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De Geschiedenis
van het 
postkantoor Amersfoort
1  Inleiding
Ter hoogte van het Havik 
moeten we de “voorde” 
door de Amer zoeken, 
waaraan Amersfoort haar 
naam te danken heeft. Om-
streeks het jaar 777 heette 
de Amer echter al Eem en 
wordt er gerept van een 
Gouw, welke de naam Fle-
hite draagt.

In 1132 was de ontginning van de Gelderse vallei in volle 
gang en op 12 juni 1259 verkreeg Amersfoort stadsrech-
ten. Na de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden 
ontving de stad ‘vanwege de Koning’ op 12 september 
1816 haar stadswapen.
Na de opkomst van de industrie na 1820 breidde de stad 
zich sterk uit en dat zorgde voor een uitbreiding van de 
infrastructuur. In 1863 werd het spoorwegstation aan 
het Smallepad geopend van de Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij en werd Amersfoort een belang-
rijk spoorweg knooppunt. In 1902 werd een nieuw station 
geopend. Het markante gebouw aan het Stationsplein 
werd in 1997 afgebroken en vervangen door een nieuw 
gebouw.

2  Het eerste postkantoor
We kunnen ons in deze 
tijd van snelheid en ef-
ficiency nog nauwelijks 
voorstellen hoe kort het 
eigenlijk nog maar ge-
leden is, dat een kleine 
brievenzak over een 
paard gehangen werd, 
om zo van stad naar 
stad gebracht te wor-
den.
Het eerste officiële postkantoor na de Franse revolutie 
werd in gebruik genomen in 1803. Postkantoor is wel een 
groot woord, daar de directeur in zijn voorkamer kantoor 
hield en van de postadministratie hiervoor een vergoeding 
ontving. Het uitreiken van de brieven gebeurde door een 
raampje en diende zo te geschieden, dat zij die de brieven 
kwamen afhalen andermans brieven niet onder ogen kon-
den krijgen, want wachtkamers waren er nog niet voor het 
publiek. Verhuisde de directeur, dan betekende dit dus 
tevens verplaatsing van het postkantoor.
Op 28 april 1808 werd er een wet uitgevaardigd die alle 
zaken betreffende de post tot in detail regelde. Deze “In-
struction Generale sur le Service des Postes aux Lettres” 
oftewel “Algemene instructie voor den Dienst op de Brie-
ven Posterijen” werd in 1810 tweetalig in de keizerlijke 
drukkerij te Parijs gedrukt en bleef van kracht tot 1850.

Onder het Franse bewind werd het Verenigd Konink-
rijk Hollland in 9 departementen ingedeeld. Amersfoort 
maakte deel uit van het departement Zuyderzee met als 
hoofdstad Amsterdam en ontving het nummer 118. Dit 
departement was onderverdeeld in arrondissementen: 
Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Utrecht en Amers-
foort, en bestond van 9 juli 1810 tot en met 1813. Eerst 
met de posthervorming van 1850 werd de instructie her-
zien maar sommige regelingen bleven van kracht, en be-
staan in onze tijd zelfs nog.
Het einde van de Franse wetgeving betekende voor het 
postwezen het begin van een nieuwe ontwikkelingsperio-
de. Het zijn niet meer de fiscale belangen van de staat, die 
de doorslag geven bij postale maatregelen, maar in toe-
nemende mate de belangen van een zich in een versneld 
tempo ontwikkelende maatschappelijke samenleving.
Tegelijkertijd vond er een grote omwenteling plaats op het 
gebied van snelheid van overbrenging van berichten. Na-
dat deze gedurende vele eeuwen gebonden was geweest 
aan de snelheid van het paard, voerde technische vindin-
gen aan het begin van de negentiende eeuw in korte tijd 
tot bijna onbegrensde mogelijkheden. De invoering van 
de spoorwegen, omstreeks 1839 luidden ook voor het 
brievenvervoer een nieuw tijdperk in.

26 juli 1814 Dienstbrief “Militie Commissariaat 7 District” verzonden 
van Amersfoort naar Woudenberg. De vertrekstempel Amersfoort oor-
spronkelijk bestemd voor brieven naar Frankrijk, echter later ook voor 
binnenlandse correspondentie. Masson stempel zwart 47x4 mm. Onge-
frankeerd K19.

