


Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Na 19 jaar kreeg van Loock hulp in de persoon van Gijs vanManen, die op 1 november 1901 hulpbode werd. Ook hij werdin een uniform gestoken, met op de kraag een nummer en linksop zijn jas een geelkoperen ovale plaat met een roodkoperenrijkswapen en daarboven het opschrift: &quot;Posterijen&quot;. Op hethoofd droeg hij een kleine postpet met een posthoomtje er op.Met het vertrek van Jan van Loock in 1908 verdween de laatstebrievengaarder. Hij werd nl, opgevolgd door Johannes F. vanZwet, die de rang van &quot;kantoorhouder&quot; kreeg. Het kantoor werdverplaatst naar de Stationsweg (thans nr. 6 aan de Spoorlaan).Wegens drukke werkzaamheden droeg van Zwet, die ook noggemeenteveldwachter en gemeentebode was, zijn funktie vankantoorhouder nog in 1908 over aan zijn dochter Nelly. Dit hadook tot gevolg, dat Hein Knippenburg

postbode kon worden.Het bestellen geschiedde toen nog lopend en tot het hulpkantoorSchalkwijk behoorde het hele gebied van de gemeente Schalkwijk,dus ook Rietveld (het Waalse gedeelte). Het gebied van de ge-meente Tuil en 't Waal hoorde tot Vreeswijk. Over een afstandvan 10 km(Waalseweg en Achterdijk) konden de postbodes vanSchalkwijk en Vreeswijk elkaar dus tegenkomen.Er bestaan uit die tijd nog vele verhalen, zeker over Gijs vanManen. Deze was eens bij een vrouw om een brief te bezorgen.Bij het overhandigen vraagt zij hem deze even voor te lezen.De vrouw moet toen uit dank gezegd hebben: &quot;Die van Zwetverdient toch genoeg, verkoop mij maar eens twee zegels van eenhalf je en een van een cent, dan heb jij ook weer wat verdiend&quot;.De mobilisatie van 14-18 bracht wat meer drukte. Fort Honswijkwas geheel bezet, wat tot gevolg had, dat er van een

handkargebruik moest worden gemaakt om de post van de trein te halenen er heen te brengen. De laatste, speciaal voor het leger in-gestelde, verzendgelegenheid was toen de trein van 23.30 uur.Enkele soldaten werden aangesteld als &quot;facteur&quot;, die ook tottaak kregen op het postkantoor te assisteren en de post van ennaar Honswijk te vervoeren. Een der facteurs, Derk Bresser,trouwde in 1919 met Nelly van Zwet en werd in dat jaar zelfkantoorhouder in Schalkwijk, 10
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Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 Op 15 oktober 1919 trad Nico (N.A.) van den Heuvel als hulp-besteller en waarnemend-kantoorhouder bij de posterijen indienst. Als zodanig ging hij in 22 verschillende plaatsen ver-vangen. Wegens vertrek van Hein Knippenburg naar Amsterdam werdBart van Dijk op 1 april 1923 besteller. Hij was al besteller inHouten en bracht de post voor 't Goy mee naar Schalkwijk,welke hij ook nog elke dag rondbracht. Omdat de werkzaamheden toenamen en de dienstverlening werduitgebreid moest een nieuwe kracht worden aangetrokken. Hetwas Jan (J.A.) van Duijn die op 20 oktober 1924 in dienst trad.Zijn enige taak was voorlopig het 's morgens en 's middagsvervoeren van de post van en naar het station en het postkan-toor. Deze dienst duurde per keer 15 minuten, waarvoor een ver-goeding van 20 cent werd genoten, In het jaar 1930 werd Bresser tot

kantoorhouder in Gendringenbenoemd en werd zijn plaats ingenomen door Henk Geurts,Toen deze in 1934 als kantoorhouder in Voorhout werd benoemd,werd hij opgevolgd door Nico van den Heuvel. Hierdoor werdhet kantoor overgebracht naar zijn woning, waar hij ook eensigarenmagazijn-kantoorboekhandel exploiteerde. Voor het eerstwerd een bestellerskast geplaatst, zodat de post in vakken konworden gesorteerd, hetgeen voordien op een tafel gebeurde.Ook werd een telefooncel geplaatst, alleen niet zo geluiddichtals tegenwoordig, want er zat geen glas maar gaas in de deur.Inmiddels was Bart van Dijk, op 21 april 1932, naar Houtenovergeplaatst en werd Jan van Duijn per die datum in vastedienst benoemd, In 1932 werd Henk (H.M.) Baas telegrambestel-ler en van 10 mei 1937 tot 21 juli 1946 hulpbesteller.Na 40 jaar verliet Gijs van Manen, op 31 november 1941, hetbedrijf. Als

hulpbesteller trad nu op 18 juni 1942 Kees Bouw-man in dienst, tegen een uurloon van 43 cent, In deze tijdmoest Baas onderduiken en toen Bouwman voor het verrichtenvan dienst naar Duitsland moest bleef alleen van Duijn als be-steller over. Er was snel een oplossing gevonden in de toen 12



Tussen Rijn en Lek 1970 4. - Dl.4 4 UU'.'' .1 .tpijli Foto mobilisatie 1914. Bovenste rij: v.l.n.r. ingekwartierde facteur, 2e facteur fort Honswijk, besteller Hein Knippenburg, hulpbesteller Frans Mulder, mevrouw van Zwet, facteur fort Korte Uitweg, besteller Gijs van Manen. zittend: Nelly van Zwet en kantoorhouder van Zwet. onderste rij: v.l.n.r.: facteur fort Waalseweg, alsmede drie aangewezen militairen voor assistentie op het postkantoor te Schalkwijk. co






