Cronicke van den lande van Philippuslandt

Over brievengaarders, bestellers, centralisten, een postmeester en kantoorhouders

De Post op Sint Philipsland
Het is druk op het gemeentehuis aan het Schooldreefje op 11 april
1896. Marinus Pieter Faasse en Janna Poulina Meijer gaan de trapjes van het gemeentehuis op om elkaar het jawoord te geven Marinus
(37), brievengaarder van beroep en Janna (29), zonder beroep, worden gevolgd door de getuigen en hun naaste familie om de plechtigheid bij te wonen en de huwelijksakte te tekenen. Precies op dezelfde
dag gaan ook Johannes Marinus Kunst en Jacoba van Elsäcker, een
dochter van de hoefsmid, naar de secretarie om zich door de ambtenaar in de echt te laten verbinden. Zij zijn respectievelijk 27 en 19
jaar oud op de dag van hun huwelijk. Gezien het beroep van de
mannen lijkt het of ze afgesproken hebben om op dezelfde dag te
trouwen. De vader van Marinus Faasse, Adriaan Faasse had het
postgebeuren al eerder in huis. Hij was veerman naar Tholen, naar
de zogenaamde aanlegplaats ’t Rammegors. Hij zette daar niet alleen
zijn passagier(s) af, maar nam ook de post die in zijn bestelhuis was
bezorgd, mee naar deze plaats. Hij vervoerde vandaar ook de poststukken en de passagiers die voor Sint Philipsland bestemd waren of
daar op bezoek gingen. Al roeiende, maar ook geholpen door zijn zeil
maakte Faasse de tochtjes naar en van de overkant. Zodoende kreeg
Adriaan Faasse ook het eerste postbestelhuis op Sint Philipsland.
Door Jan Kempeneers
Het vervoer over water zou nog tot 1884
duren. Na het trouwen van Marinus Pieter
Faasse in 1896, zien we het postgebeuren
van het kleine huisje in de Voorstraat naar
de Achterstraat verhuizen. Uit het huwelijk van Marinus en Janna Poulina Meijer
worden in de nieuwe woning die nu bekend staat als Achterstraat 1, in korte tijd
drie kinderen geboren. Maar ach, het zit
niet mee in het jonge gezin. De eerste
twee zoontjes, Adriaan en Kees overlijden
al in 1900 en 1901 op drie- en vier- jarige
leeftijd. Opa Adriaan Faasse is inmiddels

Tweede van links op deze foto is Marinus Pieter
Faasse, van beroep brievengaarder. De andere personen op deze uit circa 1899 daterende foto zijn onbekend.

ook bij het gezin ingetrokken. Hij helpt
zijn zoon Marinus met de post omdat ook
hij tobt met een afnemende gezondheid.
Marinus’ broer Andries Faasse, die inmiddels als postbode is aangesteld, helpt
zijn broer in het bestelhuis. Hulp was er
genoeg, maar het mocht niet baten. Marinus is op 27 januari 1901 op 37-jarige
leeftijd overleden. Met de hulp van familie wordt het ontvangen en bezorgen van
de post nog tijdelijk voortgezet.
Postmeester Jan Kunst
Na het overlijden van brievengaarder
Marinus Faasse wordt in de loop van

Postmeester Jan Kunst in het laantje bij de Nederlands Hervormde Kerk.

1901 duidelijk dat Johannes Marinus
Kunst, die met zijn vrouw Jacoba van
Elsäcker de postzaken te Poortvliet behartigde, de opvolger van Faasse op Sint
Philipsland wordt. Het postverkeer nam in
die tijd aanmerkelijk toe. Een van de
redenen was dat de laatste dertig jaar van
de 19de eeuw niet minder dan 300 personen, dat was een vijfde deel van de bevolking, naar Noord-Amerika emigreerde.
Ondanks deze volksverhuizing kampte
men op het platteland nog steeds met
werkeloosheid. Met de afname van de
kindersterfte, dat een toename van de
bevolking tot gevolg had, kampte men op
het platteland nog steeds met werkeloosheid. Dat had tot gevolg dat kort daarna
nog eens een derde van de werkende
bevolking naar Rotterdam en andere
plaatsen verhuisde om werk te vinden in
de havens, de industrie of andere bedrijfstakken. Menigeen slaagde er ook in een
winkel te beginnen of over te nemen. Het
postverkeer, over en weer, nam aanmerkelijk toe. Het postkantoor in het dorp en
de postbode in uniform op de straat werd
een begrip.
Op 1 mei 1901 vestigde het echtpaar
Kunst-van Elsächer zich in de geheel
nieuwe woning aan de Voorstraat. Tegenover hun, in de derde woning vanaf het
oude kerkhof,bij de hervormde kerk
woonden zijn ouders Andries Kunst en
Metje van Nieuwenhuizen. Zij runden
daar een van de vele winkels en winkeltjes die de Voorstraat telde. Een gedeelte
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