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Afbeelding 4.5.1: luchtfoto Stationspostkantoor. Jolles, A. (red.)en B. Polak (red.), Stadsplan Amsterdam. 
Toekomstvisies op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad 1928‐2003, Rotterdam 2003. 
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1  AANLEIDING 
 
Aan  het  begin  van  dit  Bouwtechnologisch  Onderzoek  naar  het  Stationspostkantoor  in 
Amsterdam wil ik als eerste de volgende uitspraak over Amsterdam, uit 1955, citeren: ‘In de 
nota over Amsterdamʹs binnenstad, welke in februari van dit jaar door B. en W. van Amsterdam  aan 
de gemeenteraad werd uitgebracht, zijn t.a.v. de voorgenoemde problemen bepaalde uitgangspunten 
voor  een  te  voeren  beleid  uitgestippeld, waarbij  één  van  de  belangrijkste wel  is  de  vraag,  of  de 
cityvorming in Amsterdamʹs binnenstad ongeremd moet blijven doorgaan. Overwogen wordt, deze over 
een groter gebied te spreiden, de woonfunctie van de oude stad in stand te houden en zo mogelijk te 
versterken, waardoor verdere concentratie van het zakenverkeer (personen‐ en goederenverkeer) kan 
worden voorkomen. Gedacht wordt hierbij onder meer aan de vernieuwing van de  in de 19e eeuw 
ontstane onaanzienlijke bebouwing, die buiten de Singelgracht tot stand kwam. Als vestigingsplaats 
voor centrale economische en culturele activiteiten blijft de binnenstad echter wel bij uitstek geschikt. 
Nu  de  binnenstad  zich  niet meer  in  een  zodanig  transformatieproces  bevindt,  dat  de  bestaande 
bebouwing geheel door  een nieuwe wordt vervangen, doen  zich verschillende problemen voor die 
vroeger niet aan de orde waren. Het gaat nu om een regeneratieproces van grote delen van de bestaande 
bebouwing en het bruikbaar maken van deze bebouwing voor het hedendaagse leven. Hiertoe is een 
veelzijdige werkzaamheid noodzakelijk. In de eerste plaats stedebouwkundige maatregelen die dienen om 
een juiste verhouding te bewaren of te verkrijgen tussen de vloeroppervlakte, de openbare ruimte en 
binnenterreinen. Naast deze stedebouwkundige werkzaamheid  staat de conserverende  taak van de 
Monumentenzorg die de individuele panden van waarde voor ondergang behoudt. De beoordeling van 
de nieuw  te  stichten  bebouwing,  zowel  trouwens  als van  elke wijziging  in het  stadsbeeld, wordt 
behartigd door een op grond van de welstandsbepaling in de Bouwverordening ingestelde „Schoon‐
heidscommissie voor de Oude Stadʺ. Het toekomstige beeld der Amsterdamse binnenstad zal worden be‐
paald door een juiste wijze van afronding van de schaalvergrotende cityvorming, alsmede door een 
goede conservering en aanpassing van een groot deel der waardevolle historische bebouwing aan de 
hedendaagse eisen en van een zeer zorgvuldige behandeling van de nieuwbouw, ook die van kleinere 
schaal.  Zolang men er in slagen zal op gelukkige wijze, het oude en het nieuwe te verenigen tot een 
levend geheel, zal Amsterdam tot de boeiendste steden gerekend kunnen worden.’1 
In deze tekst komen zoveel actuele onderwerpen aan de orde dat ze gisteren geschreven had 
kunnen zijn, maar dat is dus niet het geval. De locatie van het Stationspostkantoor ligt op dit 
moment dan ook danig onder vuur door het ‘grote stad denken’ over Amsterdam. 
Het laagbouw deel van het gebouw (het Briefpostgebouw) is inmiddels in 2003 al gesloopt op 
het Oosterdokseiland en de hoogbouw zal na een tijdelijke regeneratie geheel worden gestript.   
In het kader van het promotieonderzoek: Bouwen in Nederland 1940‐1970, stel ik dit gebouw 
aan de orde omdat het in zijn bestaan werd (en wordt) bedreigd terwijl het bouwtechnisch in 
een prima staat verkeerde, en mijns inziens prima bruikbaar zou zijn geweest voor andere 
functies, zoals die nu in nieuwbouw zullen worden gerealiseerd. De grondexploitatie zou de 
voornaamste reden zijn van de sloop die start(te) op 1 juli 2003. 
De tweede reden voor mijn onderzoek is dat het gebouw, vanaf 1968, voor de functie van 
districtspostkantoor en lokaal postkantoor, prima functioneerde en in staat was (functie)‐
veranderingen  te  ondergaan.  Het  bovenstaande  citaat  maakte  er  melding  van  dat  de 
‘Schoonheidscommissie voor de Oude Stad’ werd ingesteld. De invloed van deze commissie op het 
ontwerp van het districtspostkantoor (in de volksmond Stationspostkantoor genoemd), door 
de architecten J.P. (Piet) Elling (1897‐1962) en B. (Ben) Merkelbach (1901‐1961), was wezenlijk, 

                                                           
 
1 Mulder, J. en R. Meischke, ‘De binnenstad van Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad, (1955)28, p. 330. 
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Hierbij kwam naar voren of het Oosterdokseiland wel of niet als tot de oude binnenstad kan 
worden gerekend. Volgens de officiële indeling wel, zie afbeelding 4.5.2, maar volgens de 
hedendaags stedenbouwkundige ontwerpers van het ‘nieuwe Amsterdam’ liever niet. Indien 
er  op  dit  moment  oog  zou  zijn  geweest  voor  de,  destijds  geldende,  restricties  en 
stedenbouwkundige uitgangspunten had het gehele  gebouw prima herbestemd  kunnen 
worden, waarbij de nieuwe functie onder de andere in de hal, met een vrije overspanning van 
100  x  41 meter,  ingepast  hadden  kunnen worden.  Interventies  zouden  hebben  kunnen 
plaatsvinden, evenals verdichting en uitbreiding. 
Op het moment dat ik met het onderzoek naar het Stationspostkantoor startte, stond de sloop 
voor het laagbouwdeel op het programma. Een aangeslagen J. (Jan) van Rijn, chef algemene 
zaken, leidde mij rond op 14 maart 2003. In september 2003 was er niet veel meer over van het 
Briefpostgebouw. Er werd toen na de sloop van de laagbouw, voorlopig, afgezien van het 
strippen  van  de  hoogbouw,  het  Pakketpost‐  en  Administratiegebouw,  omdat  de 
kantorenmarkt sinds 2004 verzadigd was. Het Stedelijk Museum CS, Post CS, restaurant 11 en 
een aantal ondernemers en bedrijven, waaronder Zwarts & Jansma en Jo Coenen & Co konden 
er tijdelijk onderdak vinden. Dit is voor mij een voorbeeld van een spontane regeneratie die, 
geboren uit een directe vraag, de ruimte kreeg, waarbij de tijdelijkheid een vrijheid genereerde 
die nooit van tevoren te voorzien was geweest.  
 
 
 
   
 

 
Afbeelding  4.5.2:  kaart  van Amsterdam  uit  1987 met  centrum  (oude  stad)  grens  en  het Oosterdokseiland 
aangegeven waarop het Postkantoor is gelegen, uit: Amsterdam in Kaarten, 1987. 
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2  CONTEXT  
 
2.1     OPDRACHT 
Vanaf 1394 ontwikkelde de postdienst zich in Amsterdam.2  Het eerste postgebouw werd in 
1560, aan de IJ‐zijde van de Nieuwe Brug, opgericht en had twee brievenbussen, één voor 
Enkhuizen en één voor Hoorn. Het inwoneraantal nam de komende eeuwen snel toe en in de 
oude beurs werden verschillende postlokalen gevestigd. Ook op ander locaties in Nederland 
hadden zich  inmiddels overal postkantoren gevestigd.  In 1747 probeerde Den Haag alle 
individuele postbedrijven in één landelijke dienst te verenigen, maar dit werd aanvankelijk 
nog geblokkeerd door Amsterdam. Een jaar later, in 1748, werden de posterijen (PTT) alsnog 
een Staatsbedrijf.  
In 1755 werd in Amsterdam het nieuwe Centraal Postkantoor in gebruik genomen aan de 
Achterburgwal  (nu  Spuistraat).  Er werkten  toen  57 mensen. Door  de  toename  van  het 
gemotoriseerde verkeer werd dit kantoor al snel te klein. Via vele tussenlocaties werd in 1899, 
aan  de  Nieuwezijds  Voorburgwal,  het  in  Nederlandse  Renaissancestijl  opgetrokken 
Hoofdpost‐ en Telegraafkantoor van toenmalig Rijksbouwmeester C.H. Peters (1847‐1932) 
geopend (het huidige winkelcentrum Magna Plaza). Al snel moesten er in de stad al meer 
panden worden betrokken door de PTT.  
De pakketpost werd uiteindelijk ondergebracht in de, in 1924, opgeleverde oostelijke vleugel 
van het Centraal Station, die een goede oplossing bood voor het vervoer van de post per trein 
en auto. Zie afbeelding 4.5.3.  
Nederland  was  rond  1950  opgedeeld  in  twaalf  postdistricten.  Ieder  district  kreeg  een 
districtspostkantoor waar de postkantoren in het betreffende gebied onder ressorteerden. Het 
districtskantoor kon onderverdeeld worden in een vervoersbedrijf en in gelddiensten. Het 
vervoersbedrijf omvatte de ʺbriefpostʺ(behandeling van brieven, briefkaarten, drukwerken, 
periodieken, monsters en kleine pakjes) en de ̋ pakketpostʺ. De gelddiensten functioneerden 
voornamelijk ten behoeve van de Postgiro en de Rijkspostspaarbank, maar vervulden ook 
taken met betrekking tot postwisselverkeer en postincasso.3   
 

 
Afbeelding 4.5.3: het oude postkantoor, in het midden van de foto, naast het Centraal Station, Spangenberg, 
Ph. en P. Saal, Kijk op stations, Amsterdam 1983, pp. 54‐55. 

                                                           
 
2 Het districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT/postdistrict Amsterdam,pp. 4‐8. 
3 Voor een historisch verhandeling over het postwezen verwijs ik naar: Neuman, R., Handbuch der Architektur, 3. Heft: 
Gebäude für Post‐, Telegraphen‐ und Fernsprechdienst, Darmstadt 1896 en Duffner, R., Das Posthaus in Wandel der Zeit, 
Berlijn 1936. 
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De verschillende diensten van de PTT  in Amsterdam waren rond 1955 ondergebracht  in 
dertien verschillende gebouwen in de stad. Op 16 februari 1955 werd, door de burgemeester 
van Amsterdam, goedkeuring verleend voor de bouw van het nieuwe districtspostkantoor op 
het rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen, langs de Oosterdokskade.4 Zie afbeelding 
4.5.4.  
De  PTT  had  daarvoor  stevig  onderhandeld  met  de  gemeentelijke  diensten  en  de,  in 
gemeentedienst werkzame,  stedenbouwkundige  C.  (Cornelis)  van  Eesteren  (1897‐1988), 
omdat  hij  grote  bedenkingen  had  tegen  een massaal  gebouw  op  het Oosterdokseiland, 
waardoor het zicht op het IJ, vanaf de Prins Hendrikkade, belemmerd zou worden. In 1953 
bereikte men een compromis: aan de Oosterdokskade zou een laag gebouw mogelijk zijn, 
ʺaanleunend tegen de spoordijk (...) slechts één etage boven de hoogte van de spoordijk uitstekendʺ. Op 
de oostelijke punt van het eiland mocht een hoger gebouw worden opgericht;  loodrecht 
staande op de sporen. Deze opzet gaf de mogelijkheid tot een logische verdeling van de onder 
te brengen afdelingen: in het langwerpige lage gebouwdeel waren het (lokale) postkantoor en 
de bestelling en expeditie van de pakketpost gedacht; onder het hoge gebouw de bestelling en 
expeditie van de pakketpost, de inklaring en de bedrijfsgeneeskundige dienst en in het hoge 
bouwdeel zelf de directie, de administratie en de kantine.  
De  gebouwen  moesten  aansluiten  aan  eigen  postperrons,  met  daaronder  de  los‐  en 
laadplaatsen van de verdeelruimten. Met deze randvoorwaarden werd op 11 september 1953 
de  officiële  opdracht  verleend  aan  het  Architectenbureau  Merkelbach  en  Elling  voor 
ʺuitwerken van de plannen en het leiden van de bouw van het gebouwencomplex,...ʺ 5. Opmerkelijk is 
dat er sprake was van het ʺuitwerken van de plannenʺ, wat suggereert dat er op dat moment 
dus al een plan zou liggen. Uit stukken van latere datum blijkt dat er een aantal voorstellen 
zouden  volgen  voor  de  Amsterdamse  locatie,  voordat  het  plan  voor  het  uiteindelijke 
Stationspostkantoor aan de Oosterdokskade geaccordeerd werd.6   
Ter voorbereiding op het ontwerp bezochten Merkelbach en Elling de districtspostkantoren in 
Den Haag en in Rotterdam.7  Zie afbeelding 4.5.5 en 2.4 typologie, paginaʹs 26 en 27.  

                                                           
 
4 Kort, G.A.P. de, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. I. Algemene inleiding’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B253‐254. 
5 NAi archief MELK d121.105, brief van Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie aan Architectenbureau 
Merkelbach  en  Elling  op  11  september  1953.  en  brief  van  Architectenbureau Merkelbach  en  Elling  aan  het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie op 22 september 1953. 
6 NAi archief MELK, d.121.5, ‘Beknopt en voorlopig dienend overzicht van de plannen tot nieuwbouw te Amsterdam, 
alsmede enige basisgegevens voor een nieuw gebouw op Oosterdok’, van het Hoofdbestuur der PTT, februari 1955.  
7 NAi archief MELK, d.121.37, notitie van Merkelbach, 27 november 1953 en brief van 27 oktober 1953. 
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Afbeelding 4.5.4: de situatie van de postkantoren in Amsterdam in1955: 1. het nieuwe districtskantoor; 2. het  
bestaande postkantoor; 3. het Centraal Station; 4. het Hoofdpostkantoor, uit:  De Ingenieur 1966, nr. 47. 

 

 

Afbeelding 4.5.5: het organisatieschema van het Stationspostkantoor in Den Haag uit 1953. NAi archief 
MELK. 
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Voor de Amsterdamse situatie werd het postdistrict begrensd door de lijn die te trekken was 
tussen Edam  ‐ Landsmeer  ‐ Halfweg  ‐ Aalsmeer  ‐ Uithoorn  ‐ Loosdrecht  ‐ Hilversum  ‐ 
Blaricum  ‐  Huizen  en  het  IJsselmeer.  Het  gebied  telde  1,2  miljoen  inwoners  met  125 
postgebouwen. In de concrete opdracht voor het Stationspostkantoor waren de volgende 
zaken van belang: 
- ‘De omvang van de hoeveelheid post, op een drukke dag werden 10.000 zakken met post verzonden 

en 7.000 ontvangen, 4 ton te behandelen post. 
- Het eveneens onderbrengen van loket en gelddiensten. 
- Het maken van parkeerterreinen voor werknemers en bezoekers. 
- Het laden en lossen van auto’s binnen het gebouw. 
- De laad‐ en losplaatsen van de treinen in aansluiting op de perrons van de NS. 
- Het beperken van sjouw‐ en tilwerk. 
- Het verkrijgen van gunstiger arbeidsomstandigheden. 
- Een gelijkmatiger verdeling van de aanvoer en de verwerking in de piekuren. 
- Een betere beheersing van het arbeidsproces. 
- Een  zekere  mate  van  arbeidsbesparing,  waardoor  een  verdere  uitbreiding  van  het  verkeer 

gemakkelijker kan worden opgevangen.’ 8 
Het relatieschema van het postkantoor in Den Haag viel samen met de visie hoe de PTT de 
districtspostkantoren  wilde  laten  functioneren  dus  ook  het  Stationspostkantoor  in 
Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
 
8 Meijer, J.H.W., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. II. De postale bedrijfseisen’, de Ingenieur 
Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B256‐B258. 
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2.2    LOCATIE 
De groei van de stad Amsterdam werd in het verleden voornamelijk bepaald door de ligging 
van de stad aan open water: het IJ. In het Amsterdam van de 16e en 17e eeuw waren aan de 
noordzijde van de stad, in het IJ, de havens en scheepswerven aangelegd achter dijkachtige 
elementen bestaande uit een aantal beschoeiingen van palen zodat er dokken, binnenhavens, 
ontstonden. Zie afbeelding 4.5.6. 
In de dokken  aan de  oostzijde  van de  stad werden  rond  1700 de  eilanden Kattenburg, 
Wittenburg en Oostenburg (voor de VOC) gecreëerd.9  
Vanaf 1829 werden de havens, gelegen achter de waterkeringen, ingedeeld: aan de westzijde 
lag het Westelijk Dok en aan de oostzijde lagen het Maritieme Dok en Het Oostelijk Dok.  
In 1865 begon men met de aanleg van het Noordzeekanaal naar IJmuiden dat in 1876 werd  
geopend voor de scheepvaart. In dat jaar deden 1569 schepen Amsterdam aan.10 Het IJ was 
vanaf die tijd geen open water meer.  
In het plan uit 1866 van J.G. van Niftrik, voor de uitbreiding van Amsterdam, was er in het 
Oostelijk Dok een eiland getekend met een woonbebouwing. Zie afbeelding 4.5.7.  
In het plan van J. Kalff uit 1875 waren voor eerst drie eilanden zichtbaar in het Oostelijk Dok 
die met elkaar verbonden waren via een spoorlijn. De havenactiviteiten verplaatsten zich, na 
de  opening  van  het  Noordzeekanaal,  steeds  verder  westwaarts  langs  het  IJ  richting 
IJmuiden.11   
Op de kaart van 1876 van A. Braakensiek  tekende men de drie uiteindelijk gerealiseerde 
eilanden in: het Westerdokseiland, het Stationseiland en het Oosterdokseiland. De spoorlijnen 
vanuit Haarlem en vanuit Zaandam kwamen ieder op een eigen eiland de stad binnen. Zie 
afbeelding 4.5.8.  
Uiteindelijk  zien we  op de  kaart  van  1882 de  omvang  van de drie  eilanden  tussen  het 
Westelijke en het Oostelijke Dok in hun definitieve vorm terug. Zie afbeelding 4.5.9.  
Het zogenaamde Oosterdokseiland bood, naast de spoorlijn, plaats aan de ligplaatsen voor de 
stoomboten uit Zwolle, Kampen, Lemmer en Groningen en vermeldde ‘een nieuwe badplaats’. 
Op het middelste eiland, het Stationseiland, werd in 1889 het Centraal Station, naar ontwerp 
van P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827‐1921) in gebruik genomen.12   
De positie van het Centraal Station op het  Stationseiland  in Amsterdam  stond vaak  ter 
discussie, waarbij aan de ene kant de vraag werd gesteld of het de stad blokkeerde in de 
toegang tot en het zicht op het IJ en aan de andere kant of het niet juist een goede ingreep was 
geweest om het station zo direct  in het centrum te positioneren.13 Dezelfde vragen die  in 
principe een rol speelden bij het ontwerp van het Stationspostkantoor. 
De aanleg van de spoorlijn, de positie van het Centraal Station op een kunstmatig eiland en de 
verandering van de ligging van de havens door het aanleggen van het Noordzeekanaal waren 
van invloed op de locatie, het Oosterdokseiland, van het Stationspostkantoor in Amsterdam.  
Op  de  kaart  van  1905  zien  we  aan  de  Noordzijde  alleen  bedrijven  en  droogdokken 
verschijnen,  pas  later  volgden  er  woningen.  Het  havenfront  van  Amsterdam  groeide 
langzaamaan dicht en een vaste oversteek ‘over’ het IJ kwam pas met de uitvoering in 1968 
van de IJ‐tunnel, tot stand.  

                                                           
 
9 Heinemeijer, W., e.a., Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie, Ede 1987. 
10 Heinemeijer, W., e.a., Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie, Ede 1987, p. 161. 
11 Hoeven C. van der en J.Louwe, Amsterdam als stedelijk bouwwerk, Nijmegen, 1985, pp. 33‐35 
12 Spangenberg, Ph. en P. Saal, Kijk op stations, Amsterdam 1983, pp. 54‐55. 
13 Roegholt, R., Amsterdam in de 20e eeuw Deel 1 (1900/1945), Utrecht, 1979, p. 160. 
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Afbeelding 4.5.6: de kaart van Amsterdam in 1544 met in de cirkel de locatie van het Stationspostkantoor. 
Amsterdam Stedebouwkundige ontwikkeling, Sector Stadsontwikkeling dienst der Publieke werken, 
Amsterdam 1975 (180 graden gedraaid in verband met de oriëntatie van de andere kaarten). 

 

 
Afbeelding 4.5.7: de kaart van het plan van G.J. van Niftrik uit 1866 met in de cirkel de locatie van het 
Stationspostgebouw en aanduidingen van dokken en eilanden. Hoeven C. van der en J. Louwe, Amsterdam 
als stedelijk bouwwerk, Nijmegen, 1985. 
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Afbeelding 4.5.8: de kaart van Amsterdam uit 1876 met in de cirkel de locatie van het Stationspostgebouw en 
aanduidingen van de eilanden. van A. Braakensiek. Hoeven C. van der en J. Louwe, Amsterdam als stedelijk 
bouwwerk, Nijmegen, 1985. 

 

 
Afbeelding 4.5.9: de kaart van Amsterdam uit 1882 met in de cirkel de locatie van het Stationspostkantoor. 
Heinemeijer, W., e.a., Amsterdam in kaarten. Verandering van de stad in vier eeuwen cartografie, Ede 1987. 
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Afbeelding 4.5.10: de kaart van Amsterdam uit 1956 met in de cirkel het Oosterdokseiland de locatie van het 
Stationspostkantoor, vol rangeerspoorlijnen. Heinemeijer, W., e.a., Amsterdam in kaarten. Verandering van de 
stad in vier eeuwen cartografie, Ede 1987. 

