Het oude postkantoor
aan de

Kleine Breedstraat
Eind oktober kwam uit de fotodoos van
Pim Kamminga een prachtige plaat van
het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat. Die foto sprak mij geweldig aan.
Als historicus van het Dokkumer leesgezelschap ‘Ledige Uren Nuttig Besteed’ ben
ik al geruime tijd bezig gegevens te verzamelen over onze oud-leden, en omdat ik
daarbij ook gebruik maak van informatie
uit het bevolkingsregister, ken ik ook hun
woonadressen. Daarbij blijkt, dat er huizen in Dokkum zijn, waar in de loop der
tijd verscheidene leden hebben gewoond,
en één van die panden, die we bijna als
‘clubhuis’ van het gezelschap kunnen beschouwen, is de directiewoning van het
voormalige postkantoor, het grote huis
op de foto. Bijna ononderbroken hebben
hier vanaf 1837 dirigerende leden van ons
leesgezelschap LUNB gewoond tot het
gebouw in 1950 werd gesloopt. Daar onze
vergaderingen bij toerbeurt bij de leden
thuis gehouden worden hebben er dus al
die tijd ongeveer éénmaal per jaar zondagavondbijeenkomsten plaatsgevonden.

Kleine Breedstraat gevestigd werd, heeft
het een ware zwerftocht door Dokkum gemaakt. In het Museum voor Communicatie in den Haag heb ik een dossier aangetroffen, waarin een schets wordt gegeven
van de geschiedenis van de postkantoren
in Dokkum, geschreven door het voormalige ‘Bureel Geschiedschrijving PTT’. In
dat verslag, dat vermoedelijk in of kort na
1938 is gemaakt, wordt een aantal adressen genoemd. De huisnummers per straat,
zoals wij die nu kennen, waren er toen nog
niet, Dokkum was verdeeld in vier wijken
met per wijk een doorlopende nummering
en die nummering is in dat overzicht gebruikt. Gelukkig zijn er nog omnummerlijsten aanwezig, waarmee die adressen
naar de huidige kunnen worden herleid.
Nadat in 1807 de eerste Nederlandse
Postwet tot stand was gekomen waarin
het Staatsmonopolie werd vastgelegd,
werden overal in den lande postkantoren
opgericht en vast staat, dat al voor 1816
ook Dokkum een postkantoor kende.
Waar dat gevestigd was, is niet bekend,
pas omstreeks 1858 wordt voor het eerst

Het interieur in 1938.
Door Peter Danz
Hoe oud het pand is, staat niet precies
vast. De architectuur ervan duidt op de
tweede helft van de achttiende eeuw en
op de kaart van Smedema uit 1788 is,
zij het heel klein en onder een moeilijke
hoek, op die plaats een bouwvolume ingetekend, dat toch enige gelijkenis vertoont
met de panden die we kennen. Maar de
eerste echte vermeldingen, met bewoners,
zijn pas te vinden in de kadastrale gegevens van 1830 en de Volkstelling uit datzelfde jaar. Dan blijkt het grote huis toe te
behoren aan en bewoond te worden door
Mr. Eelco Fockema.
Wat voorafging
Voordat het postkantoor in 1880 aan de

Het loket op een foto uit 1938.

een locatie genoemd. Het verslag meldt,
dat ‘de Postdienst werd uitgeoefend in het
perceel Lageweg nr. 308 (thans drukkerij
Schaafsma en Brouwer)’. Dat kan niet
kloppen. Lageweg 308 is omgenummerd
naar Parksterbolwerk 13, en daar heeft
Schaafsma en Brouwer nooit gezeten en
het pand is te klein om als postkantoor
gediend te kunnen hebben. Lageweg 208
echter werd Legeweg 22, waar nu bruidsboutique ‘Bon Courage’ gevestigd is. Dat
pand maakte wel deel uit van de drukkerij,
zodat geconcludeerd mag worden, dat 308
een schrijf- of tikfout is en op Legeweg
22 de vroegst bekende vestigingplaats van
het postkantoor is geweest. Het is echter
niet hetzelfde gebouw. Het huis wat er nu
staat is in 1906 door Wieger Brouwer gebouwd op de plaats van het voormalige

