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Het postkantoor krijgt
nieuwe bestemming

3 Monumentale postkantoren
krijgen andere functies
3 Boek ook eerbetoon aan noor-
delijk architect C.H. Peters

Groningen Het aloude postkantoor is niet
Door Mannus van der Laan
Groningen Het aloude postkantoor is niet
meer. Vijf jaar geleden besloten TNT Post en
INGalle postkantoren tengrave tedragen.De
laatste sloot in 2011 zijn deuren. Ervoor in de
plaats kwamen 2600 ’servicepunten’.
Die servicepunten lijken in niets op het

klassieke postkantoor. Net als ziekenhuizen,
kerken en treinstations waren postkantoren
vaak pronte gebouwen op in het oog sprin-
gende plekken. De oudste dateren van 1850,
toen de postwet werd ingesteld. Veel onder-
komens zijn zo stijlvol dat ze de status van
gemeentelijk of rijksmonument hebben ver-
worven.
Dat is voor een groot deel te danken aan

een noorderling: Cornelis Hendrik Peters
(1847-1932), geboren en getogen in Gronin-
gen. Als zoon van een predikant stond zijn
wieg aan de voet van deMartinitoren. Op16-
jarige leeftijd ging hij in de leer bij een archi-
tect in Sneek. Daarna bekwaamde hij zich
verder in het vak bij P.J.H. Cuypers in Am-
sterdam, de architect van het Rijksmuseum
en het Centraal Station.
In 1882 werd C.H. Peters, zoals hij meestal

wordt aangeduid, benoemd tot rijksbouw-
meester. In deze functie, die hij bekleedde tot
1915, heeft hij een indrukwekkend oeuvre
opgebouwd. Zoheeft hij120 Post-, Telegraaf-
en Telefoongebouwen ontworpen, vooral in
de noordelijke helft van het land. Daaronder
demonumentale hoofdpostkantoren inAm-
sterdamenGroningen.Maar ookdepostkan-
toren inWinschoten, Veendam, Oude Pekela
en Emmen zijn van hem.
Een beetje misprijzend wordt zijn stijl ook

wel ’postkantorengotiek’ genoemd, maar hij
liet zich door veelmeer historische stijlen in-
spireren dan alleen de gotische. Typerend is
zijn gebruik van baksteen gecombineerdmet
natuursteen. Hij voorzag zijn tamelijk geslo-
ten gebouwen vaak van een stoep en smalle,
hoge vensters.
Juist die combinatie van monumentaliteit

en geslotenheid maakt het lastig nieuwe be-
stemmingenvoor de postkantoren te vinden.
Voor particulieren is het onderhoud bijna
niet op te brengen.Winkelswillen vaakmeer
openheid. Toch zijn er meerdere zeer ge-
slaagde voorbeelden van hergebruik, zoals
het luxueuzewinkelcentrumMagnaPlaza in
Amsterdam en Grand Hotel Post-Plaza in
Leeuwarden. Het is natuurlijk een pluspunt
als de publieke functie kan worden behou-
den,want zo zijn deze gebouwenookooit be-
dacht.

Boek
Herbestemming van postkantoren door
Koos Havelaar en Annette Wiesman is
uitgegeven door Nai010. Prijs: ! 29,50.

Hoofdpostkantoor in Groningen
Eind 2009 sloot het hoofdpostkantoor bij de Der Aa-kerk aan de
Munnekeholm inGroningendedeuren.Hetmonumentale pand
van C.H. Peters, gereedgekomen in 1909, heeft nog steeds geen
nieuwebestemminggevonden.Onder de kap zijn studio’s gerea-
liseerd, de begane grondwordt in bruikleen gegeven aan organi-
satoren van bijzondere evenementen, uiteenlopend van kunst-
projecten tot een kerstmarkt. Erg fraai is de classicistische hal
met lichtkoepel. Op het fries rondomworden de zegeningen van
depost verbeeld. Eenmannetjemet eenpostzak symboliseert de
pakketpost, eentje die geld telt de bankfunctie en een postduif
de post. Een gebouwmethistorische allure op een prachtige plek
in de binnenstad, dat schreeuwt om een waardige invulling.
Foto: Pepijn van den Broeke

Huygens Huys in Frederiksoord
Het postkantoor in Frederiksoord, een ontwerp van C.H. Peters
uit 1902, is een elegante bakstenen burcht. Sinds een jaar heb-
benhonderden antieke klokken enhorloges er hun intrek inge-
nomen. "Ik hebhet pand zoveelmogelijk in oude staat hersteld",
zegt klokkenmaker Bob Veldman. Pronkstuk is het dubbel-
deurs telefoonkamertje bij de ingang, met bakelieten toestel.
Bijzonder is ook het houten trappenhuis, een specialiteit van
Peters. Veldman vertoeftmet zijn gezin in de achter- en boven-
gelegen directeurswoning, met in de kamers nog de originele
art deco lampen. Als antiekliefhebber is Veldman nog steeds
bezigmet het perfectioneren van het postkantoor. Zijn nieuw-
ste aanwinst is het gietijzeren uithangbord ’Post- en telegraaf-
kantoor’, gemaakt op het bureau van de vermaarde Amster-
damse architect Michel de Klerk. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

Grand café Het Postkantoor in Hoogeveen
Sinds ruim een jaar is er in het voormalige postkantoor aan de
Van Echtenstraat in Hoogeveen een Grand café gevestigd, dat
zijn ingang deelt met JT Bioscoop. Je kunt er eten, drinken én
swingen.Waar veel andere postkantoren in oude luister werden
hersteld, is dat in Hoogeveen vakkundig gestript. Zelfs de pila-
ren aan de buitenkant zijn hol van binnen. Aan de pleinzijde ligt
nu een overdekt terras met vloerverwarming. Door de nieuwe
hogevensters indegepleisterde voorgevel stroomthet lichtwel-
dadig naar binnen. In het midden een bar, met schappen vol
drank die reiken tot aan het plafond. Behalve de naam is het eni-
ge dat in deze wereldtent de herinnering aan het postkantoor
levend houdt het logo op de ramen, dat is uitgevoerd in de vorm
van een poststempel. Foto: Gerrit Boer

Just Add Wine in Oude Pekela
Drie jaar lang stond het postkantoor aan de Feiko Clockstraat
van C.H. Peters uit 1898 in Oude Pekela weg te kwijnen. Wijn-
kelners Ine Goossens en Ries van der Vlugt uit Noordwijk aan
Zee waren rond de eeuwwisseling op zoek naar rust en ruimte.
Eerst twijfelden ze tussen Zeeland enGroningen, vertelt Goos-
sens. "Maar toenwedit postkantoor zagen,warenwe verkocht."
Aanvankelijk hielden ze wijnproeverijen, maar dat bleek geen
haalbare kaart. Nu levert hun bedrijf Just Add Wine wijn aan
restaurants in het hogere segment. Het pand is grotendeels ge-
moderniseerd met respect voor traditie. Ze hebben de lage
kunststofplafonds verwijderd en demanshoge raamluiken, die
gelukkig nog op zolder lagen, teruggeplaatst. "Daardoor wordt
het niet te warm, zodat de wijnen op temperatuur blijven."
Foto: Harry Tielman
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