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Het Posthuis van 1884 te Breukelen (2) 

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

De brief van de minister 

Hoewel ik al aardig wat gegevens over het Posthuis gevonden had1, 
vroeg ik mij toch af, wie het initiatief voor de bouw van een postkantoor 
had genomen en waarom dit door een particulier en niet door de overheid 
was neergezet. Het antwoord op het eerste deel van die vraag vond ik in de 
Agenda 1881, dat is het brievenboek, van de gemeente Breukelen-Nijen-
rode.2 Op 6 september van dat jaar schreef de minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, waaronder de posterijen ressorteerden, een brief aan 
het gemeentebestuur. Daarin berichtte hij, dat hij wegens het toegenomen 
postverkeer de koning wilde voorstellen het hulppostkantoor te vervangen 
door een postkantoor. Een voorwaarde was echter, dat de gemeente een 
geschikte ruimte aan het Rijk kon verstrekken. Om een indruk te geven van 
wat het ministerie geschikt vond, was er een tekening bijgevoegd van een 
postkantoor met een daarboven gelegen directeurswoning. 

Burgemeester-secretaris P.L.A. Collard en de wethouders Dirk van Stam 
en Mijndert van Waart waren bepaald niet enthousiast over dit voornemen 
van de minister, want het hulppostkantoor achter de tabakswinkel van Jan 
Wouter de Bruyn bij de brug aan de Straatweg3 voldeed uitstekend. 
Bovendien was er in de kom van het dorp geen bouwterrein beschikbaar en 
waren de financiële middelen van de gemeente schaars4. 

Ze wisten echter heel goed, dat je een verzoek van een minister niet 
botweg kunt weigeren en dat dit zeker onverstandig zou zijn nu het de 
minister van Waterstaat betrof, die vergevorderde plannen had de 
Keulsche Vaart te verleggen van de Vecht naar een nieuw te graven kanaal 
buiten het dorp om. 

Zon drie jaar geleden, op 6 juni 1878, had Breukelen al samen met andere 
Vechtgemeenten en met Utrecht, Jutphaas en Vreeswijk, een bezwaarschrift inge
diend tegen het wetsontwerp "tot aanleg en verbetering van eenige werken ten be
hoeve van de binnenlandsche scheepvaart"5 En in de zomer van 1882 zouden burge
meester Collard en wethouder Van Waart zelfs een bezoek gaan brengen aan de hoofd
ingenieur van Waterstaat, om te bespreken "of er mogelijkheid zoude zijn nog eenige 
verandering te verkrijgen in de vastgestelde richting van de te verbeteren Keulsche 
vaart"6 Het zou hun dan blijken, dat aan de richting van het nieuw te graven kanaal 
niets te veranderen viel, "tenzij een groot gedeelte der huizen langs de Vecht werd af
gebroken en de gemeente zelf zich groote opofferingen zoude willen getroosten". Om 
niets onbeproefd te laten vroegen B 6c W een drietal vooraanstaande burgers of ze be
reid zouden zijn bij de minister op audiëntie te gaan om de belangen van de gemeente 
te bepleiten. Die burgers waren Dr. A. Mijnlieff (huisarts, wonend op Vredevecht in 
de Herenstraat, waar nu de winkels zijn van J. Pleister en W. Smit). G.R Ockerse 
(administrateur van en wonend naast de meelfabriek van Van Waart aan de Loswal) 
en AM Kasteleyn (gemeenteraadslid en meelhandelaar, wonend aan de Brouwerij). 

Er was dus grote bezorgdheid over de gevolgen van de voorgenomen kanaalaanleg 
voor de welvaart in ons dorp 
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In die situatie zat Breukelen echt niet op een nieuw postkantoor te 
wachten en voelde het gemeentebestuur er niets voor zich daarvoor in de 
schulden te steken. Maar een telegraafkantoor zou toch heel welkom zijn, 
omdat "de bediening der télégraphie der Rijnspoorwegmaatschappij zeer 
veel te wenschen overlaat".4 B & W wilden nu proberen door slim te onder
handelen, op een goedkope manier een rijkstelegraafkantoor te krijgen. 

Een voorzichtig college 

Onderhandelen is de beide -wethouders vel toevertrouwd. Dirk van Stam (geboren 
te Breukelen op 26 november 1826), wethouder van 1869 tot zijn plotselinge dood in 
1886, was een ervaren koopman in teen en fruit, wonend in de Dannestraat. Mijndert 
van Waart (geboren te Enkhuizen op 30 augustus 1841), wethouder van 1881 tot zijn 
vertrek uit Breukelen in 1912, had zijn sporen verdiend in de meelhandel: hij huurde 
in 1868 de grutte rij in het Huys te Keyserrijck en was later eigenaar van een nieuw 
gebouwde stoommeelfabriek aan de in 1876 door de gemeente gekochte Loswal.7 En 
burgemeester Collard, van 1872 tot 1882 burgemeester-secretaris van de beide 
Breukelens en Tienhoven, was een ervaren stilist, die het ambtelijke taalgebruik 
volkomen beheerste. 