 

 
Afbeelding 4.5.11: de damwand langs de spoorlijn in aanbouw. Grootenboer, A.J., ‘Het Districtspostkantoor 
Amsterdam Oosterdokskade. VI. De uitvoering van het Briefpostgebouw, 1960‐1965’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B273‐B277. 
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Op de  kaart die werd  gemaakt  ter  gelegenheid van de Olympische  Spelen van  1929  in 
Amsterdam, stond een grote toename van sporen op het Oosterdokseiland ingetekend. De 
toename van spoorlijnen werd ook voorzien volgens het Algemene Uitbreidingsplan (AUP) 
voor Amsterdam uit 1935.14 Het Oosterdokseiland werd als rangeerterrein bestemd en er werd 
voor het eerst bebouwing op de kop van het eiland ingetekend. Een gedetailleerde kaart van 
1956 laat zien dat het om rangeersporen en lage bebouwing ging. Zie afbeelding 4.5.10. 
Het hele havengebied van IJmuiden tot Tiel kende, vanaf de opening van het Noordzeekanaal,  
één  waterniveau,  waardoor  het  mogelijk  was  dat  de  havens  van  Amsterdam  zich 
ongelimiteerd aan de westzijde konden uitbreiden. Vanaf de  jaren zestig verplaatsten de 
havens zich dan ook nog meer richting Noordzee. In de plannen van het AUP was hier al 
rekening mee gehouden. Door het reorganiseren van de vele spoorlijnen tot één intensief 
lijnennet  van  één maatschappij:  de Nederlandse  Spoorwegen  (NS)  en  verplaatsing  van 
rangeerterreinen richting Muiderpoort,  kon er 28.000 m2 grond vrijgemaakt worden op het 
Oosterdokseiland.  
Het Pakketpostgebouw in Amsterdam, dat tussen 1920 en 1924 werd gerealiseerd lag tegen 
het Centraal Station aan. Er was een optimale overslag mogelijk van de post per trein aan het 
verlengde perron. Op de door de gemeente Amsterdam voorgestelde alternatieve locaties 
kom ik op pagina 31 bij het ontwerpproces terug. In het hele land werden in vele grotere 
steden nabij het station de districtspostkantoren, of de zogenaamde stationspostkantoren, 
gebouwd, zoals in ’s‐Gravenhage, Rotterdam, Breda, Groningen, Utrecht, Haarlem, Arnhem 
en Nijmegen. (Zie ook pagina’s 25‐29).  
Op het moment dat het postkantoor uit 1924 in Amsterdam te klein werd, was het logisch 
nabij  het  Centraal  Station  een  nieuwe  locatie  te  zoeken.  Ook  al  reden  er  inmiddels 
afzonderlijke posttreinen, de postwagon  als onderdeel van  een normale  trein, bleef ook 
bestaan.  De  N.S.  was  uiteindelijk  bereid  het  voormalige  rangeerterrein,  op  het 
Oosterokseiland, aan de PTT te verkopen. De spoorbrug moest verbreed worden, in verband 
met de aanleg van een extra spoor voor de treinen die direct moesten kunnen laden en lossen 
achter het postkantoor. Het bouwen tegen de spoorlijn aan, die gewoon in gebruik moest 
blijven tijdens de bouw, vergde veel constructieve inventiviteit. Er werd dan ook eerst een 
complexe damwand geconstrueerd en er vond bronbemaling plaats om de houten palen van 
de brughoofden te beschermen en de uitvoering van de IJ‐tunnel mogelijk te maken.15 Zie 
afbeelding 4.5.11.  
De  architecten  van  het  Stationspostkantoor  hadden  dus  niet  alleen  met  de  PTT  als 
opdrachtgever te maken, maar eveneens met de N.S. Dit maakte het ontwerperproces er niet 
eenvoudiger op. De verslagen van de bouwvergaderingen werden maar liefst in vijfendertig‐
voud  rondgestuurd.  Over  de  genoemde  spoorbrug,  die  als  een  aparte  opgave  werd 
uitgewerkt, werd een eigen archief aangelegd. De eerste schetsen dateren van 19 september 
1962 en de definitieve oplevering van de brug volgde op 2 juli 1969.16   
Het  feit dat er op een voormalig dijklichaam een spoorwegemplacement werd gebouwd 
bracht bij de ontgraving van het bouwterrein de nodige verrassingen met zich mee. Het gehele 
terrein werd  afgegraven, op  0,75 m  + NAP. Gedeeltelijk werd meer dan  5 meter grond 

                                                           
 
14 Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. Deel 1 nota van toelichting, Amsterdamse Raad voor de Stedebouw 
(her)uitgave 1985, kaart bij pagina 127. 
15 Tulp, G., ‘Damwand voor het stationspostgebouw te Amsterdam’,  Polytechnisch Tijdschrift, (1965) 28 april, pp. 347B‐
348B. 
16 NAi archief MELK, d.121.5. 
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afgegraven waarin men vele houten palen aantrof van een oude dam in het IJ en een zware 
fundering van een locomotieven draaischijf. Het eerste meerwerk van fl. 12.000,‐ was een 
feit.17 Er werd totaal 110.755 m3 grond afgegraven. Het gehele ontwerpproces leidde volgens 
de architect Elling uiteindelijk wel tot: ‘een maatkostuum in beton’. 18   
Ten slotte, binnen de context van de locatie, nog enkele beschouwingen over de recentere 
plannen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het Oosterdokseiland, omdat juist 
de locatie in dit geval de aanleiding was om in 2003 een deel van het Stationspostkantoor te 
slopen.  
Als potentiële bouwlocatie  stond het Oosterdokseiland, niet alleen op dit moment maar 
eigenlijk  al  decennia  lang,  in  de  belangstelling.  Er  werden  prijsvragen  uitgeschreven, 
ideeënstudies,  visies  en  masterplannen  gemaakt  om  juist  deze  binnenstadslocatie,  in 
tegenstelling  tot  de  visie  van C.  van  Eesteren,    intensiever  te  gaan  bebouwen.  In  1989 
probeerde Izak Salomons in het Parool de gemeente nog op andere gedachten te brengen door 
de  oorspronkelijke  kwaliteiten  van  het  Oosterdokseiland,  met  de  bebouwing  van  het 
Stationspostkantoor, onder de aandacht te brengen. Omdat het treffend de essentie van het 
gebouw in de locatie omschrijft, citeer ik het gehele artikel: 
‘Het Stationspostkantoor is gebouwd in de jaren zestig. Het is een ontwerp van de in 1962 overleden 
prof. P. Elling, van het architectenbureau Merkelbach en Elling. Zij waren binnen het Nieuwe Bouwen 
architecten van het functionalisme. Het werk van Elling was streng en precies. Het gebouw tussen 
spoor en Oosterdok is een goed voorbeeld van een modern gebouw zonder compromissen, dat de ruimte 
van zʹn omgeving versterkt. De hoogbouw maakt zich mooi vrij in de grote ruimte van de haven, het 
lage gedeelte begeleidt de overgang tussen water en spoor, maar sluit de blik niet af. Je voelt daardoor 
dat  de  stad  voorbij  het  spoor  doorgaat. Het  gebouw  is  goed  van  verhoudingen  en  heeft met  zʹn 
zonweringen en grappige schaaldaken een levendigheid, die voor een groot utilitair gebouw uit die tijd 
uitzonderlijk is. Tegelijkertijd ademt de compositie een grote rust en versterkt daarmee het ruimtelijke 
gegeven van het laatste brede water in het hart van Amsterdam.  
De situatie aan het Oosterdok is vergelijkbaar met het Museumplein. Beide zijn stedelijke ruimtes aan 
de rand van het centrum en bij beide is de druk groot om er eindelijk wat van te gaan maken. Maar de 
ideeën die tot nu toe zijn geopperd zijn nog niet overtuigend. Bij het Oosterdok is het idee om een 
verbinding te creëren tussen binnenstad en IJ‐oevers en er zijn daarom vergevorderde plannen voor 
woontorens aan de rand van het water. Het ongestoorde uitzicht op Ellings gebouw zou daarmee dan 
verleden tijd zijn. Net als bij het Museumplein is de grote maat van de ruimte en het feit dat er eens een 
stuk van de stad vrij blijft en niet wordt vol gezet met allerlei, hier de stedebouwkundige hoofdzaak. Het 
tot stand brengen van een verbinding met behulp van een extra strook  land aan de kant van  het 
postkantoor, met woontorens erop, lijkt mij een illusie. Men zou het gegeven op een voorzichtiger, meer 
tijdloze en meer ontspannen manier  te  lijf moeten gaan en subtiel moeten  inspelen op  de nu nog 
schitterende stedelijke ruimte van het Oosterdok ‐ zoals Elling dat met zijn gebouw heeft gedaan. 
Maak dus een mooie wandelroute met een dubbele rij bomen aan de noordkant van het water, waar je zo 
een schitterend uitzicht hebt op de historische gevelwand van de Prins Hendrikkade. Leg misschien 
langs het water boten of lage paviljoens. Het is een goede plaats voor cafés en terrasjes, een kunstmarkt 
of een tweede bloemenmarkt. Maar de schaal zou binnen het geheel ondergeschikt moeten blijven en het 
water van het Oosterdok breed!’19 Zie afbeelding 4.5.1 op de kaft. 

                                                           
 
17 NAi archief MELK, d.121.11 brief J.P. Elling aan de directie van de PTT d.d. 2 maart 1961.  
18 Kort, G.A.P. de, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. I. Algemene inleiding’, de Ingenieur Bouw‐ 
en Waterbouwkunde, (1966)47, p. B255. 
19 Salomons, I., ‘Stationspostkantoor’,  het Parool, 1 april 1989. 
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Helaas mocht het pleidooi van Salomons niet baten.  In 1993 maakte men met een aantal 
ontwerpers  in opdracht van de gemeente  ‘het Ondernemersplan Ontwikkeling  IJ‐oevers 
Amsterdam’. Opvallende punten in dit plan in relatie tot het Oosterdokseiland waren:20 
- Het Oosterdokseiland werd voornamelijk als locatie voor kantoren bestemd, ‘de werkstad, 

de intelligente kantorenstad voor morgen’.  
- 30% van het bouwoppervlak van het  totale  IJ‐oever project werd gerealiseerd op het 

Oosterdokseiland, 381.000 m2 bruto vloeroppervlak. 
- Culturele en maatschappelijke functies werden, op het Stationseiland, achter het Centraal 

Station gepland, hiervoor zou een zeer dure oplossing, door het overbouwen van de 
sporen, noodzakelijk zijn, ‘de terp’. 

- De postkantoorfunctie werd naar elders verplaatst. 
- Het Oosterdokseiland vormde de grootste financiële drager van het gehele IJ‐oever plan. 
- Als het plan voor het Stationseiland niet haalbaar bleek  te zijn zouden er een aantal 

functies verschuiven naar het Oosterdokseiland. 
- In  een  aantal maquettes  en  tekeningen  is  in  eerste  instantie  het  gehele  postkantoor 

verdwenen,  later was de hoogbouw nog wel herkenbaar aanwezig. Zie afbeeldingen 
4.5.12‐14. 

Het ondernemersplan bevatte veel elementen die als uitgangspunt dienden voor de recentere 
planontwikkelingen, zowel door de Dienst Ruimtelijk Ordening Amsterdam in 1998, als in het 
prijsvraagontwerp door de MAB en het architectenbureau van E. (Erik) van Egeraat (1956) uit 
hetzelfde  jaar.  Dit  laatste  werd  als  stedenbouwkundig  plan  verder  uitgewerkt  en  zal 
daadwerkelijk in een aantal fases uitgevoerd gaan worden.21 Zie afbeelding 4.5.15 en 16 op 
pagina 19. Het plan lijkt in essentie nog wel op de ideeën van 1993, maar op onderdelen is het 
programma wezenlijk veranderd. Functies die in 1993 op het Stationseiland waren gedacht, 
werden  verschoven  naar  het  Oosterdokseiland.  In  1998  vatte men  de  redenen  om  tot 
planvorming in deze mate van bebouwingsdichtheid te komen als volgt samen:  
‘Amsterdam gaat bij de IJ‐oever nu te werk zoals Rotterdam altijd al deed: gewoon beginnen op een 
mooie plek iets moois te bouwen. Deze aanpak biedt prima mogelijkheden om het binnenstadsmilieu te 
vergroten. Daaraan is behoefte: de prijzen geven aan dat er veel vraag bestaat naar binnenstedelijke, 
dichtbebouwde milieus met een hoog voorzieningenniveau. Op het PTT‐eiland  ten oosten van het 
Centraal Station en op de kop van de Oostelijke Handelskade zal in 2010 een serie nieuwe instellingen 
in vol bedrijf zijn en het gebied een nieuw aanzien hebben gegeven: het Muziek Centrum Amsterdam, 
de  nieuwe  IJsbreker,  het  nieuwe Bimhuis  en  een  nieuwe  passagiersterminal Ook  de Amsterdam 
Exchange, de rechtbank en het Gerechtshof zijn geïnteresseerd. Het aan de overkant van het IJ gelegen 
deel van Noord,  rond de Sixhaven, zal meeprofiteren van deze opleving. Het PTT‐eiland, nu  een 
verlaten locatie aan de rand van de binnenstad, komt dan centraal te liggen temidden van alle deining 
en beweging van de IJ‐oever. Het kan uitgroeien tot een veelzijdig cultureel centrum, met muziek‐ en 
kunstvoorzieningen, nieuwe media en een manifestatieplein. Ook de centrale openbare bibliotheek vindt 

                                                           
 
20 Rijs, J. van, Ondernemersplan Ontwikkeling IJ‐oevers Amsterdam, Amsterdam waterfront, 1993.  
21 Oosterdokseiland Amsterdam, ODE, MAB Den Haag 1 februari 2001. 
‘Oosterdokseiland Amsterdam’, http://www.mab.com/printproject.php taal=NL&detailid=00000000055, geprint 10 maart 
2003. 
‘Oosterdokseiland IJ‐zijde’, IJ Peil. Magazine Zuidelijke IJ‐oever, Amsterdam september 2002, pp. 54‐57. 
‘Oosterdokseiland stadszijde’, IJ Peil. Magazine Zuidelijke IJ‐oever, Amsterdam september 2002, pp. 42‐53. 
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hier wellicht een nieuw onderkomen. Daarnaast zou het eiland ruimte kunnen bieden voor een aan‐
vulling van Chinatown met een handelscentrum en een woonproject voor Chinese ouderen.’ 22 
De concrete invulling van deze programma‐onderdelen zou gepaard moeten gaan met een 
intensieve bebouwing  ‘in  een hoogstedelijke dichtheid’. De mate van hoogbouw was  in alle 
plannen vrijwel hetzelfde. Verdichting vindt  inmiddels plaats en aan de oorspronkelijke 
uitgangspunten  van  C.  van  Eesteren,  ten  tijde  van  de  planvorming  voor  het 
Stationspostkantoor, heeft Amsterdam geen boodschap meer. Volgens het plan werden de 
laagbouwdelen van het Stationspostkantoor, het Briefpostgebouw, dan ook na de zomer van 
2003 gesloopt. Zie afbeeldingen 4.5.60 (pagina 42), 4.5.123‐127 (pagina’s 79 en 80), 4.5.158‐160 
(pagina’s 96 en 97), en 4.5.181 en 182 (op pagina 112). 
 

                
 

 
Afbeeldingen 4.5.12‐14: de bestaande toestand en de ontwerpvoorstellen uit 1993 waarin al of niet het 
hoogbouwdeel van het Stationspostkantoor gehandhaafd bleef. Rijs, J. van, Ondernemersplan Ontwikkeling 
IJ‐oevers Amsterdam, Amsterdam waterfront, 1993. 

                                                           
 
22 Vuijsje, H.  (red.), HUB Amsterdam, Amsterdams  aanzien  in  de  komende  30  jaar, Dienst  Ruimtelijke Ordening 
Amsterdam, 1998, p. 11. 
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Afbeeldingen 4.5.15 en 16: Het Oosterdokseilend met het Stationspostkantoor en het Oosterdokseiland 
volgens de plannen van het MAB en Van Egeraat. Siliakus, H., Flying over Europe The Netherlands, Alkmaar, 
1972. Brinkman, E. (red.), Coenen, J.M.J, Haan, H. de, e.a., Jo Coenen. Van stadsontwerp tot architectonisch 
detail, Rotterdam 2004.



20   
              Continuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 

 

 



                                         CONTEXT  ARCHITECTEN  21 
 StationsPostkantoor Amsterdam 

 

2.3    ARCHITECTEN 23  

De opdracht voor het districtspostkantoor door de gemeente Amsterdam, was in 1953 de 
grootste opdracht voor het architectenbureau van Merkelbach en Elling. Merkelbach startte 
met Ch.J.F. Karsten (1904‐1979) in 1929 een architectenbureau dat in 1936 de eerste opdracht, 
van redelijke omvang, ontving voor de AVRO studio’s in Hilversum.  Het bureau werkte 
regelmatig samen met andere architecten, zoals M. (Mart) Stam (1899‐1986), A. (Alexander) 
Bodon (1906‐1993) en de weduwe van architect J. (Johannes) Duiker (1890‐1935). Merkelbach 
en Karsten speelden een belangrijke rol in de Nederlandse architectuur. Zij waren in 1927, 
samen  met  H.  van  den  Bosch,  J.  Groenewegen,  H.  van  de  Pauwert  en  P.  Verschuyl, 
medeoprichters  van  architectengroep  ‘de  8’  en  zij  publiceerden  hun  opvattingen  over 
moderne architectuur:  ‘Het Nieuwe Bouwen’  in het tijdschrift  i10. In Rotterdam werd de 
tegenhanger ‘Opbouw’ in hetzelfde jaar opgericht. Merkelbach was vooral de organisatorische 
en bestuurlijke kracht achter ‘de 8’ en hij was van mening dat opvattingen over architectuur 
los stonden van die van politieke aard.24 
‘De 8’ en ‘Opbouw’ verenigden hun krachten in en gaven samen het gelijkluidende tijdschrift 
De 8 en Opbouw uit. In dit tijdschrift werden de opvattingen van de verschillende architecten 
genoteerd en werden ontwerpen en gebouwen kritisch beschouwd. Het principe ’vorm volgt 
uit de functie’ werd door velen onderschreven, maar ook de beperking hiervan werd ingezien. 
Een  aantal  architecten  verenigd  in  ‘Groep  32’  voegden  zich  in  1934  bij  ‘de  8’.  Zij 
introduceerden ‘ornament en vormwil’ binnen de strenge leer van ‘Het Nieuwe Bouwen’. 
Architect A. (Arthur) Staal (1907‐1993)beschreef het dilemma als volgt: ‘Ik pas dus voor dat “zoo 
is het nuttig en foutloos dus zoo is het mooi”. Want het is ook meestal verdraaid vervelend.’25 Zijn 
prijsvraagontwerp voor het raadhuis in Huizen, uit 1938 met S. van Woerden, viel geheel uit 
de,  strenge  rechtlijnige,  toon en  riep veel weerzin op binnen de vereniging. Merkelbach 
probeerde beide partijen bij elkaar te brengen, maar ook zijn eigen ontwerp voor de AVRO 
studio’s in Hilversum (1936‐1940) zou onderwerp van discussie worden. Zie afbeelding 4.5.17. 
In 1938 brak de groep dan ook weer uiteen. Merkelbach stelde in zijn verklaring: ‘”De 8” is 
steeds een gerichte vereniging geweest (…) Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat het werk van alle leden 
gelijkvormig zal zijn, maar alle verschillende interpretaties van de idee van het Nieuwe Bouwen zullen 
zich binnen zekere grenzen bewegen, waarbinnen het ontwerp van Staal en van Woerden niet past. Met 
dit ontwerp plaatsen zij zich zelve buiten “de 8”.’26 
Volgens Ben Rebel was hiermee de discussie over de rol van de vormgeving in de architectuur 
gesloten. De discussie zou buiten deze groeperingen wel degelijk worden voortgezet en zich 
steeds meer toespitsen op de verschillen tussen traditionele opvattingen in de architectuur (de 
Delftsche School) en  ‘Het Nieuwe Bouwen’. Het  laatste nummer van  ‘de 8 en Opbouw’ 
verscheen in 1943. De tweede Wereldoorlog dwong de architecten tot een bouwstop om niet 
in een lastig parket terecht te komen, om ten dienste van de bezetter te bouwen. Merkelbach 
en Karsten bouwden echter wel door in oorlogstijd, zowel aan de uitbreiding van de AVRO 
studio als aan diverse bedrijfsgebouwen. De opvatting van Merkelbach, dat architectuur los 
stond  van  de  politiek,  speelde  hierin  ongetwijfeld  een  rol, maar  volgens  Karsten was 
Merkelbach er bovendien van overtuigd dat de Duitse bezetting niet van tijdelijke aard was. 

                                                           
 
23 Zie ook deelonderzoek 4.4: Jeruzalem Frankendaal Amsterdam. 
24 Rebel, B., ‘De Amsterdamse architectenvereniging “de 8”’, Beeren, W.A.L., e.a., Het Nieuwe Bouwen Amsterdam 1920‐
1960, Delft 1983, pp. 8‐51. 
25 Ibidem, p. 34. 
26 Ibidem, p. 38. 
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De werkzaamheden zouden hen na de oorlog kwalijk worden genomen en het vereiste de 
nodige correspondentie om weer als architecten te mogen werken. Op 1  juli 1946 werden 
Merkelbach en Karsten van alle blaam gezuiverd.27 Op Karsten had de zaak een vernietigende 
invloed gehad en bovendien werd Elling door Merkelbach in 1948 in het bureau gehaald, op 
aanbeveling van C. van Eesteren. Dit waren voldoende redenen voor Karsten om in 1949 het 
architectenvak vaarwel te zeggen.28  
Het bureau werd voortgezet in een maatschap tussen Merkelbach en Elling. Merkelbach wilde 
weer een groot architectenbureau opbouwen en Elling had ervaring opgedaan op bureaus van 
K.P.C. de Bazel (1869‐1923), Duiker en H.A. (Hugh)Maaskant (1907‐1977)en W. (Willem)van 
Tijen (1894‐1974). Elling en Merkelbach waren er beiden van overtuigd dat de menselijke 
factor in de architectuur de belangrijkste was; zowel in woningbouw als in bedrijfsgebouwen 
streefden zij naar menselijke architectuur. In bedrijfsgebouwen kreeg de kantine bijvoorbeeld 
bijzondere aandacht: ‘Wij moeten de mensen, die de hele dag in het kantoor werken, in hun vrije tijd 
ruimte geven. Daarom hoge cantines met andere ruimteverdeling dan de werklokalen. Laten wij toch 
zorgen, dat die mensen in het gebouw, als ze hun boterham eten, zich een beetje anders voelen. ‘29   
Merkelbach trad vooral op als organisator en Elling als ontwerper, waarbij Merkelbach ook 
regelmatig andere architecten en kunstenaars in de projecten betrok. C. van Eesteren zei over 
Merkelbach: ‘Het gebouw ontstond in het gesprek met de klant, hij structureerde. Het was niet een 
tekentafelman.’ 30 Wel de man van de bouwvergaderingen. Het eerste gesprek met betrekking 
tot het Stationspostkantoor vond plaats op 12 augustus 1953 en de correspondentie werd 
consequent  ondertekend  door Merkelbach. Merkelbach  en  Elling  bezochten  samen  het 
Stationspostkantoor in Den Haag dat als voorbeeld diende voor Amsterdam. Zie pagina’s 9 en 
26.  
Aangezien Merkelbach in  1956 in dienst trad als Stadsbouwmeester van Amsterdam mocht 
hij  alleen  lopende  projecten  van  het  architectenbureau  afronden.  Hij  droeg  de 
verantwoordelijkheid voor het bureau, op 1 maart 1957, over aan Elling die daarna de brieven 
dan ook ondertekende, maar incidenteel nog door Merkelbach omdat Elling vanaf 1957, door 
ziekte, regelmatig voor langere perioden was uitgeschakeld.  
Tijdens de uitvoering van het Gemeentelijk Administratie Kantoor  (GAK)  in Amsterdam 
tussen 1957 en 1960 (zie afbeelding 4.5.18), van het gemeenschappelijke bureau, was het in 
1956 tot onenigheid gekomen tussen Merkelbach en Elling betreffende het inschakelen van 
andere architecten en beeldend kustenaars, zoals  Bodon,  E. van Blerkom en I. Boks, inzake 
het interieur. Elling distantieerde zich van het project. Hij was een compromisloos man en die 
houding speelde ook zeker een rol bij de overdracht van het architectenbureau aan hem in 
1957,  toen  Merkelbach  aantrad  als  Stadsbouwmeester.  Toch  speelde  Merkelbach  een 
belangrijke rol  in het ontwerp voor het Stationspostkantoor. In verband met de slepende 
ziekte van Elling moest hij geregeld de zaken behartigen. Vanaf 1953 werkten Elling en 
Merkelbach,  volgens mij,  samen  aan  het  ontwerp  en waren  ze  beiden  betrokken  bij de 
organisatie er om heen.  