postkantoor. Zijn toen zesjarig zoontje Popke legde hiervoor de eerste
steen.
Er is dan nog uitsluitend sprake van
een postkantoor. De telefoon was
nog niet uitgevonden. De telegrafie
was vanaf 1843 in ontwikkeling en
aanvankelijk uitsluitend in particuliere handen. Op 7 maart 1852 werd
de ‘Wet tot regeling der gemeenschap
door electro-magnetische Telegrafen’
aangenomen en werd begonnen aan
de opbouw van een landelijk netwerk
van telegraafkantoren. Telegraaf en
post waren echter organisatorisch
volkomen gescheiden. De posterijen
vielen onder het ministerie van Financiën, dat de kantoren ook bekostigde, de telegraaf viel onder dat van
Binnenlandse Zaken, dat de gemeenten opdroeg op eigen kosten een kantoor in te richten en te onderhouden.
Op 15 mei 1860 werd in Dokkum de
telegraafdienst geopend in een pand
aan de Markt waar later het ontvangkantoor der Directe Belastingen gevestigd
werd. Dit kleine kantoor bestaat niet meer,
het is afgebroken en
nu staat daar, op nummer 32, het zwartgeverfde linker pand van
Hotel de Abdij.
In 1864 verhuisde het
postkantoor naar de
Oranjewal A 128. Dit
pand is omgenummerd naar nummer 30,
het huis links van ‘Het
Bolwerk’, waar de
heer D.D. Dam Sr. nu
woont. De heer Dam
vertelde mij als grappig detail, dat toen
hij enige jaren geleden een plaat van een
deur verwijderde, er
een gat tevoorschijn
kwam, waar een loket
gezeten moet hebben.
In de periode hierna
waren er veel klachten over de slechte
huisvesting van zowel
het postkantoor als
het telegraafkantoor.
Er zijn pogingen gedaan door de toenmalige directeur van het
Postkantoor, de heer
C.G. Sombeek, om de
gemeente er toe te bewegen een pand in te
richten waarin de beide kantoren konden
worden verenigd en tevens een woning
voor de directeur kon worden ondergebracht. De Minister van Financiën was
bereid hiervoor een huur van ƒ 400,= per
jaar te betalen. Het voorstel is in handen van commissies gesteld, die adviezen
uitbrachten, het is vier keer in de Raad
behandeld, maar de gemeente achtte het
bedrag veel te laag en men werd het niet
eens.
Daarop werd de gemeente aan haar wettelijke verplichting gehouden voor eigen rekening een telegraafkantoor in te richten
en te onderhouden en het Rijk beperkte
zich tot haar taak om voor een postdienst
zorg te dragen. Het nieuwe telegraafkantoor werd ondergebracht in het Waaggebouw en het postkantoor verhuisde naar

