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Honderdvijftig jaar geleden: 
Een brief van De Bilt naar Bathmen in 1844 

A.P. de Goede 

In deze tijd van postcode, grote sorteermachines en snelle posttreinen mogen we verwachten 
dat brieven snel op de plaats van bestemming komen. Vaak gaat dat goed, maar soms valt 
het tegen. Maar hoe was dat 150 jaar geleden? Hoeveel langzamer ging het toen? Dat is nog 
goed na te gaan aan de hand van de lijsten van postritten en bodelopen. 
Eind 1842 sloten de Posterijen opnieuw contracten af met "aannemers" van postritten, 
bodelopen, diligence-, zeil- en stoombootdiensten op 204 trajecten, ingaande 1 januari 1843. 
Dat gebeurde, als voorheen, voor een duur van 5 jaar. 
Om aan te tonen hoe goed het systeem van postritten en bodelopen destijds was, volgen we de 
loop van een denkbeeldige brief van mijn ouders, die in Bilthoven wonen, naar Bathmen (bij 
Deventer) waar ik zelf woon. Dus van de ene plattelandsgemeente naar de andere. Alleen, we 
doen even alsof we 150 jaar geleden leefden. Daarom moeten we van De Bilt spreken in plaats 
van Bilthoven. Deze naam voor de noordelijke wijk van De Bilt werd immers pas in 1918 
ingevoerd. 
Niet alleen zal de loop van deze denkbeeldige brief worden gevolgd, maar gelijk zal worden 
nagegaan hoe andere postverbindingen aansloten op onze hoofdroute: Utrecht-Deventer. 
Daarnaast zal worden ingegaan op enige verwante onderwerpen. 

In De Bilt was al vanaf 1820' een 
eenvoudige postvestiging, een distri- 
butiekantoor, gevestigd. De distributeur in 
1844 was Jan Doedijns, tevens herbergier 
van het logement "De Zwaan". Dit 
distributiekantoor ressorteerde onder het 
hoofdpostkantoor Utrecht. 

Mijn ouders gingen na het avondeten nog 
even wandelen en brachten gelijk de voor 
mij bestemde brief bij het distributiekantoor. 
Zo rond 19 uur. Als ze de brief franco 
verzonden, dan moesten ze aan Jan Doedijns 
het port van 20 cent voldoen. Ze konden de 
brief echter ook ongefrankeerd verzenden; in 
dat geval moest ik dan die 20 cent betalen. 
In beide gevallen mocht Doedijns nog eens 
2,5 ct extra van de afzender verlangen voor 
zijn bemoeienissen. 

De brief werd eerst naar het Utrechtse 
postkantoor meegenomen door de postiljon 
die uit Deventer kwam. 

Postiljons waren niet in dienst van de 
posterijen. Ze waren in dienst van de al 
eerder genoemde "aannemers " , die een 

contract hadden met de posterijen voor het 
overbrengen van dep&hes volgens een 
vastgestelde dienstregeling. De aannemers 
van postritten waren meestal postmeesters 
van de paardenposterij. 
De postiljons van de paardenposterij moesten 
zijn gekleed in het voorgeschreven uniform. 
Daarnaast moest de postiljon een posthoorn 
bij zich hebben. 
Depêches of brievenmalen waren gesloten 
pakketten niet brieven van het ene kantoor en 
bestemd voor een andere kantoor. 

De postiljons vervoerden uitsluitend 
depêches. Het "sluiken van post", het 
meenemen van brieven of drukwerken buiten 
de postpaketten was ten strengste verboden. 
Bij eerste overtreding werd de postiljon 
bestraft met fl. 25 boete, na een tweede 
overtreding volgde ontslag. 
De posterijen waren bang, en waarschijnlijk 
niet ten onrechte, dat de postiljon in de 
verleiding zou komen om de frankeergelden 
in eigen zak te steken. Naast depêches mocht 
de postiljon nog maximaal één passagier 
meenemen. 
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Vanaf eind 18422 kwam een nieuw model distributeur en ging door naar Utrecht. Daar 
postkar in gebruik. In het rapport van de arriveerde hij volgens schema om 20.45 uur. 
Inspecteur-Generaal der Posterijen dd. 3 1 Daar werden de depêches uit bijvoorbeeld 
augustus 1842, no. 28 werd voorgesteld om Deventer, Amersfoort en De Bilt die bestemd 
de op dat moment in gebruik zijnde waren voor Utrecht en omgeving geopend en 
postkarren successievelijk te vervangen door gesorteerd. Depêches die bestemd waren 
meer doelmatig ingerichte karren. voor verderop gelegen bestemmingen werden 

niet geopend. Bijvoorbeeld 
depêches uit Amersfoort die 

:t bestemd waren voor Rotterdam. 
De dep&hes voor Rotterdam die 
uit verschillende richtingen op het 

b Utrechtse postkantoor binnen- 
kwamen, werden samen met het 
in Utrecht gemaakte depêche 

c 7 ' ,/I meegegeven aan de postiljon op 
4'. J I Rotterdam. Zulks onder toeziend 

1 .  