Het postkantoor moest liefst een koetshuis hebben en een 
binnenplaats, zodat de koeriers met hun postkoets naar 
binnen konden rijden. Was er geen binnenplaats aanwe-
zig, dan mocht de koerier zijn postkoets niet verlaten en 
moesten kantoorknechts helpen met laden en lossen van 
de brievenmalen bestaande uit met touw gesloten en ge-
lakte brieven, eventueel geldzendingen. In de buitenmuur 
van het postkantoor moest een gleuf gemaakt worden, 
waardoor men alle ongefrankeerde te verzenden brieven 
naar binnen kon laten glijden.
Het was gebruikelijk de geadresseerde het port te laten
betalen om zekerheid te heb-
ben dat de brief te bestem-
der plaats werd aangeboden. 
Boven de gleuf moesten de 
woorden “Brieven-Bus” aan-
gebracht worden als mede de 
aanduiding van de laatste lich-
ting. De sleuf moest zo smal 
zijn dat het publiek de brieven 
niet meer terug kon nemen.
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Een uittreksel uit de instructie van 28 april 1808 was als 
volgt: Het postkantoor (woning) van de directeur moest 
zich midden des stads bevinden, en liefst aan de grote 
route liggen, zodat de koeriers en postiljons het zonder 
zoeken gemakkelijk konden vinden. Er moest boven de 
ingang een bord hangen met de tekst “Koninklijk Post-
kantoor”. Het kantoor moest door een schot in tweeën 
gesplitst zijn, waardoor het publiek geen blikken kon wer-
pen in het ambtelijke gedeelte, waar directeur en com-
miezen werkzaam waren. Ook moest een weegschaal en 
stel gewichten aanwezig zijn, die niet voor huishoudelijk 
gebruik mochten dienen.

Verder nog de sorteertafels, met zoveel loketten, als er 
kantoren waren waarmee men correspondeerde. Het 
raampje, de sleuf, de gewichten en de sorteertafels dien-
den door de directeur zelf betaald te worden.

De tijden dat het kantoor geopend moest zijn, waren ‘s 
winters van 8-12 u vm en van 3-7 u nm. ‘s zomers van 
7-12 u vm en van 3-8 u nm. Wel was het kantoor tot ‘s 
avonds 9 uur geopend om gelegenheid te geven voor het 
afhalen van brieven. Het was de directeur verboden om 
buiten de gestelde kantooruren uitdeling van brieven te 
doen. Als er een brievenbesteller aanwezig was, werden 
de brieven tot ‘s avonds 9 uur besteld. Het was de brie-
venbestellers ten strengste verboden uit eigen huis uitde-
ling te houden.

3 De kantoren
Zoals wij reeds schreven 
was het postkantoor, dat 
opgericht werd in 1803, 
gevestigd in de Krom-
mestraat. De hoofdcom-
mies en later directeur 
was ene van den Berg, 
vermoedelijk familie of een 
zoon van de herbergier in 
“De Witte Swaan” die vóór 
1800 postbetrekkingen on-
derhield met Amsterdam, 
Utrecht en Duitsland.
Het was een winkeltje waar snoep en petroleum verkocht 
werd. Veel verzending zal er niet geweest zijn, daar het 
aantal briefschrijvers en ontvangers gering was en be-
stond voor de overgrote meerderheid uit een zelfde kring 
personen.

15 augustus 1830. Brief verzonden van Amersfoort naar Nijmegen. Aan 
de voorzijde de vertrekstempel Amersfoort, aan de achterzijde de aan-
komststempel Nijmegen. Porto 15 cent (K29)

