
AA|\|ZET GESCHIIDENIS POSTKANTOOR GTI4ERT

iloor Ad Otten

eecls in 1?52 hjan in tle Nederlanden een gecentraliseer-
de staatspoEt in betlrijf r ofschoon deze aanvanke li jk
slechts beperlct bleef tot het gewest Holland. In de

FYanse tijtl rerden de posterijen nationaal verklaard en ver-
volgens verden alle gewesten bij de staatspost aangesloten.
Ook Genert Yerd in tlie tijd al aangedaan door postkoetsen
en postbotlen.Zo kan nen in een uit 1793 stanurende rr0omptoir-
en Schri j fahanack'r (1) lezen dat 'rde geadrnitteerde postbode
valr en op HeLnond, Elrndhoven, is-Bosch, Maastr icht r Luik en
geheet Brabanal! uollend, Vrankrijk, Duitschlandr étc. etc.
kont (in de Vrlseer li jkhe iil Genert - A0) des'zondagsr Yoens-
dags en ilonilerilags en vertrekt diezelfde dagenrr. Verder is
er sprake van een toerkar van Gemert op I s-Hertogenbosch t
die gevoeril vordt door zekere Johannes Rooyackers en rlie op
woensalag vertrekt en donderdags avonds of vrijdag rs norgens
terugkeert. h tlan is er nog een toerkar van Gemert oP Eind-
hoven en Antïerpen die elke rdeek op naandagavond elf uur
vertrekt bij genibik Kanters.

Nadat in 18O? de staat al het wettelijk rnonopolie voor brie-
venvervoer kreeg krvan toch pas een eerste wettelijke rege-
ling tot stanal nidtlels tle wet van 12 april 1850. Dl bij__re-
solutie van 12 augustus 1851 kreeg Gernert ztn rrofficiËlerr
postinrichting net de status van hulppostkantoor. Tot 1 juli
1879 zou G€nert als hulppostkantoor blijven ressorteren on-
der Helnond, teryijl onder Gemert vanaf 1869 $eer ressor-
teerden hulppostkantoren te Beek en Donk en Boekel. Vanaf
18?9 gaat het Gemertse postkantoor vervolgens een eigen en
zelfstantlig leven beginnen. Het beschikt dal over de volgen-
de verbindingen:

a) 3-maal daags een postrit naar Helnond v.v.
b) 2-maal daags een postrit naar Veghel v.v.
c) een bodeloop van Boekel v.v.
tl) een bodeloop van Boekel via Hantlel v.v.
e) een botleLoop en bestellingen in de eigen buurtschappen
f) een telegraafverbinding
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Op 1 april 1883, tegelíjk met de opening van de tranlijn van
Den Bosch naar Helmond over Genert, krijgt het Gemertse post-
kantoor ook zijn postpakketdienst.
Tot zover - aI is het suÍnnier - de lroegste geschiedenis van
het Gemertse kaÍrtoor der posterijen (2).
Terwijl 'rpostrr in de vroegste tijden nog de betekenis hail
van rrvaste plaats waar postkoets of bode van paard wisseldert
vanaf de 19de eeuh'rr.as rrposttr al synoniem geworden voor het
totale ber ichtenvêrkeer. En de plaats r+aar alles bijeenkwam
werd aangeduid met dê wijdse naam van rrpostkantoorrr.
hrelk pand daarvoor in Gênert vanaf 1851 heeft dienst gedaan
is (nog) niet aluideli jk. Mogelijk is dat in de aanvang ge-
weest dê voning van de plaatselijke rrbr ievengaarderrr van
Eupen, die een pand bewoonde in de Nieuwstraat, welk pand
in septenber 1861 door het R.K. ÁrÍnbestuur werd aangekocht
ten behoeve van een in te richten rtgasthuisrr (3). E€n aantal
jaren nadien bliflrt Ín ieder geval het huis op de hoek van de
Kerkstraat en de Schoolstraat (nu: Ruischenbergstraat ) aI in
gebruik genomen te ziin als het plaatselijk postkantoor. Het
betreffende pand was eigendon van de koopl íedenfamilie Taabe.
In het gemeentearchief is een ontwerp van contract bewaartl
g€blevên tusseÍr het Rijk en het gemeentebestuur van Genert,
terzake van huur en verhuur voor 10 jaar van een gebouw dat
is ingericht on dienst te doen als post- en telegraafkantoor
en tevens als rr'oning van de Ri jkstelegraafhouder. Dit con-
tract dateert van 18?2 (4). Het betreffende pand zou echter
nog tot in 1893 eigendon van de fanilie Taabe blijven. In het
jaar 1882 schrijft de minister san B en W van Gemert dat het
Rijk genegen is het post- en te legraafgêbour+ te Gemert op-
nieuw voor een periode van 10 jaar in te huren op voorwaarde
dat een verbouwing plaats zal vintlen, terwijl uit correspon-
dentiê, tussen resp. de plaatselijke postdirecteur J.R. Buis-
sink en Mej. Taabe ÍFt B en I{, kan worden afgeleid dat het on-
derhoud van het gebouw nogal te wensen overliet (5).
Uanneer het tweede huurcontract van 10 jaar ten einde loopt,
is de toestand van het gebouw kennelijk dernate verslechterd
dat de minister schrijft dat het post- en telegraafgebouw,
vanwege de bouwvallige en gebrekkige toestand rr'aar in vooral
de woning verkeert en ook vanr{'ege de oÍunogelijkheid om door
verbouwing daar in verbetering te brengen, niet langer in ge-
bruik kan blijven. De ninister vraagt daaron of de gerneente
bereid is een andere lokaliteit ter beschikking te stellen
(O) , fn het gemcenterrersl.ag van 1892 vêrnêêtnt nen dan vervol--
gens dat hêt overl-^g mef, het ministerie over h€t behoud van
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het postkantoor gezien werd als 66n der voornaamste behandel-
de onderwerpen in dat jaar. Fabr ikant Prirrzen had de geÍneente
een bouwterrein aangeboden, rnaar toen Mej. Taabe het haar in
eigendom toebehorende (bour+vallige) postkantoor voor Fl 6O0O
te koop aanbood werd gekozen voor het laatste. Hetoude post-
kantoor zou worden gesloopt en overgegaan zou worden tot de
bouw van een geheel nieuwe lokaliteit. De gemeente verbond
zich om Fl 15OO in de aankoopsorn van het gebouw bij te dragen,
en in 1893 zou ale geneente een onderhandse lening voor dat,
beilrag aangaan (7).
Ilet nieurve postkantoor een rnoilelkantoor !

