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Van de Noordwijkse chic naar de Oostgroningse eenvoud. Een stap in het ongewisse.
Ine Goossens (58) en Ries van der Vlugt (42) waagden de sprong. Het roer ging om in

Oude Pekela. Het postkantoor uit 1898 is in ere hersteld.

U
itnodigend zwaait de deur

open. De gastvrouw straalt.

”Hoorde u de bel wel? Nee?

Luister.” Ze doet een stap

buiten de deur en drukt nog

eens. Dingdongdingdong, het is alsof de Big

Ben in Londen door de gang dreunt.

”Geweldig, vindt u niet?” Vier jaar had het

voormalige postkantoor geen bel, vier jaar

zocht Ine Goossens stad en land af en ineens

vond ze bij Stadse Fratsen in Groningen wat

paste bij hun sfeer, hun smaak. De Jacob

Jensen deurbel klinkt als muziek in de oren.

Aan het plafond prijkt een kroonluchter;

nee, niet eentje uit grootmoederstijd, een

kroonluchter uit 1993, een creatie van Rody

Graumans, die ‘m ontwierp voor het

Museum of Art in New York. Hij hangt niet

mooi, zegt Ine, te hoog. Ries draait de scha-

kelaar om, speelt wat met de dimmer en 85

peertjes van 15 Watt stralen in de gang.

De vloer is geboend, het stof is opgezogen. Ze

gaat voor naar waar ooit Oude Pekela voor

het loket postzegels kocht en andere postza-

ken afhandelde. Weinig herinnert meer aan

toen, de ruimte ademt rust uit. In het

midden strakke lange tafels, tegen de ene

wand stoelen in het gelid, tegen de andere

flessen wijn in een ‘boekenkast’, met gevoel

en liefde gerangschikt. De glazen rode en

witte wijn staan in een rij achter elkaar. Dit is

het heilige der heilige. Hier mag een ieder

wijn proeven, hier mag een ieder ongege-

neerd slurpen en spuwen. Hier tonen Ine en

Ries hun kunnen als wijnprofessionals.

Ze steekt meteen van wal en praat honder-

duit. Over haar leven, over Ries’ leven, over

ups (exquise restaurants, Michelin sterren,

awards, prins Bernhard’s bezoek), maar ook
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Noordwijks echtpaar geeft oud 
postkantoor in Oude Pekela allure terug

Het roer om in de
Veenkoloniën



over downs (zelfmoord in de familie, haar

scheiding, Ries’ doofheid aan één oor), en

over hun beider passie: de wijn. En natuur-

lijk over hoe en waarom zij kozen voor Oude

Pekela, het hart van de Veenkoloniën.

Dat is een lang en dat is een kort verhaal. Het

lange is (het woord zegt het al) te lang en gaat

niet iedereen wat aan. Het korte dus maar.

Ries las ergens iets over Erfgoed Logies in

Groningen. En ineens flitste het door zijn

hoofd: zal ik Ine eens verrassen, zal ik iets

geks doen, zal ik eens een weekendje

NoordGroningen boeken? En zo togen zij in

de winter van 1999 naar het Hoge Noorden,

naar Vierhuizen, een vlek op de kaart, in een

wijde wereld rondom. In de boerderij van

Jacobien Louwes streken ze neer en ze keken

hun ogen uit. Ine: ”We ontbeten ’s morgens

in de serre en zagen het vlakke land, zover

het oog reikte. Geweldig. Dat strakke fasci-

neert me. Ik had een vriendje in de polder

achter Noordwijk. Met de polsstok nam ik de

kortste weg naar hem toe. Die weidsheid

heeft me altijd getrokken.” 

Groningen greep hen bij de keel, Groningen

liet hen niet meer los. Ze wisten het zeker:

hier wilden ze samen opnieuw beginnen.

Maar waar in die onmetelijke ruimte? Tja,

wat wisten ze van Groningen? Inderdaad,

dat rijtje van school dat ze tot vervelens toe

opdreunde: Hoogezand, Sappemeer,

Zuidbroek, Oude Pekela, Nieuw Pekela. Tja,

en wat dachten ze van Groningen? Zoals

velen uit het Westen: een arm, leeg en saai

gebied. Dus, ja, wat zochten ze hier? ”Onze



droom”, klinkt het uit één mond. 