Op 1 april 1808 werd een nieuwe directeur aangesteld, 
ene Johan Isaac van Vloten, die bij zijn vader in Zutphen 
als assistent gewerkt had. Hij woonde in de Nieuwstraat, 
waar hij kantoor aan huis hield. Zijn tractement was f.300 
per jaar en als emolumenten ontving hij voor de huur f.50 
en voor vuur en licht f.100 per jaar. In 1825 werd een 
nieuwe directeur aangesteld. Baron Dirk Jan Gideon van 
Heekeren van Bransenburg, die met zijn gezin (11 kinde-
ren en 3 dienstboden) een groot huis bewoonden aan de  
Langestraat Wijk Camp 137. Dit huis werd later verbouwd 
en was in gebruik als boekhandel van B.A. van Gastel en 
ijzerhandel P.J. van Nierop, beiden inmiddels opgeheven, 
respectievelijk Langestraat 86 en 88. Dit pand, dat door-
liep tot in de Groenmarkt, was ook voorzien van poststal-
len, waar de paarden en wagens ‘s nachts een onderdak 
kregen. Als commies was werkzaam L.H.P. Stern, die op 
het Havik woonde Wijk Bloemendaal no. 348. De brieven-
malen werden vervoerd door Martinus Brouwer, die deels 
bij zijn huis in de Muurhuizen nl. Oud-Batavia thans no. 47 
een stal had voor postwagens, te weten de in 1966 afge-
broken stal met wagenschuur op de hoek van de huidige 
Schoutensteeg, Muurhuizen no. 43.

Daarna werd in 1833 Willem Jacob Steinbuck directeur, 
die kantoor hield in de Nieuwstraat wat toen een belang-
rijke straat was in Amersfoort. Er werd met drie beamb-
ten op het kantoor gewerkt, E.C. Okhuizen was commies 
en W.C. Pull sumumerair. Als 1ste en 2de besteller waren 
werkzaam L. van Lonkeren en W. Bemelaar.

De uniformkleding voor bestellers was jas, rok of buis van 
blauw laken met rode kraag, armband, voorzien van een 
koperen plaat met het naamcijfer des Konings en het op-
schrift Koninklijke Nederlandsche Posterijen. Het kantoor 
was geopend ‘s middags van 12 tot 3 uur en ‘s avonds 
van 5 tot 7 uur en ‘s nachts van half elf tot elf uur. De 
brievenbus was dag en nacht geopend. Op 8 januari 1849 
overleed de directeur en moest naar een nieuwe worden 
omgezien. Hiervoor kwam in aanmerking Christoffel Wil-
helm Eekhout die ook in de  Nieuwstraat woonde, ver-
moedelijk is dit hetzelfde huis geweest als van de voor-
gaande directeur. Echter op 22 april 1851 verscheen een 
berichtje in de Amersfoortsche Courant dat het postkan-
toor verplaatst werd naar het Havik Huis Sect E no. 660 
thans Havik no. 27.

Postbode op de Utrechtsestraat bij de Varkensmarkt bezig brieven te 
bestellen naar een foto uit ca. 1900.
                                                             Tekening door Martin Brink 1959
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Het personeel werd uitgebreid en als sumumerair werd 
aangesteld B.J.A.W. Baron van der Borch en als gekwali-
fiseerde A.D. Methorst. Wegens het grote aantal adelijke 
hoofdambtenaren bij dit dienstvak werden in die tijd de  
Koninklijke Nederlandsche Posterijen vaak aangeduid als 
het adelijke weeshuis. De tijden dat het kantoor geopend 
was worden uitgebreid en wel ‘s avonds van 11 tot 2 uur 
‘s nachts en er waren 7 bestellingen per dag.
Doordat er op 29 maart 1855 een nieuwe directeur werd 
benoemd verhuisde het kantoor naar de Krommestraat. 
Directeur was Willem de Bruin. zondags was dit kantoor 
ook geopend, zodat de directeur van 7-8, 12-1, 5-6 en 
11-12 ‘s nachts achter het loket stond voor het afhalen 
en verzenden van brieven. Lang heeft dit kantoor niet 
gewerkt want na vijf jaar werd in 1861 D. Carbasius als 
nieuwe directeur benoemd. Ook deze hield kantoor in de 
Krommestraat, vermoedelijk was door het grote aantal 
verzendingen dit kantoor te klein geworden, want op 1 
mei 1862 verhuisde de directeur naar de Singel en werd 
het kantoor verplaatst. Dit kantoor is nu nog aanwezig 
op de Weverssingel no.24 waar van de Werff en Co. c.v. 
groothandel in zoetwaren was gevestigd, inmiddels nu 
opgeheven.

22 april 1834. Brief verzonden van Amersfoort naar Veenendaal. Aan de 
voorzijde voorzien van de vertrekstempel Amersfoort, aan de achterzijde 
geen aankomststempe. Porto 10 cent.