Op 11 oktober 1881 vraagt de burgemeester, alvorens definitief te 
antwoorden op de brief van 6 september, de minister om een bestek en 
deelt hem alvast mee, dat een bouwterrein in het midden van de bebouwde 
kom moeilijk te vinden zal zijn. De minister stuurt op 17 november drie 
modellen voor de inrichting, plus het bestek en de tekeningen van het in 
aanbouw zijnde postkantoor te Koog aan de Zaan.2 De burgemeester gaat 
ook nog bij de minister op audiëntie. Hij vraagt of aan het postkantoor een 
telegraafkantoor kan worden verbonden en of de gemeente dan "niet zou 
behoeven te garanderen een opbrengst van b.v. f600 zoals gewoonlijk 
geschiedt in plaatsen waar geheel op eigen initiatief en ten eigen bate de 
vestiging van een post en telegraafkantoor wordt verzocht".4 De minister is 
tot het eerste bereid, maar zal waarschijnlijk niet kunnen afwijken van het 
voorschrift tot garantieverschaffing. 

In afwachting van het definitieve antwoord gaan B & W alvast eens 
praten met de heer H.D. Willink van Collen. Hij immers beschikt over de 
benodigde grond in de kom van het dorp. Als hij het kantoor zou willen 
bouwen, zou de gemeente daar geen geldlening voor hoeven aan te gaan. De 
onderhandelingen leiden echter niet tot het gewenste resultaat en daar is 
zelfs geen uitzicht op. Wel is "van andere zijde" het vooruitzicht geopend 
een gebouw zodanig in te richten als nodig zal zijn.4 

Een terughoudende gemeenteraad 

Pas in de gemeenteraadsvergadering van 21 november 1881 worden de 
raadsleden in kennis gesteld van de brief van de minister en de daarop 
gevolgde activiteiten van B & W. Zij keuren het gevoerde beleid goed, 
waarna B & W op 25 november 1881 een officieel antwoord aan de 
minister kunnen schrijven (zie Afbeelding 1). Daarin berichten ze, dat de 
raad de bedoelingen van de minister wel waardeert, maar van mening is 
dat de vervanging van de bestaande brievengaarderij door een postkantoor 
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Afb. 1. Eerste pagina van de brief van B & ¥ aan de Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid d.d. 25 november 1881. 
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de gemeente te weinig voordeel oplevert en niet opweegt tegen de moeiten 
en de kosten die verbonden zullen zijn aan het verwerven van een geschikt 
bouwterrein. De raad heeft dan ook geen vrijheid kunnen vinden "der 
gemeente te dier zake geldelijke laasten op te leggen die, met het oog op 
het hoogst moeielijke om in of bij den kom der gemeente bouwterrein te 
verkrijgen dat, in het gunstigst geval, zeer duur zou moeten worden 
aangekocht, zeer zeker zouden overtreffen het bedrag der, daartegenover -
staande, van het rijk, eventueel te verkrijgen huur". De brief gaat dan 
verder met: "dat intusschen de raad, eenparig begeerende zooeenigzins 
mogelijk de door uwe Excellentie in het belang van 's rijks dienst wensche-
lijk geachte oprichting van een postkantoor alhier te bevorderen, van 
meening is dat indien aan zoodanig postkantoor een telegraafkantoor mocht 
worden verbonden, de voordeelen en gemakken uit het dan te verkrijgen 
telegraafkantoor voortvloeiende, eene medewerking van het gemeente 
bestuur van Breukelen volkomen zou rechtvaardigen, wanneer tevens 
voldaan werd aan twee volgende voorwaarden, namentlijk 