Aalzumerpoort A 198. Dit pand heeft nu
nummer 8 en is het linkerdeel van Makelaardij Roos. Blijkens een bericht in ‘Oostergoo’ werden beide nieuwe kantoren op
20 mei 1875 in gebruik genomen.
Het postkantoor heeft het daar maar heel
kort uitgehouden, want voor het in 1880
naar de Kleine Breedstraat verhuisde,
heeft het ook nog zijn intrek genomen op
de hoek Nauwstraat Koningstraat, waar
nu hotelcafé-restaurant ’t Raedhûs gevestigd is. Helaas is de datum van die verhuizing niet terug te vinden.
In 1886 werden landelijk de Posterijen en
de Rijkstelegraaf tot één dienst onder één
hoofd verenigd. Het gevolg hiervan was,
dat ook het telegraafkantoor werd overgebracht naar het kantoor aan de Kleine
Breedstraat. Vanaf dat moment gingen
Postkantoor en Telegraafkantoor samen
door het leven. Vanaf die tijd kwam ook
de telefoon tot ontwikkeling.
Het kantoor
In 1879 bood Ds. M.W. Scheltema het
pand aan de Kleine Breedstraat te koop
aan en op 2 april 1880 werd dit pand
gekocht voor de prijs van ƒ
8.000,=. Het werd verbouwd tot
directeurswoning annex postkantoor door de aannemer S.
Hoogeveen te Dokkum voor de
prijs van ƒ 6.298,25, waarna de
Postdienst hier werd gevestigd.
De datum van ingebruikname
is niet bekend.
Gaandeweg rezen problemen
met de huisvesting. Het gebouw
zag er haveloos uit, er traden
verzakkingen in het gebouw
op en het aantal afzonderlijke
telefooncellen moest tot drie
worden uitgebreid, waardoor
het ruimtegebrek nijpend werd.
Daarop stelde de Rijksbouwmeester voor enige panden aan
te kopen om uitbreiding mogelijk te maken.
In 1892 kocht het Rijk van de
heer J. van der Werff het naastliggende pand voor ƒ 1.510,= en
van de heer E.L. Veldkamp voor
ƒ 2.110,= het daarnaast gelegen
pand. Deze beide panden werden in 1894 afgebroken. Op die
plaats werd een nieuw postkantoor gebouwd in een bij het grote pand passende
stijl. Eén kamer van het grote huis werd
bij het postkantoor getrokken, de rest was de dienstwoning van de directeur.
De her- en verbouw werd
gegund aan J.F. van der Mei
voor ƒ 5.649,= op 25 juli van
dat jaar. Zes dagen later al,
op 1 augustus, meldde de
Dockumer Courant: ‘Men is
reeds druk bezig de beide
perceelen die tot veler ergernis in zeer haveloozen
toestand verkeerden, af te
breken’. Het vernieuwde
kantoor werd in december
1894 in gebruik genomen.
In 1910 heeft het pand een
noodzakelijke verbouwing
ondergaan, onder meer omdat de dienstlokalen te klein
geworden waren. Deze verbouwing werd verricht door
‘den minsten inschrijver’, H.
Vollmer Gz. te Dokkum voor
ƒ 3.777,=.
Van het postkantoor uit die
tijd heb ik in het Museum
voor Communicatie een
tweetal foto’s van het interieur aangetroffen, gemaakt
in 1938. Bij oudere Dokkumers, die dit kantoor nog
hebben gekend, zullen die
ongetwijfeld
nostalgische
herinneringen oproepen.
Deze verbetering bleek echter onvoldoende soelaas
te bieden en vanaf 1916 is
uitgezien naar een ander
perceel voor de huisvesting
van de dienst. Veel panden
werden in de beschouwingen betrokken, onder meer
twee percelen van de heer
J.F. Boorsma op de hoek van

de Kleine Breedstraat en de Oosterstraat
(waar nu Expert zit), het toenmalige hotel Lijbering (nu ‘De Posthoorn’) , de Marechausseekazerne met bijgebouwen en
erf, gelegen aan de Legeweg (nummers
29 en 31, met tussengelegen binnenplaats,
links van de Harmonie), het oude schoolgebouw op de Markt (dat nu verdwenen
is, maar vrij op het plein stond, ongeveer
voor Vögele en ‘De Clown’), het voormalige Kantongerechtsgebouw (nu notariskantoor Hellema),
Alle voorgestelde locaties werden gewogen en te licht bevonden, waarop in 1938
werd besloten op het bestaande terrein
een nieuw Post- en Telegraafkantoor te
stichten alsmede een afzonderlijk telefoongebouw. Waarschijnlijk door het uitbreken van de oorlog hebben deze plannen vertraging opgelopen, pas in 1950
zijn de karakteristieke panden van het
‘oude’ postkantoor afgebroken en is de
nieuwbouw, zoals wij die nu kennen tot
stand gekomen.
In de periode, waarin de bestaande panden werden gesloopt en de nieuwbouw
werd gerealiseerd is het postkantoor on-

W.Huisman te Meppel. Wanneer zo’n vacature werd gepubliceerd ging dat vergezeld van een tekening van het betreffende
postkantoor met plattegrond en een beschrijving van omvang en activiteiten van
het kantoor alsmede informatie over de
stad.
Het is interessant om te laten zien hoe in
1930 de vacature Dokkum er uitzag:

dergebracht in het pand, waar in de oorlog
de distributiedienst was gehuisvest in de
Kleine Oosterstraat. Dat pand, dat zeer
geschikt was voor de postdienst, doordat
er een publieksruimte met loketten aanwezig was, had enige tijd leeg gestaan en
is voor dit doel voor drie jaar door de PTT
gehuurd. Het draagt nu de huisnummers
8-10, ontwerpbureau ‘By Frank’ is er gevestigd. De linker deur was de ingang van
het postkantoor.

