke bebouwing 
langs de Straatweg toen nog het perceel Breukelen-Nijenrode sectie C nr. 
52, pastoorshuis en erf, 4 roeden 30 el. Daarachter lag C 51, Roomsche kerk, 
2 roeden 60 el. Ook C 49, 50 en 53 waren eigendom van de R.K. Kerk; C 54 
echter behoorde aan de tabaksverkoper Hessel Gerrit de Bruin. Het terrein 
van het Posthuis vormde toen nog één geheel met een groot deel van de 
huidige Markt, en stond te boek als "Breukelen-Nijenrode sectie C nr. 55, 
tuin 77 roeden 40 ellen". Het behoorde tot Boom en Bosch, waarvan de heer 
A.A. de Kok, rentenier te Breukelen, eigenaar was. Deze verkocht de buiten
plaats in 1846 aan Gerrit Duuring, de bewoner van Vredenoord. 

Duuring vas makelaar te Rotterdam en had in 1833 over eigen grond 'tussen de 
Otterspoorbroeker en Kortrijker dijken" een weg laten aanleggen, het "laantje van 
Duuring", nu de Woerdense weg geheten, om een betere verbinding met Rotterdam te 
verkrijgen Er werd een tol geplaatst, waarvoor waarschijnlijk geen consessie was 
verleend.2 

Meneer Duuring had kennelijk oog voor betere verbindingen, want hij 
vraagt nu Gedeputeerde Staten van Utrecht, in welk college hij later zelf 
nog eens zitting zal nemen, vergunning een "eind wegs gelegen tusschen de 
Buitenplaats Boom en Bosch hem rekwestrant thans in eigendom toebehoo-
rende en waarop een Servituut van algeheele vrije passage ten dienste der 
Burgerlijke Gemeente van Breukelen-Nijenrode rust, te mogen afsluiten 
onder bepaling van een anderen goeden weg voor de belangens der Ingeze
tenen te zullen daarstellen"ß 

Gedeputeerde Staten sturen dit verzoek op 30 oktober 1846 naar Breu
kelen om "daarop te dienen van berigt consideratie en advies". In de 
gemeenteraadsvergadering van 4 november 1846 leest burgemeester
secretaris Joan Vlug de brief voor. De vroede vaderen willen niet zomaar 
advies uitbrengen. Het gaat tenslotte over de afsluiting van de openbare 
weg door Boom en Bosch tussen Dannestraat en Heerenweg (in noord-zuid 
richting ongeveer langs de huidige sloot tussen Markt en Boom en Bosch; zie 
Afbeeldingen 1 en 2: C nr. 58, weg 28 roeden 70 el). En is de nieuw aan te 
leggen weg tussen Dannestraat en Straatweg (in oost-west richting onge
veer langs de noordkant van de huidige Markt) wel zo gunstig voor de 
inwoners? Ze verzoeken de burgemeester aan Hun Edelmogende Heeren te 
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vragen of het plan niet eerst gepubliceerd moet worden, opdat de ingezete
nen bezwaren kunnen indienen. 

Dat blijkt zo te zijn en bovendien moesten de belendende eigenaren 
worden gehoord. Op 1 december 1846 "des avonds ten zes uuren in het 
regthuis" hoort de burgemeester, samen met de wethouders Dirk de Haan 
en Jan Bots (grutter in het Huys te Keyserrijck: zie Afbeeldingen 1 en 2: nr. 
27), de eigenaar van de grond ten noorden van de nieuw aan te leggen weg. 
Dat is Cornelis van Stam, een winkelier die tussen 1839 en 1844 de 
percelen C 44 t/m 48 (zie Afbeeldingen 1 en 2) van hovenier Barend 
Langezaal heeft gekocht. Van Stam had, zoals blijkt uit het proces-verb aal 
dat van dit onderhoud is opgemaakt, geen bezwaar tegen de weg, mits hij 
gewaarborgd werd, dat "de boomen welke op genoemde of voorgestelde 
weg geplant worden, in geen geval zoo hoog zullen mogen opwassen, dat 
dezelve eenige belemmering of schade aan zijnen huisgrond of tuin 
toebrengen".3 

In de raadsvergadering van 3 december 1846 stelt de burgemeester 
voor om het plan aan de heer Duuring toe te staan op voorwaarde, "dat de 
nieuw aan te leggen weg voor het vervolg in eigendom aan de Gemeente 
kome". Hij overweegt hierbij dat er maar weinig wettige bezwaren van 
ingezetenen zijn binnengekomen en dat Boom en Bosch in slopershanden 
zou zijn gevallen als "den addressant niet daartegen had gewaakt". 