                                                           
 
27 NAi archief MELK, d 202, diverse correspondentie tussen B. Merkelbach, de tuchtraad en de BNA. 
28 NAi archief Merkelbach: Karsten, Ch.J.F., Mijn verleden als Architect, maart 1977. Zie bijlage 1. 
29 Blijstra, R., B. Merkelbach, Amsterdam 1968. 
30 Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994, p. 11. 
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Opmerkelijk is dat juist architect Bodon op 12 februari 1957, op het moment dat Merkelbach 
als stadsbouwmeester aantrad, door Elling werd voorgedragen aan de PTT om mee samen te 
werken aan het Stationspostkantoor. Op 17 juli 1957 schreef Elling echter aan de PTT dat deze 
samenwerking niet door  zou gaan.  31 De PTT had  er geen bezwaar  tegen  als Bodon  als 
medewerker werd  ingeschakeld, maar zij eisten dat de verantwoordelijkheid bleef bij de 
architecten Merkelbach en Elling. Bodon wilde echter medeverantwoordelijk architect zijn. 
Vanaf dat moment werd A. van Gelderen, met betrekking tot het Stationspostkantoor, de 
vaste medewerker van Elling op het bureau.  
Elling was een bouwer, geen schrijver. Hij begon zijn loopbaan bij het architectenbureau van  
De Bazel. Na een korte ontwerpperiode vroeg hij om in de bouw te mogen werken om het vak 
te leren. Hij zou vier jaar lang aan de uitvoering van De Nederlandsche Handelsmaatschappij 
aan de Vijzelstraat in Amsterdam werken en, naar zijn zeggen, hier het bouwen en het begrip 
voor materiaal hebben geleerd.32 Hij was bevriend met G.Th. (Gerrit)Rietveld (1888‐1964) en  
B.  (Bart)van der Leck  (1876‐1958), wiens opvattingen over kleur en vlakverdelingen van 
invloed waren op zijn ontwerpen. Elling werd in 1957 hoogleraar in Delft en schreef:  ‘De 
bouwer, de ontwerper, immers is niet gewend de problemen met woorden en begrippen tegemoet te 
treden; het antwoord, dat hij geeft, wordt niet in de vorm van bespiegeling of algemene beschouwing 
gegeven, maar in de vorm van ruimte en ruimteverdeling, van vlakken en lijnen; het is een antwoord in 
hout, steen en staal, kortweg, het antwoord  is een constructie, een gebouw.‘33 Het was een man 
waarbij de architectuur vanzelfsprekend diende te zijn, helder en eenvoudig: ‘gewoon doen, 
zonder uiterlijk vertoon’.34 Complexe opgaven werden middels een diepgaande analyse van de 
functies omgezet  in een heldere groepering van  ruimten, waarbij hij het  interieur net zo 
belangrijk vond als het exterieur, en waarbij de uitwerking door de architect zelf gedaan 
diende  te worden, vandaar het  eerder genoemde  conflict bij het GAK. Het GAK  en het 
Stationspostkantoor  werden  tegelijkertijd  uitgewerkt.  Bij  het  GAK  werden  de 
kantoorverdiepingen ingedeeld in ‘dorpen’ van 28 personen en er lagen op iedere verdieping 
bijzonder vormgegeven kantines, met als bekroning een dakterras.  
Merkelbach overleed op 19 oktober 1961 en Elling in november 1962. Hierna werd het ‘Bureau 
Elling’,  voortgezet door Van Gelderen en K. Visser. Een ogenschijnlijke logische beslissing 
maar voor de PTT zeker niet. Op 30 augustus 1963 werd dit aan de orde gesteld toen er zich 
problemen voordeden met het honorarium.35 De PTT voelde zich niet verplicht met deze 
architecten door te gaan: ‘Er is geen sprake van stilzwijgende vernieuwing met Bureau‐Elling, omdat 
PTT zich  langdurig heeft moeten beraden over het gewicht van de opvolgers  Ir. Visser en  Ir. van 
Gelderen.’ N.J. Habraken  (1928)  trad  op  als  bemiddelaar, waarna  het werk  door  beide 
architecten afgemaakt kon worden.36  

                                                           
 
31 NAi archief MELK, brief van Elling aan de PTT Den Haag op 12 februari 1957. 
32 NAi archief J.P. Elling, ELLI 35: K. Visser (waarschijnlijk), P. Elling. 
33 Elling, J.P., De ontwerper en zijn tijd. Inauguralerede, Technische Hogeschool Delft, 1957, p. 6. 
34 Wiekart, K., ‘Elling postuum. Het postgebouwencomplex bij het Centraal Station in Amsterdam’, Museum Journaal, 
(1968)6, p. 316. 
35 NAi archief MELK, Memorandum over architectenhonorarium voor bouw ASd OD, 26 november 1964. 
36 NAi archief MELK, 26 november 1964, over honorarium werktekeningen van Bureau‐Elling voor ASd‐OD. 
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Afbeelding 4.5.17: de AVRO studio in Hilversum met de uitbreiding uit 1940. Rebel, B. en I. van ’t Klooster 
e.a., Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994. 

 

 
Afbeelding 4.5.18: GAK. Velde J. van der, Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939‐1967, Amsterdam, 1968. 
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2.4    TYPOLOGIE 
Zoals bij de opdrachtomschrijving eerder vermelde werd, deelde de PTT Nederland rond 1950 
in twaalf postdistricten in en ieder district kreeg een bijbehorend postkantoor. Meestal werden 
deze postkantoren nabij het station gevestigd om het vervoer per spoorweg te optimaliseren. 
Om een  typologische vergelijking  te maken beschrijf  ik de postkantoren van Den Haag, 
Rotterdam en Nijmegen. Den Haag diende als voorbeeld voor het kantoor in Amsterdam, 
alhoewel het Amsterdamse kantoor veel groter moest worden. Het organisatieschema van 
Den Haag was op alle vestigingen van toepassing. Zie afbeelding 4.5.5 op pagina 8. De exacte 
plaatsing van de  functies werden per  locatie bepaald. De omvang van de opgave en het 
beschikbare terrein grenzend aan de spoorlijn, waren bepalend voor de ruimtelijke opzet. 
Vervolgens werd in het volume een grote ruimte gecreëerd met een kolomvrije overspanning 
voor de sortering van de post, waarbij de machines vrij opgesteld konden worden en waarbij 
later de opstelling gewijzigd kon worden. 
De vier postkantoren ontstonden in de periode van 1939 tot 1968. De locaties genereerden de 
volgende  typologisch verschillen:  In Amsterdam werd het gehele beschikbare oppervlak 
bebouwd, waarbij stedenbouwkundige eisen de opbouw van de volumes  in een  laag‐ en 
hoogbouwdeel  bepaalden.  In  Rotterdam  werd  een  eenvoudig  rechthoekig  blok  in  het 
wederopbouwplan van Rotterdam, uit 1946, langs de spoorlijn gelegd, waarbinnen men het 
programma  invulde.  De  grote  zaal  kwam  op  de  bovenste  verdieping  te  liggen.  Zie 
afbeeldingen  4.5.19‐23.  In  Nijmegen  werd  een  gebouwdeel  in  het  verlengde  van  het 
stationsgebouw gelegd. Het stationsplein werd, met een hoger volume, afgesloten. Achter het 
hogere volume kwam een ‘bordes’ op hoge kolommen te liggen voor de aan‐ en afvoer van de 
post per auto. In het hogere volume werden twee grote ruimten boven elkaar geplaatst, echter 
wel met een tussensteunpunt in de draagconstructie. Zie afbeeldingen 4.5.24‐29. 
Het  districtspostkantoor  van  Amsterdam  was  in  zijn  soort  bijzonder  omdat  het  de 
aangeboden bouwlocatie geheel opvulde, waardoor het een gevarieerde opbouw van volumes 
kreeg, die  toch een uitermate efficiënte plattegrond  tot gevolg had. Door de driehoekige 
locatie  geheel  te  benutten  kon het  transport  overdekt plaatsvinden  en werden de  grote 
ruimten  relatief  dicht  bij  de  begane  grond  gepositioneerd.  In  het  laagbouwdeel, 
Briefpostgebouw,  op  de  eerste  verdieping  en  in  het  hoogbouwdeel,  Pakketpost‐  en 
administratiegebouw, eveneens op de onderste bouwlagen. In vergelijking met Rotterdam en 
Den Haag, een essentiële wijziging die minder transportlijnen met liften tot gevolg had. In 
Amsterdam  kon  de  hoogste  bouwlaag  vervolgens  als  kantine worden  uitgewerkt.  Zie 
afbeeldingen 4.5.30‐35. 
In Den Haag was, net als in Amsterdam, een bescheiden bouwlocatie aanwezig. Deze lag 
ingeklemd  tussen  de  spoorlijn  en  de Waldorpstraat. Het  gebouw  kreeg  een  duidelijke 
voorkant aan de, haaks hierop  staande, Rijswijkseweg. Dit  resulteerde  in een T‐vormige 
plattegrond, waarbij de aan‐ en afvoerroutes van de vrachtauto’s via rondingen in de gevel 
naar de  in‐  en uitrit werden begeleid. Ook hier werd, vergelijkbaar met het gebouw  in 
Rotterdam, op de hoogste verdieping de ruimte met de grootste overspanning gerealiseerd 
onder boogvormige betonnen spanten. Zie afbeeldingen 4.5.36‐41. 
In de gevelopbouw tussen de kantoren van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zien we 
eveneens een aantal overeenkomsten. Er werd in alle gevallen naar een zo groot mogelijk 
transparant oppervlak gestreefd, dat door het toepassen van een rasterachtige verdeling vorm 
kreeg: in Den Haag door de combinatie van glazen bouwstenen en vensters, in Rotterdam 
door een fijne puiverdeling begrensd door stroken glas. In Amsterdam werd voor de puien 
een raster geplaatst van servicebalkons. Bovendien probeerde men  in via het dak zoveel 
mogelijk daglicht binnen te halen.  
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Stationspostkantoor Rotterdam 1955‐1959, H.M. (Herman) Kraaijvanger (1903‐1981) en E.H. 
(Evert) Kraaijvanger (1899‐1978). 
 

         
 

 

                                     

Afbeeldingen 4.5.19‐23: Stationspostkantoor Rotterdam 1955‐1959, H.M. en E.H. Kraaijvanger, constructeur fa. 
Ahronson. Verhoef, L.W.G. (red.), The Future of the Stationspostkantoor, TU Delft Faculteit Bouwkunde, 2001. 
Laine Camp, D’,  ‘Wederopbouwarchitectuur van H.M. en E.H. Kraaijvanger 1945‐1960’, de Architect, (1993)4, 
pp. 48‐67. Galema, W. en G. Hutjes, E.H. Kraaijvanger (1899‐1978) en H.M. Kraaijvanger (1903‐1981), Rotterdam 
2000. Stuvel , H. (red.), J.P. van Eesteren, Verenigde Bouwbedrijven J.P. van Eesteren, Voorburg. 
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Stationspostkantoor Nijmegen 1956‐1964, S. (Sybold) van Ravesteyn (1889‐1983). 
 

     
 

 
 

   
 

 
Afbeeldingen 4.5.24‐29: Stationspostkantoor Nijmegen 1956‐1964. S. van Ravesteyn. ‘Stationspostkantoor te 
Nijmegen’, Bouw, (1965)28, pp. 1033‐1041. 
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Stationspostkantoor Amsterdam 1953‐1968, Merkelbach en Eling. 
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Afbeeldingen 4.5.30‐35: Stationspostkantoor Amsterdam 1953‐1968, B. Merkelbach en J.P. Eling, constructeur 
fa. Ahronson. Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige 
bijzonderheden betreffende de constructie’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B261‐B263. 
Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende 
de constructie. Vervolg’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B267‐B269. R. Rawi 2002. NAi 
archief MELK, UO 05‐04 plattegrond 1250 en 1280+. 
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Stationspostkantoor Den Haag 1939‐1953, G.C. (Kees)Bremer (1880‐1949) en J. Emmen. 
 

    
 

       
 

     
Afbeeldingen 4.5.36‐41: Stationspostkantoor Den Haag 1939‐1953, G.C. Bremer, constructeur J. Emmen.  Oud, 
J.J.P., ‘Stationspostkantoor den Haag’, Forum, (1952)11, pp. 321‐331. Postkantoor ’s‐Gravenhage, 1954. (CB TU 
Delft 1042‐242‐6) 
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2.5    ONTWERPPROCES 
De  opdracht  voor  het  uitwerken  van  de  plannen  voor  het  Stationspostkantoor  voor 
Amsterdam werd, zoals eerder vermeld, al in september van het jaar 1953 aan de architecten 
verleend. Het zou echter tot februari 1955 duren voordat er een programma van eisen voor het 
gebouw op tafel lag en er overeenstemming was over de definitieve locatie. In het overleg met 
de Gemeente en de Nederlandse Spoorwegen liepen de plannen de nodige vertragingen op. 
De, in de opdracht gestelde, eis dat er in juni 1955 met de bouw gestart moest worden kon dan 
ook  niet  waargemaakt  worden.  Er  zijn  niet  veel  tekeningen  bewaard  gebleven  uit  de 
ontwerpfase. Wel werden in een overzicht van de PTT van februari 1955 alle alternatieven op 
andere locaties genoemd en in hun afwegingen kwam het Oosterdokseiland als enige locatie 
in aanmerking. Alternatieven voor de gemeente waren: de Droogbak, de  locatie van het 
huidige havengebouw,  in de Watergraafsmeer en aan de Dijksgracht. In een brief van 17 
februari 1955 meldde de PTT aan de architecten dat er een voorontwerp gemaakt kon worden 
voor een gebouw aan de Oosterdokskade, alhoewel de Gemeente de Dijksgracht nog niet  
losliet. De brief melde aan het einde: ‘Mocht U het tijdens de voorbereiding van Uw ontwerp nuttig 
oordelen contact op te nemen met de Stedenbouwkundige Dienst te Amsterdam, dan zal Prof. van 
Eesteren zich gaarne zijnerzijds hiertoe ter beschikking stellen.’37 Van Eesteren maakte deel uit van 
de,  ‘schoonheidscommissie’  (zie pagina  9), die  alleen  een  laag gebouw  langs de  sporen 
toestond en daarnaast een bescheiden hoger volume. Na het inmeten was het terrein kleiner 
dan  eerder was opgeven door de gemeente, waardoor  er voorstellen kwamen voor  een 
inpandige  spoorlijn.38 De Oosterdokskade werd verlegd  en het  eiland,  aan de  zuidkant, 
aangeplempt. Er werd een zo  laag mogelijk gebouw gerealiseerd  langs de  spoorlijn, dat 
gedeeltelijk werd uitgegraven in het dijklichaam, met een hoogteaccent op de oostelijke punt 
bij de brug en de toekomstige ingang van de IJ‐tunnel.  
Er  is enige  tijd sprake geweest van  twee ontwerpen door Merkelbach en Elling voor het 
postkantoor. Eén daarvan is het plan geweest dat alleen in de vorm van een maquettefoto en 
een situatietekening bewaard is gebleven. Zie afbeeldingen 5.4.42 en 43. Het ging hierbij om 
twee  afzonderlijke gebouwen, waarbij  tussen de  situatietekening  en de maquette  er  een 
verschil te zien is bij het verbindende gebouwdeel. In een omschrijving van het ontwerp uit 
oktober 1955  spraken Merkelbach  en Elling over het  feit dat het kantoorgebouw uit vijf 
verdiepingen zou bestaan en dat het boven het Pakketpostgebouw geplaatst zou worden. In 
de  krantenartikelen,  naar  aanleiding  van  de  eerste werkzaamheden  in  1959, werd  een 
maquettefoto geplaatst waar de contouren uit af  te  leiden zijn. Zie afbeelding 4.5.44. Het 
hogere blok zou later nog verhoogd worden met één verdieping en een dakopbouw. Ook de 
schoorsteen ontbrak. Op de maquettefoto die J.J. van de Velde (1887) in 1968 gebruikte stond 
wel al de schoorsteen, maar de toren had nog niet haar definitieve hoogte.39 Zie afbeelding 
4.5.45. Op tekeningen van het totale plan uit oktober 1959, was  het hoogbouwblok slechts zes 
verdiepingen hoger dan het lagere gebouw. Zie afbeeldingen 4.5.46 en 49. Het plan was toen 
in  een definitief  ontwerpstadium. Het Briefpostgebouw werd  eerst uitgewerkt. Van  het 
Pakketpost‐ en Administratiegebouw werd het ontwerp in 1962 weer opgepakt waarna de 
uiteindelijke omvang van acht verdiepingen boven het Pakketpostgebouw verscheen. Zie 
afbeeldingen 4.5.47‐51. 

                                                           
 
37 NAi archief MELK, brief PTT aan Merkelbach en Elling, 17 februari 1955. 
38 Tussen 7 september 1955 en 11 april 1959, extra kosten voor de PTT: fl. 450.000, ‐, zie: NAi archief MELK, d.121.1. 
39 Velde J. van der, Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939‐1967, Amsterdam, 1968, p. 78. 
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Afbeelding 4.5.42: de eerdere situatietekening van het Stationspostkantoor, NAi archief MELK. 

 

 
Afbeelding 4.5.43: de maquette waarbij er tussen de twee gebouwdelen een grotere verbinding is gemaakt, 
NAi archief MELK 
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Afbeelding 4.5.44: de maquettefoto uit de Volkskrant van april 1959, met een lagere toren dan uiteindelijk 
gerealiseerd zou worden. ‘Grootste PTT‐kantoor in Nederland’, de Volkskrant, 4 april 1959. 

 
 

 
Afbeelding 4.5.45: de maquettefoto die in 1968 nog gepubliceerd werd, terwijl het ontwerp al was aangepast. 
Velde J. van der, Stadsontwikkeling van Amsterdam 1939‐1967, Amsterdam, 1968. 

 
 

 
Afbeelding 4.5.46: een foto van de maquette van het Stationspostkantoor waarbij de hoogbouw nog steeds 
twee verdingen lager is dan het uiteindelijk gebouwd zou worden. Kuipers, M.C., Toonbeelden van de 
wederopbouw, Zwolle 2002, (Collectie K. Wiekart NAi). 
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Afbeelding 4.5.47: een luchtfoto vanuit het westen waarop het aangeplempte deel van het Oosterdokseiland te 
zien is. Hiervoor werd de grond uit de bouwput van het postkantoor gebruikt. Het eiland was het werkterrein 
voor de aanleg van de IJ‐tunnel en werd later weer afgegraven. NAi archief MELK. 

 

 
Afbeelding 4.5.48: de uiteindelijk situatietekening. Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam 
Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende de constructie’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B261‐B263. 
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Afbeelding 4.5.49: de gevel aan de Oosterdokskade, het Administratiegebouw bestaat uit 5 lagen die zich 
boven het Pakketpostgedeelte van het gebouw bevinden. NAi archief MELK, UO 05‐07, 16 oktober 1959. 

 

 
Afbeelding 4.5.50: de gevel aan de Oosterdokskade, waarbij het Administratiegebouw werd verhoogd. NAi 
archief MELK, XT 05‐01, juli 1962. 

 

Afbeelding 4.5.51: een totaaltekening van de gevel aan de Oosterdokskade getekend in 1962. NAi archief 
MELK. 
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3 GEBOUW 
 
3.1     IN WORDING (CONTINUÏTEIT)  
‘Traditioneel uitgangspunt in het bureau van Merkelbach en Elling is altijd het programma van eisen 
geweest’, memoreerde Van Gelderen in 1966.40 Vanuit dit programma en vanuit de situatie, zijn 
een aantal factoren bepalend geweest voor de uiteindelijke verschijningsvorm het Stations‐
postkantoor in Amsterdam.  
 
3.1.1 RUIMTE 
De  locatie  van  28.000 m2,  de  randvoorwaarden  die  gesteld werden  door  de Gemeente 
Amsterdam en het programma van eisen, waarin een aantal grote kolomloze ruimten werden 
voorgeschreven, bepaalden de ruimtelijke opbouw van het gebouw als geheel. De eerste 
randvoorwaarde vormde de bestaande perronhoogte van de spoorbanen. Dit niveau: 6,90 m+ 
NAP,  bepaalde de ligging van de aan‐ en afvoerruimten (expeditie) voor de post per trein. 
Vervolgens werd van hieruit, door het aftrekken of optellen van  functionele hoogtes, de 
ruimte voor de constructie en de installaties, de verticale maatvoering bepaald. De aan‐ en 
afvoer per auto kwam op 0,75 m+ NAP te liggen, 1,25 m onder straatniveau. Daar onder werd 
een kelderverdieping gesitueerd. De bestaande  spoorlijnen  lagen op een  talud dat werd 
afgegraven. Door de Gemeente was 16 meter als maximale ‘goothoogte’ gegeven voor de 
hoogte van de gebouwen  langs de  spoorlijn. De vrije hoogte voor de grote zaal van het 
Briefpostgebouw, die op de tweede verdieping boven de expeditie kwam te liggen, moest 
minimaal 8,50 meter te zijn. Dit had tot gevolg dat de balken, die deze zaal met een maat van 
41 meter  zouden  overspannen,  boven  het dak  kwamen  te  liggen  om  zodoende met de 
dakrand binnen de gestelde ‘goothoogte’ te blijven. Zie afbeeldingen 4.5.52‐54. 
Vanuit de locatie en het gebruik kwam men tot vijf zelfstandige delen van het gebouw:  
1. De zes meter brede spoorbrug naar het Centraal Station over de Oostelijke doorvaart. 
2. Een 400 meter lang overdekt los‐ en laad perron. 
3. Een laag, langgerekt trapeziumvormig, Briefpostgebouw tegen de spoordijk aan. 
4. Een hoog, slank, gebouw voor de directie en administratie. 
5. Het daar onder geplaatste, lagere, Pakketpostgebouw. 
Ruimtelijk en functioneel liepen de gebouwen, via de onderste verdiepingen, wel in elkaar 
over. Zie afbeeldingen 4.5.40 op pagina 29.  
Het Pakketpostgebouw werd vervolgens ook  in de architectonische uitwerking, door het 
toepassen van de ronde schaaldaken, als één geheel vormgegeven met het Briefpostgebouw. 
Tussen de beide gebouwdelen  in werd een plein gecreëerd waar zich de schoorsteen, de 
entree  naar  de  fietsenkelder,  de  uitrit  van  de  auto’s  en  een  doorgang  naar  de  perrons 
bevonden. Aan de westelijke  zijde,  tussen het  overdekte perron  en de Oosterdokskade, 
kwamen op het driehoekige  terrein de  auto’s via  een hellingbaan het gebouw  in.  In de 
halfverdiepte  ruimte  werden  geparkeerde  auto’s  aan  het  zicht  van  de  voorbijganger 
onttrokken en kon men het lokettenpostkantoor betreden. Onder de westelijke kop van de 
hoogbouw  kwam  de  hoofdentree  voor  het  Administratiegebouw  te  liggen.  Beide 
toegangshoven werden door eenvoudige betonnen portalen gemarkeerd met de letters ‘POST’ 
er op. Zie afbeeldingen 4.5.57 en 58. 