6 x 4 M. en 6 x 4 ½ M., gang 12 ½ x 1
½ M., keuken 3 x 3 M., . Boven dikwijls
verbouwd: kamers: 5 ½ x 4 M., 3 ½ x 6
½ M., 3 x 3 M., 6.40 x 3 ½ M. Dienstbodenkamer 3 x 4 M. Groote zolders, hierop
ook nog dienstbodenkamer. Goede kelder.
In tuin brandstoffenbergplaats met W.C.
In gang ook W.C. (tonnenstelsel). Woning
is beneden gerieflijk, doch vochtig. Grote
siertuin, met appelboom, perenboom en
bessenstruiken. Verlichting electrisch,
kookgas, welwater (filter) , flinke regenput. Antenne aanwezig. De stad is een
schilderachtige oude vesting (oude gevels, binnengrachtjes, bolwerken), omgeving eentonig. Verkeer: lokaalspoorlijn
wordt weinig gebruikt, tram naar Veenwouden met vrij goede verbindingen met
Leeuwarden, slechte met Groningen en
Dragten. Autobus op Leeuwarden. Waddeneilandenden moeilijk te bereiken.
Op Zondag slechte verbindingen. Stemming bevolking goed; kleine meerderheid
rechtsch. Middelen van bestaan: tusschenhandel, enkele kleine fabriekjes. Centrum
voor omgeving. Societeit (slecht bezocht).
Nut, opgewekt vereenigingsleven, goede
leesgezelschappen. Conversatie hangt van
persoon af. Scholen: bewaarschool; openbare, bizondere lagere scholen; openbare
en Christelijke ulo; Christelijke kweekschool. Geen middelbaar onderwijs. Plannen voor Christelijk ambachtsonderwijs.
Schoolgeld zeer progressief. Kerken voor
alle richtingen uitgezonderd Israëlitische.
Belasting: Gemeentelijke inkomstenbelasting van ƒ 5000 : ƒ 113, personeele
belasting in ’t geheel ƒ 77. Kantoor gaat
langzaam vooruit. Totaal staat 335A :
269436, geheele totaal van register E:
Ontvangsten ƒ 8.599.906,--. Groot ressort: 13 hulppostkantoren, 9 poststations,
6 telefoonkantoren, 11 telefoonstations,
10 telegraafstations,. Personeel: 1 cm, 1
acm, 5 ktb, 2 tf, 1 lkr (8 uur), 1 ktk, 7 bslrs.
Personeel aanwezig van 6—24.30. Bezetting voldoende.

Directeur gevraagd
Het was gebruikelijk, dat vacatures voor
directeuren van postkantoren bekend
werden gemaakt in de ‘Post- en Telegraafwereld’, een geïllustreerd tijdschrift
voor de PTT-ambtenaar, uitgegeven door

DOKKUM.
P.T.T.-kantoor. Kantoorklasse 2b, gemeenteklasse 3.
Rijksgebouw aan de Kl. Breedstraat op
prettigen stand. Zeer oud, dikwijls verbouwd, gebouw. Vochtig. De kantoorlokalen bestaan uit wachtkamer, kantoorlokaal 6½ x 6 M., waaraan een open ruimte
als Directeurskamer 5 x 3 M., telefoonkamer 5 x 3 M., bestellers-kamer 5 x 4 M.,
expeditielokaal 5 ½ X 5 M., bergplaats
techn. dienst, karrenbergplaats, zakkenbergplaats, batterijkamer, kleedkamertje. Ruimte van Dr zeer donker. Kantoor
oud doch doelmatig. Groote zolder voor
materieel. De woning (huur ƒ 500.--), bestaat beneden uit: serre 2 x 4 M., suite