'G oog van de directeur of een hem 
vervangende commies. 
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De brief van mijn ouders werd 
gesorteerd bij de post voor 
Deventer en was nog op tijd om 
dezelfde avond met de postiljon 
mee terug te gaan naar Deventer. 
Dit was een andere dan degene 
die uit Deventer gekomen was. 
De dienst van een postiljon begon 
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Afbeelding van een postkar, model 1842. 

De totale lengte van deze kar was ongeveer 
3,70 meter; de hoogte van de wielen was 
1,40 meter. De breedte van de bak was ruim 
1 meter. Twee modelkarren, "eene voor 
straatwegen en eene voor eenen zeer slechten 
weg" waren te bezichtigen bij de heer C.M. 
van Eujen, rijtuigmaker te Utrecht. 
Waarschijnlijk heeft onze postiljon van een 
dergelijke kar gebruik gemaakt. 

De postiljon uit Deventer vertrok aldaar "met 
kar en paard" om 13.00 uur en was rond 
20.15 uur in De Bilt. Daar bleef hij niet 
langer dan nodig. Officieel heette het 
"zonder eenigen stilstand of oponthoud". Hij 
nam het depêche in ontvangst van de Biltse 

namelijk in Utrecht (om 22.00 
uur) en eindigde weer in Utrecht 
(de volgende dag om 20.45 uur). 

In Deventer had de postiljon 7 uur vrij: van 
6.00 uur tot 13.00 uur. 
De verse postiljon vertrok, wederom met kar 
en paard, volgens schema om 22.00 uur uit 
Utrecht. Hij kreeg depêches mee uit het 
zuidwestelijk gedeelte van Nederland en 
bestemd voor het noordoostelijke gedeelte. 
Grofweg, vanuit Zeeland, westelijk Noord- 
Brabant, Zuid-Holland en de omstreken van 
Utrecht. 
De postiljon uit Breda was al om 16.25 
gearriveerd, die uit Rotterdam en 's- 
Gravenhage kwamen beide pas om 21 .O0 uur 
aan. De voetbode uit Vianen was om 18.15 
uur aangekomen, die uit IJsselstein om 18.30 
uur, 
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De bestemmingen waren, ook weer grofweg, 
de omgeving van Amersfoort, de Veluwe 
boven de lijn Amersfoort-Deventer, de 
provincies Groningen, Friesland, Drente en 
Overijssel alsmede . . . De Bilt. 

De postiljon kreeg van het kantoor van 
vertrek een zogenaamde rijpas mee, waarop 
het aantal en de bestemming der depêches 
was vermeld. Ook waren op deze rijpas de 
tijdstippen van aankomst en vertrek volgends 
de dienstregeling vermeld. 
Elke vertraging van 5 minuten of meer werd 
op de rijpas aangetekend. Aan het eind van 
elk kwartaal werden alle vertragingen bij 
elkaar opgeteld. Er werd dan aan de 
aannemers een boete van drie gulden per uur 
in rekening gebracht, tenzij "voldoende 
beweegredenen tot geheele of gedeeltelijke 
vrijstelling, of kwijtschelding . . . aanwezig 
zijn". De postiljons moesten dan aan de 
postambtenaren vragen daarvan aantekening 
te maken op hun rijpas. Die boete van drie 
gulden per uur is wel erg fors vergeleken bij 
de dagloon van de gemiddelde arbeider: 50 
tot 60 cent per dag. Wat de gemiddelde 
postiljon verdiende en of de boete hem door 
de aannemer van de postrit in rekening werd 
gebracht, is helaas onbekend. 
Zie de volgende pagina voor een 
reconstructie van een formulier van 
afrekening van boetes wegens ongeoorloofde 
vertragingen. De voorgedrukte tekst en de 
lay-out zijn zo goed mogelijk overgenomen 
van een niet goed reproduceerbaar origineel 
dat betrekking heeft op de postrit Groningen- 
Meppel. In de op het origineel later met de 
pen ingevulde tekst, hier in een afwijkend 
lettertype, zijn alleen de plaatsnamen 
gewijzigd. 