Ie betaling eener billijke huur dor het Rijk aan de gemeente, 
2e niettoepassing der bepaling tot garantieverschaffing voor eene op

brengst ad f600, eene conditie die, naar wij vermeenen gewoonlijk 
gemaakt wordt wanneer door eenig bestuur, zonder dat daartoe door de 
Hooge regeering aanleiding is gegeven, om de oprichting van een post en 
telegraafkantoor wordt verzocht. In voldoening wijders aan 's Raads 
opdracht veroorloven wij ons de vrijheid uwe Excellentie na mededeeling 
van het vorenstaande, zeer beleefd te verzoeken ons wel te willen doen 
weten of, onder toepassing der even genoemde conditiën, deze gemeente 
kan worden in 't genot gesteld van een Rijks Post en Telegraafkantoor. 
Mocht, hetgeen wij zeer hopen en ook eenigzins durven vertrouwen, omdat 
wij, naar onze beschouwing, niet verkeeren in den toestand dier gemeenten 
door wie, geheel op eigen initiatief en totaal te eigen bate, de oprichting van 
post en telegraafkantooren wordt gevraagd, maar in casu de verandering 
van brievengaarderij in postkantoor ook voor 's Rijks dienst wordt 
wenschelijk geacht, het antwoord van uwe Excellentie bevestigend zijn, dan 
zuilen wij ons beijveren de groote moeilijkheden te overwinnen die wij tot 
nu toe, vooral ten gevolge der finantieele zijde, bij de opsporing van een 
geschikt terrein zeer tot ons leedwezen moeten ontmoeten." 2 

Loven en bieden 

De minister antwoordt op 9 december 1881, dat hij bereid is aan het 
eventueel op te richten postkantoor een telegraafkantoor te verbinden en 
dat op een billijke huur in verhouding der te maken kosten kan worden 
gerekend; er zijn echter geen termen aanwezig om vrijstelling van de 
garantie te verlenen. B & W proberen op 14 december toch nog de garantie 
op hoogstens f400 te brengen, omdat zij anders tot hun leedwezen 'gene 
vrijheid kunnen vinden aan den Raad der gemeente voor te stellen om ons 
te machtigen een geschikt terrein te zoeken". De minister zwicht niet voor 
dit dreigement en schrijft op 21 december dat de kosten van instand-
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houding der kantoren voor iedere gemeente op f600 per jaar wordt 
vastgesteld en dat op die regel geen uitzondering kan worden toegelaten.2 

In de raadsvergadering van 23 januari 1882 kan de burgemeester 
meedelen, dat de heer Willink van Collen zich nu toch bereid heeft 
verklaard in het Plantsoen een geschikt huis te doen bouwen en te 
verhuren aan het rijk "indien de raad zijnerzijds vrijheid geve aan dien 
heer om, des door hem verlangd, het plantsoen geheel of gedeeltelijk met 
woningen te bebouwen en alzoo het daardoor in te nemen terrein aan de 
publieke wandeling te onttrekken". De burgemeester wijst nog op de 
volgende omstandigheden: (a) tal van ingezetenen hebben zich bereid 
verklaard samen voor de helft van het jaarlijkse garantiebedrag in te staan 
tot een maximum van f200; (b) het bodeloon voor de besteller der 
telegrammen bij het station komt te vervallen (f26 per jaar, plus 20 cent 
per bezorgd en 10 cent per te verzenden telegram); (c) een postdirecteur 
zal per jaar zon f40 gemeentelijk belasting opbrengen; (d) de voorwaarde 
van de heer Van Collen opent het vooruitzicht, dat "het tegenwoordig vrij 
nutteloos plantsoen met meerdere flinke huizen zal worden bezet"; (e) de 
gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huur van 
het te plaatsen gebouw. "Over deze aangelegenheid ontstaat, zooals het 
belangrijke der zaak vanzelve medebrengt, discussie waaraan alle leden 
deelnemen en die leidt tot aanneming met algemene stemmen van de 
voorstellen door den voorzitter gedaan, wordende het aan de prudentie van 
den voorzitter bovendien overgelaten het geschikte oogenbiik te kiezen om 
te trachten dat bij het bebouwen van het plantsoen tevens worde gedempt 
de sloot beoosten en beklinkerd de weg bezuiden het plantsoen." 8 

Op 14 februari 1882 schrijft de minister dat de huur van het postkantoor 
met directeurswoning niet hoger mag zijn dan f 500 per jaar, omdat de 
ruimte voor de telegraafdienst kosteloos behoort te worden verstrekt en de 
rente niet 6% maar 5% is.9De burgemeester antwoordt de volgende dag, dat 
de missive een gevoel van teleurstelling heeft opgewekt en dat hij nog
maals onder diens aandacht wil brengen wat hij op de verleende audiëntie 
heeft medegedeeld: 

(a) De bouwkosten zijn op f 12500 geraamd, zodat als huur 6%, zijnde 
f 750 gevorderd wordt. 