Een belangrijke overweging is ook "dat den addressant alsnu Eigenaar 
daarvan geworden zijnde, het voornemen heeft om die plaats op een 
moderne wijze aan te leggen, denzeiven een vrolijker uitzicht en aanzien te 
doen geven van de Straatwegzijde hetwelke tot verfraaying van het dorp 
zal zijn". 

De beide wethouders stemmen tegen het voorstel (Dirk de Haan is één 
van de drie inwoners die bezwaren hebben ingediend!). De raadsleden Cor
nelis Kasteleyn, Floris Vos, Albertus Reuken, Nicolaas Woudenberg en Hen
drik van der Grift zijn er voor, mits een raadscommissie, bestaande uit 
burgemeester Vlug en huisarts Vos, de heer Duuring ertoe zal kunnen 
bewegen enige wijzigingen in het plan aan te brengen en het eigendom van 
de weg af te staan aan de gemeente. 

Op 7 december heeft dit onderhoud plaats en komt men overeen "dat de 
weg wanneer dezelve met de bepoting, beplanting, bezanding en de rijweg 
op een breedte van Zes Nederlandsche Ellen en het voetpad aan de Noord
zijde der weg op eene breedte van 8 à 9 Amsterdamse voeten door hem 
gebracht zal zijn, gedurende het leven van den Addressant het eigendom 
zal verblijven alsmede de last van derzelver onderhoud . . . met verdere 
bepaling dat bij het overlijden van den Heere G. Duuring de thans voor-

Afb, 1 (links). Gedeelte van het minuutplan 1832 Gemeente Breukelen-Nijenrode, 
sectie C, blad 1. Dit is de oudste kadasterkaart van dit gebied. 
Afb 2 (rechts). Op dubbele grootte getekend detail (een zogenaamde "ontwikkeling"), 
dat vas toegevoegd onderaan op de kadasterkaart van 1832, genoemd in Afb. 1. 
Deze kadasterkaart bevindt zich in de Topografische Atlas, Rijksarchief te Utrecht. 
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gestelde nieuw aan te leggen weg, zoo wat de weg als deszelfs bepoting en 
beplanting aanbetreft, het eigendom der Burgerlijke Gemeente van 
Breukeien-Nijenrode worde". 

De raadsnotulen^ vermelden verder niets meer over deze zaak. Uit de 
kadastrale leggers op de afdeling financiën van ons gemeentehuis blijkt 
echter dat de heer Duuring de buitenplaats Boom en Bosch in 1847 
verkocht heeft aan Jonkvrouwe J.H.E. van Collen. 

Bij de verkoop heeft de heer Duuring zelf een strook grond behouden langs de 
Vecht, vaar later Klein Boom en Bosch en Grigiazullen komen, Ook bij de Dannestraat 
houdt hij een hoek grond. Hij laat daar een huis bouwen (C 1140 huis en erf, 1 roede 87 
el) en verkoopt dit in 1848 aan Jacoba Doornenbal, de weduwe van timmerman Dirk 
Koning Of het toen al "Buitendorp" heette, weet ik niet, maar het zou die naam met 
recht gedragen hebben, Veel lezers zullen het nog kennen als de woning van 
loodgieter P. van Eijk, later opgevolgd door W. van Harten Het huis werd in 1962 door 
de Gemeente gekocht om plaatste maken voor het nieuwste postkantoor in Breukelen, 

Het terrein van het toen nog niet bestaande Posthuis werd in 1847 dus 
kleiner en veranderde kadastraal van Breukeien-Nijenrode sectie C nr. 55 
in C 1141, tuin 76 roeden 3 el. In 1848 werd het onder één nummer 
gebracht met de rest van Boom en Bosch: C 1148, terrein van vermaak, 3 
bunder, 15 roeden, 80 el. 