                                                           
 
40 Gelderen, A. van, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. III. De vormgeving’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)47, p. B258. 
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De hoogbouw werd uiteindelijk bekroond door een dakverdieping, waarin de kantine werd 
ondergebracht  en waarbij het dak als  terras benut kon worden, waar vandaan men  een 
prachtig uitzicht had over Amsterdam en omgeving. Zie afbeelding 4.5.55.  
In de doorsneden is de ruimtebeleving binnen het gebouw goed af te lezen, door de functie 
bepaald  en  architectonisch  vertaald  in  aangename  lichte  ruimten.  Voor  de  grote 
postverdeelzaal waren de eisen eenvoudig: 40 x 150 meter met een hoogte van minimaal 8,5 
meter. Uiteindelijk werd de zaal over een lengte van 100 meter zonder tussensteunpunten 
overspannen. De voortgaande ideeën over mechanisatie mochten op geen enkele manier door 
het gebouw in de weg worden gestaan. Dit werd vooral ingegeven door het feit dat deze 
techniek nog in ontwikkeling was en men geen idee had wat de eisen hiervoor zouden zijn. 
Aan de enorme dakbalken, die de overspanning mogelijk maakten, werd plaatselijk aan 
hangstaven een tussenvloer gehangen, waarop de controle‐ en regelkamers een plek kregen. 
In de hoogbouw werd de overgang van hoog naar laag gerealiseerd door een grote kolom in 
het  midden  onder  de  hoogbouw  te  plaatsen,  die  op  de  hogere  bouwlagen,  met  een 
verdiepingshoogte van 3,60 meter (netto 3,25 meter), overging in een dubbelkolom structuur, 
die het beeld in de kantoorgangen bepaalde. Zie afbeeldingen 4.5.56 en ook 4.5.129 en 130 op 
pagina 82. Vanaf deze kolommen vele indelingsvarianten worden gerealiseerd, met behulp 
van verplaatsbare wanden. De dakverdieping was eveneens vrij  indeelbaar en kreeg een 
flinke hoogte door het toepassen van stalen portalen met een lichte bekleding er omheen. 
De lage dakvlakken, die vanuit de hoogbouw alom aanwezig waren, werden voornamelijk 
met betonnen schalen afgedekt. Men paste twee varianten toe: half ronde en kwart ronde die 
het daglicht over de gehele gebouwdiepte  in de grote zaal  lieten doordringen. Ook  in de 
sporadische platte daken op het Briefpostgebouw werden ronde lichtkoepels geplaatst voor 
daglichttoetreding. Door  de  spanten,  die  boven  het  dak  liggen,  van  grote  sparingen  te 
voorzien, konden de lichtstraten en het regenwater als het ware ‘gewoon’ doorlopen. In het 
gebouw werden een aantal dilataties opgenomen die technisch om een specifieke detaillering 
vroegen. Zie afbeeldingen 4.5.53, 54 en 59. 
 

 
Afbeelding 4.5.52: links het perrongebouw, daarachter het lage Briefpostgebouw met daarachter de 
schoorsteen en het Pakketpost‐ en Administratiegebouw. NAi archief MELK. 
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Afbeelding 4.5.53: een deel van de doorsnede over het lage Briefpostgebouw met de balken boven het dakvlak 
en de schaaldaken die als sheddaken het daglicht binnen lieten. NAi archief MELK, UO 08‐74 doorsnede over 
stramien 18‐19, 29 december 1961. 

 

 

Afbeelding 4.5.54: het interieur van de grote zaal in het Briefpostgebouw met ingehangen controlekamer. 
Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende 
de constructie. Vervolg’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B267‐B269. 
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Afbeelding 4.5.55: de doorsnede over de hoogbouw met overgang van de enkele kolom naar de dubbele 
kolommen. NAi archief MELK, XT 08‐21 doorsnede HH, 31 oktober 1963. 

 

 

Afbeelding 4.5.56: het interieur van de hoogbouw, let op de vrije ruimte tussen gevel en (dubbele) kolommen 
in de gangen. NAi archief MELK. 



                                         GEBOUW  IN WORDING  RUIMTE  41 
 StationsPostkantoor Amsterdam 

 

 

Afbeelding 4.5.57: ontwerptekening van het binnenplein. NAi archief MELK. 

 
 
 
 
 

     

Afbeelding 4.5.58: de entree van de binnenhof met portaal en entree fietsenkelder onder de luifel. Wiekart, K., 
‘Elling postuum. Het postgebouwencomplex bij het centraal station in Amsterdam’, Museum Journaal, (1968)6, 
pp. 316‐319. 

Afbeelding 4.5.59: een detail van het dak ter plaatse van een dilatatie. NAi archief MELK, UO 31‐05 
koperspanbogen op detail E, 9 juli 1963.
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Afbeelding 4.5.60: de sloop in 2003 legt de structuur van de voorgespannen betonnen draagconstructie 
tijdelijk bloot. H. Zijlstra 2003. 
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3.1.2 STRUCTUUR 
Over de maatvoering in verticale zin werd in de voorgaande paragraaf reeds gesproken. Wat 
betreft de maatvoering  in de plattegronden werd er  in principe van  twee stramienmaten 
gebruik gemaakt. De maat van 7,50 meter in de laagbouw, om zo flexibel mogelijk om te 
kunnen gaan met de te plaatsen machines voor de mechanisatie, en 6 meter in de hoogbouw. 
Het Briefpostgebouw was 160 meter  lang en 50 tot 100 meter breed. De grote zaal op de 
tweede verdieping, van 100 x 41 meter, overspande men met voorgespannen betonnen balken 
die in het werk werden gemaakt en bovendaks kwamen te liggen. De aannemer, J.P. van 
Eesteren, die de onderhandse aanbesteding had gewonnen, realiseerde de spanten met behulp 
van een stalen hulpconstructie die per drie spanten in bedrijf was.41 De balken zelf waren 0,75 
x 3,5 meter in doorsnede en werden scharnierend opgelegd, op kolommen van 60 cm in het 
vierkant. De  kolommen  konden  hierdoor,  en  door  het  opnemen  van  enige  buiging,  de 
lengteverschillen, die in de spanten zelf optraden, opnemen.42 Zie afbeeldingen 4.5.59‐61.  
Aan de balken werden, met behulp van trekstangen, enkele vloeren opgehangen en aan de 
noordzijde werd de luifel, boven de perrons, eveneens ‘kolomloos’ hieraan opgehangen. Zie 
afbeeldingen 4.5.54 op pagina 39 en 4.5.79 op pagina 53. Zowel  in het  interieur als  in het 
exterieur  zijn  de  balken  een  in  het  oog  springend,  structurerend,  element  die  een 
multifunctionele ruimte‐indeling mogelijk maakten. In de lager gelegen verdiepingen werd de 
41 meter in 4 x 10,25 meter opgedeeld, terwijl het deel tot de perrons via 8,80 meter aansloot 
op het Pakketpostgebouw. Zie afbeeldingen 4.5.67 en 68.  In de gevels van de  laagbouw 
werden de 7,50 meter traveeën als structuur herkenbaar gemaakt door het plaatsen van de 
schaaldaken boven de perrons en de  raamkaders, die men per 7,50 meter voor de gevel 
plaatste, met een kolomverdubbeling ter plaatse van de stramienlijn. Zie afbeelding 4.5.63. De 
onderverdeling in drie delen, zowel verticaal als horizontaal, zorgde voor een menselijke 
maatverdeling van + 1 x 2 meter. De kopgevel van de hoogbouw riep met het voorgehangen 
raster associaties op met de lange gevel aan de Oosterdokskade, maar verschilde hier toch 
wezenlijk van. De raamopeningen lijken in maat overeenkomstig te zijn en de servicebalkons 
en zonwering zijn vrijwel identiek. Zie afbeelding 4.5.64.  
Het  lage  gedeelte  van  het  Pakketpostgebouw, met  de  karakteristieke  schaaldaken,  lijkt 
eveneens op de perrongebouwen, maar de overspanning van de daken  is hier 6,0 meter, 
volgens de stramienmaten van het bovenliggende Administratiegebouw, in plaats van 7,50 
meter. Het gevelvlak eronder is respectievelijk in vijf en zes verticale stroken verdeeld met een 
totaal afwijkende horizontale ritmering. Omdat, bij een totale aanblik van het gebouw er altijd 
één van de gevels onder een hoek wordt gezien, valt het maatverschil nauwelijks op: de 
overstekende  schaaldaken  zorgen  direct  voor  een  duidelijke  beeldovereenkomst.  Zie 
afbeeldingen 4.5.65 en 66. 
De lengte van het hoogbouwblok werd op 16 x 6 meter gesteld en de breedte op 18 meter, 
hetgeen royale indelingsmogelijkheden bood voor de kantoorverdiepingen met een structuur 
op  basis  van  een  middengang  en  een  vrije  verdiepingshoogte  van  3,60  meter.  De 
overspanning op de lagere verdiepingen is 9 meter en daarboven: 7,50 + 3,00 + 7,50 meter. De 
laagbouw steekt aan beide zijden 2 x 7,50 meter uit onder de hoogbouw, waardoor deze maat 
overeenkwam met de stramienmaat van het lage Briefpostgebouw. Zie afbeeldingen 4.5.70‐73.  

                                                           
 
41 Zie ook deelonderzoeken 4.2: Groothandelsgebouw Rotterdam en 4.7: Medische Faculteit Rotterdam. 
42 Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende de 
constructie’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B261‐B263. 
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Tussen de met natuursteen beklede, omgezette wanden op de oost‐ en westzijde van de 
hoogbouw maakte men een neutrale gevelindeling, waarbij iedere 6 meter in 3 stroken werd 
verdeeld en er werden ook hier eenvoudige servicebalkons voor de gevels gehangen. De 
dakopbouw,  waarin  de  kantine  werd  gehuisvest,  vormde  een,  in  staal  geconstrueerd, 
bouwdeel op zich. Zie afbeeldingen 4.5.74 en 75. De totaal afwijkende staalconstructie maakte 
het mogelijk de 18 meter in een keer te overspannen. De spanten plaatste men buiten de gevel, 
waardoor ze het ritme van 6 meter benadrukten. In de lengte, in het midden van het dak, 
plaatste men, tussen twee stalen vakwerkliggers in, de installatieruimte. Zie afbeelding 4.5.76. 
 

 
Afbeelding 4.5.61: de spantconstructie van de grote zaal. Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam 
Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende de constructie. Vervolg’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B267‐B269.  

 

 
Afbeelding 4.5.62: de hulpconstructie voor het maken van de spanten. Grootenboer, A.J., ‘Het 
Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. VI. De uitvoering van het Briefpostgebouw, 1960‐1965’, de 
Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B273‐B277. 
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Afbeeldingen 4.5.63 en 64: de gevel van het Briefpostgebouw aan de Oosterdokskade, R. Rawi 2003. de gevel 
van de kop van het administratiegebouw, zuidzijde, R. Rawi 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

Afbeeldingen 4.5.65 en 66: de gevel van de laagbouw, Briefpostgebouw, uit: De Ingenieur 1966 nr. 47, van 
Gelderen. de gevels laag‐ en hoogbouwhoogbouw, Pakketpostgebouw. H. Zijlstra 2003. 
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Afbeelding 4.5.67: een plattegrond van de laagbouw op spoorniveau 690+ NAP. NAi archief MELK, UO 8‐
62/63, 29 december 1961. 
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Afbeelding 4.5.68: de analysetekening van de structuur op basis van de tekening op 690+ NAP uit het NAi 
archief MELK, UO 8‐62/63, 29 december 1961, door H. Zijlstra. 
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Afbeeldingen 4.5.69‐71: de plattegrond  van de 3e verdieping, NAi XT 8‐11, 31 januari 1968; de plattegrond van 
de 7e verdieping, NAi XT 8‐13, 31 januari 1968 en een langsdoorsnede over het Pakketpost‐ en 
Administratiegebouw, NAi XT 8‐18, 31 januari 1968. 
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Afbeelding 4.5.72: de analysetekening van de maatstructuur van de plattegrond 3e verdieping Pakketpost‐ en 
administratiegebouw op basis van de tekening NAi XT 8‐11, 31 januari 1968. Door H. Zijlstra. 

 

 
Afbeelding 4.5.73: de analysetekening van de structuur van de plattegrond 7e verdieping Pakketpost‐ en 
administratiegebouw op basis van de tekening NAi XT 8‐13, 31 januari 1968. Door H. Zijlstra. 
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Afbeeldingen 4.5.74‐76: de doorsneden over de dakopbouw met kantine, installatieruimte en een detail over 
de aansluiting binnen – buiten met het I‐profiel, NAi archief MELK, XT 10‐170 30 januari 1968 en XT 10‐163 31 
oktober 1967. 
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3.1.3 MATERIE 
Bij  het materiaalgebruik  van  het  Stationspostkantoor  vallen  de  volgende  onderdelen  te 
onderscheiden: de draagconstructie, de omhulling, de binnenafwerking en in dit geval de 
kunsttoepassingen. De draagconstructie, die voor een belangrijk deel bepalend was voor de 
structuur  van  het  gebouw,  realiseerde  men  in  gewapend  beton.  Kolommen,  balken, 
constructieve  wanden  en  vloeren  werden  in  het  werk  gestort  en,  indien  nodig,  van 
voorspanning voorzien. Niet alleen de grote balken over de grote zaal zijn voorgespannen, 
maar ook  twee wanden  in de hoogbouw, om het oversteken van de hoogbouw over de 
laagbouw mogelijk te maken.43 De schoorsteen, van 53 meter hoogte, stortte men eveneens in 
het werk middels de  toepassing van een klim‐kist. Naast de,  in het werk gestorte beton, 
werden vele bouwdelen geprefabriceerd aangeleverd en gemonteerd zoals: de sheddaken en 
de balken, ter plaatse van de onderdoorgang tussen de twee gebouwen, en de servicebalkons 
van de hoogbouw. Zie afbeeldingen 4.5.78‐83. 
Op  enkele  plaatsen werd  staal  gebruikt  als  constructiemateriaal:  de  dakopbouw  op  de 
hoogbouw, waar zich de kantine bevindt, de hangstaven van tussenvloeren, de perronluifels 
en in dakopbouwen, waarin installatieruimten en machinekamers werden ondergebracht. In 
de kelder kwamen zeer zware betonconstructies voor om weerstand  te bieden  tegen het 
grondwater.  Ook  werden  er  een  schuilbunker  en  een  schietbaan  in  onder  gebracht. 
Constructief gezien werkte de kelder als een ‘stijve doos’. De dilataties liepen dan ook niet 
door tot en met de kelder. Onder het gebouw werden betonnen palen geheid op een diepte 
van 20 meter, die deels als trekpalen werden uitgevoerd, eveneens om weerstand te bieden 
aan de zijdelingse en opwaartse kracht van het grondwater. Zie afbeelding 4.5.77. Bovendien 
waren aan de spoorlijnzijde stalen buizen gevuld met beton noodzakelijk, als fundering om de 
belasting van de passerende treinen te kunnen weerstaan.44 Een gebouw van deze omvang 
nodigde in artikelen altijd uit om een opsomming te geven van de hoeveelheden materiaal dat 
er werd gebruikt:45 
 

  Briefpostgebouw Pakketpostgebouw totaal
bouwvolume  240.000 m3  150.000 m3  390.000 m3 

nuttige 
vloeroppervlakte 

                   32.500 m2  30.000 m2  62.500 m2 

gewapend beton  35.000 m3  23.000 m3  58.000 m3 

betonpalen  2.800 st. 1.200 st. 4.000 st.
betonstaal  5.000.000 kg. 2.800.000 kg. 7.800.000 kg.
afgevoerde grond  100.000 m3  45.000 m3  145.000 m3 

 
Bij de realisatie van de ruwbouw kan als aandachtspunt nog worden aangemerkt dat de 
Aannemingsmaatschappij J.P. van Eesteren uit Rotterdam, ondanks een vurig pleidooi voor 
een bouwteam, in een onderhandse aanbesteding, de opdracht voor het ruwbouwdeel van het 
werk wist te bemachtigen.46 Uiteindelijk koos men deze firma ook voor de afbouw en werd 

                                                           
 
43 Stokla, F., ‘De constructie van de stationspostgebouwen te Amsterdam’, Bouw, (1966)6, pp. 188‐194.  
44 Versteeg, A.F., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende de 
constructie’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B261‐B263 en 78(1966)49, pp. B267‐B269. 
45 Het districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam, p. 18. 
46 NAi archief MELK, brief van J.P. van Eesteren aan de PTT Den Haag op 30 juni 1959 en notitie van J.P. Elling dd. 2 
september 1959. De uitnodiging aan zes aannemers dd. 29 oktober 1959 en het proces verbaal van aanbesteding dd. 22 
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het tweede gebouw automatisch aan dezelfde partij gegund. Deze firma zou tot en met de 
verbouwingen in 1993 al het bouwkundige werk aan het Stationpostkantoor uitvoeren. De 
aannemer kwam met een aantal inventieve oplossingen ten aanzien van het maken van de 
damwandconstructie en de ondersteuning van de in het werk voor te spannen balken van de 
grote zaal.47 Tijdens de uitvoering kon, via de spoorlijn, het cement worden aangevoerd om 
daarna, door een pijpleiding, in silo’s te worden opgeslagen. 
 

   
 

 
Afbeeldingen 4.5.77 en 78: de doorsnede over het perron met de balken die de kap hier dragen. Versteeg, A.F., 
‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. IV. Enige bijzonderheden betreffende de constructie. 
Vervolg’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B267‐B269. Het districtspostkantoor te 
Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam. 

                                                                                                                                                                 
 
december 1959. J.P van Eesteren: fl. 9.868.000,‐ en de hoogste bood fl. 11.483.000, ‐ voor de ruwbouw van het eerste 
deel. 
47  Grootenboer,  A.J.,  ‘Het  Districtspostkantoor  Amsterdam  Oosterdokskade.  VI.  De  uitvoering  van  het 
Briefpostgebouw, 1960‐1965’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B273‐B277. 
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Afbeelding 4.5.79: de balken die uit het gebouw steken en de perronkap dragen. H. Zijlstra 2003. 

 

 

Afbeelding 4.5.80: het Pakketpostgebouw, laagbouwdeel in aanbouw. NAi archief MELK. 
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Afbeelding 4.5.81: het Pakketpostgebouw, hoogbouw en laagbouw deel in aanbouw met een proef van de 
gevelsluitende pui. NAi archief MELK. 
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Afbeeldingen 4.5.82 en 83: doorsneden over de grote spanten en de prefab sheddaken er tussen. NAi archief 
MELK, UO 19‐16, 13 oktober 1959. Zie ook afbeelding 4.5.53 op pagina 39. 
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De omhullingen van het Stationspostkantoor werden vervaardigd middels een beperkt aantal 
materialen. Op de daken werd overal een bitumineuze dakbedekking aangebracht, die op een 
isolerende  laag  kurk  lag.  Het  daklandschap  toont  een  beeld  van  totaal  omgeplakte 
constructieonderdelen. Zie afbeelding 4.5.84. Van de enkele dakopbouwen voor de installaties, 
machinekamers en de kantine van de hoogbouw, werden de staalconstructie bekleed met een 
blank geanodiseerde aluminium beplating. De gevels zelf voorzag men van een natuurstenen 
bekleding van: Pouillenay een Franse kalksteen, waarbij de plint werd uitgevoerd in diabaas.48 
Zie afbeeldingen 4.5.85‐91. De ramen en de puien werden in blank geanodiseerd aluminium 
uitgevoerd, alhoewel er in eerste instantie sprake was van teakhout.49 Vervolgens werden de 
gevels  voorzien  van  een  ervoor  geplaatst  scherm  van  beton  dat  als  servicebalkon  en 
zonwering  dienst  deed.  Ook  werd  er,  binnen  de  openingen  van  dit  scherm,  een 
buitenzonwering  van  horizontale,  aluminium,  lamellen  aangebracht. De  ramen  kenden 
isolerende beglazing.  In de doorsneden van het gebouw, die middels  ‘gevelfragmenten’ 
werden uitgewerkt, valt prima af te  lezen hoe  in de doorsnede alle bouwdelen op elkaar 
werden  afgestemd,  inclusief  de  ruimte  voor  de  verschillende  installatieonderdelen.  Zie 
afbeeldingen 4.5.92‐102. 
De aluminium kozijnen werden in een aantal stappen uitgewerkt. De uiteindelijke leverancier 
werd De Vries Robbé uit Gorinchem. Voor deze firma ontwierpen Merkelbach en Elling in 
1941 de bedrijfshuisvesting. Ook de overige staalconstructies en bekledingen werden door 
deze firma geleverd. 
 

  
Afbeelding 4.5.84: de totaal met bitumineuze dakbedekking omklede schaaldaken en balken. H. Zijlstra 2003. 

                                                           
 
48 Gelderen, A. van, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. III. De vormgeving’, de Ingenieur Bouw‐ en 
Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B258‐B260. 
49 NAi MELK, d121.37: ‘Toelichting van de architect P. Elling bij het ontwerp voor het Stationspostkantoor aan de 
Oosterdokskade te Amsterdam’, ongedateerd, waarschijnlijk tussen 1956 en 1961. 
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Afbeelding 4.5.85: het Briefpostgebouw, gevel zuidzijde met natuursteen bekleding en balkons. De jaloezieën 
voor de zonwering werden later aangebracht. R. Rawi 2003. 

 

      

    

Afbeeldingen 4.5.86‐89: Briefpostgebouw: aanzichten en doorsneden van de detaillering van de 
hemelwaterafvoeren ter plaatse van de dilatatie op as 19A en B. NAi archief MELK UO 10‐155, 19 mei 1961. 
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Afbeeldingen 4.5.90 en 91: details van de aansluiting van natuursteen met de dakrand en het maaiveld. NAi 
archief MELK, UO 10‐155, 19 mei 1961. 