(b) Bij de berekening van de huurprijs is behoorlijk gelet op de 
omstandigheid, dat het telegraaf kantoor op ons verzoek is toegevoegd en 
dat daarvoor geen huur behoort te worden bedongen; anders zouden de 
grondkosten van f 2000 (in deze gemeente hoog in prijs ten gevolge van 
nagenoeg totaal gebrek) erbij gevoegd zijn, waardoor de huur op 7% van 
f 14500 (zijnde wel het minste waarop gerekend moet worden) zou komen, 
dus f 1015. Hij voegt er aan toe, dat "wij ons niet kunnen vleien de lopende 
onderhandeling tot een gunstig einde te zien komen, indien door uwe 
Excellentie wordt gepersisteerd bij hare mededeling dat hoogstens f 500 als 
huur kan worden vergoed".9 De minister zwicht voor zoveel argumenten en 
antwoordt op 24 februari, dat hij bij nadere overweging bereid is de 
huursom te verhogen tot f600 per jaar. Enthousiast schrijft de burge
meester hem dan op 4 maart 1882, dat dit besluit de oprichting van het 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 2, 1989 



125 

post- en telegraaf kantoor heeft verzekerd, "dewijl de heer H.D. Willink van 
Collen als grondeigenaar besloten heeft tot de bouw (die spoedig zal 
aanvangen), en de Raad tot het verlenen van de gevorderde garantie van 
f 6 0 0 " 9 De minister zorgt voor enige ontnuchtering door het gemeente
bestuur in zijn brief van 9 maart er aan te herinneren, dat alvorens te gaan 
bouwen eerst het bouwplan en bestek, plus een juiste opgave van de plaats, 
ter goedkeuring moeten worden opgestuurd.9 

Een n ieuwe burgemeester en e e n koppige bouwheer 

In de raadsvergadering van 6 september 1882 vertelt burgemeester P.L.A. Collard 
dat hij door Z.M de Koning is benoemd tot notaris in Beek bij Maastricht Hij vraagt en 
krijgt eervol ontslag als secretaris en burgemeester. De raad volgt de voordracht van 
de beide wethouders en benoemt met algemene stemmen LA. Collard, een broer van de 
burgemeester, tot secretaris.8 

In de vergadering van 13 september, voorgezeten door wethouder Van Stam, die 
optreedt als loco-burgemeester, wordt de nieuwe secretaris beëdigd en toegesproken 
door wethouder Van Waart. Deze wenst hem geluk met de betrekking en zegt dat zijn 
benoeming "gevolg is geweest van de algemeene achting die men den afgetreden 
secretaris, broeder van den tegenwoordigen, toedroeg". Het raadslid Mr. H.C. Vos, de 
griffier van het kantongerecht die op Rozenvilla woont, vermoedt waarschijnlijk al 
dat de nieuwe secretaris, hoewel sollicitant naar de burgemeestersfunctie, deze niet 
zal krijgen. Hij vraagt hem "indien hij niet benoemd mocht worden, het nieuwe hoofd 
der gemeente bij te staan en den weg te wijzen in de bijzondere administratie der 
gemeente. Samenwerking van burgemeester en secretaris toch, is voor de gemeente 
van het grootste belang." De heer Collard belooft in die geest te zullen handelen. 

Nadat de heer Van Waart verslag heeft uitgebracht over zijn activiteiten in 
verband met de verlegging van de Keulsche Vaart, komt de afgetreden burgemeester 
ter vergadering om "een stoffelijk bewijs van bijzondere hoogachting hem door den 
Raad toegedragen" in ontvangst te nemen. De heer Van Waart biedt hem met een 
hartelijke toespraak "een ebbenhouten met zilver beslagen en in eene étui gelegen 
notarishamer" aan.8 

In de raadsvergadering van 15 november 1882 spreekt wethouder Van Waart de 
nieuwe burgemeester toe. Dat is J.G.C, baron van Ittersum, tevoren burgemeester van 
Vreeland en Nigtevecht, Deze neemt het voorzitterschap over en doet prompt de 
situatie ontstaan, waarvoor mr. Vos op 13 september de secretaris gewaarschuwd had. 
Als namelijk secretaris Collard het woord vraagt, "meenende in de Raad een woord van 
aanbeveling voor zijn persoon te mogen spreken", dan weigert de burgemeester hem 
dit, omdat "de gemeentesecretaris in eene raadsvergadering niets te vertellen heeft 
en alleen moet antwoorden op vragen die hem gedaan worden". De heer Collard trekt 
dan zijn verzoek in. De heer Van Waart vindt dit al te kras en zegt, dat het een 
bijzondere vergadering is en dat dus "de secretaris evengoed een woord van geluk-
wensch kan uitspreken". Hij voegt er ten overvloede nog aan toe, dat burgemeester en 
secretaris in alles samen moeten werken en dat er tussen hen een goede verstand
houding dient te bestaan. De burgemeester voelt er niet voor, maar wil het wel "in om
vraag brengen". Als de secretaris nogmaals zegt zijn verzoek te hebben ingetrokken, 
stelt Van Waart voor de vergadering maar te sluiten, wat met algemene stemmen 
wordt aanvaard8 Drie jaar later vraagt en krijgt de burgemeester eervol ontslag 
wegens ziekte. 