Vervolg: Het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat
Opmerkelijk is, dat de bijgevoegde tekening en plattegrond ongewijzigd vele
jaren in gebruik zijn geweest. Blijkbaar
vond men de afwijkingen van de werkelijkheid niet belangrijk genoeg om dit
cliché te wijzigen. Bij de plattegrond
werd wel vermeld, dat in afwijking van
de tekening de kamer die aan het kantoor
grensde, in twee gelijke delen was verdeeld. Aan de raamzijde bevond zich de
telefoonkamer, daarachter de directeurskamer, die logischerwijze donker was,
daar er zich geen enkel raam in bevond.
In de telefoonkamer zaten de telefonistes,
die handmatig de verbinding tussen de
abonnees tot stand brachten.
Maar ook de voorgevel vertoont duidelijke verschillen met de foto van Pim
Kamminga, let op de daklijst van het lage
gedeelte en de vorm van de beide dakkapellen daarin. Op die foto is overigens
ook goed aan de gordijntjes te zien, dat de
rechterkamer van het grote huis deel van
het postkantoor uitmaakt.
De bewoners
In 1830 woonde hier Mr. Eelco Fockema.,
geboren op 3 februari 1776 te Dokkum.
Hij was Ontvanger der Registratie en
werd door het Uitvoerend Bewind op 10
februari 1801 aangesteld tot Stadssecretaris van Dokkum, welke functie hij tot 8
januari 1814 vervulde. Hij was notaris te
Dokkum van 1809 tot 1811 en van 1821
tot 1828. In 1830 was hij ‘Lid van het Collegie van Gedeputeerde Staten van Vriesland’. Hij was geen lid van ons leesgezelschap LUNB.
Hij was een zoon van Johannes Fockema, vroedschap en burgemeester van
Dokkum en lid der Staten voor de stad
Dokkum van 1814 tot 1819 en broer van
Daam Fockema, een belangrijke jurist en
Tweede Kamerlid van 1822-1834.
Hij overlijdt op 19 januari 1839, waarna
zijn vrouw Gertje Tonnema in het huis
blijft wonen met haar dochter Henrica en
haar man Isaäc Ter Bruggen Hugenholtz.
Nadat ook Gertje is overleden valt bij de
boedelscheiding het pand toe aan Henrica en Isaäc.
Isaäc Theodorus Ter Bruggen Hugenholtz,
geboren te IJsselstein in 1801, Ned. Hervormd, liberaal, Thorbeckiaan, gehuwd
te Dokkum op 4 september 1833 met
Henrica Fockema. Hij is overleden te ‘sGravenhage, 25 januari 1871. Hem werd
in 1823 vergund “Ter Bruggen” aan zijn
achternaam toe te voegen. Zee-officier
van 1826 tot 1846.
Hij was zakenman te Dokkum vanaf
1846, lid stedelijke raad van Dokkum
vanaf oktober 1846, lid Provinciale Staten van Friesland voor de steden (Dokkum) van 1 juni 1847 tot februari 1849, lid
Tweede Kamer der Staten-Generaal voor
het kiesdistrict Dokkum van 13 februari
1849 tot 27 februari 1865, lid Raad van
State van 1 februari 1865 tot 15 januari
1871. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ridder vierde klasse der
Militaire Willemsorde. Verwierf de Militaire Willems Orde tijdens de gevechten
in Zeeland in 1830. Thorbecke wilde hem
in 1849 tot minister van Marine benoemen, maar koning Willem III blokkeerde
dit. Op zijn voorstel werd op 21 december 1861 als blijk van wantrouwen in het
kabinetsbeleid de begroting ‘Onvoorziene
Uitgaven’ met de helft verminderd. Dit
voorstel werd met 51 tegen 20 stemmen
aangenomen. Het kabinet diende hierna
zijn ontslag in. Hij was één der ‘vroege’
leden van de Fryske Krite. Hij was lid van
LUNB.
Hij vertrok uit Dokkum in 1866 en verkocht het pand aan Justus Datho Quintus.Justus Datho Quintus, Nederlands
Hervormd, geboren in 1819 te Groningen,
op 9 november 1854 in Opsterland gehuwd met Wilhelmina Amelia Catharina
Andrea.
Hij komt in Dokkum op 12 mei 1858 van
Beetsterzwaag als Ontvanger der Registratie. Zij woonden eerst in de Keppelstraat. Hij was later Ontvanger der Registratie te Leeuwarden. Hij is overleden op
3 oktober 1888 te Groningen. Hij was lid
van LUNB. Hij verkocht het huis in 1871
aan Ds. Scheltema

