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Met een bijna eeuwigdurende verbouwing – want er is altijd 
nog wel iets te verbeteren – brachten de particuliere eigenaars 
Ine Goossens en Ries van der Vlugt het oude postkantoor 
eigenhandig terug in zijn oorspronkelijke staat. Hoogtepunt: 
het uitbundig versierde houtsnijwerk in het trappenhuis. Goos-
sens: ‘Een volgende keer zou ik het interieur misschien toch 
iets moderner maken.’

van hulp- naar bijpostkantoor
In Oude Pekela werd in 1850 een hulppostkantoor gevestigd, 

dat later vervangen werd door een hoofdkantoor aan de Erica

straat. De Post en Telegraaf Wereld typeerde Oude Pekela met 

haar zevenduizend inwoners als een drukke fabrieksplaats met 

strokarton en aardappelmeelfabrieken, die het water voor de 

deur – de Pekeler A – soms verontreinigden. Het personeel 

bestond uit een klerk en een kantoorbediende, een telefoniste 

en vijf bestellers. Na twintig jaar intensief gebruik bleek uit een 

rapport van de rijksbouwmeester dat het pand in een slechte 

toestand verkeerde, en moest er nieuw onderdak gevonden 

worden. De gemeente was het daar niet mee eens. Bij een 

tweede inspectie bleek onder andere dat vloeren, balklagen en 

kozijnstijlen waren aangetast. De Inspecteur der Posterijen te 

Zwolle kreeg de opdracht om het perceel met gebouw van de 

gemeente te verwerven. Na enig gesteggel over de aankoopprijs 

ging de koop door. In ruil voor een schappelijke prijs verzorgde 

de gemeente tijdens de bouw van het nieuwe postkantoor  

kosteloos onderdak aan een tijdelijk kantoor met directeurs

woning. De kosten van het nieuwbouwpand werden geraamd 

op 22.100 gulden. Enkele jaren na de oplevering werd er in het 

postkantoor ook een rijkstelefoonkantoor gevestigd. Omdat er 

in de begin periode veel inbraken en diefstallen werden gepleegd, 

ontwierp de rijksbouwmeester in 1911 een kluis in de muur 

tussen bestellers en telefoonkamer. In 1917 kreeg Oude Pekela 

een eigen rijkstelefoonnet. In 1934 werd het hoofdpostkantoor 

weer een hulppostkantoor.

Het postkantoor van Peters heeft iets van een schoolgebouw, 

vanwege het formaat en de ietwat sobere buitenkant. De be  schei

den publieksingang aan de rechterkant leidde oorspronkelijk 

zowel naar de directeurswoning boven als naar de bescheiden 

wachtkamer met loketten, meteen links. Achter de loketten 

be vond zich het kantoor met kluis met om de hoek een kamer 

met de telefooncentrale en de bestellersruimte. Die had de 

bekende massieve houten vloer, zoals die ook in balletstudio’s 

gebruikelijk zijn. In het blad De Post en Telegraaf Wereld (augus

tus 1918) werd het postkantoor omschreven als een ‘doelmatig 

kan  toorgebouw.’ Er was een bergplaats voor turf en voor 

karren. Achter het trappenhuis bevond zich de tuinkamer, waar 
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dat postkantoor zijn dezelfde kenmerken terug te vinden: de 

zwartwit geblokte vloer, de plafonds, de schouwen en deuren. 

Het enige verschil is dat in Scheemda een grijze natuurstenen 

trap naar de verdieping leidt. ‘Ons postkantoor is een van de 

weinigen met een houten trappenhuis.’

groninger steen
Het zwaarste karwei was het vernieuwen van de schoorsteen, 

waar een flexibele buis van twintig meter in moest. Van der Vlugt 

nam zonder vrees plaats in het bakje van een hoogwerker. De 

trap, die helemaal dichtgemetseld was en beplakt met linoleum, 

braken ze open, naar het voorbeeld van de tekeningen. De tim

merman maakte de versierde houten spijlen precies na. Goos

sens: ‘We hebben duizenden stenen over die trap afgevoerd. Van 

het wegbikken van die rode Groninger steen kregen we allemaal 

rode gezichten.’ In de verschillende kamers werden acht antieke 

schouwen gezet, afkomstig van het Groningse bedrijf Monu

ment en Materiaal. Omdat de langzaam drogende monumen

tenverf Herfst & Helder de schilder veel tijd zou kosten, besloten 

de eigenaars de 26 ramen allemaal zelf te schuren. Ook de 

steiger zetten ze zelf op, om kosten te besparen. Goossens 

hield er een carpaal tunnelsyndroom aan over. Achteraf denkt 

ze vaak verbaasd: ‘Hebben wij dat echt allemaal zelf gedaan?’ 