                      

Afbeeldingen 4.5.92 en 93: kozijndetail 1: horizontale aansluiting met natuursteen en kozijndetail 3: verticale 
doorsnede ter plaatse van een balkonplaat. NAi archief MELK, UO 10‐174, 28 april 1961. 

 

     

Afbeeldingen 4.5.94 en 95: onderdorpel details: detail 5 bij gesloten gevel deel en detail 3 bij een  kozijn met 
glas. NAi archief MELK, UO 10‐174, 28 april 1961. 
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Afbeeldingen 4.5.96 en 97: een beeld van binnenuitgezien naar de service balkons, HZ 2003 en de doorsnede 
over de zuidzijde in het ‘gevelfragment’. H. Zijlstra 2003. NAi archief MELK, UO 10‐262, 10 oktober 1962.  
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Afbeelding 4.5.98: het detail over een servicebalkon. NAi archief MELK, UO 10‐264, 21 februari 1963. 

 

 
Afbeelding 4.5.99: een foto van het betreffende deel van de zuidgevel van het Briefpostgebouw, H. Zijlstra 
2003. 
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Afbeelding 4.5.100: het detail van de aansluiting van de gevel van het Briefpostgebouw op de begane grond 
vloer. NAi archief MELK, UO 10‐264, 21 februari 1963.  
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Afbeelding 4.5.101: het gevelfragment van het Pakketpostgebouw laagbouw. NAi archief MELK, XT 10‐101, 27 
september 1966. 
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Afbeelding 4.5.102: het gevelfragment Pakketpostgebouw hoogbouw. NAi archief MELK, XT 10‐102, 28 maart 
1966. 
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Afbeeldingen  4.5.103  en  104:  twee  plaatsen  waar  de  oorspronkelijke  toestand  van  het  gebouw  nog,  bij 
uitzondering, waarneembaar is: de ruimte van de beheerder van de fietsenstalling in de kelder met de incidentele 
rode vlakken en de toegangsdeuren naar de kelder. H. Zijlstra 2003. 
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Bij de binnenafwerking van het Stationspostkantoor werd eveneens een sobere materialisatie 
nagestreefd. De wanden van de grote zalen en trappenhuizen werden betegeld met witte 
tegels om bestendig te zijn tegen mechanische beschadigingen en voor eenvoudig onderhoud, 
in verband met het vele stof dat de werkzaamheden veroozaakte. In het tegelwerk werd hier 
en daar een gekleurd vlak opgenomen in de primaire kleuren geel, blauw en rood. De trappen 
en traptreden werden uitgevoerd in natuursteen: Alta‐kwartsiet. Zie afbeeldingen 4.5.103 en 
104. Op de overige vloeren van werkruimten werd Mipolam‐Linoleum aangebracht, waarbij 
industrieel  ontwerper  F.  (Friso)  Kramer  (1922)  advies  uitbracht  over  de  kleur  en 
vlakverdelingen.50 In de kantines, keukens en toiletruimten werden dubbelhard gebakken 
vloertegels van 5 x 5   cm  toegepast   en op de vloeren van de verdiepingen, waar auto’s 
overheen reden, legde men asfalttegels. Zie afbeeldingen 4.5.105‐108. Enkele bordessen en 
ingehangen vloeren maakte men van hardhout en de plafonds werden van geluiddempende 
zachtboardtegels  voorzien.  In  de  kantoren werden  delen  van  het  plafond,  volgens  een 
patroon, eveneens van deze tegels voorzien. Er werden stalen binnenkozijnen toegepast en 
verplaatsbare binnenwanden in de kantoren van het Administratiegebouw, eveneens van 
staal. Voor het bepalen van de keuze van deze binnenwanden werd een uitgebreid onderzoek 
gedaan door de architecten.51 Middels een proeftravee werden de wanden van de typen ‘Inter‐
standaard  37’  en  ‘Elva’  getest  op:  opbouw,  tolerantie,  geluidisolatie,  brandveiligheid, 
verplaatsbaarheid, constructie, onderhoud, uiterlijk en kostprijs. De keuze viel uiteindelijk op 
de ‘Inter‐standaard 37’. Zie afbeeldingen 4.5.109‐111. In het rapport hierover was de foto van 
het,  in aanbouwzijnde Administratiegebouw opgenomen, waarin de eerste gevelpui was 
geplaatst. Zie afbeelding 4.5.81.  
Het beeld van het interieur, in de grote zalen van de expeditie werd voornamelijk bepaald 
door de draagstructuur waarbinnen de Post Mechanisatie‐ installaties (PM‐installaties)werden 
opgesteld. Zie afbeeldingen 4.5.112 en 113.  
Bij de afbouw schakelde men een aantal kunstenaars in om, naast een beeldhouwwerk en 
plastiek  in de hoofdentree van  J.  (Jan) Wolkers  (1925), de kantine van  een afwerking  te 
voorzien. Zoals eerder gemeld was Elling er geen voorstander van om het interieur van een 
gebouw  aan  anderen  over  te  laten. De  ruzie met  betrekking  tot  het GAK‐gebouw was 
hierdoor ontstaan. (zie pagina’s 22‐23) Ingewijden vermoeden dan ook dat het alleen mogelijk 
was, ná het overlijden van Elling, dat de kantine en sportvoorzieningenzaal op de uitgevoerde 
wijze tot stand kwamen. Elling paste zelf zeer sporadisch kleur toe. Alhoewel de wand‐ en 
plafondafwerkingen  van  A.  (André)  Volten  (1925‐2002)  in  blank  roestvast  staal  en  de 
wandschilderingen van P. (Peter) Struycken (1939) in zwart wit werden uitgevoerd, waren ze 
volgens K. Wiekart niet  in de geest van Elling en veel te nadrukkelijk aanwezig en zelfs: 
‘onmogelijk zijn geweest als de architect nog geleefd had ’.52 Zie afbeeldingen 4.5.114‐116. 

                                                           
 
50 Brief van Van Gelderen van Bureau Elling aan de PTT d.d. 26 februari 1963, NAi MELK d.121.8. Friso Kramer was 
sinds 1960 betrokken bij het project als adviseur met betrekking tot de Post Mechanisatie‐installatie. Elling droeg F. 
Kramer aan nadat hij bij de T.H. Delft informatie had ingewonnen over industrieelontwerpers. Zie brief 18 februari 
1960, J.P. Elling aan de PTT Den Haag. 
51 Bureau Elling: Rapport Keuze Verplaatsbare Scheidingswanden, februari 1967, in: NAi MELK d.121.77.  
52 K. Wiekart kende Elling goed zoals blijkt uit een brief die zich in het museumjournaal bevond gericht aan mevrouw 
Elling in 1968. Wiekaart grijpt zeker drie keer de kans om de twijfels over de kunsttoepassingen te uiten. Zie: Wiekart, 
K., ‘Elling postuum. Het postgebouwencomplex bij het Centraal Station in Amsterdam’, Museum Journaal, (1968)6, pp. 
316‐319. Wiekart, K., ‘Amsterdams Stationspostkantoor’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 21 december 1968. 
Wiekart, K.,  ‘Integratie  van  beeldende  kunsten  en  architectuur. Het  Stationspostkantoor  in Amsterdam’,  Vrij 
Nederland, 4 januari 1969, p. 10. 
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Afbeeldingen 4.5.105‐108: de laad‐ en losruimten voor de post per auto en trein. Het districtspostkantoor te 
Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam. H. Zijlstra 2003.  

 

 

Afbeelding 4.5.109: de proeftravee voor de binnenwandopstelling. NAi archief MELK, Rapport Keuze 
Verplaatsbare Scheidingswanden. 
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Afbeelding 4.5.110: de proefopstelling van toegepaste binnenwand aan de gevelzijde. NAi archief MELK, 
Rapport Keuze Verplaatsbare Scheidingswanden. 

 

 
Afbeelding 4.5.111: de opstelling van de  toegepaste binnenwand aan de gangzijde. NAi archief MELK, 
Rapport Keuze Verplaatsbare Scheidingswanden. 
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Afbeeldingen 4.5.112 en 113: impressies van de grote zaal met de installaties voor de postmechanisatie. Het 
districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam. 
Wel, A. van der, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. V. De technische installaties’, de 
Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B270‐B273. 



                                         GEBOUW  IN WORDING  MATERIE  69 
 StationsPostkantoor Amsterdam 

 

 
 

  
 

 
Afbeeldingen 4.5.114‐116: het interieur van de kantine met plafonds en wanden in roestvast stalen profielen 
van André Volten en wandschilderingen in zwart wit van Peter Struyken. Wiekart, K., ‘Integratie van 
beeldende kunsten en architectuur. Het Stationspostkantoor in Amsterdam’, Vrij Nederland, 4 januari 1969, p. 
10. Wiekart, K., ‘Amsterdams Stationspostkantoor’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 21 december 1968.
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Afbeeldingen 4.5.117 en 118: de Post Mechanisatie installaties (PM‐installaties) en de controle kamer. Het 
districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam.
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3.1.4 VOORZIENINGEN 
In vervolg op de eerdere opsomming van hoeveelheden en materialen, werd er ook nog door 
de architecten melding gemaakt van het feit dat er alleen al in het Briefpostgebouw maar liefst 
500 km zwak‐ en sterkstroom kabels werden verwerkt.53  Een belangrijke post ‘voorzieningen’ 
was toe te schrijven aan de PM‐installaties. In de districtspostkantoren van Den Haag en 
Rotterdam waren de eerste, soortgelijke installaties, geplaatst maar een volledige installatie 
moest nog worden ontwikkeld. Tijdens de bouw bleven vele zaken onzeker en men probeerde 
zo lang mogelijk alle opties open te houden. Dit begon al met de eisen voor de grote zaal met 
een kolomvrije minimale overspanning van 40 meter. De PTT stelde Friso Kramer aan als 
adviseur  voor  de  plaatsing  van  de  PM‐installaties  in  het  gebouw.54 De  kosten  voor  de 
installatie  zelf waren  buiten  de  opgave  van de  architect  gehouden,  dus  ook  buiten  het 
architectenhonorarium, maar omdat er voor hen veel werk aan vastzat, leidde dit na enige 
correspondentie toch tot een bijstelling van het honorarium, waarbij 25 procent van de kosten 
van deze installaties bij de bouwsom mochten worden opgeteld.55 Zoals in de vorige paragraaf 
door mij al gememoreerd werd, waren de PM‐installaties zeer bepalend voor het beeld in de 
grote zalen. Zie afbeeldingen 4.5.54 op pagina 39, 4.5.112, 113, 117 en 4.5.151 op pagina 91. 
Bij  het  vergelijken  van  de  plannen  voor  diverse  districtspostkantoren,  leek  het  mij 
eenvoudiger om de postverdeling en de expeditie op de laagste verdiepingen in het gebouw 
onder te brengen, zoals ik bij de typologie omschreef. Echter in de hogere gebouwen, zoals 
Rotterdam en Den Haag, waar deze ruimten juist op de bovenste verdieping lagen, kon men 
optimaal gebruik maken van de zwaartekracht om de post door alle machines te laten glijden. 
In Amsterdam, waar sprake was van horizontaal transport over lange afstanden, was het 
noodzakelijk een zeer ingewikkeld systeem van ongeveer 570 transportbanden aan te leggen 
met een totale lengte van 18 km. De banden werden volautomatisch bestuurd. Hiervoor werd 
de, op pagina 39 genoemde, ‘inhangverdieping’ gebouwd in de grote zaal van 700m2, waarop 
men de relaiskasten plaatste. Er waren 20.000 relais nodig. De bewaking gebeurde door 1500 
foto‐elektrische cellen. Op het bordes kwam ook de controlekamer te liggen, waar op panelen 
het complete verloop van het bandencircuit zichtbaar was gemaakt.56 Zie afbeelding 4.5.118.  
Naast deze PM‐installaties, met een enorme omvang, waren er, in de verschillende gebouwen, 
uiteraard ook de ‘normale’ installaties aanwezig. In het boekje van de PTT werd het treffend 
omschreven: ‘Bij het ontwerpen van de technische installaties is hoofdzakelijk rekening gehouden met 
twee  factoren: het comfort van de werkende mens en de eisen gesteld door de apparatuur voor de 
postbehandeling. Deze factoren bleken niet onverenigbaar te zijn, zodat een geslaagde synthese kon 
worden bereikt.’57   
Om de installaties en andere voorzieningen de revue te laten passeren, heb ik ze gegroepeerd 
volgens  de  indeling  zoals  bureau  Elling  die  opstelde:  licht  en  kracht;  verwarming  en 
ventilatie, brandbeveiliging, warmwatervoorziening, intern transport en zonwering.58  

                                                           
 
53NAi MELK, d.121.3, ‘Districtspostkantoor Oosterdok Amsterdam’, ongedateerd, waarschijnlijk tussen 1963 en 1965. 
54 NAi MELK, d121.37: ‘Toelichting van de architect P. Elling bij het ontwerp voor het Stationspostkantoor aan de 
Oosterdokskade te Amsterdam’, ongedateerd, waarschijnlijk tussen 1956 en 1961. 
55 ‘Memorandum over architecten honorarium voor bouw Asd OD’, 26 november 1964, in: NAi archief MELK. 
56 Meijer, J.H.W., ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. II. De postale bedrijfseisen’, de Ingenieur 
Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)47, pp. B256‐B258. 
57 Het districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam, p. 20. 
58 Bureau Elling, ‘Districtspostkantoor Oosterdok Amsterdam’, tussen 1963‐1965, NAi MELK, d.121.3. 
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Licht en kracht 
Het  gehele  gebouw  zou,  volgens  de  architecten,  worden  verlicht  met  ‘fluorescentie 
buislampen’  (tl),  waarvan  er  alleen  in  het  Briefpostgebouw  al  10.000  zouden  worden 
aangebracht, waarvan 1250 in de grote zaal. Voor het schoonmaken en verwisselen van de 
lampen werden speciale traversen aangebracht. Deze ‘pontons’, bruggen,  konden tussen de 
dakbalken heen en weer rijden, waardoor er bovendien ook ander onderhoud uitgevoerd kon 
worden. Zie afbeelding 4.5.119. De buizen werden per drie stuks van 65 Watt  in  ‘speciale 
reflector‐ornamenten’ aangebracht.  
Het verlichtingsniveau op werkhoogte bedroeg 500‐600 lux.59 Op foto’s van de kantine zien 
we dat er ook incidenteel andere armaturen werden toegepast. Zie afbeelding 4.5.116. Ook in 
de  kantoren  werden  de  tl‐armaturen  in  de  akoestische  plafondpanelen  ingepast.  Zie 
afbeeldingen 4.5.110 en 111.  In een apart gebouwtje, dat de entreepoort markeerde, werden in 
eerste  instantie vijf  transformatoren opgesteld met een capaciteit van 4000 kilowatt en er 
waren  twee  diesel‐noodstroomaggregaten  van  elk  1250  KVA  aanwezig,  in  geval  van 
stroomuitval.  Het  totaal  geïnstalleerd  vermogen  bedroeg,  na  gereed  komen  van  het 
Pakketpost‐ en Administratiegebouw 7000 KVA. Er werden onder de oostelijke oprit, na 
voltooiing van deze  fase, dan ook nog  twee  transformatoren bijgeplaatst. Van het  totale 
vermogen was 2500 KVA alleen al nodig voor de PM‐installaties. Op de geveltekeningen werd 
het trafogebouw apart vermeld. Zie afbeelding 4.5.50 op pagina 35. De gebouwen werden van 
een uitgebreid netwerk van kabelgoten (13 km) voorzien, waarin alle voedingskabels gelegd 
konden worden. In de kantoren lagen per gevel twee kabelgoten in de vloer. In de grote zaal 
werden de schakelkasten om de kolommen heen gebouwd. 
 
Verwarming en ventilatie 
Voor de normale kantoorvertrekken werden geen speciale eisen gesteld, er werd een volledige 
klimaatinstallatie geïnstalleerd met convectoren in de gevelzone. De afvoerkanalen voor de 
ventilatielucht liepen in het plafond van de middengang tussen de kantoorruimten in, waarbij 
in de balken roosters waren aangebracht. In de gevelzone werd de lucht langs de convectoren 
ingeblazen die omkleed waren als vensterbankelementen en in roestvast stalen buizen in de 
lifthallen. Zie afbeeldingen 4.5.56 op pagina 40 en afbeelding 4.5.120.  
Voor de grote zalen van de beide gebouwen moesten speciale installaties worden ontworpen. 
Hierbij moest rekening gehouden worden met de volgende aspecten: 
‘‐  het  afvoeren  van  de  interne  warmtelast,  veroorzaakt  door  verlieswarmte  in  de  machines  en 
verlichtingsinstallaties; 
‐ het verkrijgen van zoveel mogelijk gelijke klimaatcondities op elke plaats waar personeel werkzaam is; 
‐ het beheersen van het stof‐ en tochtprobleem, dit  laatste vooral daar waar de grote zalen  in open 
verbinding staan met de oost‐west lopende rijbaan in het gebouw.’60  
A. van der Wel gaf in hetzelfde artikel aan dat het bovendien nog niet zo zeer de technische 
eisen waren die de ontwerpers van de gebouwinstallaties voor problemen stelden, maar dat 
het, vooral in de ontwerpfase, in hoofdzaak ging om het tijdig kunnen beschikken over de 
juiste gegevens. Dit gold volgens hem overigens eveneens voor de bouwkundige ontwerpers. 
‘Terwijl de ontwikkeling van de postmechanisatie nog geheel niet was afgesloten, moesten de ontwerpers 
van  de  gebouwen  installaties  [fa. Verhoeven uit Amersfoort  en de PTT]  beslissingen nemen 

                                                           
 
59 Wel, A. van der, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. V. De technische installaties’, de Ingenieur 
Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B270‐B273. 
60 Ibidem, p. B 271. 
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waarmede deze installaties, althans in de grote lijnen werden vastgelegd. Deze situatie leidde vanzelf tot 
een ontwerp waarmee een zo groot mogelijke flexibiliteit kon worden bereikt.’61 
Wat betreft de omschrijving van de installaties citeer ik de publicatie van de PTT: ‘Het centrale 
ketelhuis  in de kelder van het Briefpostgebouw bevat vier met olie gestookte ketels (de 50 m hoge, 
betonnen schoorsteen is vrij van het gebouw geplaatst) [werd 53 meter hoog]. Het ketelwater wordt 
onder meer gebruikt voor het produceren van stoom, waarmede in de winter luchtbevochtiging kan 
worden toegepast. De secundaire warmte‐circuits voeden de radiatoren in administratieruimten e.d. en 
de luchtverwarmingsapparaten die in groten getale in de zalen zijn aangebracht. Met deze eenheden kan 
tevens buitenlucht worden aangezogen, hetgeen vooral  in de zomer van belang  is. De aangezogen 
buitenlucht wordt tijdens de zomerperiode gekoeld d.m.v. een koudwater koelinstallatie. Hierdoor is het 
mogelijk dat overdag de binnentemperatuur beneden de buitentemperatuur blijft. De uit de grote zalen 
van het Briefpostgebouw afkomstige lucht wordt afgevoerd op de z.g. “rijbaan”. Daar wordt deze lucht 
over de gehele lengte van de baan door grote ventilatoren afgezogen via laag geplaatste roosters, een 
afvoerkanaal onder de rijbaan en een verticale schacht midden in het gebouw. Autosluizen, bediend door 
middel van fotocellen, dragen ertoe bij dat de ventilatie in de rijbaan in de hand wordt gehouden. 
In het Pakketpost‐ en Administratiegebouw worden de grote zalen op dezelfde wijze geventileerd als de 
zalen  in  het  Briefpostgebouw,  terwijl  tevens  is  voorzien  in  de mogelijkheid  tot  koeling  van  de 
aangezogen buitenlucht.’62 
Voor de kanalen en de in‐ en uitblaas apparatuur werd gebruik gemaakt van de ruimte onder 
de sheddaken, de ruimte naast de balken in de grote zaal en van een aparte installatielaag 
boven de rijbanen. Zie afbeeldingen 4.5.53 op pagina 39 en 4.5.121 en 122.  
Opmerkelijk is nog te vermelden dat, om de hoogte te bepalen van de schoorsteen, er proeven 
werden gedaan in de windtunnel van het Nationaal Luchtvaart Laboratorium. Hieruit bleek 
dat de schoorsteen eigenlijk 80 meter hoog zou moeten worden, om geen last te hebben bij het 
ventilatiesysteem van neerslaande afvoergassen op het eigen gebouw bij luchtturbulenties. 
Uiteindelijk werd de schoorsteen, met vier afvoerkanalen, ‘slechts’ 53 meter hoog. Dit was 
mogelijk door de luchtsnelheid boven in de schoorsteen op te voeren tot ca. 10 m/sec.63 
 

                                                           
 
61 Ibidem, p. B 271. 
62 Het districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam, p. 20. 
63 Wel, A. van der, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. V. De technische installaties’, de Ingenieur 
Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, p. B272. 
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Brandbeveiliging 
‘Door het gehele complex zijn brandleidingen aangelegd, met de daarbij behorende slangenhaspels en 
alarmknoppen. Als  extra  beveiliging  is  een  z.g. Cerberus‐installatie  aangelegd,  die  gedurende  de 
weekeinden elk begin van brand direct langs volautomatische weg meldt bij de brandweer. Tijdens de 
werkuren meldt deze installatie eventuele brand bij de ambtenaren in de centrale controlekamer, die ‐ 
indien dit nodig is ‐ via een brandmelder de brandweer kunnen alarmeren. Voorts bevindt zich in het 
gedeelte waar de beide gebouwen in elkaar overgaan ‐ het z.g. ʹverbindingslidʹ ‐ over de gehele breedte 
een  installatie voor het  leggen van een watergordijn  in geval van brand. Een dergelijke  installatie 
bevindt zich eveneens aan beide zijden van de tunnel die de kelders van beide gebouwen met elkaar 
verbindt. Vanzelfsprekend zijn in het gebouwencomplex zoveel mogelijk maatregelen getroffen om brand 
of uitbreiding daarvan te voorkomen, o.a. door het aanbrengen van branddeuren, smeltzekeringen in 
deurdrangers e.d. en plaatsing van brandblussers op tal van plaatsen in het complex.’64 
 
Warmwatervoorziening 

‘Ter  voorziening  in  de  behoefte  aan  warm  water  voor  de  kantinekeukens,  de  toiletten  en  de 
schoonmaakdienst is een circulerend warmwatertapnet aangelegd. In de kelder van het Pakketpost‐ en 
Administratiegebouw bevindt zich een vuilverbrandingsketel, waarin het afval (hoofdzakelijk 
bestaande uit papier, karton en huisvuil) wordt verbrand. De door de verbranding opgewekte 
lagedrukstoom wordt gebruikt om 6 000 liter water per etmaal in een tweetal, zich eveneens in 
de kelder bevindende boilers te verhitten. Na verhitting wordt het water door het warmwater‐
tapnet  gepompt.  Bij  de  installatie  van  de  ketel  zijn  voorzieningen  getroffen,  die  lucht‐
verontreiniging zoveel mogelijk moeten voorkomen.’65 
 
Intern transport 
‘Voor het vervoer van personen en goederen dienen 18 (Stahl)liften, waarvan er in elk gebouw 9 zijn 
geïnstalleerd.’66 
 
Zonwering 
‘De gevelramen zijn voorzien van bordessen, zodat de glazenwassers overal gemakkelijk bij kunnen. 
Deze bordessen dienen in het Briefpostgebouw tevens als zonwering. De ramen in het Pakketpost‐ en 
administratiegebouw  zijn  voorzien  van  een mechanisch  bedienbare  buiten‐zonwering,  die  in  de 
kantoren niet alleen het zonlicht tempert, maar tevens in de zomer de warmte buitensluit. De bediening 
van de zonwering in de grote zalen en kantoorruimten geschiedt geheel automatisch. Op het dak  van 
het Pakketpost‐ en administratiegebouw is een anemometer aangebracht. Deze anemometer registreert 
de windkracht en windrichting en brengt de gegevens over naar de controlekamer van het ketelhuis, 
waar  de  besturingsapparatuur  is  opgesteld. Als  de windkracht  groter wordt  dan  het  toegestane 
maximum, wordt de buitenzonwering automatisch opgetrokken. Daalt de windkracht beneden dit 
maximum, dan neemt de apparatuur de regeling weer over.’67 

                                                           
 
64 Het districtspostkantoor te Amsterdam. Bouw, functie en inrichting, staatsbedrijf der PTT / postdistrict Amsterdam, p. 22. 
65 Ibidem, pp. 21‐22. 
66 Ibidem, p. 21. 
67 Ibidem, p. 22. 
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Afbeelding 4.5.119: de verrijdbare traverse onder de balken en sheddaken van de grote zaal in het 
Briefpostgebouw. Wel, A. van der, ‘Het Districtspostkantoor Amsterdam Oosterdokskade. V. De technische 
installaties’, de Ingenieur Bouw‐ en Waterbouwkunde, (1966)49, pp. B270‐B273. 