De plannen tot wegverlegging zijn waarschijnlijk door de nieuwe eige
naar overgenomen, want volgens het kadaster heeft er in of kort voor 1848 
een vergraving plaatsgevonden. De nieuwe toegangsweg naar Boom en 
Bosch vanaf de Straatweg (tegenover het huidige pand van Lodder) moet 
toen zijn aangelegd, want op de stenen palen die daar gestaan hebben en 
nu nog bij het huidige toegangshek te vinden zijn, is het jaartal 1847 te 
lezen. 

De sloot achter de brandweergarage liep toen langs deze toegangsweg 
door tot de Straatweg, waar omstreeks 1900 nog een waterstoep voor de 
bewoners van de daar gelegen huizen was. Het door sloten omgeven perceel 
grond ten noorden van de nieuwe oprijlaan zou later het "Plantsoen" 
genoemd worden. Het werd toen een openbaar wandelpark met prachtige 
bomen, waarin achter het schuine ijzeren hek een bord stond met de tekst: 
Het plantsoen wordt aan de zorg van het publiek aanbevolen". 

De scheidingssloot met het erf van Van Stam aan de oostkant zou, 
evenals die met de R.K. pastorie en kerk aan de noordkant, pas na veel 
geharrewar, boetes en processen in 1889 gedempt worden vanwege het 
gevaar voor de volksgezondheid. 

Het bezit van Boom en Bosch ging in 1853 over op Herman Daniël Willink 
van Collen. In 1878 kwam perceel C 1148, dus ook het Plantsoen, met het 
bebouwde deel van Boom en Bosch onder één kadastraal nummer: C 1323, 
huis, koetshuis, koepel, terrein van vermaak, 3 ha 20 a 19 ca. 

De koepel (zie Afbeeldingen 1 en 2: nr. 57) stond op een eiland aan de Straatweg en 
was vanuit het park bereikbaar via een brug bij de plaats waar nu het gebouw van 
Gemeentewerken staat. De koepel heeft later nog dienst gedaan als atelier van de 
kunstschilder E.J. Ligtelijn, die op Bohemen woonde, en ook als reclamekiosk voor de 
honing van Hans Matthes. In 1934 is hij afgebroken toen dokter De Snoo daar een huis 
liet bouwen (nu Markt 16) 
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Pas in 1884 komen we in het kadaster het Posthuis tegen. Er werden 
toen twee percelen van Boom en Bosch afgesplitst: C 1382, post-telegraaf-
kantoor en erf, 3 a 70 ca en C 1383, huis en erf, 7 a (het latere koetsiers-
huis, nu Marktstraat 4). Het kadaster bevestigt dus de mondelinge over
levering inzake de bestemming van het gebouw. 

Het verschaft ons ook nog de volgende bijzonderheden: de percelen C 
1382 en C 1383 vererfden in 1913 op de ongehuwde zusters van Herman 
Daniël Willink van Collen, Margaretha Elizabeth en Johanna Maria Elizabeth. 
Bij hun overlijden in 1935 lieten ze het Posthuis na aan de Vereniging Chr. 
Naaischool en het koetsiershuis aan J.P. Broekhuizen, die er vanaf 1908 
woonde. Het Posthuis werd in 1948 gekocht door Wilhelmus van Beest, het 
koetsiershuis in 1955 door Jan Cornelis Verwoerd. 

Het gebouw ooit gebruikt als postkantoor? 

We weten nu al wat meer over het Posthuis, maar hebben nog geen 
antwoord gekregen op de vraag of het ook werkelijk als postkantoor in 
gebruik is geweest. Op advies en met toestemming van de president-
kerkvoogd ben ik gaan zoeken in het archief van de Ned. Herv. Gemeente. 
Daarin bevindt zich een map "Vereeniging Christelijke Naaischool 1877 -
1947". Dat was boeiender lectuur dan de leggers van het kadaster! Eerst al 
de zeer verzorgde aanbevelingsbrief, die de N.H. predikant Ds. J. van Heerde 
op 23 november 1877 als bestuurslid van de Christelijke Bewaarschool 
schreef en die, met goedvinden van de burgemeester, diende als inteken
lijst voor de te stichten Christelijke Naaischool (zie Afbeelding 3). 

