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De aanloopfase tot de bouw duurde ………………….30 jaar !!

In  november 1881 vraagt het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid per brief aan het 
gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel met het oog op de omvang van het postverkeer of zij het 
bestaande hulpkantoor niet willen vervangen door een postkantoor, mits zij een lokaliteit in het midden 
van het dorp ter beschikking willen stellen tegen een billijke huur aan het Rijk.
In een volgende brief wordt gemeld dat deze huur voor postkantoor en directeurswoning niet meer mag
bedragen dan Fl. 500/per jaar en dat de grootte van de tuin afhankelijk is van de omstandigheid of de 
groenten voor dagelijks gebruik verkrijgbaar zijn, of elke bewoner verplicht is die voor zich zelve te 
telen.
Het gemeentebestuur meldt in februari 1882 dat het heeft besloten om een nieuw postkantoor met 
directeurswoning te bouwen juist buiten de kom van het dorp volgens de modeltekening (zie bijl.1 ) 
van het Rijk onder voorwaarde dat het Rijk een huurovereenkomst aangaat voor 20 jaar.
Op 2 juni 1882 meld het ministerie dat de voorgestelde bouwterreinen van de Heer Berail en van de 
Hervormde Gemeente , die 5 à 6 minuten buiten de kom gelegen zijn niet in aanmerking komen, maar 
wel dat van de brievengaarder van Oploo, die woont op Dorp A193 en die heeft daar het hulppost-
kantoor. (nu Primera Nieuwstraat 14)
Op 10 juni 1982 meld het gemeentebestuur dat het plan financieel niet haalbaar is.
Op 10 april 1902 vraagt de Inspecteur van Posterijen en Telegraphie te ’s-Hertogenbosch in verband 
met de geleidelijke toename in het postverkeer opnieuw aan het gemeentebestuur te overwegen een 
postkantoor te vestigen, hierop antwoord het gemeentebestuur geen lokaliteit beschikbaar te hebben.
In september 1908 dienen een aantal ingezetenen van de gemeente, te weten de directeur van het 
Instituut Ruwenberg, de regent van Seminarie Beekvliet, de directeur Doofstommeninstituut,de 
pastoor, de predikant en handelaar J. Schellekens, een verzoek bij de Raad der Gemeente St. 
Michielsgestel om te zorgen dat de postbezorging wordt verbeterd. Op de drie gestichten zijn 700 à 800
personen aanwezig, die allen verspreid over het hele land ouders en familie hebben wonen, die gebaat 
zijn met een goede postbezorging. (zie bijl. 2)
In 1909 wordt besloten om aan de Nieuwstraat naast het tegenwoordige hulppostkantoor op het terrein 
kadastraal nummer C1513 een postkantoor te bouwen.



                                                kadasterkaart 1887

De aanbesteding van het postkantoor vindt plaats op 1 december 1911, er zijn 16 inschrijvingen, 
waarvan de hoogste  P. Drijvers uit Helvoirt is voor Fl. 13773 en de laagste  J. van Vessem uit St.-
Michielsgestel voor Fl. 10760 aan deze wordt de bouw gegund. (zie bijl. 3)
Het toezicht tijdens de bouw wordt uitgevoerd door J.F. Bierings Mr. Timmerman en Aannemer uit 
Sint-Michielsgestel voor Fl. 50/maand.
Op 1 augustus 1912 is het postkantoor klaar. (zie bijl. 4 en 5)
Op 1 september 1912 gaat het huurcontract in, waarbij de gemeente Sint-Michielsgestel  een huis en 
erve bij het kadaster bekend onder nr. C1513 ter grootte van 9 are verhuurd aan het Rijk voor Fl. 
800/jaar voor een periode van 10 jaar. Het huurcontract wordt namens de gemeente ondertekent door 
burgemeester Jonkheer Thomas C. M. van Ryckevorsel en namens het rijk door De Inspecteur der 
Posterijen en Telegrafie dhr. ten Cate (zie bijl. 6)
Nadat het postkantoor een half jaar in gebruik is komen er klachten uit de gemeente dat de postbe-
zorging verslechterd is na het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor. Dit is te wijten aan het feit dat 
de post via het station Vught loopt in plaats van het station De Bosch dit vanwege de maar sporadische 
loop van de paardentram uit Vught naar Sint-Michielsgestel.

Tilburgse krant 4 april 1914



Vanuit Den Bosch kan de post  met de stoomtram Den Bosch – Eindhoven, die 8 maal per dag rijdt,  
sneller naar Sint-Michielsgestel worden vervoerd. Bij de melding van deze klacht aan de Heer 
Inspecteur der Posterijen en Telegrafie door het gemeentebestuur wordt tevens  gevraagd om bij de 
benoeming van Postdirecteur voor het postkantoor rekening te houden met het feit dat op een enkele na
de gehele bevolking van het dorp uit Roomska-tholieken bestaat.
De eerste Postdirecteuren zijn Cornelis Albertus van Hoboken (R.K) van 1913-1920, Engbertus 
Boschloo (R.K.) 1920 - ?. en Josephus van Rooy, die in 1953 afscheid nam.
Aan het einde van de eerste huurperiode van 10 jaar van het postkantoor overweegt Posterijen en 
Telegrafie om het huurcontract te beeindigen en het postkantoor te sluiten en weer een hulppostkan-
toor te openen.
De gemeenteraad besluit in de vergadering van 14 april 1921 om het postkantoorgebouw aan het Rijk 
te koop aan te bieden om zo de sluiting van het postkantoor te voorkomen. Het Rijk koopt in augustus 
1921 het kantoor voor Fl. 17000 en nog 3 are grond van M.J. van Griensven en zo blijft het postkan-
toor behouden voor Sint-Michielsgestel. (zie bijl.7)
In 1980 wordt het fraaie gebouw gesloopt en wordt een nieuw postkantoor ernaast gebouwd.(Zie 
Gestels Nieuws jrg. nr. 3, 17 sept. 1980. (zie bijl. 8)
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