 

 

Afbeelding 4.5.120: in de hallen voor de liften werden blanke roest vast stalen buizen toegepast voor de 
verwarming als radiatoren. H. Zijlstra 2003. 



76  GEBOUW  IN WORDING  VOORZIENINGEN 
              Continuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 

 

 

 
Afbeeldingen 4.5.121 en 122: de schematische weergave van werking van de installaties in het 
Briefpostgebouw zoals die in 2003 in bedrijf waren en in het ketelhuis hingen, boven de doorsnede over de 
grote zaal en beneden de doorsnede over het meest westelijke deel van het gebouw ter plaatse van de kantine. 
H. Zijlstra 2003. 
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3.2    DE TAND DES TIJDS (VERANDERBAARHEID)  
Het  Stationspostkantoor  in  Amsterdam  is  voortdurend  onderwerp  van  veranderingen 
geweest.  Tijdens mijn  onderzoek  in  2003 was  er  sprake  van  sloop.  In  september  2003 
verdween dan ook het Briefpostgebouw. Het Pakketpost‐ en Administratiegebouw bleef 
voorlopig  gespaard. De  regeneratie  van  dit  gebouwdeel  heb  ik  in  2005  alsnog  in mijn 
onderzoek verwerkt, met name, in het volgende hoofdstuk 3.3: gebouw, op de lange duur.  
In het archief van het NAi is een ruime collectie aanwezig van de wijzigingen met betrekking 
tot het oorspronkelijke gebouw. Alle veranderingen werden uitgevoerd door J.P. van Eesteren 
en werden uitgetekend door ‘Bureau Elling’ dat als ondertitel de namen van Visser en Van 
Gelderen vermelde. Had de PTT in 1962 al enige moeite met de voortzetting van het bureau 
van J.P. Elling door Visser en Van Gelderen, na het zien van alle veranderingen, van hun 
hand, aan het oorspronkelijke gebouw en enkele ontwerpen voor PTT‐gebouwen elders in 
Nederland,  ben  ik dezelfde mening  toegedaan. De heldere,  eenvoudige, kwaliteiten die 
Merkelbach en Elling nastreefden, waren niet dezelfde als de kwaliteiten waar Van Gelderen 
en Visser voor stonden. Mijn oud‐collega, S. (Sjo) van den Eerenbeemt, probeerde  in zijn 
artikel uit februari 1990 nog enigszins verzachtend te oordelen, maar ook tussen deze regels 
door  valt  te  lezen  dat  er  iets  aan  de  hand  was.68  De  begrippen:  ‘grofheid’,  ‘robuust’, 
‘stootvastheid’ en ‘zwaar’ getuigen van een negatief gevoel. Te oordelen naar de foto’s en de, 
nog  steeds  aanwezige, werkelijkheid  in  2003, werd mijns  inziens  te gemakkelijk van de 
oorspronkelijke architectonische uitgangspunten afgeweken.69 Voor de oorspronkelijke, te 
dateren architectuur, kwam een gedateerde architectuur in de plaats, gezien het gebruik van  
schoonwerk MBI betonstenen, grove leuningen, gewolkte glazen bouwstenen en verlaagde 
plafonds. Aan de hand van de ingrepen die door de tijd heen hebben plaatsgevonden, gezien 
vanuit de basisbegrippen ruimte, structuur, materie en voorzieningen, wil ik met name de 
aandacht vestigen op de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw.  
De veranderingen aan het Stationspostkantoor in Amsterdam hebben in een aantal stappen 
plaats gevonden: 
1e 1967 – 1971:  Briefpostgebouw:  
    Enkele binnenwanden werden verplaatst. 

Ventilatie in de schilderswerkplaats toegevoegd. 
Verbouwing van enkele werkplaatsen in de kelder uitgevoerd. 
Elektrische bedienbare toegangsdeuren aangebracht. 

 
2e 1976 – 1979:  Pakketpost‐ en Administratiegebouw: 
    Twee tussenvloeren toegevoegd. 
    Wijziging van toiletten en trappenhuizen. 
 
3e 1978 – 1982:  Pakketpost‐ en Administratiegebouw: 

Diverse aanpassingen op de 2e en 3e verdieping.  
Klimaatinstallaties en elektrotechnische installatie.  
Gevels onder de schaaldaken oost‐ en westzijde gewijzigd: deels panelen 
en zonwering aangebracht. 
Plafonds onder de schaaldaken gemaakt. 

                                                           
 
68 Van 1987 tot en met 1995 werkte ik tegelijkertijd met Sjo van den Eerenbeemt bij Atelier PRO in Den Haag. 
69 Eerenbeemt, S. van den,  ‘Renovatie als  ingekapseld virus door PTT‐expeditieknooppunt aan  IJ’, Renovatie & 
Onderhoud, (1990)2, pp. 11‐13. 



78  GEBOUW  DE TAND DES TIJDS 
              Continuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 

    Autosluis onder doorrit toegevoegd. 
    Briefpostgebouw: 
    Dakopbouwen uitgebreid. 
    In een deel een extra vloer op 750+ aangebracht. 
    Uitbreiden perronoverkapping. 
 
4e 1980 – 1991:  Het aanbrengen van een nieuwe PM installatie. Zie afbeelding 4.5.128.  
    Dit was noodzakelijk in verband met het invoeren van ‘de postcode’ in 

Nederland.  
    De totale inrichting van de expeditie en de postsortering werd herzien.  
    Briefpostgebouw: 
    Kelders en begane grond gerenoveerd. 

Binnen  puien,  dakbedekking,  plafonds,  vloerbedekking  en  meubels 
vernieuwd.   
Kantine vergroot en noodtrap verplaatst. 

  Dakopbouw voor installaties toegevoegd. 
  Sheddaken deels dichtgezet. 
  De toiletruimten en garderobes aangepast.  
  Extra vloeren toegevoegd in de grote zalen. 

Pakketpost‐ en Administratiegebouw: 
Herinrichting verschillende verdiepingen. 
Entree begane grond gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. 

    Renovatie van alle trappenhuizen. 
    Aanpassen postkantoor: postbussen, loketten en een giromaat. 

Gangen in hoogbouw gewijzigd.  
Dakopbouw van de liften werd vernieuwd. 
Nieuwe plafonds. 
Nieuwe verplaatsbare binnenwanden. 
Automatisch bediende deuren aangebracht. 

    Trappenhuizen en lifthallen aangepast. 
    Luchtbehandelinginstallatie aangepast. 
     
5e 1993 :    Pakketpost‐ en Administratiegebouw: 
    Portiersloge aangepast en voorstel luifel hoofdentree (niet uitgevoerd). 
    Nieuw ketelhuis met afzonderlijke schoorsteen en koelmachine. 
 
6e 2003:    Briefpostgebouw: 
    In de zomer van 2003 de bovenbouw gesloopt. Zie afbeeldingen 4.5.60 

pagina 42, 4.5.123‐127, 4.5.158‐160 pagina’s 96 en 96 en  4.5.181 en 182 op 
pagina 112.  

    De onderbouw wordt geregenereerd in een nieuwe parkeervoorziening. 
    Pakketpost‐ en Administratiegebouw: 

Uitstel van strippen van het gebouw waarbij alleen het skelet zou worden 
gehandhaafd. 
Regeneratie  voor  het  tijdelijk  huisvesten:  het  Stedelijk  Museum  CS, 
restaurant  11,  Post  CS,  architectenbureaus,  ontwerpers,  ondernemers, 
bedrijven, filmstudio’s, etc. Zie afbeeldingen 4.5.129 en 130 en 4.5.164‐170 
op de pagina’s 100 tot 102. 
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Afbeeldingen 4.5.123‐125: de sloop van het Briefpostgebouw in de zomer van 2003. H. Zijlstra 2003. 



80  GEBOUW  DE TAND DES TIJDS 
              Continuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 

 
 

 
Afbeeldingen 4.5.126 en 127: de sloop van het Briefpostgebouw in de zomer van 2003. H. Zijlstra 2003. 
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3.2.1 RUIMTE 
Veranderingen die hebben plaatsgevonden aan en in het Stationspostkantoor ten aanzien van 
de beleving van de ruimte, afgezien van de sloop van het Briefpostgebouw, betreffen vrijwel 
allemaal het  toevoegen van elementen. Het duidelijkste kwam dit  tot uitdrukking  in het 
‘structureel geordende’ dakvlak van het lage Briefpostgebouw. Hier werden destijds een groot 
aantal  ruimten  aan  toegevoegd  en  bovendien werd  een  groot  deel  van  de  sheddaken 
dichtgezet. Het oorspronkelijke beeld van deze vijfde gevel werd daardoor in belangrijke mate 
aangetast. Zie afbeeldingen 4.5.133 en 134. 
Het in 1993 toegevoegde ketelhuis op het entreeplein was een ruimtelijke misser. De ernaast 
staande koelmachine, in een nis in de gevel, is iets beter te accepteren dan, het met golfplaten 
omklede, ketelhuis met de blinkend nieuwe roestvast stalen schoorsteen. Men liet de machine 
zelf eerlijk zien en deze werd nog enigszins omkaderd door het bestaande gebouw. Zie 
afbeeldingen 4.5.135 en 136. Niet alleen het bovenaanzicht van het Stationspostkantoor werd 
aangetast, maar het hele gebouw kreeg een ander silhouet door het toevoegen van een aantal 
‘technische ruimten’. Zie afbeelding 4.5.137. 
In het  interieur werden een aantal  ingrepen uitgevoerd die wel bepalend waren voor de 
ruimtebeleving, maar die niet echt structureel zijn. De plafonds die door het gehele gebouw 
werden aangebracht zijn zulke elementen. Ook de extra vloeren die werden toegevoegd, door 
ze op te hangen aan de bestaande constructie, in de grote zalen van het Briefpostgebouw, 
bepalen wel de ruimte, maar zijn niet structureel van aard. De oplossing werd oorspronkelijk 
ook door de architecten als zodanig toegepast ten bate van de controle‐ en regelkamers. Zie 
afbeeldingen 4.5.138 en 139. 
De  twee  extra  verdiepingen  die  in  het  Pakketpost‐  en  Administratiegebouw  werden 
toegevoegd zijn echter zowel ruimtelijk bepalende, als structureel toegevoegde elementen. Zie 
afbeeldingen 4.5.129, 140 en 141.  
Het  voortdurend  verplaatsen,  vergroten  en  wijzigen  van  toiletruimten  zijn  eveneens 
veranderingen die ruimtebepalend en structureel van aard zijn. Ruimtelijk gezien werd bij het 
vergroten van het aantal van deze ruimten ook een aanslag gedaan op het gebouw, maar de 
materialisatie ervan roept meer vraagtekens op. Ook aan de enorme PM‐installaties zitten 
ruimtelijke aspecten, maar ook deze zijn, op het niveau van voorzieningen, van tijdelijke aard. 
In 1991 werden ze dan ook geheel vervangen. Zie afbeelding 4.5.128. 
 
3.2.2 STRUCTUUR 
De structuur van het Stationspostkantoor werd slechts op enkele punten veranderd. De extra 
ingehangen vloeren waren binnen de ontwerpuitgangspunten van het gebouw voorzien en 
werden ook volgens deze methode, als hangconstructies, uitgevoerd. De grote sparingen die 
noodzakelijk waren voor het doorvoeren van nieuwe installaties konden tot een minimum 
beperkt blijven, omdat binnen de bestaande structuur de eerdergenoemde mogelijkheden, in 
de vorm van sparingen en een verdieping voor installaties, voor handen waren. De enige 
echte structurele veranderingen vonden plaats door, ten eerste, het toevoegen van de twee 
extra  verdiepingen  in  het  Pakketpost‐  en  Administratiegebouw.  Deze  vloeren  werden 
onlosmakelijk toegevoegd. Op de overige verdiepingen in het administratiegebouw bleef de 
structuur ongewijzigd gehandhaafd. Zie afbeeldingen 4.5.129, 130, 140 en 141. In de tweede 
plaats werd de structuur aangetast door de, in de tachtiger jaren, uitgevoerde renovatie van 
de kantine op de derde verdieping van het Briefpostgebouw. Hierbij ging men verder dan het 
toevoegen van lage wandjes in glazenbouwstenen en MBI betonstenen. Aan de westzijde 
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werd het oorspronkelijke balkon bij de kantine getrokken, de nieuwe gevel werd om de 
gevelkolommen heen gevouwen en men plaatste een nieuwe veiligheidstrap in een uitbouw 
aan  de  gevel. Zowel  de  trap  als  het  verleggen  van  de  pui, waarbij  het  oorspronkelijke 
terugliggende terras verloren ging, waren structurele ingrepen. Zie afbeeldingen 4.5.142‐144. 
Naast deze structurele veranderingen werden ook structurele elementen toegevoegd met de 
uitbreiding van de perronoverkapping. Dit gebeurde echter geheel in overeenstemming met 
de bestaande architectuur en viel als zodanig nauwelijks op.  
 

      
Afbeelding 4.5.128: de Post‐Mechanisatie‐installatie uit 1980 zoals die tot 2003 in bedrijf was. H. Zijlstra 2003. 

Afbeelding 4.5.129: de enkele kolom in de hoogbouw op de later ingebrachte tussenverdieping zie ook 
afbeeldingen 4.5.140 en 141 op pagina 87. H. Zijlstra 2003. 

 

 
Afbeelding 4.5.130: de hoger gelegen verdiepingen in het Administratiegebouw waar het architectenbureau 
van Jo Coenen & Co is gevestigd. Brinkman, E. (red.), Coenen, J.M.J, Haan, H. de, e.a., Jo Coenen. Van 
stadsontwerp tot architectonisch detail, Rotterdam 2004. 
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3.2.3 MATERIE  
Met betrekking tot de materie van het gebouw werden er ten aanzien van de materialen, 
waaruit de draagconstructie is opgebouwd, geen essentiële wijzigingen aangebracht en ook de 
gevels verkeerden aan de buitenzijde nog steeds in een goede, meestal originele, staat. Zie 
afbeeldingen 4.5.131 en 132. Er werden enkele voorstellen gedaan voor het toevoegen van 
servicebalkons aan de oost‐ en westgevel van de gedeelten van het Pakketpostgebouw, die 
onder de hoogbouw uitsteken. Voor deze gevels, onder de ronde schaaldaken, zocht men naar 
oplossingen om de zoninstraling te verminderen en om onderhoud aan de gevels te plegen. 
De balkons werden nooit aangebracht omdat uit berekeningen bleek dat de aanschaf van een 
kleine hoogwerker een veel efficiëntere en flexibeler oplossing bleek te zijn ten aanzien van 
het onderhoud van de gevels. De gevels werden wel van een zonwering voorzien, in de vorm 
van horizontale  jaloezieën, en de bovenste vlakken van de puien werden dichtgezet met 
geëmailleerd glas, om daarachter een verlaagd akoestisch plafond aan de binnenzijde  te 
kunnen aanbrengen. Zie afbeeldingen 4.5.145‐147. 
In  het  interieur  herkende  ik  in  2003  helaas  nog maar weinig  van  het  oorspronkelijke 
materiaalgebruik. Alleen de vloerafwerking kwam nog overeen met de originele staat. De 
natuursteenvloeren en de tegelvoeren in de kantine van de hoogbouw waren nog origineel en 
op  de  werkvloeren  lag  toen  wederom  noppenrubber  (Mipolam)  en  linoleum.  Alle 
wandafwerkingen, op enkele plaatsen in de kelders na, werden gewijzigd. Misschien in de 
veronderstelling dat het in de geest van Elling plaatsvond, werd het bestaande tegelwerk 
wederom vervangen door tegels, maar ditmaal in bleke pastel kleuren. Dit kwam  gedateerd 
over en  is  totaal niet  in overeenstemming met de oorspronkelijke witte  tegelvlakken van 
Elling, met accentvlakken in de primaire kleuren geel, rood of blauw.  
In het gebouw werd voortdurend verbouwd aan toiletruimten en garderobes. Men voegde er 
vele toe, breidde ze uit en verplaatste ze. Tijdens de grote verbouwing tussen 1980 en 1991 
werd  consequent gebruik gemaakt van  schoonwerk MBI betonstenen, met afgeschuinde 
hoeken en ronde kanten. Een architectuur die ik, zoals ik eerder omschreef, niet kan rijmen 
met de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten. Zie afbeelding 4.5.148. 
Verrassend  genoeg  waren  de  kantine  en  sportzaal  in  de  dakopbouw  van  het 
Administriegebouw nog, vrijwel, in originele staat aanwezig toen ik het gebouw op 14 maart 
2003 bezocht, maar meer dan een blik om de hoek van de deur werd mij niet gegund, omdat 
deze  vertrekken  al  geruime  tijd  voor  publiek waren  afgesloten. Er was  namelijk  asbest 
gevonden  in de plafondplaten die zich achter de  roestvast stalen profielen bevonden.  In 
afwachting  van  de  sloop  stonden  de  zwart‐witte  en  roestvast  stalen  kunstwerken 
ongeschonden in de vrijwel lege ruimten. Zie pagina 69. 
In 2004 werd de leeggemaakte ruimte in de dakopbouw gedeeltelijk geëxploiteerd als het 
restaurant ‘11’, dat in de afwerking van de ruimte een boeiende mix laat zien tussen bestaand, 
kaal, technische installaties, nieuw en vormgeving. Zie afbeeldingen 4.5.165 en 171. 
In de grote zalen van de postexpeditie en in vrijwel alle andere ruimten van de laagbouw 
werden plafonds  aangebracht  in de vorm van balken, die op  afstand van  elkaar waren 
aangebracht. Zie afbeelding 4.5.149. Een oplossing die de ruimten onnodig verlaagden, maar 
wel het voordeel  bood dat  er daglicht doorheen  kon vallen  en  tegelijkertijd geluid kon 
dempen. In de kantoren in het administratiegedeelte van de hoogbouw vond men het nodig, 
onder de vloeren, zowel  standaard verlaagde  systeemplafonds als nieuwe verplaatsbare 
systeemwanden aan te brengen, zodat ook hier de oorspronkelijke eigenheid, zoals zo goed te 
zien is op afbeeldingen 4.5.110 en 111, op pagina 67, door een laag moderne ‘standaard’ aan 
het oog werd onttrokken. In 2004 werden de ruimten voor tijdelijk gebruik heringericht en 
weer ontdaan van deze toevoegingen. Zie afbeeldingen 4.5.130, 166‐174 en 176. 
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Afbeeldingen 4.5.131 en 132: de bevestiging van het natuursteen op de gevel. De koperen ankers waren 
onaangetast, alleen de later aangebrachte kitvoeg verouderde relatief snel en had eigenlijk niet aangebracht 
mogen worden. Op de plaats van de ankers was de kit al verdwenen. H. Zijlstra 2003. 

 
3.2.4 VOORZIENINGEN 
Op voorzieningenniveau vonden de meeste wijzigingen in het Briefpostgebouw plaats. In 
eerste instantie door het vervangen van de PM‐installaties, maar die konden eenvoudig in de 
grote zalen worden geplaatst, waarbij hier en daar vloeren, bruggen en  trappen werden 
toegevoegd in de grote neutrale ruimten. Zie afbeelding 4.5.150 en 151.  
Ten aanzien van de klimaatinstallaties werden ingrijpender maatregelen getroffen, alhoewel 
ze wel ruimtebepalend zijn, zouden ze echter ook weer ongedaan gemaakt kunnen worden. 
Deze  ingrepen  waren  eigenlijk  allemaal  ontsierende  toevoegingen  aan  de  bestaande 
installatieonderdelen , maar die als zodanig noodzakelijk werden geacht. Op het lage dak van 
het Briefpostgebouw waren oorspronkelijk al enkele opbouwen aanwezig, maar in de loop der 
tijd werden er steeds grotere ruimten aan toegevoegd. Ook dekte men een groot deel van de 
sheddaken af door ze te omkleden. De oorspronkelijke daken waren onder de staalplaten nog 
steeds aanwezig. Zie afbeeldingen 4.5.152‐155. Naast de ruimten zelf werden er ook enkele 
kanalen, die over het dak heen kwamen te lopen, aangelegd. Zie afbeelding 4.5.156. 
In de entreehof werd het eerdergenoemde ketelhuis geplaatst, waarin twee nieuwe ketels 
werden geïnstalleerd, terwijl  in het bestaande ketelhuis,  in de kelder, vier ketels stonden 
opgesteld die prima functioneerden. Hiervan was er in 2003 nog één in gebruik was. In plaats 
van twee nieuwe ketels in het bestaande ketelhuis in t e brengen, werd een extra ketelhuis 
geplaatst. Het toevoegen van dit ketelhuis vind ik geen structurele verandering.  
Het  hoofd  van  de  technische  dienst, de  heer  van Rijn, meldde  dat  de  ketels,  zowel  de 
bestaande als de nieuwe, op olie gestookt werden en tijdens een koude winterdag 39.000 liter 
olie verbruikten. De oorspronkelijke vier ketels waren destijds al voorbereid om over  te 
kunnen schakelen op aardgas, maar men zag daar blijkbaar niet de noodzaak van in.70 Zie 
afbeelding 4.5.157. 
 