De postiljon kwam rond 22.30 uur in De Bilt 
aan, stopte daar als er depêches af te geven 
waren en reed direkt door naar Amersfoort, 
waar hij om middernacht aankwam. 
Amersfoort was een belangrijke bestemming. 
Hier droeg de postiljon de depêches die 
bestemd waren voor Zwolle (en omgeving) 
en de meer noordelijk gelegen gebieden 
over. 

De postiljon naar Zwolle vertrok om 0.15 
uur. In Amersfoort waren inmiddels de 
postiljons uit Amsterdam (22.45 uur) en 
Arnhem (23.30 uur) aangekomen. Hun 
depêches voor de richting Apeldoorn, 
Deventer en verder werden aan de Deventer 
postiljon overgedragen. 

Onze postiljon vertrok om 0.30 uur vanuit 
Amersfoort naar Deventer. Hij kwam om 
2.00 uur aan in Voorthuizen. Daar was sinds 
1 november 1825 een distributiekantoor 
gevestigd met Jan Wilbrink als distributeur. 
Hier gaf de postiljon de post af voor 
Voorthuizen zelf, maar ook een depêche 
voor Barneveld. 
Uit Voorthuizen vertrok om 5.30 uur de 
bode W. Schouten te voet naar Barneveld om 
daar om 7.00 uur aan te komen. Er was nog 
een tweede bodeloop op die dag: van 
Barneveld (14.30 uur) naar Voorthuizen 
(16.00 uur) met aansluiting op de (terug)rit 
van de postiljon van Deventer naar Utrecht. 

De postiljon reed zo snel mogelijk door naar 
zijn volgende bestemming, Apeldoorn. Hij 
arriveerde daar om 4.30 uur en kreeg een 
kwartier rust. Hier wisselde hij uiteraard de 
depêches van en voor Apeldoorn uit, maar 
gaf ook eventuele pakketten voor Vaassen, 
Epe en Heerde af. De bode naar Heerde, 
J.P. Buitenhuis, vertrok lopend om 5.00 uur, 
gaf onderweg eventuele pakketten in Vaassen 
en Epe af en kwam in Heerde aan om 9.00 
uur. Voorwaar een stevige wandeling. 

Om 4.45 uur ging onze postiljon op pad voor 
zijn laatste stuk: op naar Deventer. Daar 
kwam hij aan om 6.00 uur. Zat de dienst er 
voor hem dan voorlopig op, 2 collega's zaten 
dan met smart op zijn depêches te wachten. 
Zoals de postiljon naar Nijmegen, na het 
verwerken van de depêches die om 7.00 uur 
wegreed. 
En de postiljon naar Holten, Hengelo en 
Oldenzaal die met kar en paard eveneens om 
7.00 uur kon vertrekken. Zijn route liep via 
Oude Molen, ongeveer een kilometer 
benoorden het dorp Bathmen, dat toen 1500 
inwoners telde. 
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Reconstructie van een formulier van afrekening van boetes wegens ongeoorloofde 
vertragingen. De voorgedrukte tekst en de lay-out zijn zo goed mogelijk overgenomen van een 
origineel dat betrekking heeft op de postrit Groningen-Meppel. In de later met de pen inge- 
vulde tekst, hier in een afwijkend lettertype, zijn alleen de plaatsnamen gewijzigd. 

EXTRACT üïï HET REGISTER DER 
RESOLUTIEN VAN HET DEPARTEMENT 

FINANCIEN 

No. 91 

's Gravenhage, den 13 Juiy 184.4. 

DE MINISIEFt VAN FINANCIEN, 

Gehoord het rapport van den Referendaris voor de zaken der posterijen, enz., aangaande den daart>i ter tafel gebragten. 
algemeenen, staat der vertragingen. welke, over het 2e kwartaal van 1844, ten laste der. op denzelfden vermelde, aannemers van het 
vervoer van brievenmalen zouden komen; waaruit onder anderen blijkt: 

Dat de vertragingen op 't postrit tusschen Utrechr en Deventer hebben Wragen: 

In de  rigting van Utrecht naar Deventer 
over de eerste maand 1 uren 10 minuten 
over de tweede maand uren 40 minuten 
over de derde maand uren minuten 

TOTAAL 1 uren 50 minuten 

In de rigting van Deventer naar Utrecht 
over de eerste maand uren minuten) 
over de tweede maand uren minuten) O O " 
over de derde maand uren minuten) 

TOTAAL 1 uren 50 minuten 
------------m------- .................... 