De minister is gelukkig heel wat soepeler dan de burgemeester bij het 
hanteren van voorschriften, anders zouden de bouwplannen voor het 
postkantoor nog veel langzamer gerealiseerd zijn. Hij schrijft op 21 
november 1882 aan B & W, dat de Bouwkundige voor Landsgebouwen op 
19 juli opgave heeft gedaan van de wijzigingen die hij wenselijk achtte, 
maar dat de heer Willink daar weinig voor voelde. De minister vervolgt: "Bij 
zijn schrijven van 2 Augustus j.l. heeft de heer Willink van Collen weinig 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 2, 1989 



126 

geneigdheid betoond om de noodig geoordeelde wijzigingen in het bestek te 
brengen, zodat door mij opnieuw tot het houden van een onderzoek is last 
gegeven, met opdracht zoveel doenlijk, toe te geven aan de wederleggingen 
van de heer Willink van Collen, al ware het dan ook ten koste van eenige 
wenschelijke doch desnoods achterwege te laten verbeteringen. Uitkomst is 
dat met het ontwerp genoegen kan genomen worden, mits het bestek en 
teekeningen de navolgende wijzigingen ondergaan: . . .". Er volgen dan een 
tiental veranderingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de dakhelling, de te 
gebruiken stenen voor de buitenmuren en gangvloeren, vaste onderramen 
in de dienstvertrekken en een tegellambrizering in de wachtkamer.10 

Waarschijnlijk op aandringen van het gemeentebestuur heeft de heer 
Willink het bestek toch aangepast. Dat dit niet van harte gebeurde, blijkt 
wel uit een passage in de brief van 8 februari 1883 waarbij B & W het 
nieuwe bestek aan de minister toezenden. Daarin staat dat de heer Willink 
heeft verzocht "uwe Excellentie te berichten, dat door hem geene verande
ringen meer, in welk geval en hoegenaamd ook, in het bestek zullen aange
bracht worden". B & W zijn zo vrij de minister in overweging te geven "of 
het wenschelijk zoude zijn dat een definitief besluit tot den opbouw worde 
genomen, aangezien het Post en Telegraaf kantoor niet alleen eene erkende 
behoefte is, maar bovendien zeer bevorderbaar zal zijn aan den bloei dezer 
gemeente".11 

De bouw kan beginnen 

Een week later al, op 16 februari, schrijft de minister dat met de bouw 
aangevangen kan worden. B & W melden dit op 20 februari aan de heer 
Willink van Collen, maar deze maakt geen haast, want in een brief uit 
Amsterdam van 13 april 1883 vraagt hij nog om een bewijsstuk, dat de 
Raad het bebouwen van het zogenaamde Plantsoen goedkeurt. Hij krijgt de 
volgende dag al een uittreksel uit het raadsbesluit met de vergunning het 
Plantsoen "desverlangd geheel of gedeeltelijk met woningen te bebouwen 
en alzo het daarvoor in te nemen terrein aan de publieke wandeling te 
onttrekken'. Op 24 september 1883 komt, via de Commissaris des Konings 
in de provincie Utrecht, nog een vergunning van de Minister van 
Waterstaat "tot ruiming der boomen langs 's rijks weg Ie klasse no. 3 onder 
uwe gemeente". De burgemeester geeft hierop onmiddellijk aan de heer 
Willink door, dat hij "de boomen langs het plantsoen kan wegruimen".11 

De aannemers Van Santen en Van de Gr ampel zullen zeker enige 
maanden vóór het kappen van de bomen met de bouw van het postkantoor 
zijn begonnen, want op 21 januari 1884 meldt de heer Willink van Collen 
aan B & W dat de werkzaamheden aan het Post- en Telegraaf kantoor zijn 
afgelopen. Hij vraagt te mogen vernemen "welken dag van huuringang in 
het door mij te verstrekken huurcontract dient te worden vermeld", en ook 
of het Rijk dan wel de Gemeente daarbij als huurder optreden moet, "daar 
de onderhandelingen mij het eerste deden veronderstellen, doch de 
wettelijke bepalingen voor de tweede mening schijnen te pleiten".12 
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De raad heeft het laatste voord 