Het nu nog altijd monunentale aanzien van Gemerts post.kantoor
werd dus - zoals men uit het vorenstaande kan opÍnaken - om-
streeks het jaar 18!)3 €lerealiseerd. En vanaf dat rnomênt was
het gebouw een r i jksgebouri.. De bouw lc,Íam tot stand 66n res-
pektievelijk twee ,iaar na het gereedkomen van de nieuwe La-
tijnse School en de daarnaast €lelegen rectorswoning in het-
zelfde straatje. Gezien d" overeênkonsten in bouwstijl en ook
in de gebruikte bouwmaterialen hoeft het nienand to verbazen
als zal blijken dat de architect van zowel postkantoor als
Latijnse School dezelfde is .geweest (8),
In het gemeenteverslag van 1894 leest nen vervolgens dat in
dat jaar het Schoolstraatje, lanÉjs de gevel van het Post- en
Te I egraafkantoor ! werd bestraat ten behoeve van het Rijk, ter-
wijl men uit datzelfde verslag kan vernenen dat het kantoor
toen ook al de faciliteit hezat van rrRi jkspostspaarbankrr.

Gêmert was net recht trots op haar nieuwe postkantoor. Trou-
wens, niet alleên Gemert, maar ook de Posterijen zelf waren
b{jzonder ingenomen net de nieuwe lokaliteit. In het geïllus-
treerde tijtlschift rrDe Post- en Telegraafwereldrr wordt jaren
later geschrer-en, in een artikel over kantoorlokalen en direc-
teurswoningen cloor de hooftlredacteur, dat zijns inziens het
kantoor te Gemert een nodelgebouw is, En hij laat bij het
betreffende artikel zowel de aanzÍchten als de platteerond
van Generts postkantoor afdrukken (9).
Men heeft hiêr een sierliik hoofdgebouw, geheel voor woningrr,
zo sctri jft hij, rren een eenvoudig doch flink en praktisch
bijgebouw voor kantoorlokalen. De woning bevat beneden drie,
zegge drie kamers en keuken, waar lijk voor een post- en tele-
graafgebouw êen zeldzaam geval, terwijl in ile bencden- en
bovenkamers de nodige kasten niet ontbreken.rr En de schrijver
kan vervolgens niet nalaten op te merken, dat het in het al-
geneen toch wel wenselijk zou zijn als alle d ireeteurswonin-
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gen - net a1s die in Gemert - zouden hebben, behalve keuken,
kelder en zolder met dienstbodekamer , ooknog de kamer.s: woon-
kaner, salon, kabinet (studeerkamer), sl-aapl(aner, logeerkarrer
en kinderkaner'.
Aan de yoning en de indeling daarvan kan men dirèct aflezen
de toe nalige status van een directeur van het postkantoor.
Wanneer in 1905 de tli rectenrsplaats van Genert r,'r.i jkont, dan
wordt die baan in het tjjdschrift aan6Seboden tegen een jaar-
hredde van 1?OOr- met rrije woning, enon sollicitanten lekker
te naken, worden weer alie tekeningen voor de dag gehaald die
i.n het genoemde tijdscho'ift al eerder waren gebruikt (1O).
Het jaarsalaris van tle Gemertse postdirecteur kan nen gêrust
stellen op bet .riervoudige van het gerniddelde jaarsalaris
1'an de Genertse volwassen fabrieksarbeider.
In de jaren 1908./ 19Og wordt het postkantoor uitgcbreid.