Tekening en plattegrond uit 1930.
Ds. Michaël Willem Scheltema, Remonstrants, geboren in 1826 te Amsterdam.
Hij is op 31 augustus 1853 gehuwd met
Alida Welmoet Tideman.
Na zijn studententijd (1846-1852) aan
de Kweekschool der Remonstranten te
Amsterdam werd hij proponent bij de
Remonstrantsche Broederschap, eerst
in Nieuwkoop, daarna te Zwammerdam. Een beroep naar de Vereenigde
Christelijke Gemeente te Dokkum
in 1865 werd aangenomen, waar hij
15 oktober zijn intrede deed. Hij was
lid van LUNB.
In zijn huis had hij een kostschool,
die mede bekend is doordat in 1875
Sjoukje Maria Diderika Bokma de
Boer tot zijn leerlingen ging behoren, de domineesdochter uit Nes, beter bekend onder haar schrijfstersnaam Nynke van Hichtum. Ze leerde
bij hem onder meer het werk van
Shakespeare kennen. Hier schreef ze
ook toneelstukjes die op school gespeeld werden. In 1879 ging ze weer
thuis wonen, in Nes, om haar ziekelijke moeder te helpen in de huishouding. Scheltema vertelt haar dan
dat ze een geboren schrijfster is, en
dat ze dit talent niet mag verwaarlozen. Zij werd later beroemd met haar
boeken als ‘Afke’s Tiental’, ‘Jelle van
Sipke Froukjes’ en ‘Schimmels voor
de koets of …vlooien voor de koekenpan?’ Zij trouwde met de socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra.
De vraag naar de beste wezenverpleging
heeft Scheltema steeds bezig gehouden.
In 1874 werd hij ontvangen door Koningin Sophia, nadat de ‘Maatschappij tot
opvoeding van weezen in het huisgezin’
was opgericht, waarvan Scheltema directeur was. In 1880 werd zijn salaris als Directeur der Maatschappij verhoogd in die

mate, dat hij zich geheel aan de zaak wijden kon; het grote huis op de Dokkumer
Breestraat, dat aan het Rijk voor postkantoor was verkocht, werd verlaten en
men trok naar het landgoed Zevenbergen
bij Amersfoort om er een doorgangshuis
te vestigen.

Op 1 januari 1898 nam hij zijn ontslag.
In mei van dat jaar werd hij benoemd tot
erelid van de ‘Maatschappij’ en op 31 augustus 1899 tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau. Hij overleed op 11 mei
1904 te Scheveningen.
De eerste postdirecteur die het huis betrok
was Willem Frederik Viëtor, Nederlands
Hervormd, geboren in 1849 te Winscho-

ten, gehuwd op 4 april 1875 te Winschoten met Jacoba Roberta Tulleken.
Hij werd op 1 juli 1884 directeur van het
post- en telegraafkantoor te Dokkum, op
1 mei 1892 vertrok hij naar Venlo. Hij is
overleden in Tiel op 12 november 1919.
Hij was lid van LUNB.