De minister heeft enige tijd nodig om uit beide mogelijkheden de laatste 
te kiezen, want pas op 17 april 1884 stuurt hij een ontwerp huurovereen
komst aan de gemeente. Veel tijd om dit nog te veranderen heeft het 
gemeentebestuur niet, want de openingsdatum is door de minister op 1 mei 
gesteld. B & W schrijven dan ook per omgaande post, dat het gebouw 
eigendom is van H.D. Willink van Collen en dat die dus als verhuurder 
optreedt. Ze schrijven erbij, dat dit al in hun brief van 4 maart 1882 is 
voorgesteld en dat het ook wenselijk is voor een gemakkelijke admini
stratie der gemeente. Weer een dag later, op 19 april, antwoordt de 
minister dat de huurovereenkomst niet anders dan met de gemeente kan 
worden aangegaan.12 B & W leggen zich hierbij neer en vragen de heer 
Willink van Collen op woensdag 23 april te 9.30 uur op het gemeentehuis te 
komen. Ze kunnen dan over de zaak confereren, zodat de te maken 
bepalingen 's avonds aan de gemeenteraad kunnen worden voorgelegd. De 
voorzitter doet in die vergadering mededeling van de onverwacht ontstane 
situatie en stelt voor de huurovereenkomst met het Rijk af te sluiten. 
Raadslid Vos zegt dat door de raad besloten is "geene contracten met het 
rijk aan te gaan, alzoo geheel vrij te blijven en alleen voor den waarborg in 
te staan". Met algemene stemmen wijst de raad het voorstel van de 
burgemeester af: het contract dient rechtstreeks tussen het rijk en de heer 
Willink van Collen gesloten te worden.13 De volgende dag gaat dit bericht 
naar de minister, die op 26 april terugschrijft "met bevreemding kennis 
genomen te hebben van het raadsbesluit", omdat B & W in hun brief van 18 
april nog hebben geschreven de beslissing aan het departement over te 
laten. Om echter storing in de geregelde gang van zaken te voorkomen, zal 
het contract rechtstreeks met de eigenaar worden gesloten. Op 28 april 
wordt de overeenkomst aan de Inspecteur der Posterijen te Amsterdam 
gezonden. 

Opening op 1 mei 1884 

Intussen heeft de directie van de Nederlandsche Rhijn Spoorweg Maat
schappij op 24 april bij de burgemeester geïnformeerd naar de waarheid 
van geruchten over opening op 1 mei van het rijkstelegraafkantoor. In een 
brief van 1 mei 1884 verzoekt deze directie de verandering in telegraaf
dienst pas op 6 mei te laten ingaan en tot zolang in de bestelling van 
gemeentewege te blijven voorzien.12 De burgemeester antwoordt op 2 mei 
dat dit niet mogelijk is, omdat de besteller der telegrammen eervol ontslag 
per 1 mei is verleend. (Notabene, de ontslagbrief voor de besteller T.H. 
Verzijl is op 2 mei geschreven!) 

Zo heeft Breukelen dan toch zijn post- en telegraaf kantoor gekregen. De 
eerste veertien dagen is het er vast druk geweest, want op 13 mei stelt de 
directeur al een wijziging in de openingstijden voor: geen "Rijkstelegraaf
kantoor met beperkte dagdienst", maar openingstijden van 8-12, 1330 -
16.30 en 17.30 - 18.30 uur; op zon- en feestdagen van 7 - 9 en 12 - 13 uur. 
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Afb. 2. Prentbriefkaartuit ca. 1910, rechts hetPosthuis 

De poststukken kunnen dan op werkdagen met de treinen van 17 en 19 
uur worden verzonden.12 B & W antwoorden op 14 mei dat er na zon korte 
periode nog maar weinig over de doelmatigheid van de openingsuren valt 
te zeggen en dat daarin dus voorlopig geen wijziging mag worden gebracht. 
Toch geven ze kort daarop toestemming voor wijziging per 9 juli 1884.12 

De opbrengst van de telegrammen valt wat tegen: vrijwel ieder jaar is 
die zon f250 minder dan de gegarandeerde f600, zodat de gemeente 
steeds moet bijpassen. (Boven de f300 zouden de burgers pas gaan 
meebetalen!) Op voorstel van mr. Vos verzoeken B & W in 1886 de garantie 
te verlagen tot f 400, omdat het tarief verhoogd is en daardoor het aantal 
telegrammen zal verminderen.14 Die verlaging komt echter pas in 1894. In 
de raadsvergadering van 29 januari zal de heer Vos dan opmerken, dat 
"juist de menschen voor wie het Telegraafkantoor in hoofdzaak bestemd 
zou zijn, met name voor de kooplui, er het minst gebruik van maakten en 
vooral het leveren der garantie door particulieren zooveel teleurstelling 
opleverde".^ 