Via via hoorden zij van het al jaren leeg-

staande postkantoor in Oude Pekela. Ze reis-

den af naar de veenkolonie en waren op slag

verkocht. Ries legt uit hoe dat zo kwam: ”We

stonden aan de achterkant van het gebouw.

Het zonlicht scheen perfect in dat monu-

mentale trappenhuis en ik riep tegen Ine:

’moet je eens kijken, dit is het, dit wordt

het’.” Ook zij stond meteen in vuur en vlam.

Maar toch, toch borrelde twijfel op: ”Is het

niet te groot, Ries? Waarom staat het zo lang

leeg? Knaagt de boktor soms aan het hout?”

Hij schudde het hoofd. ”Jij bent enthousiast.

Dus we doen een bod. De helft van de vraag-

prijs. Dat accepteren ze nooit.” Maar het

geluk lachte hen toe. Stomverbaasd waren ze

toen de PTT akkoord ging en the man in

charge hen zonder tegenbod toewenste:

”Het is van jullie, maak er iets moois van.”

En aldus geschiedde.

Ries en de zijnen braken af; Blokzijl en zijn

mannen bouwden op. De aannemer uit

Blijham kon vrijuit zijn gang gaan en kon

wat in de loop der jaren óf was gesloopt óf

was verborgen achter systeemplafond in ere

herstellen. Aan de hand van nog intact zijn-

de tekeningen van architect Peters maakte

Blokzijl zijn karwei in drie maanden af.

Hij haalde luiken te voorschijn die voor oud

vuil op zolder lagen en hij hing bijpassende

deuren uit het postkantoor in Scheemda in

de hengsels, omdat de bewoner daar, archi-

tect Jan Pranger, glazen deuren wilde. Hij

bood de zijne te koop aan en in Oude Pekela

strelen de Peters’ ontwerpen nu het oog.

Wat minstens zo’n indruk maakt is het trap-

penhuis. Monumentaal ogen de pilaren,

sierlijk zijn de spijlen. Kunstig is het hout

gesneden in de meest elegante vormen. Arie

Philips uit Bellingwolde schilderde in z’n

eentje het houtwerk vijf keer over en tim-

merman Jan Meijer maakte van ’die vréése-

lijke glazen’ schuifdeuren juweeltjes van

hout. ”Al die deuren geven het pand de juiste

allure”, benadrukt Ine, die voorgaat naar

Bij weinigen is hij bekend. Velen zien hem

echter dagelijks. Of ze lopen bij hem naar

binnen, of ze lopen langs hem heen. Cornelis

Hendrik Peters (Groninger van geboorte,

111847) is dé man van de postkantoren. Als

architect bouwde hij er zo’n 120. Een greep:

Groningen, Amsterdam, Arnhem, Harlingen,

Deventer, Zwolle, Winschoten, Emmen,

Baarn, Veendam, Oude Pekela en vele ande-

ren. Het helaas in de oorlog verwoeste station

van Nijmegen was ook van zijn hand.

Peters ging in de leer bij de bekende architect

P.J.H. Cuypers (die van o.a. het Centraal

Station en Rijksmuseum in Amsterdam) en

schopte het dankzij zijn leermeester tot

Rijksbouwkundige. Die eervolle benoeming in

Peters architect van postkantoren



boven waar in de ruime kamerensuite de des-

ign meubels van Philippe Starck en Enzo

Mari domineren. ”Wij houden van oud,

maar wij wonen modern.”

Voordat het boven zover was, trokken ze

eerst zeven lagen behang van de muur.

Achter de jute troffen ze nog kranten uit

1898 aan, het bouwjaar van het postkantoor.

Op de muren zit geen behang meer, de

muren zijn gekeind, dat wil zeggen met

minerale kalk geverfd. ”De één rolt en de

ander gaat er met de kwast razendsnel

achteraan. Zo krijgen de wanden iets fluwe-

ligs”, legt Ine uit. De kleur past perfect bij de

gordijnen van Chivasso. Het patroon is in de

geest van het behang van toen gekozen. Een

bewuste keus. ”Ik wilde niet iets tuttigs en

ook niet iets Maupertuusachtigs. Atelier

Totaal in Meeden naaide de metershoge

banen.”