Hij werd in oktober 1892 opgevolgd
door Jacobus Adriaan Dorrenboom, Nederlands Hervormd, geboren te Sprang
in 1844. Hij trouwde op 19 juni 1873 te
Sluis met Johanna Martha Hennequin.
Zij overlijdt te Amsterdam op 18 maart
1895, hij hertrouwt in Rotterdam op 12
mei 1903 met Sophia Barra Stapert.
Hij kwam op negentienjarige leeftijd bij
de dienst van de Rijkstelegraaf, en
werd op 1 oktober 1869 directeur
van het telegraafkantoor te Sluis,
waarmee het postkantoor in 1879
verenigd werd. In 1877 werd hij adjunct-archivaris, in 1880 archivaris
aldaar. Op 6 april 1887 ontving hij
het diploma en benoeming tot lid
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te
Middelburg.
Hij schreef wetenswaardige bijdragen in De Navorscher, het Algemeen Nederlands Familieblad, De
Nederlandse Leeuw, De Nomina
Geographica Neerlandica, enz. Afzonderlijk is uitgegeven de Catalogus van de door hem opgerichte
Oudheidskamer te Sluis (Middelburg 1887).
Hij kwam op 10 juni 1892 van Sluis
naar Dokkum als directeur van het
postkantoor en vertrok van hier
naar Harlingen op 19 december
1899. Hij was lid van LUNB. Na
Harlingen is hij nog postdirecteur
geweest in Kampen. Hij is overleden op 2 maart 1919 in Teteringen
bij Breda.
Na het vertrek van Dorrenboom
volgden twee directeuren die zo
kort in Dokkum gestationeerd waren, dat zij niet voor het lidmaatschap van LUNB zijn uitgenodigd.