De Christelijke Bewaarschool werd in 1874 gesticht. Mevrouw de Weduwe Laan 
Willink die op de, later afgebrande, buitenplaats Hofwerk woonde, richtte in dat jaar 
een verzoek tot de gemeenteraad om een subsidie van f 150 en vermeldde daarin "dat 
het onderwijs van dien aard is, dat het geenszins krenkend kan genoemd worden voor 
belijders van andere gezindten" 4. De subsidie werd verleend, maar later kwam er toch 
ook een R.K. Bewaarschool in het pand op de hoek van Dannestraat en "Koekedans" 
(zie Afbeeldingen 1 en 2: nr. 29). In 1882 was er ook nog een bewaarschool van mej 
G.M.J. Huydekoper op Vrede en Rust.? 

De namen van verschillende nu nog bekende families komen op de 
intekenlijsten voor. Samen zegden die een bedrag van f 991 toe, waarvan 
slechts f 454 als éénmalige bijdrage. De families Willink te Amsterdam en 
Breukelen spanden hierbij met f 600 duidelijk de kroon. De Naaischool kon 
dus van start gaan en trok in bij de zadelmaker Pieter Huchshorn in de 
Achterstraat (later zadelmaker-stoffeerder R.N. Landzaat, opgevolgd door 
zijn zoon CD. Landzaat, die het accent op de meubelhandel legde, nu 
woninginrichting Den Hertog, Kerkbrink 6). Kort na 1894 is de school 
verplaatst naar het Posthuis. 

De dames Willink van Collen hebben van 1877 tot 1926 de penningen 
van de school beheerd en daarvan jaarlijks verantwoording afgelegd in 
keurig geschreven balansen. De latere balansen zijn opgesteld door 
mevrouw CE. Bianchi-Wüstenhoff, echtgenote van de rentmeester van 
Gunterstein, door mevrouw A. Doude van Troostwijk-Stegenga en tenslotte 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 1, 1989 



74 

ïr-i^e^L &ris #?~z e&sz/ Priec/é^etsestSC&r?if ^^tfa^f-t^^ 

/ t * / 
ra eX^/&A,<?z7ty' 6r& /^ YccSl/e^v/ -^a.£Z/c/ ^&-&a.cé< t? ^y^ a^ygsZ^'c^sK 

</ 

Cens* Q/oA-ccr-C Se cje^f-X Xx^/ Z / 3 c^<£-c-*.cc^ gsve-vn-cs-e*??e^ -eeyeo^ces^y 

C-?T, etiesz. Ci/ti /y?7C6>^?SI??7C6L*~I/ 6-U C& triste C.ASÀ^>7C7 c^esc/ C?/^ • szect/aofr -

Q/cAcrer/ <y~zr^ sz^y %cc/ éé^/yle^n.' <£^ ^ t* /zr^ <c//<&.7ïï> 'éi&wog^ 

, y y / / y i & .< 

CX&-V7- ^"c^e.c^>^e^ ó Yofacta-c^t/ r-t/oeo" e e „ { / &% fies* -faaAs , 

6^77 coûtée csZ*^ £7eyzacc^rty 0a^ ?y-u2^/ ejtzo-zes c^e ae-ZyAjf, <3si*^S* 

2 3 ^ . /t?/f /^K^M^ 

Afb 3 De brief van Us. J. van Heerde van 23 november 1877 over de oprichting van 
een Christelijke Naaischool te Breukelen. (Afb. 3 - 6 zijn ontleend aan de map Christe
lijke Naaischool uit het Archief van de Ned.-Herv. Gemeente, dat wordt bewaard in de 
archiefruimte op Boom en Bosch.) 
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door mevrouw C.M. Slagmolen-van Riet. Op geen enkele balans staat een 
bedrag voor huisvesting, zodat we mogen aannemen dat de dames Willink 
deze, ook al tijdens hun leven, gratis hebben verleend. Uit de bijdragen-
lijsten en balansen tot 1949 valt heel wat af te lezen over mensen uit ons 
dorp die met de school te maken hebben gehad: personeel, begunstigers en 
leveranciers. 

Hier volgen enkele voorbeelden daarvan met betrekking tot het personeel. De 
bijdragen, die jaarlijks ongeveer f 500 opleverden, werden van 1918 tot 1942 op
gehaald door de vrachtrijder naar het station, Rijk van Kooi; zijn loon is onveranderd 
f7,50 per jaar gebleven. Hij werd in 1945 opgevolgd door de neer Hollemans. 