Denk niet dat Ine en Ries vernikkelen van de

kou in de hoge ruimtes. Boven houdt dub-

belglas de wind op afstand en beneden stoot

kogelvrij glas ook andere elementen af. ”De

koningin kan hier rustig op bezoek komen.

Ze wordt heus niet doodgeschoten.”
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1876 correspondeerde weinig met zijn nieu-

we werkomgeving. Hem werd op het

ministerie van Financiën slechts een bodeka-

mertje toegewezen van 2,5 bij 3 meter, twee

stoelen en een potkacheltje. In het begin had

hij zelfs geen assistent, maar na verloop van

tijd mocht hij een beroep doen op een scho-

lier na schooltijd…

Het weerhield hem er niet van als een bezete-

ne aan de slag te gaan en naast postkantoren

ook het nieuwe ministerie van Justitie in Den

Haag en de restauratie van de Ridderzaal en

paleis Het Loo vorm te geven. De leraar

Cuypers en de leerling Peters vonden elkaar

in hun liefde voor de 16e eeuwse bouwkunst,

een mengeling van neogotiek en neorenais-

sance. Peters bleef zich, hoewel wonend en

levend in het Westen, op en top Groninger

voelen. Hij was trots op zijn afkomst. In De

Nieuwe Courant zei hij daarover: ”Een

Groninger heeft een kop harder dan een flint

van den Hondsrug.” Na zijn pensionering in

1915 keerde Peters niet naar Groningen

terug, maar bleef in Den Haag wonen waar

zijn statigheid opviel. Bij zijn overlijden in

1932 herdacht Het Vaderland hem als volgt:

”Rechtop, stevig, de parapluie in de rechter-

hand, een groote teekenportefeuille onder

den linkerarm, de lange witte baard golvend

op de manteljas.”

6 Wijntips

1. Gebruik altijd het juiste glas, het 

glas van Riedel. Houd het altijd bij 

de steel vast.

2. Stop nooit een echte kurk terug in

de fles. Gebruik een plastic kurk.

3. Serveer rode wijn nóóit te warm. 

10-14 graden is goed.

4. Schenk jonge rode wijn over in een

karaf; dat maakt het fruit los.

5. Scheur lood niet van de fles. Snij 

lood weg bij de tweede rand, dit 

om druppen tegen te gaan.

6. Bewaar rode wijn gerust in de 

koelkast; fles vacuüm trekken is 

onnodig.

T ussen duim en wijsvinger pakt hij het

steeltje van het Riedelglas vast en walst

de wijn heen en weer. De witte Bordeaux

danst in het glas. Hij walst nog eens, houdt het

glas schuin en steekt zijn neus er in. Hij ruikt,

ruikt nog eens. Stuift de neus? Of voelt de neus

schraal aan? Hmm, deze wijn springt in de neus,

mompelt hij, wat zoveel wil zeggen dat de wijn

lekker fruitig is. Hij neemt een slok, zuigt tussen

de tanden door lucht naar binnen en spoelt de

wijn in z’n mond. Sluuurrrp, een wat onsmake-

lijk geluid streelt niet bepaald het oor, maar zo

hoor je te proeven, legt hij uit als hij het vocht

weer uitspuwt.

Hier is de professional aan het werk. Ries laat

niets aan het toeval over. Zijn vrouw Ine spreidt

de witte servetjes op tafel en keurt op haar

manier de rode wijn. Ze pakt twee glazen, keert

die vijfenveertig graden en kijkt hoe de wijn

Wijn proeven
in Oude Pekela
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‘traant’. Glijdt de wijn langzaam of vlug? Is ie

stroperig? Denk niet dat zij komedie spelen. Ine

en Ries nemen hun vak serieus.

“We kunnen de hele dag wel met wijn bezig zijn.