Dat echter. wegens overgelegde certificaten, wettige redenen van verschooning of bijzondere omstandighoden. van deze 
vertragingen slechts in aanmerking zouden dienen te komen: 

In de rigting van Utrecht naar Deventer 
over de eerste maand O uren 30 minuten 
over de tweede maand O uren 4 0  minuten 
over de derde maand uren minuten 

TOTAAL 1 uren 10 minuten 

In de rigting van Deventer 
naar Utrecht 
over de eerste maand uren minuten) 
over de tweede maand uren minuten) O O " 
over de derde maand uren minuten) 

TOTAAL 1 uren 1 0  minuten 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
1. Het vorenstaande te brengen ter kennisse van de aannemers der onderscheidene. daarbij vermelde, diensten. alsmede van de 
Postbeambten, door wie de maandelijksche staten van vertraging, wegens dezelfde diensten, zijn ingezonden; met verdere bepaling. dat, 
uit hoofde der bovengemelde vertragingen, als boete, naar gelang van drie gulden het uur, van het bedrag der aannemingspenningen zal 
worden gekort: 

Voor diensten tusschen Utrecht en Deventer 
e n e  som van dric gulden vijftig 
centen. 
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2. Een afschrift van den onderhavige staat, bij marginaal appointement. weder te stellen in handen van den Referendaris voor de zaken 
der Posterijen enz,ten einde, overeenkomstig dit stuk, de korting der verschuldigde boeten, bij het opmaken der orders van betaling 
over het 3e kwartaal van 1844. te doen bewerkstelligen. 

En zal afschrift dezer, voor zover elk betreft, worden gezonden aan de hierboven vennelde Postbeambten en aannemers, tot narigt. 

Accordeert met voorschreven register. 

De Secreraris-Generaal 
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Contract wegens het overbrengen der 
brievenmalen van Deventer n a a r  
Oldenzaal en v.v. (1842) 

Daar stond een brievenbus waarin 
hij een eventueel pakket brieven 
voor Oude Molen en Bathmen kon 
deponeren. 

Het was de postiljon verboden om 
de straatweg van Deventer naar 
Oldenzaal te   er laten.^ De postiljon 
vervolgde daarna zijn weg naar 
Holten, onder meer via de nog 
steeds bestaande Oude Postweg. 

De brievenbus in Oude Molen werd 
geleegd door een plaatselijke bode 
die de brieven verder bestelde. Voor 
ongefrankeerde brie- 
ven moest hij het "rijks-port" in 
ontvangst nemen. Per bezorgde brief 
ontving hij voor zichzelf nog een 
bestelloon van 5 ct. 
Als we aannemen dat de bode niet te 
lang wachtte met de bestelling, dan 
is het waarschijnlijk dat de brief nog 
voor 12 uur bij mij werd bezorgd. 
En zo kwam dan de brief in 
ongeveer 17 uur op de plaats van 

' bestemming. Een dergelijke snelle 
overkomsttijd kan de FTï nu, 150 
jaar later, in deze snelle tijd, niet 
meer aan. 

Alleen lagen de tarieven nogal hoog. 
Het port van 20 ct was in die tijd 
toch een niet onaanzienlijk bedrag; 
enige uren arbeidsloon voor de ge- 
wone man. 
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En zowel mijn ouders als ik moesten betalen 
voor het feit dat we op het platteland woon- 
den, samen 7,5 ct. 
Hadden mijn ouders in Utrecht gewoond en 
ik in Deventer, dan hadden we niets extra's 
hoeven te betalen. Maar het feit blijft dat ook 
plattelanders honderdvijftig jaar geleden lang 
geen slechte postale voorzieningen hadden. 

Zij gingen het contract aan voor de duur van 
5 jaar, van 1 januari 1843 tot en met 31 
december 1847. De jaarlijkse beloning 
bedroeg fl. 3000. 
De in het contract vermelde afstanden staan 
vermeld in uren gaans. Vaak wordt v&r 1 
uur gaans een afstand van 5,5 km gerekend, 
maar dit is uiteraard sterk afhankelijk van de 
terreinsgesteldheid. 

Voor de laatstgenoemde postrit Deventer- 
Oldenzaal is nevenstaand afschrift v b  het 
contract met aannemers bewaard gebleven. 
Daarom wil ik tot slot hier nog kort op 
ingaan. De aannemers van deze postrit waren 
J.H. Bekking, J. Vincent, W.A. Kiuvers en 
de weduwe H. van Delden, respectievelijk 
postmeester van de paardenposterij te 
Deventer, Holten, Delden en Oldenzaal. 
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