De hierboven al genoemde juffrouw Van Dränen is van 1882 tot 1925 lerares 
geweest voor een salaris van f 500 per jaar; bovendien kreeg zij 15% van de school
gelden en de naailonen voor afgeleverd werk, dat wil zeggen eerst circa f 60, later 
ongeveer f 40 per jaar. Dat was een redelijk inkomen, want omstreeks 1880 verdiende 
de tweede hulponderwijzer op de openbare lagere school f 500, de gemeenteveld
wachter f 430 en de postbode f 350 per jaar. Bij haar koperen jubileum in 1895 kreeg 
juffrouw Van Dränen als blijk van waardering een gouden vingerhoed (aanschaf
prijs f 13,70). In 1907, bij haar zilveren jubileum, stond er geen geschenk op de 
balans, maar wel werd haar salaris verhoogd met een jaarlijkse gift van f 100, Tussen 
1912 en 1918 maakte de school kennelijk een periode van bloei door, want toen waren 
het niet meer alleen jonge meisjes die als helpster optraden tegen een vergoeding 
van zon f 40 per jaar. In die periode was mej. B. van Essen eerste helpster tegen een 
jaarsalaris van f400, waarvan de dames Willink de helft voor hun rekening namen. 

In 1920 verhoogde het bestuur het salaris van juffrouw Van Dränen tot f 850 en de 
gift tot f 150 (inflatie na de Eerste Wereldoorlog!). Toen ze in 1925 afscheid nam, kreeg 
ze als aandenken een portefeuille met zilveren inscriptie ter waarde van f 15,50. 

Haar opvolgster, mej, AG Liebeek, ging maar liefst de helft meer verdienen: f 1500 
per jaar; maar die kreeg dan ook geen giften of procenten meer. Het salaris van mej. 
S Fook, die deze weer opvolgde in 1929, liep echter in de crisisjaren na 1935 sterk 
terug. Zij had toen assistentie van mej. Van Oosterom en Jeanne Vos; in 1942 is mej. R. 
Fook helpster 

De schoonmaaksters werden minder goed betaald: vrouw Barneveld kreeg tot haar 
vertrek in 1897 slechts f 40 per jaar (het dagloon van een gemeentearbeider was toen 
f 1) De beloning van haar opvolgster, "vrouw" (later "weduwe") C. van Triebt, ging 
pas in 1918 omhoog naar f60 per jaar. In 1919 werd zij opgevolgd door vrouw Kraai-
poel, later door vrouw Van Wettern. De weduwe Slotboom ontving in 1926 al f 80 en in 
1928 zelfs f 100 voor het schoonhouden van het gebouw, maar mej. Van Eist zag in 
1936 en 1937 dit salaris weer teruglopen tot f 90 en f 80 per jaar. 

Een volgende verrassing in de archiefmap was het gemarmerde school
schrift met het bestek uit 1883 van de timmerlieden D.J. van Santen en M. 
van de Grampel. Zij zullen ook de grote tekeningen van de voor- en zijgevel 
van het Posthuis (zie Afbeeldingen 4 en 5) en de fraaie met rood en geel 
ingekleurde doorsnede van het gebouw (Afbeelding 6) vervaardigd hebben. 
Zouden zij hun tekenvaardigheid ontwikkeld hebben in de door de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen gestichte avondschool?^ 

Waarschijnlijk is deze, aan de openbare lagere school verbonden, avondschool 
dezelfde als degene die we later tegenkomen onder de naam "teekenschool". Die ging 
ook van 't Nut uit en kreeg een gemeentesubsidie van f 100 per jaar.7 

In 1909 werd tegenover het Posthuis in de tuin van Het Staatewapen een eigen 
gebouw voor de tekenschool gezet naar ontwerp van de plaatselijke architect Arie 
Griffioen, die ook Meeuwenhoek en de Gereformeerde pastorie en kerk aan de 
Straatweg heeft ontworpen. 

Dirk Jacob van Santen bezat een timmerwinkel in de Achter straat, die hij 
later aan Jo Gersen overdeed en waar nu de winkel van Aerts is (Kerkbrink 
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Afb. 4 Tekening, in 1883 gemaakt door de timmerlieden DJ. van Santen en M. van de 
Grampel, van de voorgevel van het in Breukelen te bouwen post- en telegraafkantoor. 
De vertikale streep en de lichte golvingen in de lijnen in het midden van de tekening 
zijn veroorzaakt door een vouw in het bestek, waar deze tekening deel van uitmaakte. 