Einde huurcontract 

Dat de Raad in 1894 weer over het postkantoor moet praten, komt 
doordat de heer Willink van Collen niet bereid is het gebouw opnieuw aan 
het Rijk te verhuren na het verstrijken van de huurtermijn op 30 april van 
dat jaar. B & W hebben hierover een brief d.d. 5 december 1893 van het 
ministerie ontvangen, met de dreigende passage: "Blijft de eigenaar in die 
weigering volharden, waaromtrent ik uw antwoord tegemoet zie, dan 
ontvang ik gaarne mededeling of uw gemeente, tegen bovengenoemd 
tijdstip, andere lokalen ten behoeve van den dienst beschikbaar heeft".15 
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Op 14 december antwoorden B & W dat de voorzitter een bezoek heeft 
gebracht aan de eigenaar en dat deze slechts heeft geantwoord, dat hij 
gaarne met Zijne Excellentie direct, zonder tussenkomst van burgemeester 
en wethouders, over deze zaak in correspondentie wil treden.1^ Voorlopig 
moeten we blijven gissen naar de reden van de weigering tot verhuur van 
het postkantoor, want helaas is deze correspondentie niet in het archief van 
Gunterstein aanwezig. Op 4 januari 1894 berichten B & W aan de minister 
dat zij geen lokaliteit beschikbaar hebben en vragen zij de maximale 
koopprijs voor bouwgrond.16 Op 9 januari schrijft de Directeur Generaal der 
Posterijen en Telegrafie, dat de heer Willink van Collen in geen geval bereid 
is het tegenwoordige post- en telegraafgebouw weer in huur af te staan, 
zodat de gemeente tot het verstrekken van een andere lokaliteit zal moeten 
overgaan. 

Opnieuw onderhandelen? 

In de raadsvergadering van 16 januari 1894 stelt burgemeester J.Th.A. 
Braams voor aan de minister te schrijven dat "de gemeente gaarne de 
toestand zou zien bestendigd, dat ze geheel buiten levering en onderhoud 
van het gebouw blijve" wegens te grote financiële bezwaren en dat ze dus 
'wat haar betreft, de overeenkomst betreffende de garantie die op 1 Mei 
a.s. eindigt, niet kan voortzetten".13 Postdirecteur Van de Pol, die op 5 
september 1893 raadslid is geworden, waarschuwt dat de gemeente na 
opzegging veel duurder uit zal zijn, als men later toch weer een telegraaf -
kantoor zou willen hebben. Het is volgens hem beter voorlopig een lokaal 
voor telegrafie ter beschikking te stellen; voor een postkantoor zorgt het 
rijk nu zelf. Er blijken gebouwen beschikbaar te zijn: het huis naast 
schipper H. Mur in de Heerenstraat kan een half jaar gehuurd worden voor 
f 600 en ook is er een pand naast timmerman J.D.J. Koning in de Brugstraat 
aan de Vecht. In de raadsvergadering van 29 januari 1894 zegt de burge
meester dat hij noch op zijn brief aan de hoofddirecteur, noch op twee 
brieven aan de minister, iets vernomen heeft over de plannen met 
betrekking tot het post- en telegraafkantoor.13 Omdat de huurvoorwaarden 
van het huis naast Mur te bezwarend zijn en dit bovendien niet meer 
beschikbaar is, stelt hij voor om de minister vóór de uiterste datum van 1 
februari toch maar te berichten, dat de gemeente per 1 mei afziet van het 
telegraafkantoor. 

De heer G.R. Ockerse (vanaf 26 juni 1893 raadslid in plaats van de 
overleden wethouder J.W. de Bruijn) stelt voor nog een keer met de heer 
Willink te gaan praten "om nog eens te trachten gedaan te krijgen dat deze 
nog voor een jaar, b.v. met een jaar optie, het post en telegraafkantoor aan 
de gemeente, doch niet aan het rijk verhure. Spreker zou ook wenschen 
eene commissie uit de Raad naar den heer Willink af te vaardigen, omdat 
naar zijne meening het niet zoo onmogelijk is dat de heer Willink het 
belang van Breukelen-Nijenrode in het oog houdende, wel genegen 
gevonden wordt aan de gemeente te verhuren". De voorzitter ontraadt dit 
ten zeerste, want "hijzelf is reeds een paar malen bij den heer Willink 
geweest om te trachten dezen van zijn besluit om niet te verhuren, terug te 
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brengen doch telkens zonder eenig succes. Met het karakter van den heer 
Willink voor oogen acht de voorzitter het zelfs gevaarlijk voor de zaak om 
nu iets te vragen; een ander geval wordt het wanneer het Rijk een nieuw 
gebouw gaat zetten, dan misschien zou de heer Willink de gemeente wel 
van dienst willen zijn" (namelijk door gedurende de bouwperiode zijn 
postkantoor via de gemeente aan het rijk te verhuren). Ockerse blijft bij 
zijn voorstel en zou de heren Vos en A.M. Kasteleyn (wethouder vanaf 26 
juni 1893) gaarne met de opdracht belast zien. De heer Vos bedankt voor 
de eer, omdat hij het geheel met de burgemeester eens is en bovendien 
weinig sympathie voor de zaak van het telegraafkantoor heeft. De heer Van 
de Pol vindt dat de gemeente zich niet zoveel schade kan doen door tijdelijk 
een lokaliteit beschikbaar te stellen; het pand naast Koning is billijk te 
huren, maar nog mooier zou het zijn als het huidige postkantoor gehuurd 
kon worden en daarom steunt hij het voorstel van Ockerse. De heer Vos wil 
het overleg met de heer Willink aan B & W opdragen en hen tegelijk 
machtigen om, als ze daar geen succes hebben, het huis naast Koning aan de 
Posterijen aan te bieden. Dit voorstel wordt door Ockerse overgenomen en 
met algemene stemmen aanvaard.13 