Wijn is onze passie.” Ries en Ine dalen geregeld

af naar het Zuiden, strijken neer in de Bourgogne

of reizen door naar hun geliefde Spanje. Op hun

tochten houden ze nauwgezet een logboek bij en

noteren wat en hoe zij geproefd hebben. Op één

dag kijken ze in zo’n 200 glazen wijn. “We heb-

ben altijd een tandenborstel bij ons. Als je de hele

dag aan het spuwen bent zijn je tanden blauw

van de wijn”, lacht Ine. Tussen de proeverij door

eten zij niet of nauwelijks. Ine: “Dat houdt je

hersens actief, dan versuf je niet.”

Voordat zij in 2001 naar Oude Pekela kwamen

verdienden zij door heel Nederland hun sporen in

het horecavak. Met haar ex, Joop Droogh is zijn

naam, runde Ine het exquise restaurant De

Graaf van het Hoogveen in Noordwijk aan Zee.

Ze haalde er een Michelinster, ze ontving in

1981 uit handen van prins Bernhard een Cep de

Giscours voor de mooiste wijnkaart van

Nederland en werd in 1987 in New York onder-

scheiden met een Grand Award voor een van de

beste wijnkelders ter wereld. Maar al die inspan-

ning had wel zijn prijs. Van ‘s morgens vroeg tot

‘s avonds laat, voor iedereen klaar staan, altijd

vriendelijk, altijd gastvrij, altijd in de weer voor

anderen en nooit een dag voor jezelf, dat vreet

aan jou en de jouwen, weet ze nu. Zo te leven

kende dus zijn prijs. Opeens was het over en uit

en scheidden hun wegen. Zij vertrok in haar een-

tje naar Rhenen en begon opnieuw in het gere-

nommeerde Koetshuis. Ries voegde zich na diver-

se omzwervingen later bij haar. Hij werkte zich

op tot maître sommelier in onder meer het twee-

sterren restaurant Scholteshof in Hasselt

(België). Maar toen hij doof werd aan één oor kon

hij zijn gasten niet meer zo bedienen zoals hij

gewend was en keek met Ine uit naar iets van en

voor hun beiden. Een restaurant nee, te veel

rompslomp, te veel sores. Waarom niet iets met

wijn? Wijn serveren, wijn proeven, wijn schen-

ken, zoiets paste net op een locatie als het oude

postkantoor van Oude Pekela.

Hier kan degene die dat wil (individueel of als

groep) naar hartelust het goddelijk vocht tot zich

nemen. Hun proeverij floreert niet bij wijn alleen.

Koffie, cognac, whisky, chocolade, sigaren, ja

zelfs oliën en azijn kunnen in de toekomst getest

worden. Een hapje erbij, een amuse, moet de

proeverij die ambiance geven die het oude post-

kantoor ook verdient. “We houden het simpel, de

mensen moeten zich niet opgeprikt voelen”,

benadrukt Ine.

En passant vertelt ze een amusant verhaal over

het college van b en w van Oude Pekela dat twee

jaar geleden op bezoek kwam. Het gemeentebe-

stuur wilde kennelijk eens met eigen ogen aan-

schouwen welk vlees men in de kuip had. Ine kon

geen nee zeggen en legde de heren wethouders en

hun dames tot en met in de watten. Zij serveerde

de beste wijnen en Ries kookte de sterren van de

hemel. Ze wilden indruk maken en dat lukte ook.

Immers, aan het einde van de avond toen de

zesde gang was gepasseerd zei de ene wethouder

tegen de andere: ‘Waan jij je hier in Pekela?’

Haar lach schalt door het gebouw. ●
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Aanbieding Noorderland
Op zondag 8 oktober tijdens de

Nationale Wijnweek kunnen lezers van

Noorderland Franse en Spaanse wij-

nen proeven in de prijsklasse van vijf

tot 20 euro. Just add wine in Oude

Pekela is die zondag van 13 tot 20 uur

geopend. Bij aankoop van 24 flessen

krijgen Noorderland lezers een origi-

neel Riedelglas ter waarde van 19,50

euro er gratis bij.

Het adres: Just add wine, 

Feiko Clockstraat 139, 

Oude Pekela. 

Telefoon 0597-675475; 

www.justaddwine.nl; 

info@justaddwine.nl