Dat elke verhuizing van het postkantoor nu niet direct met 
vreugde werd ontvangen, was voor de Kamer van Koop-
handel, die al jaren bezig was voor een centrale plaats 
van het postkantoor in de stad, een reden om een schrij-
ven te richten tot de Commissaris des Konings. Blijkbaar 
werd door de Commissaris hierop niet gereageerd, want 
op 8 april 1862 werd door de Kamer van Koophandel te 
Amersfoort alsnog een brief van gelijke strekking verzon-
den. Ook op dit schrijven werd geen antwoord ontvan-
gen, desondanks werd per 1 mei 1862 het kantoor toch 
verplaatst naar Singel D 74, nu Weverssingel 24.
Wel werd een ijzeren brievenbus geplaatst aan de Oude 
Vischmarkt die viermaal per dag gelicht werd met een laat-
ste lichting van 10 uur ‘s avonds. Ook werden er ‘s zon-
dags brieven besteld, waarvan de eerste bestelling om half 
acht was. Het personeel werd uitgebreid met A.M. Meyer 
als kantoorknecht en P.A. Erkelens als besteller, tevens 
besteller naar het spoorwegstation. Daar er bij dit kantoor 
geen schuur aanwezig was, werden de postkoetsen ge-
stald in de Muurhuizen hoek Schoutensteeg. lang heeft ook 
deze directeur geen dienst gedaan, want in 1867 verhuis-
de hij naar “de Gekroonde Bijenkorf” thans Kamp nr.10.

De prachtige gevelsteen van D’GEKROONDE BYE=KORF is nog steeds 
te bewonderen aan de Kamp nr.10.

Nu kwam het postkantoor wel in het centrum der stad te 
liggen, daar Baron Robbert Adriaan Willem van Heecke-
ren, die in 1867 tot directeur was benoemd, op de Kor-
tegracht hoek Drieringensteeg wijk A no.362 ( nu Korte-
gracht 17/18) woonde.
Dit pand was eigendom van de Nederlandsch Israeliti-
sche Gemeente. De huur voor dit pand bedroeg fl.850 
per jaar en werd voor twintig jaar gehuurd met ingang van 
1 mei 1872.

Veel ruimte bevatte dit kantoor niet, het lokaal voor het 
personeel was slechts 50 m2. Er waren twee loketten 
voor het publiek en een aparte ruimte voor de postiljons 
en postboden. Buiten de genoemde ruimte bevatte het 
pand nog een afzonderlijke gang, die toegang gaf tot de 
directeurswoning, nu Kortegracht nr.19. Buiten de direc-
teur waren werkzaam op dit kantoor A.D. Methorst, com-
mies, J.D.J.M. Bekaar, surnumerair, H. Holtzschue en 
G.G. van Gorkum, geagregeerden en J. van den Akker 
als postkantoorknecht.

21 december 1853. Brief verzonden van Amersfoort naar Arnhem. Ver-
schillen tussen diameter, cijfers en letters en aankomststempel.Voorge-
schreven kleur rood., gebogen jaartalcijfer. Porto 10 cent

Het kantoor was geopend van half acht tot ‘s avonds half 
negen. Er waren vier bestellers in dienst en postboden, 
die verbindingen onderhielden met Bunschoten, Den 
Ham, Hoevelaken en Stoutenburg en daar ook brieven 
bestelden. Aangezien er bij dit kantoor geen schuur was, 
werd er een stal gehuurd, wijk Camp 56, later Muurhuizen 
40. Hier konden ‘s nachts de postiljons en postmeester 
hun paarden en postwagens onderbrengen. Dit pand is 
afgebroken en was eigendom van de limonadefabriek 
“De Muurhuizen” van de firma E. Scheerder en Zn, inmid-
dels verhuisd.
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Op 25 juni 1872 overleed de directeur, die tevens direc-
teur van de hulpbank was en werd zijn dienst overgeno-
men door Coenraad Smitt hmz. geboren 10 april 1831 te 
Zaandam.