Een onverwachte oplossing 

Op 14 maart 1894 komt er een telegram van het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie met de mededeling dat de gemeente niets in de 
huurprijs van het post- en telegraafgebouw behoeft bij te dragen. In de 
raadsvergadering van 30 maart deelt de burgemeester mee, dat de 
conferentie met de heer Willink van Collen geen succes heeft gehad, maar 
dat de hoofddirecteur der posterijen heeft medegedeeld, dat de garantie 
pas op 31 december 1894 eindigt, zodat er geen haast gemaakt hoeft te 
worden met het opzeggen ervan. Hij zegt vervolgens "dat de kwestie een 
gunstig verloop heeft, wijl hij - voorzitter - iemand, en wel mevrouw de 
weduwe Wiercx, gevonden heeft, genegen om een post- en telegraafkantoor 
te bouwen en te verhuren aan het rijk. Doch ook dit resultaat is niet zonder 
moeilijkheden verkregen; de noodige voorloopige overeenkomsten zullen 
echter weldra gearresteerd zijn, zoodat het gebouw spoedig kan verrijzen 
op het daartoe aangekocht terrein van den heer J.L. Spijker. Als huurprijs 
zal door het rijk aan mevrouw Wiercx f 800 betaald worden, terwijl eene 
door deze dame gestelde conditie, namelijk dat de gemeente geeneriei 
kosten voor het gebruik van het Telegraafkantoor zal hebben, door den 
hoofddirecteur is aangenomen".13 Mevrouw Wiercx woonde voorbij 
Slangevecht, op de buitenplaats Vrede en Rust. Het door haar van lood
gieter Spijker gekochte terrein lag aan de Vecht ten zuiden van de Loswal. 

De raad hoort op 16 juni 1894 dat B & W goedkeuring hebben verleend 
aan 'de door mevrouw wed. Wiercx ingezonden bouwplans van het post- en 
telegraafkantoor met annex twee wooningen". Voordat er gebouwd kan 
worden moet de raad nog aan twee verzoeken voldoen: toestemming geven 
om beide bomen op de Losplaats te rooien, en om de ver snij ding van het 
fundament te laten uitsteken in gemeentegrond. De raad heeft die toe
stemming natuurlijk graag verleend: men was veel te gelukkig met de 
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oplossing van het zo plotseling gerezen postkantoor prob leem. Mevrouw 
Wiercx moet echter wel de geschatte waarde van de bomen betalen: 
tezamen f 6. 

De eerste steen van het nieuwe gebouw werd op 28 juli 1894 door 
mevrouw H.A. Wiercx gelegd. U kunt dit nog lezen in de ondergevel van de 
videotheek die nu in het gebouw gevestigd is. 

Hoe de Posterijen de periode tussen 1 mei en de datum van oplevering 
overbrugd hebben, is helaas niet in de archiefstukken te vinden. We weten 
dus niet of de heer Willink van Collen zijn postkantoor nog tijdelijk 
verhuurd heeft, of dat men toch gebruik heeft moeten maken van het 
billijk te huren pand naast t immerman Koning bij de Vechtbrug. Het 
gebouw van mevrouw Wiercx heeft bijna zeventig jaar als postkantoor 
dienst gedaan, maar toen was het toch te klein geworden voor het 
inmiddels toegenomen aantal ambtenaren. Op 29 april 1963 betrokken die 
de oude R.K. school in de Herenstraat als tijdelijk onderkomen. Ze hebben 
ondervonden dat het begrip 'tijdelijk' heel rekbaar is, want pas op 28 juni 
1976 verhuisden zij eindelijk naar een eigen gebouw aan de Markt.17 

Noten 
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