                                                           
 
70  Archief  TPG  POST  Amsterdam,  beheerd  door  J.  van  Rijn,  Chef  Algemene  Zaken.  Rondleiding  door  het 
Stationspostkantoor op 14 maart 2003 door de heer van Rijn 
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Afbeelding 4.5.133: het dakaanzicht Briefpostgebouw in 1968. NAi archief MELK. 

 

 
Afbeelding 4.5.134: het dakaanzicht Briefpostgebouw in maart 2003. H. Zijlstra 2003. 
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Afbeeldingen 4.5.135 en 136: de nieuwe koelmachine en het nieuwe  ketelhuis op het entreeplein. H. Zijlstra 
2003. 

 

 

Afbeelding 4.5.137: het totaal aanzicht vanaf de Prins Hendrikkade waarbij de dakopbouwen en de tweede 
schoorsteen duidelijk zichtbaar zijn. R. Rawi 2003.  
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Afbeeldingen 4.5.138 en 139: de extra ingehangen vloeren in doorsnede en de details over de hangstaven die 
omkleed werden met blank RVS. NAi archief MELK, OG 08‐02, 20 juli 1987 en OG 260‐04, 08 oktober 1987.  

 

  

                         

Afbeeldingen 4.5.140 en 141: de nieuwe vloeren in het Pakketpostgebouw hoogbouw deel, bestaande en 
nieuwe situatie. NAi archief MELK XT 08‐21, 31 januari 1963 en JE 08‐04, 20 juni 1977. 
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Afbeeldingen 4.5.142 en 143: een deel van de oorspronkelijke plattegrond van de kantine in het 
Briefpostgebouw met terras en spiltrap en daaronder de gewijzigde situatie in 1983. De pui is verplaatst en er 
is een trappenhuis toegevoegd. NAi archief MELK MW 08‐03 en MW 08‐01, 15 februari 1983. 
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Afbeelding 4.5.144: de gevel van de kantine op de derde verdieping, waarbij de pui naar voren is geplaatst en 
het nieuwe trappenhuis, nog net achter het schaaldak, zichtbaar is. Vergelijk deze afbeelding met afbeelding 
4.5.51 op pagina 38. H. Zijlstra 2003. 

 
 
 
 
 
 

           
Afbeelding 4.5.145: de oostgevel van de laagbouw van het Pakketpostgebouw in oorspronkelijke staat. 
Wiekart, K., ‘Elling postuum. Het postgebouwencomplex bij het Centraal Station in Amsterdam’, Museum 
Journaal, (1968)6, pp. 316‐319. 

Afbeelding 4.5.146: dezelfde gevel in 2003, waarbij de bovenste delen zijn dichtgezet en er horizontale 
zonweringsbalken zijn aangebracht. R. Rawi 2003. 

Afbeelding 4.5.147: de westgevel van de laagbouw van het Pakketpostgebouw in 2003, waarbij de zonwering 
deels gesloten is. R. Rawi 2003. 



90  GEBOUW  DE TAND DES TIJDS  VOORZIENINGEN 
              Continuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 

 
Afbeelding 4.5.148: het vernieuwde interieur van de kantine op de derde verdieping, Briefpostgebouw. H. 
Zijlstra 2003. 

 

 
Afbeelding 4.5.149: de verlaagde plafonds bestaande uit balken zoals aangebracht in de grote zalen van het 
Briefpostgebouw in de jaren tachtig. Eerenbeemt, S. van den, ‘Renovatie als ingekapseld virus door PTT‐
expeditieknooppunt aan IJ’, Renovatie & Onderhoud, (1990)2, pp. 11‐13. 
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Afbeelding 4.5.150: de grote zaal van het Briefpostgebouw, in 2003, met de nieuwe PM‐installatie, loopbruggen, 
extra vloeren en gebouwtjes. Onder de balken zijn in de dwarsrichting armaturen in koven geplaatst, die het 
plafond visueel meer afsluiten dan oorspronkelijk het geval was, vergelijk met onderstaande afbeelding waar     
de armaturen tussen de constructieve balken en sheddaken waren bevestigd. H. Zijlstra 2003. 

 

 
Afbeelding 4.5.151: de oorspronkelijke inrichting van de grote sorteerhal. Kuipers, M.C., Toonbeelden van de 
wederopbouw, Zwolle 2002. 
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Afbeeldingen 4.5.152 en 153: het dakaanzicht van het Briefpostgebouw, volgens tekening, boven uit 1961 en 
onder uit 1986, met in zwarte kaders aangegeven de bestaande en de toegevoegde dakopbouwen. NAi archief 
MELK UO 08‐62, 29 december 1961 en OM 08‐01, 1 februari 1986. Bewerking door H. Zijlstra. 
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Afbeelding 4.5.154: de doorsnede en het aanzicht van de omklede dakbalken en sheddaken van het 
Briefpostgebouw volgens tekeningen 1986, NAi Om 08‐01, 1 februari 1986.  

 

 

Afbeelding 4.5.155: de details die horen bij de omkleding van de sheddaken, NAi OM 08‐02, 1 februari 1986. 
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Afbeelding 4.5.156: de klimaatinstallaties zoals die werden toegevoegd op het dak van het Briefpostgebouw 
boven op de omklede sheddaken, volgens een tekening uit 1987. NAi archief MELK, OG 29‐06, 1 oktober 1987. 

 

  

Afbeelding 4.5.157: de oorspronkelijke verwarmingsketels waarvan er nog maar één in werking was in 2003. 
H. Zijlstra 2003.
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3.3 OP DE LANGE DUUR (DUURZAAMHEID) 
 
3.3.1 RUIMTE 
De oorspronkelijke  ruimtelijke kwaliteiten van het Stationspostkantoor waren, vanuit de 
architectonische uitgangspunten gezien, op enkele ingrepen na, nog volledig aanwezig. De 
veranderingen  die  hadden  plaatsgevonden  werden  bijna  allemaal  in  de  vorm  van 
toevoegingen gepleegd, die in principe weer ongedaan gemaakt zouden kunnen worden. De 
oorspronkelijke  opbouw  van  de  afzonderlijke  gebouwdelen  was  vrijwel  onaangetast 
gehandhaafd  gebleven. Door de  sloop  van  het Briefpostgebouw  in  2003  veranderde de 
situatie. Ik geef hierbij een overzicht van de toegevoegde onderdelen aan het exterieur tot 
2003: 
• Het dakvlak van het lage Briefpostgebouw. 
Dit dakvlak werd voorzien van vele opbouwen voor installatieruimten. De balans tussen de 
oppervlakte  van  het  dakvlak  en  dakopbouwen  is  verstoord.  Het,  door  de  opbouwen 
ingenomen volume, is te groot. Het zou subtieler opgelost kunnen worden, waarbij de kelders 
van het gebouw gebruikt kunnen worden voor installatieruimten óf de machines zouden als 
technische, los toegevoegde, elementen getoond kunnen worden, zonder dat ze door grijze 
dozen worden omhuld. De dakvlakken die  afgedekt werden om  licht  te weren konden 
zondermeer van deze laag worden ontdaan.  
• De perronoverkapping. 
Deze toevoeging was puur functioneel en voor de ruimtebeleving van het gebouw heeft het 
weinig invloed gehad. 
• Het ketelhuis, de koelmachine en de extra schoorsteen op het entreeplein. 
Deze elementen zouden verwijderd kunnen worden. Voor het entreeplein zou het essentieel 
zijn geweest als dit was gebeurd. Het bestaande ketelhuis  in de kelder had dan herzien 
moeten  worden,  de  bestaande  ketels  dienden  vervangen  te  worden  door  nieuwe.  De 
bestaande schoorsteen, met vier gescheiden kanalen, kon dan weer gebruikt worden. De 
koelmachine had verplaatst kunnen worden naar de kelder of, desnoods, naar het dak. 
• De gevel van de kantine op de derde verdieping van het Briefpostgebouw. 
Deze had wederom op de oorspronkelijke terugliggende postie geplaatst kunnen worden om 
het terras en de plasticiteit van de gevel te herstellen. Deze gevel werd aangetast door het 
verplaatsen van de pui. Het trappenhuis dat ervoor werd geplaatst had subtieler uitgewerkt 
kunnen worden, maar verstoorde op zich het beeld in mindere mate. Het was als een extra, 
toegevoegd element leesbaar. 
In het interieur zijn meerdere elementen toegevoegd, die de oorspronkelijke ruimtebeleving 
hebben aangetast. De ingehangen vloeren toonden aan dat er flexibel omgegaan kon worden 
met de grote ruimten en de vrije hoogte ervan. De talloze toiletruimten, garderobes, keukens, 
etc. zouden als service‐eenheden gezien kunnen worden die ook in de toekomst aangepast 
hadden kunnenworden aan de op dat moment geldende behoefte. Het uitvoeren van deze 
elementen in minder ‘duurzame’ materialen als MBI betonsteen en glazenbouwstenen was 
raadzaam  geweest.  Een  oplossing  in  het  materiele  vlak,  die  de  ruimtelijkheid  meer 
gerespecteerd  zou  hebben  had  de  oorspronkelijke  waarden  recht  meer  gedaan.  De 
toegevoegde vloeren in het hoogbouwdeel werden op een dusdanige manier uitgevoerd dat 
ze moeilijk te verwijderen zouden zijn. De sporen van de tijd blijven hier aanwezig. Zou er in 
dit bouwdeel behoefte zijn om op de lagere verdiepingen weer meer hoogte te realiseren, dan 
ligt de oorspronkelijke oplossing als eerste voor de hand en zouden de ruimten van de laag‐ 
en hoogbouw weer op originele en functionele wijze gekoppeld kunnen worden. 
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Ten slotte hadden in de kelders de perron‐ en laad‐ en losvloeren verwijderd worden om een 
vlakke  vloer  te  verkrijgen.  Dit  was  zondermeer  mogelijk,  omdat  deze  elementen 
oorspronkelijk waren toegevoegd aan de hoofddraagconstructie.  
Na de sloop van het Briefpostgebouw in 2003 werd het Pakketpost‐ en Administratiegebouw 
gehandhaafd. Doordat de  kantorenmarkt  in Amsterdam  verzadigd was, mocht  er  geen 
nieuwe  kantoorruimte worden  toegevoegd  aan  de  binnenstad  van Amsterdam  zonder 
verhuurd te zijn.71 De plannen van Van Egeraat werden voorlopig uitgesteld. Zie afbeeldingen 
4.5.161‐163.  
Ter plaatse van het Briefpostgebouw werd in 2003 gestart met uitvoering van de bibliotheek 
naar ontwerp van  J.M.J.  (Jo) Coenen  (1949). Zie afbeeldingen 4.5.158‐160. Het bureau  Jo 
Coenen & Co vestigde zich overigens in het Administratiegebouw. Ook Zwarts & Jansma, die 
de verbouwing voor het Stedelijk Museum uitvoerden van het Pakketpost‐ en Administratie‐
gebouw, vestigden hier hun bureau. 
Bij  deze  regeneratie  van  het  Pakketpost‐  en  Administratiegebouw  speelde  ruimte  een 
belangrijke rol. Aan de buitenzijde werd  in de entreeluifel, buitenom, de entree naar het 
Stedelijk Museum CS gerealiseerd. Zie afbeeldingen 4.5.164, 169 en 177. De ruimten werden 
binnen van overbodige afwerkingen en obstakels ontdaan en zo kaal mogelijk gelaten. De 
rand van het gat in de vloer voor een trap liet men verder onafgewerkt. Zie afbeelding 4.5.172. 
Van eenvoudige materialen werden elementen vervaardigd en toegevoegd. Zie afbeeldingen 
4.5.166‐174 en 176. 
 

 
Afbeelding 4.5.158: de sloop van de spoorbrug die in 1968 voor de extra sporen van het Stationspostkantoor 
was aangelegd. H. Zijlstra 2003. 

                                                           
 
71 ‘Amsterdam weert nieuwe onverhuurde kantoren’, de Volkskrant, 25 september 2003 en ‘Leegstand kantoren naar 
record’, de Volkskrant, 15 november 2003. 
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Afbeelding 4.5.159: de bouwlocatie van de nieuwe bibliotheek naar ontwerp van Jo Coenen gezien vanaf het 
Centraal Station naar het Stationspostkantoor toe. H. Zijlstra 2004. 

 

 
Afbeelding 4.5.160: de bouwlocatie van de nieuwe bibliotheek naar ontwerp van Jo Coenen gezien vanuit het 
Pakketpostgebouw richting het Centraal Station. H. Zijlstra 2004. 
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Afbeelding 4.5.161: een impressie van het geregenereerde administratiegebouw van het voormalige 
Stationspostkantoor volgens het Definitief Ontwerp van Eric van Egeraat.  ‘Kavel 6A Oosterdokseiland’, Erik 
van Egeraat Associated Architects, tekening rendering gevel.  

 

 
Afbeelding 4.5.162: doorsnede A‐A (zie afbeelding 4.5.158) over het tot kantoren verbouwde 
Administratiegebouw volgens het ontwerp van Eric van Egeraat.  ‘Kavel 6A Oosterdokseiland’, Erik van 
Egeraat Associated Architects, tekening A‐6A‐12‐002, 2 september 2002 (voorlopig Definitief Ontwerp). 
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Afbeelding 4.5.163: de plattegrond van de achtste verdieping over het tot kantoren verbouwde 
administratiegebouw volgens het ontwerp van Eric van Egeraat. ‘Kavel 6A Oosterdokseiland’, Erik van 
Egeraat Associated Architects, tekening A‐6A‐11‐011, 2 september 2002 (voorlopig Definitief Ontwerp). 
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Afbeeldingen 4.5.164 en 165: de entree van het Stedelijk Museum CS waarbij in de luifel de entree werd 
gemaakt en het interieur van restaurant ‘11’. H. Zijlstra 2004. 

 
 

 

Afbeelding 4.5.166: de hal van het Stedelijk Museum CS. H. Zijlstra 2004.  

 

 

Afbeelding 4.5.167: een expositieruimte in het Stedelijk Museum CS. H. Zijlstra 2004.  

Afbeelding 4.5.168: de overloop, bovenaan de trap, vanuit de hal in het Stedelijk Museum CS. H. Zijlstra 2004.  

Afbeelding 4.5.169: de entreegang, in de luifel, die aan het gebouw is gehangen voor het toegankelijk maken 
van het Stedelijk Museum CS. H. Zijlstra 2004.  
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Afbeelding 4.5.170: de garderobe in entreehal van het Stedelijk Museum CS waar leidingen ten bate van de 
klimaatinstallaties werden aangebracht. H. Zijlstra 2004. 

 
 

 
Afbeelding 4.5.171: het plafond in restaurant ‘11’ waarbij niets werd afgewerkt. H. Zijlstra 2004. 
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3.3.2 STRUCTUUR 
Ten  aanzien  van  de  structuur  van  het  Stationspostkantoor  werden,  tot  2003,  weinig 
veranderingen doorgevoerd die helemaal niet meer teruggedraaid hadden kunnen worden. In 
de voorgaande paragraaf, ruimte, werden aanbevelingen gedaan om vanuit dat oogpunt de 
pui  van  de  kantine  te  herstellen  en  de  vloeren  in  de  hoogbouw  te  verwijderen.  De 
oorspronkelijke structuur van de gebouwdelen biedt zoveel ruimte dat er, met handhaving 
ervan, zich vele mogelijkheden voor het gebouw aandienden. De structuur  leverde geen 
belemmeringen op bij de regeneratie van het Pakketpost‐ en Administratiegebouw in 2004.  
In het Briefpostgebouw was de maatverdeling gebaseerd op 7,50 meter, waardoor de grote 
ruimten met vrije overspanningen flexibel in te delen waren. Zie afbeelding 4.5.175.  
De bestaande gevelindeling  stond dit ook niet  in de weg.  In het  laagbouwdeel van het 
Pakketpost‐ en Administratiegebouw werden eveneens grote overspanningen gerealiseerd, 
die een flexibel gebruik mogelijk maakt, waardoor een Museum er uit de voeten kon. In de 
hoogbouw gaf de constructie langs de gevels en de dubbele middenkolom bood eveneens 
voldoende indelingsvrijheid. Structureel zijn er weinig ingrepen noodzakelijk gebleken om 
het gebouw bruikbaar te doen zijn voor verschillende functies. Ook in de toekomst zal dit zo 
zijn. Het volume van het resterende gebouw is relatief bescheiden. Ook hadden mijns inziens 
toevoegingen aan het volume van het Briefpostgebouw tot de mogelijkheden kunnen behoren 
om  tot regeneratie over  te gaan, mits het als  interventie duidelijk was vormgegeven met 
respect voor het bestaande. Bij het  slopen van de gebouwdelen diende men  rekening  te 
houden met het drijvende vermogen van het, relatief grote, bouwvolume dat zich  in het 
grondwater bevond. De oorspronkelijke kelders werden dan ook  in de nieuwe plannen 
opgenomen. Er zal altijd weer voldoende gewicht op de bestaande constructie geplaatst 
moeten worden om deze gebouwdelen te kunnen handhaven of anders dienen er ingrijpende 
funderingsaanpassingen te worden uitgevoerd. 
 
3.3.3 MATERIE  
Aan de toepassing van de materialen in het exterieur is weinig af te dingen. De gevels zijn nog 
oorspronkelijk en gaaf aanwezig. Het ontbreken van gevelisolatie kan problemen opleveren 
en zal, gezien de detaillering, aan de binnenzijde opgelost moeten worden. Er is slechts sprake 
van een spouw van 6 centimeter en er is geen ruimte om deze te vergroten. De  natuursteen 
buitenschil zal altijd geventileerd moeten blijven. Zie afbeeldingen 4.5.90 (pagina 58), 4.5.131 
en 132 op pagina 84. De later aangebrachte kitvoegen zouden verwijderd moeten worden. De 
oplossing  voor  thermische  isolatie  zal  gezocht moeten worden  in  een  extra  binnenschil 
waarbij er, in combinatie met de  verwarmingselementen, een integrale oplossing nagestreefd 
kan worden. In de ramen zat oorspronkelijk al isolerend dubbelglas. Een betere isolerende 
versie is in de bestaande kozijnen aan te brengen. De kozijnen zelf zijn nog in een goede staat. 
Indien hier geïsoleerde profielen gewenst zijn, zou binnen de bestaande maatvoering, een 
vervangend profiel gekozen kunnen worden. Op de daken is een extra isolatielaag aan te 
brengen of de bestaande kurklaag, die incidenteel al vervangen is, kan vervangen worden 
door een hoogwaardiger isolerend materiaal. 
In het interieur waren weinig oorspronkelijke materialen meer aanwezig. De voorbeelden uit 
2004 tonen aan dat, door er op een neutrale wijze mee om te gaan, de tijd afleesbaar wordt. Dit 
is als een ‘extra laag’ aanwezig in de (tijdelijk) heringerichte ruimten. 
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3.3.4 VOORZIENINGEN 
Op het voorzieningenniveau lijken, door de tijd heen de meeste veranderingen uitgevoerd te 
zijn. Het is echter mogelijk, binnen de neutrale structuur die het gebouw biedt, en binnen de 
kaders van de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten, de voorzieningen aan te passen 
aan het niveau dat in de toekomst nodig is, waarbij er met respect omgegaan wordt met het 
bestaande gebouw. De extra installatielaag in het Briefpostgebouw, boven de rijbaan, was een 
voorbeeld dat men oorspronkelijk al, structureel, ruimte had toegekend aan de installaties. 
Het als  technische  elementen zichtbaar maken, als  toevoegingen zoals dat  in 2004 werd 
gedaan, is een betere optie dan het krampachtig wegwerken ervan, zoals dat in 1993 werd 
uitgevoerd. Zie afbeeldingen 4.5.171‐174. 
 

          
 
 
 
 
 
 

 

Afbeeldingen 4.5.172‐174: het trapgat werd uit het beton gehakt en niet afgewerkt. De voorzieningen voor de 
luchtbehandelingsinstallatie werden eveneens zo kaal mogelijk uitgevoerd. H. Zijlstra 2004.  
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4  CONCLUSIES 
Haalde  ik,  in  de  inleidende  tekst  van  dit  onderzoek,  al  de  toekomstplannen  aan  voor 
Amsterdam op het Oosterdokseiland, ook bij de conclusies verwijs ik naar zinsneden die ik 
vond  in de bijbehorende publicaties. Deze citaten hebben geen directe betrekking op het 
Stationspostkantoor, waarvan een groot deel inmiddels al is gesloopt, maar stellen wel een   
aantal elementen aan de orde die juist zouden hebben kunnen pleiten voor het herbestemmen 
van het Stationspostkantoor in de binnenstad van Amsterdam.  
Een uitspraak van Gerrit Rietveld uit 1927 geciteerd in het ondernemersplan voor de IJ‐oevers 
in 1993: ʹElke ware schepping (of ze in de vorm van uitvinding, gebouw, schilderij, dans of muziek 
verschijnt) verandert het  inzicht, de eisen en behoeften van de tijd en komt  in botsing met de nog 
heersende eisen en behoeften uit vorige perioden. Een schepping moet dus een plaats veroveren in plaats 
van te beantwoorden aan de geldende eisen en de noodzakelijkheidʹ.72 
Ook in 1998 werden er mooie voorbeelden aangehaald die anders deden vermoeden: ‘Eigenlijk 
zouden we het wel zo willen laten. In en rond de binnenstad worden al zoveel plekken aangeharkt waar 
nieuwe generaties in tijdelijke gebouwen overleven, experimenteren en weer weggaan. Voorbeelden zijn 
de Graansilo, Pakhuis Wilhelmina en Vrieshuis Amerika. De broedplaatsen en rommelzones verdwijnen 
niet, maar schuiven op, onder andere naar het noorden en het westen van de stad. In de Houthaven 
heeft een pophal een verlaten bedrijfspand betrokken. De oude loodsen van defensie aan de Nieuwe Meer 
herbergen nu een complete kunstenaarskolonie. Op Industrieterrein Amstel 2 komt in een leegstaand 
gebouw  een  overdekte  speeltuin.  Dat  zulke  gebouwen  er  staan,  schept  kansen  voor  tijdelijke 
bestemmingen die een gemeentebestuur nooit zou kunnen bedenken.’ 73 
‘……. Wie zal uitmaken hoe deze identiteit eruitziet? Van bovenaf kunnen we bevorderen dat 
aan  identiteit  veel  aandacht wordt  besteed, maar  de  invulling  kan  alleen  gebeuren  door  de 
bewoners zelf. De gemeente verwelkomt dus de ontwikkeling van  institutioneel beheer naar 
zelfbeheer. Wel stelt het karakter van de stad grenzen aan de mogelijkheden daartoe. Zo gedijt 
zelfbeheer  het  beste waar  bewoners  een  langdurige  verbondenheid met  hun woonomgeving 
kunnen ontwikkelen. In de stad is de mobiliteit juist hoog. Aan de andere kant biedt de stad juist 
een gunstig milieu om de keuzevrijheid van bewoners te vergroten door flexibel te bouwen, zodat 
uiteenlopende bestemmingen elkaar kunnen opvolgen. Sommige bestaande gebouwen hebben die 
flexibiliteit al van zichzelf. Hét voorbeeld van flexibel bouwen is natuurlijk de grachtengordel, 
waar wordt gewoond, gewerkt en opnieuw gewoond. Pakhuizen veranderen daar in woningen, 
die misschien over een tijd veranderen in moskeeën en vervolgens in ateliers. We kunnen deze 
trend bevorderen door de stad meer als ʹcascoʹ op te vatten: wat geleverd wordt is de fundering, 
het dak en een mooi ontworpen gevel, die fantastisch veroudert maar in geen twee eeuwen hoeft 
te worden veranderd. Flexibel bouwen is niet goedkoop, maar op lange termijn weer wel. Om 
multifunctioneel  te  zijn,  moet  een  gebouw  een  hoge  vloerbelasting  en  een  grote 
verdiepingshoogte hebben. Maar als het tweehonderd jaar blijft staan, is het per vierkante meter 
zelfs  iets  goedkoper  dan  de  sobere  en  doelmatige woningwetwoningen  die  vijftig  jaar mee 
moesten. Flexibel bouwen is dus niet duur maar duurzaam.’74 
Vervolgens vat ik mijn conclusies samen onder de noemers van de onderzoeksthema’s van 
mijn overkoepelende promotieonderzoek. 