Het waren achtereenvolgens J. Steegstra
(1 februari 1900-1 juli 1901) en M.J. Coster (16 september 1901-16 maart 1903).
Van hen zijn mij geen nadere bijzonderheden bekend.
Daarna komt op 16 april 1903 Henricus
Houwink, Nederlands Hervormd, geboren in 1857 te Meppel als zoon (achtste en
jongste kind) van Roelof Houwink, grossier in koloniale waren en jeneverstoker
en Lamberdina Clinge. Hij was gehuwd
te ‘s-Hertogenbosch op 25 mei 1883 met
Catharina van der Vliet.
Hij was postdirecteur in Amsterdam, Oisterwijk en Rhenen. Hij kwam als postdirecteur van Rheden naar Dokkum en
vertrok op 15 oktober 1907 naar Tiel.
Henricus was lid van LUNB. Hij overleed
op 23 juni 1935 te ‘s-Gravenhage
Op 1 februari 1908 wordt benoemd Anton Matthijs Lagerweij, Nederlands Hervormd, geboren in 1863 te Westbroek. Hij
trouwde op 4 oktober 1905 met Adriana
van Herwaarden. Hij kwam als postdirecteur van Wisch en vertrok op 6 april 1915
naar Heerenveen. Hij was lid van LUNB.
Hij is 4 juli 1943 in Den Haag overleden.
Op 1 juli 1915 werd postdirecteur Philip
van Zuiden, Joods, geboren in 1865 te Assen. Hij is op 1 november 1894 te Rotterdam getrouwd met Maria Elizabeth van
der Minden.
Hij kwam van Assen en vertrok op 15 oktober 1923 naar Hoorn. Hij was lid van
LUNB. Na zijn pensionering in 1929 ging
hij naar Baarn en in juli 1943 vertrok
hij, op 78-jarige leeftijd, naar Polen, vermoedelijk een gedwongen vertrek naar
Auschwitz. Hij overleefde de oorlog en
keerde op 3 augustus 1945 terug in Baarn,
waar hij echter elf dagen later, op 14 augustus, overleed.
Van hem zijn geen nabestaanden bekend
en een portret van hem ontbreekt helaas.
Hierna vervult R. Meindersma de directeursfunctie van 1 april 1924 tot 1 september 1925, wederom te kort om het lidmaatschap van LUNB ten deel te vallen.
Hij wordt opgevolgd door Wiebo Johannes Meyer, geen geloof, geboren in 1881
te Smilde. Hij was getrouwd met Cornelia
Wilhelmina van Veen. Hij kwam op 15 oktober 1925 van Veghel als directeur postkantoor en vertrok op 5 juni 1930 naar
Groningen. Hij was lid van LUNB.
Tussen 1930 en 1947 woonden er drie
directeuren, die geen lid van het leesgezelschap zijn geweest, waarbij in ogenschouw moet worden genomen, dat tijdens de oorlogsjaren het leesgezelschap
zijn activiteiten had opgeschort. Het waren achtereenvolgens:
Albertus C.J van Popering, die op 1 september 1930 kwam en op 31 januari
1939 naar Wageningen vertrok,
Bernardus Tiemens, hij kwam op 3
april 1940 van Oldenzaal en ging
daarheen terug op 19 augustus
1943.
Jan van Dijken, gekomen van Leeuwarden op 20 november 1944 en
vertrokken naar Groningen op 12
juni 1946. Zie rectificatie onderaan
Als laatste bewoner van het pand
trad op 23 mei 1946 aan Ale Gerhardus de Vries, Nederlands Hervormd,
geboren in 1905 te Leeuwarden. Hij
trouwde op 25 juli 1934 te Wassenaar met Frederika Willemina Johanna Strubbe. Na haar overlijden
in 1975 werd Willy C. de Vries (geen
familie) zijn levensgezellin.
Nadat hij te Rotterdam de HBS
had voltooid doorliep hij voorspoedig de rangen als hoofdambtenaar
en kwam hij op 23 mei 1946 van
Amsterdam naar Dokkum als referendaris PTT en directeur van het
postkantoor alhier. Hij werd lid van
LUNB.
In zijn Dokkumer periode was hij
onder meer secretaris van het ‘Gemeentelijk Comité voor de Actie voor Rechtsgelijkheid van Stad en Platteland te Dokkum’, in welke hoedanigheid hij zich met
verve inzette voor opheffing van het toenmalige stelsel van gemeenteklassenindeling en classificatie.
Hij maakte toen al vele malen deel uit van
de examencommissie voor het afnemen
van dienstvakexamens, maar na zijn vertrek op 24 januari 1950 naar Wassenaar
heeft hij zich negen jaar lang rechtstreeks
beziggehouden met de opleiding van jonge PTT’ers voor leidinggevende functies,
eerst aan het Opleidingscentrum in den
Haag, vanaf 1950 als organisator en hoofd
van het Opleidingscentrum ‘Voorlinden’.
Van ‘Voorlinden’ werd hij in 1958 naar
de hoofddirectie Post verplaatst als adviseur van de hoofddirecteur, waarmee
hij de derde man in de postale top werd.
Hij beëindigde zijn glanzende carrière als
hoofddirecteur Post en plaatsvervangend
directeur-generaal.
Hij werd op 30 april 1969 benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Op 1 september 1970 ging hij met
pensioen. Na zijn pensionering heeft hij
nog in 1983 de officiële heropening van
het verbouwde postkantoor in Dokkum
verricht. Hij bleef in Den Haag wonen,
waar hij op 3 november 2001 is overleden.
Na zijn vertrek werd het oude postkantoor afgebroken en vervangen door het
kantoor dat wij nu kennen. Daarmee
verloor Dokkum een karakteristiek pand
met een indrukwekkende historie.
Het uitzoeken daarvan heeft mij veel genoegen verschaft en een nuttige besteding aan een aantal overigens niet zo erg
ledige uren gegeven.

De
bewoners

TER BRUGGEN
1833-1866

SCHELTEMA
1871-1880

VIËTOR
1884-1892

DORRENBOOM
1892-1899

HOUWINK
1903-1907

LAGERWEIJ
1908-1915

MEYER
1925-1930

DE VRIES
1946-1950

Rectificatie
In mijn verhaal over het oude postkantoor aan de Kleine Breedstraat schreef ik , dat de postdirecteur Jan van
Dijken op 20 november 1944 van Leeuwarden kwam en op 12 juni 1946 naar Groningen vertrok. Dat laatste
gold wel voor zijn gezin, maar mij was op het moment dat ik het schreef niet bekend, dat Jan van Dijken zelf
behoorde tot de twintig slachtoffers van de brute represaille aan de Woudweg op 22 januari 1945. Ik ben daar
door verscheidene lezers op attent gemaakt.
Een onbewuste, maar pijnlijke onjuistheid in mijn verhaal, die ik hiermee graag wil rechtzetten met een
verontschuldiging aan allen, die zich hieraan gestoord hebben.
Peter Danz