Aan de hand van oude foto’s van het nabijgelegen dorp Scheem

 da reconstrueerden ze de voordeur. Het lage plafond in de hal 

werd weggehaald om zicht te bieden op het mooie, hoge pla

fond met troggewelfjes. Het was een meevaller dat de oude 

luiken nog op zolder lagen. ‘Daar had de ptt netjes voor ge 

zorgd.’ De luiken isoleren goed en houden de natuurlijke wijn 

op de juiste temperatuur. De dakpannen zijn afkomstig van 

het oude postkantoor van Nieuwe Pekela. Het hekje bij de 

voordeur bestaat uit trapleuningen van het oude postkantoor 

van Winschoten; ook de tuindeur komt daar vandaan. Gekregen 

van de sloopploeg, vertelt Van der Vlugt. ‘Als dank brachten 

we ze frikadellen en een kratje bier.’ Als liefhebbers willen de 

twee alles van het originele gebouw weten, tot in detail. Van 

der Vlugt wijst naar de tuin. ‘Kijk, daar zat ooit de fundering 

van de berging voor de postwagens op de binnenplaats, dus 

daar groeien de planten slecht.’

oud en modern
Intussen hadden de eigenaars besloten een wijnatelier en wijn

koperij te beginnen: Just Add Wine. Na aanvankelijke scepsis 

tegenover die rare lieden uit het westen, waardeerden veel 

dorpsgenoten het dat het postkantoor in oude luister was her

steld. ‘Iedereen wilde komen kijken, proeven en rondgeleid 

de directeur met zijn gezin dineerde. In de tuin bevonden zich  

nog een keukentje, een bijkeuken en een bergplaats voor de 

bewoners. Links van het gebouw liepen de postbestellers over 

een pad naar de binnenplaats met de postkarren. Boven had 

het gezin beschikking over vijf kamers; drie voor en twee achter.

oude tekeningen 
In een vorig leven was de extravagante Ine Goossens gastvrouw 

van het Noordwijkse sterrenrestaurant De Graaf van het Hoog

veen. Na haar scheiding trouwde ze met Ries van der Vlugt, 

die wijnsommelier voor sterrenrestaurants was. Ten tijde van 

de sluiting van de eerste reeks postkantoren kreeg Goossens 

via een van haar gasten een lijst in handen van de beschikbare 

postkantoren. Nieuwsgierig togen de twee naar het postkan

toor in Oude Pekela. ‘Ik vind die negentiendeeeuwse architec

tuur prachtig’, vertelt Goossens. ‘Mijn vader was onderwijzer 

en gaf les in zo’n schoolgebouw. Ik vergaapte me daaraan.’ Bij 

de bezichtiging van het postkantoor bleek het interieur dicht

getimmerd met kunststof postkantoormeubilair, spaanplaat 

en ‘jaren tachtiglelijkheid.’ Aan de buitenkant bevonden zich 

een pinautomaat en een invalidenbaan. Maar toen Van der 

Vlugt een stuk van het plafond weghaalde, kwam daarachter 

een prachtig kapiteel te voorschijn. Ze kochten het pand in 

2001 voor vier ton in guldens, de helft van de vraagprijs. Het 

was de bedoeling om in het enorme pand een bed & breakfast 

te beginnen. 

De start was niet gemakkelijk. In de aanlooptijd werd het pand 

gekraakt en niet veel later bleken alle koperen leidingen uit het 

pand te zijn gestolen. Gelukkig vergoedde Postkantoren bv de 

kosten. ‘Daarna zijn we er met gigantisch veel energie aan de 

slag gegaan’, vertelt Goossens. De ramen werden dichtgetim

merd, er werd een restauratiebedrijf in de arm genomen en 

vier maanden lang stond het echtpaar alleen maar te slopen. 