19).8 Hij is ook koster van de N.H. kerk geweest en woonde toen op het 
Kerkplein in de koster-schoolmeesterswoning naast Salvatori, de vroegere 
openbare lagere school. In 1892 erfde hij, samen met Leendert Jan 
Griffioen, het Huys te Keyserrijck met omringende woningen, die in 1868 
door zijn schoonvader, de timmerman-landbouwer Hendrik Griffioen, 
waren aangekocht. In 1923 werd Van Santen de enige eigenaar van het 
complex tussen de Danne en de steeg van Sprey (zie Afbeelding 1, nr. 
27-42), dat in 1966 plaats moest maken voor het Gewestelijk Arbeids
bureau. 

Zijn compagnon Martines van de Grampel heeft nog naast het Posthuis in 
het pand Marktstraat 4 gewoond tot hij in 1908 naar Hilversum vertrok. 

In de archief map van de Naaischool bevinden zich ook de tekening en de 
aanbestedingsvoorwaarden voor de bouw van een garage aan de noordkant 
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Afb. 5 Bestektekening, gemaakt in 1883, van de zijgevel van het in Breukelen te 
bouwen post- en telegraafkantoor. 

van het Posthuis in 1936. Deze zijn in opdracht van de Naaischool vervaar
digd door architect J.T. Vermeulen, die ook een bouwkostenberekening 
maakte van f 777,20. 

Opmerkelijk was een vorderingsbon van de commandant 2.11.42 R.I. 
gedagtekend "Te Velde 22 Januari 1940", die het gebouw vanaf 15 
november 1939 huurde voor f 35 per maand (buiten het stookseizoen, dus 
van mei tot september, was de huurprijs f 15). Het gebouw werd op 15 
april 1944 nog eens gevorderd, nu door de waarnemend burgemeester 
Mühler ten behoeve van de Nederlandschen Arbeidsdienst. 

Voor mijn onderzoek was het interessantste een bruin stuk pakpapier 
waarop met inkt geschreven stond: "HDWvC Post & Telegraafkantoor in 
Plantsoen te Breukelen verhuurd aan Rijk à f 600 p/j, 10 jr 1 Mei 1884 - 1 
Mei 1894". Onder de laatste datum was met potlood geschreven: "afge-
loopen'. Het is geen bewijs, maar toch wel een sterke aanwijzing dat het 
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Afb. 6. Reproduktiv helaas in zwart-wit. van de doorsnede van het te bouwen post- en 
telegraafkantoor, ontleend aan het in 1883 daarvoor gemaakte bestek. 

Posthuis ook werkelijk postkantoor is geweest. 
Dat bewijs vond ik in de boeken van de Burgelijke Stand van Breukelen-

Nijenrode. Het Posthuis, nummer A 141 in het Plantsoen, is op 11.5.1884 
betrokken door Manus van de Pol, postdirecteur, geboren Elburg 4.10.1857, 
gekomen van Warmond met vrouw, drie kinderen en schoonmoeder; er was 
ook nog een inwonend ambtenaar, waarschijnlijk de telegrafist. Het gezin 
verhuisde pas in 1899 naar nr. A 323 in de Herenstraat, waar in 1894 de 
eerste steen was gelegd voor een nieuw postkantoor. 

Het bovenhuis is daarna bewoond door Jannigje Plomp uit Breukelen-St. 
Pieters. Op 5 april 1901 kwam de in 1882 tot gemeentesecretaris 
benoemde Louis Albert Collard er met vrouw en drie kinderen te wonen. 
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Na diens overlijden in 1905 woonde zijn opvolger Elie van der Zee er met 
vrouw en vijf kinderen. In 1936 betrok Wilhelmus van Beest de boven
woning en ruilde deze in 1959 met zijn schoonzoon J. Bosman, die vanaf 12 
december 1947 beneden had gewoond. Tevoren had Jacob Sprey, vanaf 5 
september 1945, de benedenverdieping bewoond tot hij eind 1947 ver
huisde naar zijn nieuwe viswinkel, Nieuwstraat 2. De Naaischool had toen 
waarschijnlijk nog maar zo weinig leerlingen, dat ze niet meer de hele 
benedenverdieping nodig had. In 1949 is de school opgeheven. 

Noten 
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