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Velen zullen de afgelopen weken hebben gemerkt dat het voormalige kantoor van de ABNAMRObank aan de Graaf Willemlaan in december is afgebroken.
Hierbij een foto uit 1966 van het pand, zoals het gebouwd werd in 1959/60. In het linker gedeelte
was, zoals het toen heette, de Rotterdamsche Bank gevestigd. In het rechter gedeelte kwam het
postkantoor annex Rijkspostspaarbank. Op de achtergrond is de Willem de Zwijgerschool te zien,
gebouwd in 1956/57.
Het bankgebouw annex postkantoor is in de loop der jaren ingrijpend verbouwd. Het kantoorpand
heeft ook verschillende functies gehad.
Het postkantoor verhuisde naar deze locatie nadat het voorheen vele jaren in een woning in de
Hoogtstraat gehuisvest was. Oudere Ambachters zullen zich het interieur nog wel weten te
herinneren. Een smal gangetje met een loket. Velen zullen indertijd geholpen zijn door de heren Van
Benthem of Rombout. Begin vorige eeuw was het post- en telegraafkantoor ondergebracht in het
dubbele woonhuis Kerkstraat 48/50.
Het moet voor de Ambachters indertijd een hele verbetering zijn geweest dat de PTT haar diensten
verplaatste van de Hoogtstraat naar de Graaf Willemlaan. Er bestaat nog een mooie foto van alle
postbodes, die toen in Ambacht de brieven en pakjes bezorgden. Deze is eveneens hierbij geplaatst.
In 1970 werd het postkantoor aan de Graaf Willemlaan te klein en kwam er een nieuw kantoor op de
hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Marijkestraat, waar voordien een speeltuin was. Het
vrijkomende pand aan de Graaf Willemlaan werd verbouwd voor de afdeling Gemeentewerken van
de gemeente. Dit deel is later afgebroken.

Tenslotte nog iets over de Rotterdamse Bank. Die begon, voor zover bekend op Kerkstraat 48/50,
waar eerder het postkantoor gevestigd was. In 1959 betrok men de linkerhelft van het pand aan de
Graaf Willemlaan. Hier heeft de bank nadien steeds gezeten. Alleen fusies veranderden de naam. In
1964 werd het na een (landelijke) fusie met de Amsterdamse bank Amrobank. Na een fusie met de
Algemene Bank Nederland in 1990 ontstond de ABN-AMRO-bank.
Wie had kunnen denken dat we, ondanks een sterke groei van het aantal inwoners van ons dorp in
2017 geen postkantoor meer zouden hebben en ook geen ABN-AMRO-bank?
Reacties zijn welkom op 0622130438 of hiambachter@kliksafe.nl.
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.
Arie Verhoeven met medewerking van Cors Lagendijk

De tentoonstelling over verdwenen Ambachtse bakkers is op verzoek langer te bezichtigen. U
kunt in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat tegenover de Dorpskerk nog terecht tot zaterdag 28
januari, iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