4 De vernieuwing
Het vervoer van brieven en vooral postpakketten, evenals 
de in 1871 verschenen briefkaarten nam zo toe, dat men 
besloot tot uitbreiding over te gaan. De bestaande ruimte 
werd veel te klein en dus was verbouwing in 1884 nood-
zakelijk, maar de Nederlandsch Israelitische Gemeente 
wilde dan ook meer huur hebben. Het Rijk kon hier niet 
op ingaan en men besloot naar een andere ruimte om te 
zien. In 1892 werd het kantoor afgebroken. Een steen, 
voorstellende drie ringen en een posthoorn, wordt nog 
bewaard in het museum Flehite.
Door het Rijk werden twee percelen van de heer van den 
Kuhlen voor de somma van fl.11.000 gekocht aan de 
Utrechtsestraat E15 en E16. Hiertegen kwam op 2 no-
vember 1889 fel verzet van de Kamer van Koophandel, 
omdat de Utrechtsestraat buiten het centrum lag. De heer 
A.J.M. Ledeboer, inspecteur van de posterijen voor de 
provincie Noordholland en Utrecht te Amsterdam, vroeg 
de burgemeester van Asch van Wijk advies voor enige 
panden. Het meest geschikt achtte de burgemeester de 
Utrechtsestraat of de Varkensmarkt.

Briefkaart uit 1871. Twee-letterstempel als vertrekstempel Amersfoort 
25-3-1871. Aankomststempel Amsterdam 26-3-1871.

Daar er geen overeenstemming bereikt kon worden, be-
gon de minister zich ermee te bemoeien en werd op 12 
november 1889 gelegenheid gegeven aan eigenaren van 
huizen van plm.fl.11.000 aan de Langestraat en omge-
ving aanbiedingen ten raadhuize te doen. Er waren lief-
hebbers genoeg, totaal 17 gegadigden en de koopsom-
men varieerden van zeven- tot twaalfduizend gulden.
Volgens de Nieuwe Amersfoortsche Courant van dinsdag 
24 december 1889 werden tenslotte twee percelen aan de 
Kortegracht van de heer J.H Brom voor de prijs van F.2500 
en van de heer H. Berg voor F.4500 gekocht. Achteraf bleek 
de ruimte tegen te vallen en er werden op 8 juni 1890 nog 
drie kleine panden bij gekocht. Het hele complex maakte 
acht kadasrale percelen uit, nl. Kortegracht A366, A367, 
A368 en Mooierstraat A312, A313 A314, A315 en A316. 
Men moest nu nog van de heer van den Kuhlen af en als 
rouwkoop kreeg deze  een  schadevergoeding van F.2000.

24 maart 1869. Brief verzonden van Amersfoort naar Amsterdam, als 
vertrekstempel is de zgn twee-letterstempel Amersfoort afgedrukt. Op 
de achterzijde de aankomststempel Amsterdam. Porto 10 cent.
Tweeletterstempel cijfers en letters in de uurkarakters even groot. Kleur 
rood, vanaf nov.1866 uurverdeling 8A-12M.

Door de aannemer J. Bijlard uit Hilversum werden alle 
huizen gesloopt en deze begon op 1 november 1890 met 
het bouwen van het postkantoor, dat door de Rijksbouw-
meester was ontworpen. De bouw verliep voorspoedig en 
het werk werd opgeleverd op 30 april 1892. De totale kos-
ten van de sloop en het bouwen van het nieuwe postkan-
toor bedroegen de som van fl.42.753,=. In het Nieuws- en 
Advertentieblad voor Utrecht en Gelderland van 27 april 
1892, dat eenmaal per week verscheen, maakte de direc-
teur bekend dat met ingang van 1 mei 1892 het nieuwe 
Post- en Telegraafkantoor aan de Kortegracht A367 voor 
het publiek werd opengesteld, tevens zou het personeel 
aanzienlijk worden uitgebreid.

Het nieuwe Post- en Te-
legraafkantoor aan de 
Kortegracht dat op 1 mei 
1892 werd geopend. In 
mei 1964 werd dit karakte-
ristieke gebouw gesloopt 
om tijdelijk plaats te maken 
voor een parkeerplaats en 
later voor de nieuwbouw 
van een winkelcentrum.