rrDe Zrrid-Iriill ernsvaartrr l'an 3 februari 19O9 belicht dathet
vernieuwde postkantoor onlangs rÍeer in gebruik genomen werd.
Ook inrrDe Post- en Te legraafwere ldrr wordt over deze uitïrrei-
ding nog bericht als er weer een vacature is, ntr voor een
kferk (11). llet kantoorlokaal en de bestellerskaner is onder
meer r.ergroot 6n er is een telefoonkamer gekonen. Het perso-
neel in GeÍnert bestaat dan uit 1 directerrr, l klerkr 3 be-
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stellers, 2 postboden (en een hutpkantoor),
Eventuele sollicitanten kan nen nu niet lekker maken met de
nonunentale woning waarin de directeur imners woont. Men pro-
beert het daaron met op te nerken dat Gemert een gezond kli-
maat heeft met zondag- en alonderdagavond rrsociËteitrt en een
stoontrarnverbi nding I s-Hertogenbosch-Veghel-Helnond komt ook
al door Gernert ! Verder noet nen volstaan met o1t te merken dat
er r,/oor ongehuwde kterken enkele kamers net pension beschik-
baar zijn tegen gemitldelde prijzen van 3O à 35 gulden en dat
er voor gehuwde klerken in de regel geen geschikte rvoningen
di.sponibel zi jn.

NOT[À:

(1) conptorr- €n Schiijfalnanack voor 1?91' 8êcalculoert op ale xrrll ProvinciËnt
voor dê stad G.ave en londe van Cuyck' De stad ên l,anÍle van Ravcnatêvnr Dê

vrijhoêrlijkhêid BoÍlêêr en CeEêrt' 8€dlukt te Gravê bij J'^. K''ies€'
stadstlrukker 1793.

(2) Gegevenn Aedestilleêrd uit: F,Blon' Docun€ntatie poatiorichtinAen 1a5O_19O6'

eeí uitgnve vÀn de Ned.Bond van Poatze8elverzahcroars in 1972.

(3) Ad Otten, 1oo Jalf Bèjlarden'or8' B\ilÍ . Geêch. Genert nr.111977'p.19-m.
(4) CeDeêntêarchier Cellert, inEelo.en Êtukr<en B en I - biila4e ttij schriiven

van hêt uinisterie v.n lirteretírÀt, Hander en Niiverhêid (afd.Posteriien) Àan

I ên t. vÀn Gcnert d,d.12-a-1872.
Volgens íillen Vo€ sr., die juist een uitgebr€id ondêrzoek i3 bêgonnen naat
o,!l. de lestiainE var dè telêaràaffaciliteit in Genert' zou e. in hêt begin
ràn de ,evênti8er jaren ook no8 een Pnnd bii of te8enove. de kerk êen &antÀl
jarên dienRt hebben g€dÀat al6 Poêt- ên lelêSraatkantoor.

(5) cêr'€entea'ch. Gêltert I ln8€k.6t' B en t. d.d. 6-5-taao, 15-2-1882 on 14-12-
1442.

(6) id€E ' 
in8ek.st.7-8-18e1.

(?) In her, s€nêentêverêI.g van 1896 zou de lenlnE YÀn 1Ín,- als rreen bijdrasê
aàn hêt Rijk in de koBten ve aànbonl. {n tot voortduend bchotrd van een
postkartoor ln de aen€ênterr te bock torden 8eêteld.

(8) De naatn vatr de ar.hitêct van hat Fstkantoor is tot alusve. nelaec ààngê-
troffen. De architêct vÀn d€ lit.School Ía.6 vlAa. neded€lin8 van L.RouPpê
van der Voort rekere Dreeff€n uit HelDond.

(9) D€ Post- en lo learaafuerc I d , 2ê Jra! 1a971898' p.3s-39.
(1o) ider , 1Oe J.a., 1905/196, p.98-1O1.

(11) ideo r 1r€ JÍa., 1909/1910, p.26s.
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