It Posthûs
Korte Geschiedenis

Zoals de naam al doet vermoeden hebben we hier te maken
met een voormalig postkantoor. Tot 1874 was de verspreiding
van poststukken zo geregeld, dat in de regel het "postkantoor"
bij de brievengaarder aan huis was gevestigd. Daar werden
de postzaken geregeld en de post verspreid. In 1850 kreeg
Makkum een hulppostkantoor in plaats van een distributiekantoor. Dat betekende dat vanaf die tijd meer zaken geregeld konden worden, naast het verzenden en ontvangen van
poststukken.

Na de aanleg van een telegraafverbinding in 1872, drong de
bevolking er bij de PTT en de gemeente Wonseradeel op aan
om een apart gebouw in te richten voor de Post- en Telegraafdienst.
De kosten van het gebouw, inclusief demping van een deel
van de Rige (vaart) ter plekke, werden geraamd op f. 10.000,Hiervoor werd f. 9.000,- bijeengebracht door de bevolking van
Makkum, terwijl de gemeente Wonseradeel f. 1.000,- bijdroeg.
Het Postkantoor werd gebouwd aan het westelijk einde van
het door de demping ontstane plein, vlak achter de zeedijk
aan de Zuiderzee. Ongeveer op de plaats waar tot 1440 de
oude zeesluis zich bevond. Het nieuwe plein kreeg de toepasselijke naam Telegraafplein naar de prominent op het dak
staande telegraaf op het Postkantoor.

Nadat de bouw voltooid was had Makkum een volwaardig
postkantoor met een eigen directeur. Dat zou zo blijven tot
1925. Dat jaar kwam de PTT met plannen om de status van
het kantoor te verlagen tot hulp-postkantoor, Mede ingegeven
door het in 1924 nadelig exploitatie-resultaat. De Vereniging
van Plaatselijk Belang Makkum gesteund door de gemeenteraad van Wonseradeel protesteerde fel.

De Inspekteur der Posterijen: "Door bezuinigingen als hier
beoogd, wordt het publiek niet benadeeld, doch juist bevoordeeld. Het voert naar een verlaging der tarieven, waarnaar
het heele menschdom snakt" De omzetting tot hulp-postkantoor werd met succes tegengehouden. Het bleek slechts tijdelijk, want in 1931 vond de omzetting toch plaats. De laatste
directeur J. Pickee werd opgevolgd door een kantoorhouder.

In 1971 verliet Jeep de Leeuw als laatste inwonende kantoorhouder het pand en werd de bovenwoning door de gemeente
verhuurd. 1 Maart 1985 beëindigde de PTT de huurovereenkomst en werd het Postagentschap ondergebracht bij een
particulier: Piet van Mourik, Markt 24. Hiermee werd de
situatie van voor 1870 hersteld. Het postagentschap zwierf
daarna door Makkum: Hiemstra’s winkel aan de Markt, de
Verfwinkel van Van der Meer op de Voorstraat om te eindigen
in de Jumbo Supermarkt aan de Lieuwkemastraat.
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Restaurant It Posthûs

M.G. Verkerk uit Bolsward werd in 1995 eigenaar en verbouwde het tot restaurant met bovenwoning. Eerste uitbaters
werden Sean O’ Connor en Marrit Verkerk.
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Postbode Anne Zwart op pad met leerlingen van de RK School
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