Behalve de directeur waren er op het postkantoor werk-
zaam: 3 commiezen, 1 surnumerair, 1 assistent en als 
brievenbestellers: A. Florijn, W. Zwep, N. Wolfswinkel, E. 
van Bennekom, D. Mulder, A. van Nus, J. van Wijland H. 
van den Berg, H. van Elst, H.W. Steusel, A. te Kulve, C. 
Entrop en H. de Gans.
Postbode naar het spoorwegstation aan het Smallepad 
was T. Zwep. Het kantoor was op werkdagen van ‘s mor-
gens 7 uur tot ‘s avonds 9 uur en op zon- en feestdagen 
van ‘s morgens 8.30 uur tot 10.30 uur en ‘s middags van 
1 tot 2 uur open.
Bestellingen van brieven en pakketten vond plaats ‘s mor-
gens om 7.15 uur en 10.45 uur, ‘s middags 3.30 uur en ‘s 
avonds 7.45 en 10.30 uur. De 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de 
bestelling werden niet op zondag uitgevoerd. De brieven-
bussen in de St.Jansstraat, aan de Arnhemschepoort en 
op ‘t Zand werden gelicht ‘s morgens om 6 en 9.30 uur. 
De brievenbus aan het station werd 10 minuten voor ver-
trek van de betrokken posttrein gelicht. Verzending van 
de brievenmalen vond plaats per postbode naar Stouten-
burg, naar Hoogland en Hoevelaken. Naar Nederlands-
Indië konden brieven worden verstuurd via Amsterdam en 
Rotterdam.
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De ingang van het nieuwe postkantoor voor het publiek 
bevond zich aan de Kortegracht. Wanneer men door de 
slaande buitendeur was gelopen moest men twee stellen 
tochtdeuren passeren om in de voor publiek bestemde 
ruimte te komen, waar ‘s winters een grote kolenkachel 
brandde. In het midden van het kantoor stond een grote 
stevige tafel, aan twee kanten waren loketten en de derde 
zijde werd ingenomen door lessenaars, voorzien van een 
inktpotje en een penhouder met kroontjespen.
Daar op 1 juli 1896 de telegraafdienst in het postkantoor 
werd ondergebracht, moest er nu toch weer met de ruim-
te worden gewoekerd. Maar op 10 januari 1911 kon het 
aangrenzende pand, waarin tot dusver de Amersfoortse 
Bank was gevestigd voor ƒ.9500,= worden aangekocht. 
Voorlopig werd dit pand echter tot 1916 verhuurd. Als ge-
volg van het feit, dat op 1 januari 1916 door het Rijk de 
Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij werd overge-
nomen, moest men weer tot verbouwing overgaan. Er zijn 
daarna herhaaldelijk grotere en kleinere verbouwingen 
uitgevoerd, maar wanneer deze plaatsvonden, is thans 
niet meer na te gaan.

Het in 1911 aangekochte 
pand van de Amersfoortse 
Bank ontkwam aan de slo-
pershamer en is nu nog te 
zien aan de Kortegracht.

Ten gerieve van het 
publiek en om het 
postkantoor enigszins 
te ontlasten werd er 
in 1881 een depot in 
de Langestraat ge-
vestigd (wijk B no.19, 
thans no.115).

Hier werden alleen postzegels, briefkaarten en soortgelij-
ke verkocht, verzenden mocht dit depot niet. Naderhand 
werden in verschillende delen van de stad postagent-
schappen geopend, het eerste op 16 september 1929 
in de Julianalaan 4. De meeste postagentschappen zijn 
inmiddels opgeheven.

Ondanks al deze uitbreidingen en verbouwingen werd het 
op den duur duidelijk, dat voor een doelmatige en ver-
antwoorde oplossing van het huisvestingsprobleem der 
Posterijen en Telegrafie, ander wegen bewandeld zouden 
moeten worden. Derhalve schreef reeds in 1951 de direc-
teur van het Amersfoortse kantoor aan het Hoofdbestuur 
van de PTT, dat er -indien de plaatselijke omstandighe-
den dit zouden toelaten- een nieuw groot postkantoor 
moest worden gebouwd in het centrum van de stad.
Het hoofdbestuur was het eens met deze zienswijze en 
er werd contact opgenomen met de Gemeente Amers-
foort. Men kwam tot een oplossing, dat er aan de Rond-
weg (Plantsoen West) een nieuw postkantoor gebouwd 
zou gaan worden. Er kwam een oproep in de kranten van 
Amersfoort, dat er voor het nieuw te bouwen postkantoor 
ingeschreven kon worden. Hierop kwamen 48 inschrijvin-
gen binnen; het aannemersbedrijf T. van Hoogevest NV te 
Amersfoort was de laagste inschrijver, voor een bedrag 
van fl.1.174.000,= op de voet gevolgd door een Zwolse 
aannemer, die slechts duizend gulden hoger was, het-
geen bepaald weinig was op zo’n groot werk.