Een verwarming was er niet, en een appartement naast het 

postkantoor werd gehuurd totdat slaap en badkamer af waren. 

Gelukkig had Goossens een collectie Bordeaux uit 1981, waar 

de twee zichzelf elke avond mee beloonden. Twee jaar lang 

bleven de ramen dichtgetimmerd. ‘Toen we ze uiteindelijk open 

maakten stonden de mensen aan de overkant te klappen.’

Goossens en Van der Vlugt besloten de verbouwing zonder 

architect af te kunnen. In een oude metalen pttkast op zolder 

hadden ze tot hun vreugde de originele oude plattegronden  

en tekeningen van het postkantoor gevonden, waaronder een 

mooie blauwdruk uit 1926. Dat materiaal diende als leidraad 

voor de verbouwing. Daarnaast keken zij met een schuin oog 

naar het postkantoor van Scheemda, ook van Peters’ hand. In 

Ansichtkaart uit circa 1898. Gevelaanzicht, bouwtekening 1898. Trappenhuis. (foto’s: Goosens en Van der Vlugt) De hal.
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worden’, zegt Goossens. Een hele reeks ouddirecteuren is 

langs geweest, inclusief de laatste. Dat was meneer de Vries, 

die in de jaren zeventig met zijn gezin de bovenwoning 

bewoonde.

Beneden is nog steeds de pilaar van gietijzer, met sierlijk stuc

werk op het kapiteel, te zien. Het galmt een beetje in deze 

ruimte met hoge, gewelfde bogenplafonds. Als ze het nu over

nieuw zouden doen, zouden ze het toch weer met andere kleu

ren en materialen doen, denkt Goossens. Hun voorkeur gaat 

wel uit naar een combinatie van oud en modern. Momenteel  

is de bovenverdieping modern ingericht en de benedenverdie

ping modern en traditioneel. Met het kiezen van de kleuren 

hebben ze drie jaar gewacht. Inmiddels zijn de muren voorzien 

van mineraalverf in gedekte kleuren (‘keimen’), zoals taupe en 

olijfgroen. Dat geeft een mooie structuur, vinden ze. Goossens 

vindt het leuk om modern design in huis neer te zetten; lekker 

kek. Zoals de lamp in de hal, die ontwerper Rody Graumans 

maakte voor het Museum of Modern Art in New York. 

Ondanks alle inspanningen om het gebouw in oude glorie te 

herstellen, is het gebouw nog steeds geen monument. En dat 

vinden ze frustrerend. Obstakel bij het verkrijgen van die status 

is de achtergevel, die in de jaren vijftig een uitbouwtje kreeg 

rond de achteringang. Van der Vlugt vindt dat er anders naar 

gekeken zou moeten worden. ‘Aanpassingen die in de loop der 

tijd zijn aangebracht zeggen ook iets over de geschiedenis van 

zo’n oud pand.’ De raampartij van de tuinkamer is bovendien 

in oude staat hersteld, met behulp van de oude tekeningen op 

zolder.

Inmiddels staat het postkantoor van Oude Pekela weer te koop, 

want ze vinden het niet alleen te groot, maar hebben ook heim 

wee naar Noordwijk en de zee. Het staat nu in de etalage voor 

net onder het miljoen euro. Goossens ziet de mogelijkheden 

alweer helemaal voor zich: een mooie oude muur eromheen 

zetten, op zolder een ‘waanzinnig loft’ maken voor wie een 

bed en breakfast wil beginnen. Ze hopen dat er een liefhebber 

in hun zorgvuldig gerestaureerde postkantoor komt. ‘Er is nog 

zoveel te ontdekken’, zegt Goossens. ‘Op de oude tekeningen 

zie je bijvoorbeeld prachtige schilderingen op het cassette

plafond op de woonverdieping. Het moet ontzettend leuk zijn 

om dat uit te zoeken en opnieuw aan te brengen.’
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De originele luiken. (foto: Goosens en Van der Vlugt)
▸   Het wijnatelier (boven) en de huiskamer.  

(foto’s: Karel Zwaneveld)