De bouw werd begonnen op 25 september 1959 onder 
toezicht van de Rijksgebouwendienst uit Den Haag; het 
plan was ontworpen door de architect J. de Bruin. De 
bouw verliep vlot; men kwam zelfs iets voor op het bouw-
schema, zodat reeds in oktober 1960 de voltooiing een 
feit was.
Op 2 juni 1961 werd het postkantoor officieel geopend. 
Bij de opening getuigde de directeur-generaal der PTT 
prof. ir. G.H. Bast van zijn grote vreugde, dat Amersfoort 
nu de beschikking heeft over een royaal postkantoor, dat 
beantwoordt aan hoge technische en esthetische eisen. 
Het is zelfs zo, dat het nieuwe gebouw ruimte biedt voor 
het opvangen van een voortgezette ontwikkeling van de 
postale dienstverlening. De linkervleugel heeft twee grote 
zalen, elk van 400 m2 vloeroppervlak. Hierin bevindt zich 
de expeditie met o.a. de postbussen, die vanuit de hal 
voor het publiek bereikbaar zijn. Het publiek heeft voor-
namelijk te maken met de begane grond van de rechter-
vleugel. Men krijgt entree in het gebouw in een hal van 
31 meter lengte en 8 meter breedte, waarin een balie van 
28 meter lengte met 15 loketten. Achter de balie is een 
ruimte voor de ambtenaren  die met het publiek hebben 
te maken.
Op de verdieping is een ruimte voor de bestellers van 
18.5x18.5 meter, met een wachtkamer en een kantine van 
10x18 meter. Door een hoogteverschil tussen de ruimte 
op de begane grond en de eerste verdieping kon een tus-
senverdieping worden gemaakt, waarin de technische af-
deling een plaats heeft gekregen. Onder het hele gebouw 
is een sousterrain, met een grote rijwielstalling tevens 
schuilkelder, een ruimte voor het archief en de apparatuur 
voor telefoon en telegraaf. In het gebouw zijn verschil-
lend warmtebronnen. De hal voor het publiek heeft een 
door spiraalbuizen verwarmde vloer. In de grote zalen van 
de linkervleugel wordt verwarming verkregen door het 
inblazen van warme lucht. Verder wordt verwarmd door 
radiatoren. Inmiddels is ook dit kantoor aan de Stadsring 
afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

Het in juni 1961 ge-
bouwde postkantoor 
aan de Stadsring 
werd in 1996 afgebro-
ken om plaats te ma-
ken voor een modern 
winkelcentrum.

Auteur van dit artikel was dhr. J.A. Uitenbogaart.

Geraadpleegde literatuur:
* Dr. E.A.B.J Ten Brink. Het Nederlandse Postwezen vroeger en nu.
  Werldbibliotheek Amsterdam 1956.
* De Voorschriften betrefffende den Dienst der Posterijen,
  Crc. no.107 Woensdag 14 januari 1818. Aanschrijving aan de diecteur            
om te zorgen,dat voor hunne huizen wordt aangebracht het Koninklijk    
wapen, met het cirkelvormig onderschrift “Koninklijk Postkantoor”.
* Circ. no.414 d.d. 26 juni 1850.
* Kadaster Utrecht, resp. E-1887 en E-1885
* Notulenboek Kamer van Koophandel Amersfoort brief no.29
* Notulenboek Kamer van Koophandel Amersfoort brief no.32
* Kadaster Utrecht, respect. E-2018, acte 174/43 d.d. 27.8.1869
* Amersfoortsche Courant d.d. 9.9.1958

Literatuur: Maandblad voor Philatelie. De Philatelist.
* De Amersfoortse Almanak 1852-1900