                                                           
 
72 Rijs, J. van, Ondernemersplan Ontwikkeling IJ‐oevers Amsterdam, Amsterdam waterfront, 1993.  
73 Vuijsje, H.  (red.), HUB Amsterdam, Amsterdams  aanzien  in  de  komende  30  jaar, Dienst  Ruimtelijke Ordening 
Amsterdam, 1998, p. 12. 
74 Ibidem, p. 20. 
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Afbeeldingen 4.5.175 en 176: het interieur van de zaal aan de perronzijde van het Briefpostgebouw net voordat 
het gesloopt werd en de trap in het geregenereerde pakketpostgebouw. H. Zijlstra 2003 en 2004. 

 

 

Afbeelding 4.5.177: het Pakketpost‐ en Administratiegebouw van het Stationspostkantoor dat voorlopig 
gehandhaafd bleef en regenereerde in een multifunctioneel gebouw. H. Zijlstra 2004. 
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TECHNO-LOGISCH OBSERVEREN   

 
De techniek speelde op de achtergrond, van het realiseren van het Stationspostkantoor, een 
belangrijke  rol. Merkelbach  stelde zichzelf altijd de  taak om  te bouwen met  ‘hedendaagse 
constructiemethoden en materialen’. 75 Volgens I. van ‘t Klooster kon hieruit de overgang van 
baksteenvullingen naar vliesgevels verklaard worden.76 Ook bij het in 1960 opgeleverde GAK‐
gebouw in Amsterdam, zagen we dat er een technisch inventief gebouw was gerealiseerd, 
waarbij  ieder  onderdeel  gefabriceerd  was  uit  het,  voor  dat  moment,  als  optimaal  in 
aanmerking komende materiaal.  
Door technische inventiviteit was het mogelijk om bij het Stationspostkantoor, binnen de door 
de stedenbouwkundige eisen vastgestelde bouwhoogte, een gebouw te maken met voldoende 
ruimte  voor  het  programma. De  balken,  die minimaal  40 meter moesten  overspannen, 
kwamen boven het dakvlak van het gebouw  te  liggen, zodat er optimaal van de hoogte 
geprofiteerd  kon worden. Dit  had  bovendien  een  fascinerend  beeld  tot  gevolg  van  een 
dakvlak, waarbij  tussen  de  balken  openingen  voor  licht,  installaties  en  de  afvoer  van 
hemelwater mogelijk waren. Ook  de  problemen  voor  het  bouwen  langs  een,  in  functie 
blijvende  spoorlijn  werd  door  een  technisch  vernuftige  oplossing, met  een  bijzondere 
damwand,  opgelost  en  een  speciale  fundering maakte  het mogelijk  op  deze  locatie  in 
Amsterdam een diepe kelder te realiseren.  
Binnen het gebouw was voldoende ruimte voor het doorvoeren van klimaatinstallaties, auto’s 
mensen en vooral van veel post. Omdat vanaf het begin niet vast stond tot welke vorm en 
afmetingen de uiteindelijk uitgewerkte Post‐Mechanisatie‐installatie zou leiden, werden door 
de opdrachtgever alle mogelijkheden opengehouden door extreme eisen neer te leggen. De 
techniek, in de vorm van de draagconstructie werd vervolgens benut voor het maken van 
grote overspanningen, ruime stramienmaten, het overdimensioneren van onderdelen voor het 
ophangen van extra vloeren, de overgang van één middenkolom in het Briefpostgebouw naar 
een  dubbelkolom  structuur  in  de  hoogbouw  erboven  en  de,  van  een  staalconstructie 
voorziene, toplaag met de vrij indeelbare kantine en sportzalen.  
Op het gebied van voorzieningen werden een aantal klimaattechnische installaties toegepast 
die voor die tijd vernieuwend waren: de energiebesparende t.l.‐verlichting naast de grote 
hoeveelheid daglicht, kabelgoten in de vloeren van de kantoorverdiepingen, een volledige 
klimaatinstallatie  (waarbij  de  koeling  middels  een  ‘koudwater  koelinstallatie’  werd 
gerealiseerd), luchttoevoer gecombineerd met buitenlucht, een onderdruk‐situatie door de 
afvoer  van  lucht  (via  een  afzonderlijke  installatieverdieping  boven  de  rijbanen  om 
tochtverschijnselen te voorkomen) en een warmwatervoorziening (die werd verhit door de 
verbranding van afval). Opmerkelijk is bovendien, dat ondanks vele aanpassingen aan de 
klimaatinstallaties,  nog  steeds  één  van  de  oorspronkelijke  verwarmingsketels  in  2003 
functioneerde. De als bouwkundige elementen uitgewerkte servicebalkons, die eveneens 
dienst  deden  als  zonwering,  hadden  een  duurzame  invloed  op  het  te  installeren 
voorzieningenpakket. Daarentegen waren er vele mechanisch aangedreven transportbanden 
noodzakelijk om de post  in het horizontale gebouw  te vervoeren,  in  tegenstelling  tot de 
verticaal (door de zwaartekracht) georganiseerde gebouwen in Rotterdam en Den Haag.  

                                                           
 
75 ‘Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad, (1960)26, p. 585. 
76 I. van ’t Klooster  Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994, 
p. 53. 
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Kortom, de techniek maakte het mogelijk dat het gebouw er in deze vorm kwam te staan en 
dat het tot 2003 optimaal functioneerde. Ook het deel dat na 2004 regenereerde bleef in een 
technisch voldoende staat functioneren.  
De belangrijkste reden om de oorspronkelijke functie naar elders te plaatsen kwam, door het 
besluit dat de post niet meer per trein maar per auto vervoerd ging worden. Hierna viel het 
28.000 m2  grote  terrein  ten  prooi  aan  de  projectontwikkelaars,  die  in  opdracht  van  de 
gemeente Amsterdam, tot intensieve bebouwingsvoorstellen kwamen, waarbij zij ondanks de 
gepropagandeerde wijsheden, over duurzaam hergebruik en zelfbeheer, dit gebouw op deze 
locatie daar niet voor in aanmerking lieten komen.  
Het ‘bouwen’ stond de architecten Merkelbach en Elling tijdens het ontwerpen al voor ogen. 
Zagen we  eerder  dat  Elling,  als  opzichter,  enige  jaren werkte  bij  de  uitvoering  van  de 
Nederlandsche Handelsmaatschappij in dienst van De Bazel, ook Merkelbach was de man van 
de bouwplaats. Cornelis van Eesteren zei over Merkelbach: ‘Het gebouw ontstond in het gesprek 
met  de  klant,  hij  structureerde.  Het  was  niet  een  tekentafelman.  Wel  de  man  van  de 
bouwvergaderingen.’77 Bij het realiseren van het GAK‐gebouw  in Amsterdam organiseerde 
Merkelbach een bijeenkomst in de Opstandingskerk van M.F. Duintjer (1908‐1983), tegenover 
het bouwterrein. ‘Daar kregen de verzamelde bouwvakkers van Merkelbach en andere bij de bouw 
betrokkenen tekst en uitleg met betrekking tot het gebouw dat ze aan het bouwen waren.’ 78 Uit eigen 
ervaring weet ik dat juist dit een prima methode is om de mensen die het werk uitvoeren 
begrip bij te brengen voor de ontwerpuitgangspunten, waardoor ze bewuster het uitvoerende 
werk ter hand nemen.  
In, eigenlijk, het enige architectuurtheoretische geschrift van Elling zelf, namelijk zijn rede bij 
de aanvaarding van het ambt als hoogleraar in Delft, lezen we een interessante verhandeling 
over de ontwikkeling van de techniek in relatie tot architectuur. Hij zette zich hierbij af tegen 
de, volgens hem, ‘nietsheid’ van de architectuur uit de negentiende eeuw en tegen ‘de traditie’:  
‘Dat er duidelijke verschillen zijn, is overigens voor iedereen begrijpelijk. Wanneer wij nu de vraag 
stellen, of in de 19e eeuw een “interne bouwtraditieʺ zich aan de ontwerper als brandend probleem 
opdrong, dan willen wij hiervan de woningen uitsluiten en ons alleen bepalen tot de utiliteitswerken, 
welke door de nieuwe eisen, die de maatschappij stelde, tot ontwikkeling kwamen. Voor zover ik kan 
zien, bestond deze drang alleen op technisch‐constructief gebied; niet direkt op architectonisch gebied. 
Wetenschap en techniek schiepen de mogelijkheid, de nieuwe materialen voor nieuwe constructievormen 
te gebruiken. Hier zou men van een “interne traditieʺ kunnen spreken, die een drang uitoefende, om tot 
nieuwe ongekende mogelijkheden te geraken. Een architectonische “interneʺ traditie ontstond echter pas 
in de 20e eeuw, toen het er om ging de ruimtelijke vormen te scheppen, die voortkwamen uit de nieuwe 
constructiemogelijkheden, en tegelijk voldeden aan het vormgevoel van de moderne mens, die zowél  de 
technische  ontplooiing  als  de  architectonische  vorm  verlangde. Onze  tijd  geeft  door  dit  alles  een 
merkwaardige ontwikkeling te zien. Enerzijds ziet men de samenvatting van onderdelen tot steeds 
grotere gehelen. (Ik herinner U hierbij aan de wooneenheden, de Unitéʹs, van Le Corbusier). Voor zover 
dergelijke wooncomplexen in wezen niets anders zijn dan opeenhoping van woongelegenheid, liggen ze 
nog geheel in het 19e eeuwse vlak. Voor zover in deze kleine woonmaatschappijen gelegenheid wordt 
geboden, om het zakelijke deel van het leven, door samenwerking, zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, 
maar men verder, in gemeenschappelijk beleven, het leven intenser beleven en genieten kan, kunnen zij 
uitdrukking van ónze tijd zijn. Tegenover de onvermijdelijke massaficatie en technificatie staat immers 

                                                           
 
77 Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994, p. 11. 
78 Kloos M. en M. de Maar, ‘Inleiding’,  Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach Architect en Stadsbouwmeester, 
Amsterdam 1994, p. 8. 



                                         PERSOONSREGISTER 109 
 StationsPostkantoor Amsterdam 

 

een geheel ander streven, n.l. om juist deze dingen weliswaar als onontkoombaar, maar, wat hun belang 
betreft, als hoogstens secundair te beschouwen. De opzet is, om alle middelen der techniek te gebruiken, 
ten einde het leven van de enkeling, de man, de vrouw, het kind, zo menselijk mogelijk te maken. 
Reeds in de 19e eeuw, omstreeks 1830 ‐ ́ 40, in de zogenaamde Biedermeiertijd, heeft de architectuur er 
een poos naar gestreefd, de woonhuizen zo geriefelijk, aangenaam en eenvoudig mogelijk te maken, 
daarbij  uitgaande  van  de  mens  en  zijn  dagelijkse  behoeften.  Men  trok  zich  terug  op  het 
huiselijk~gezellige, het kleine en intieme, het menselijk~warme en beslotene. In wezen was echter ook 
dit, hóé stijlvol uitgevoerd, een vlucht voor de zo geheel anders geaarde eisen van de tijd. Wanneer men 
dan ook in ónze tijd ernaar streeft om uit te gaan van de mens zelf, dan is tweeërlei daarmee niet 
bedoeld. Niet  bedoeld  is,  dat men  toegeeft  aan  kleinburgerlijke  geborneerdheid  en  behoefte  aan 
geborgenheid tot iedere prijs. Anderzijds echter ook niet, dat men uit wil gaan van de massamens, 
ofschoon men heden onontkoombaar in massaʹs leeft en er ieder moment van de dag toe behoort. Wel 
echter, dat men uit wil gaan van het diepste wezen van de mens, met zijn behoefte aan licht en lucht, 
aan vrijheid en geluk, aan de mogelijkheid zich ook in de moderne massawereld naar eigen wezen te 
ontplooien. Het gaat dus  om de praktische aanvaarding van massaficatie  en  technificatie, met de 
bedoeling echter om deze dienstbaar  te maken aan de bevrijding van de mens van allerlei soorten 
drukkende last, de omvatting dus tegelijk van het massaal grote en het persoonlijk kleine, van het 
gemeenschappelijke én het individuele, van het technisch volmaakte én de “natuurlijke toestandʺ. Dit 
immers is uitdrukking van 20e eeuws levensgevoel en wijst in de toekomst. Het was juist de tragedie 
van de 19e eeuwse bouwer, dat hij in zo menig opzicht scheef stond tegenover de werkelijkheid van zijn 
tijd en terugkeek naar het verleden. Ook in ónze tijd ontbreekt het niet aan zulk terugkijken náár en 
terugvallen óp oude vormen. Het is in de chaotische verwarring en stijlonzekerheid van onze tijd ook 
begrijpelijk, maar daarom nog niet juist. Welke eisen worden bij dit alles nu aan de ontwerper van onze 
tijd gesteld? Hij kan al deze dingen wéten, hij kan van een en ander volkomen overtuigd zijn, dit helpt 
hem echter niet, wanneer hij een bepaald concreet geval moet oplossen. Hij kan de vlucht in het verleden 
vermijden, maar dat blijft zuiver negatief en helpt hem niet bij het scheppen van nieuwe vormen. 
Hij kán weten (en moet m.i. weten), dat ontwerpen in laatste instantie geen verstandelijk berekenen en 
louter technisch construeren is. Al deze dingen zijn voorwaarden voor het ontwerp, maar nog niet het 
ontwerp zélf. Uit de analyse van de opgave bouwt zich tenslotte, bij wijze van visie, of, als U dit woord 
te groot vindt, bij wijze van juiste kijk op het geval, een plan op, dat enkele kernen bevat, die uitgewerkt 
kunnen worden,  een plan, dat voor  allerlei wijzigingen vatbaar  is,  tot het  in  zijn verhouding  en 
verdeling, zijn ruimtewerking en volume, juist komt te liggen. Dit laatste is een kwestie van intuïtie, de 
neerslag van kennis, ervaring en inzicht. En op dezelfde wijze staat de ontwerper tegenover zijn tijd. 
Hij weet niet zeker, wát waardevol en nieuw is in zijn tijd; misschien houdt hij voor vruchtbaar en naar 
de toekomst wijzend, wat het allang niet meer is. Hij moet telkens opnieuw, intuïtief en onderbewust, 
beslissingen nemen; aannemen en verwerpen. Het is mogelijk, dat hij, scheppend, meebouwt aan een 
traditie, die zich nog ontwikkelt; het is ook mogelijk, dat de traditie allang leeg geworden is. Dán moet 
hij de moed hebben met alle traditie te breken, ja, zelfs zónder traditie te experimenteren en dingen te 
doen, die hij zelf later weer zal verwerpen, omdat zij niets dan voorlopig experiment waren. 
Men kán het verleden niet nabootsen, maar men kan ook de experimentele bouwers niet nabootsen. 
Eigen beslissing en eigen vormgevoel, eigen experiment en eigen uitdrukking van levensgevoel zijn 
vereist. En tegelijk ~ dát  is de spanning van de huidige situatie ~ moet men zich volledig kunnen 
inleven in de eisen, die opdracht en materiaal, techniek en praktische wensen stellen, zodat men zou 
kunnen zeggen, dat het  ideale moderne gebouw het gebouw  is, waaráchter de ontwerper volledig 
verdwijnt, terwijl hij er anderzijds door zijn persoonlijkheid tóch volledig in is.’79 
                                                           
 
79 Elling, J.P., De ontwerper en zijn tijd, intreerede Technische Hogeschool Delft, 1957. 
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Afbeelding 4.5.178: zicht op het Oosterdokseiland vanaf de De Ruyterkade met het Stationspostkantoor (1e 
generatie) in oude glorie. R. Rawi 2002. 

 

 
Afbeelding 4.5.179: zicht op het Oosterdokseiland waarbij het Briefpostgebouw gesloopt is en de rest nog niet 
is volgebouwd. De hoogbouw van het Stationspostkantoor (2e generatie) staat als enige hoge bebouwing aan 
het IJ. H. Zijlstra 2004. 

 

 
Afbeelding 4.5.180: het bouwbord met het aanzicht van het toekomstige Oosterdokseiland met geheel rechts 
het geregenereerde Pakketpostgebouw (3e generatie) volgens van Van Egeraat en in het midden, crème met 
bruin, de inmiddels in aanbouw zijnde bibliotheek naar ontwerp van Jo Coenen & Co. H. Zijlstra 2004.
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 ONDER(ZOEKSGE)WIJS ANALYSEREN  

 
De,  als  beperking  ervaren,  randvoorwaarde  in  het  ontwerpproces  voor  het 
Stationspostkantoor dat, ten behoeve van de Post‐Mechanisatie‐installatie, alles tot aan het 
einde mogelijk moest zijn, had tot gevolg dat er een gebouw ontstond dat van het begin af aan 
flexibel was. Ook bij de  latere veranderingen kon hier gebruik van gemaakt worden. De 
investeringen die bij voorbaat in zowel de ruimte, als de structuur, als de materie, als in de 
voorzieningen waren gedaan, verdiende men  later  terug. Daardoor kon het gebouw, op 
enkele toevoegingen na, in structureel oorspronkelijke staat tot in 2003 gehandhaafd blijven. 
De stedenbouwkundige eisen die aan de locatie werden gesteld, werkten in eerste instantie 
beperkend maar hadden uiteindelijk als resultaat dat er een bijzonder gebouw op deze plek 
werd gerealiseerd en dat de oppervlakte van de locatie optimaal werd benut. De beperking 
leidde  eveneens  tot  een,  in  constructief  opzicht,  interessant  en  innovatief  ontwerp. Een 
gebouw, toegesneden op één opdrachtgever, hoeft dus niet per definitie later beperkend te 
werken op de mogelijkheden binnen het gebouw.80 
De volgende uitgangspunten door Merkelbach vastgesteld bij het GAK gebouw zijn mijns 
inziens  ook van toepassing op het Stationspostkantoor: ‘Wanneer een architect een toelichting 
geeft op het door hem ontworpen bouwwerk, spreekt hij niet alleen over dat bouwwerk maar geeft tevens 
toelichting op zijn architectuuropvatting. Dit geldt des te sterker als ‐ zoals hier het geval  is  ‐ dit 
bouwwerk het laatste werk is dat hij, menselijkerwijs gesproken, ontwerpt, omdat hij dan ook zichzelf 
rekenschap  geeft  van  hetgeen  in  zijn werk  tot  uiting  is  gekomen,  van  de  uitgangspunten  in  de 
architectuur  die  hij  zichzelf  gesteld  heeft.  Een  bouwwerk  als  het  Gemeenschappelijk  Ad‐
ministratiekantoor lijkt mij een juiste toetssteen om na te gaan in hoeverre de gestelde bouwopgave 
verwezenlijkt kan worden binnen het kader van de architectonische uitgangspunten, die de ontwerper 
zichzelve steeds gesteld heeft. Deze uitgangspunten zijn (zo eenvoudig mogelijk gesteld): 
1.  de  architect  heeft  tot  taak,  met  gebruikmaking  van  de  hedendaagse  constructiemethoden  en 
materialen, de passende vorm te geven aan het vervullen van het gestelde doel. 
2. de architect moet in samenwerking met zijn constructeurs en andere adviseurs in het bouwwerk de 
synthese geven van het gehele complex van problemen, die de opgave stelt. 
3. de architect streeft niet naar zelfverwerkelijking in die zin dat hij in het gebouw zijn architectuur 
demonstreert, doch hij streeft naar het vervullen van de opdracht tegen de achtergrond van de plaats 
welke de opgave en het te stichten gebouw in het groter geheel van het hedendaagse leven inneemt’81 
De gegevens die bij het NAi in Rotterdam beschikbaar zijn, maakten een goede analyse op 
technisch niveau mogelijk van het Stationspostkantoor. Mijn Bouwtechnologisch Onderzoek 
stelde ik beschikbaar aan Zwarts & Jansma Architecten en via hen vervolgens aan meerdere 
gebruikers van het huidige Post CS gebouw. 

 

                                                           
 
80 Vergelijk met de uitspraken P.H. Tauber, die juist het te goed ‘bouwen naar opdracht’ later relativeerde omdat 
hijzelf nog met het hergebruik van de gebouwen werd geconfronteerd, Zie deelonderzoek 4.3: Provinciale Bibliotheek  
Leeuwarden, bijlage 2. 
81 ‘Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad, (1960)26, pp. 585‐586. 
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Afbeeldingen 4.5.181 en 182: het onomkeerbare proces van de sloop van het Briefpostgebouw. H. Zijlstra 2003.
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 RE-GENERATIEF CONCLUDEREN  

 
In de hoofdstukken met betrekking tot  ‘de tand des tijds’ en  ‘op de lange duur’ kwamen 
elementen  naar  voren  die  betrekking  hebben  op  de  veranderbaarheid  van  het 
Stationspostkantoor. De techniek en de voorbeeldfunctie van het gebouw bepaalden mede  
hoe er met een gebouw in de toekomst omgegaan kan worden. Het Stationspostkantoor van 
Merkelbach en Elling had volgens mij om bouwtechnische, functionele en programmatische 
redenen, als geheel, prima herbestemd en hergebruikt kunnen worden. Het verkeerde in 2003 
in structureel en in materieel opzicht, wat betreft het exterieur, in een bijzonder goede staat. 
Intern werden de nodige veranderingen uitgevoerd, maar indien wenselijk had het interieur 
in de geest van de oorspronkelijke architect, opnieuw van afwerkingen kunnen worden 
voorzien of, zoals  in het Pakketpostgebouw werd aangetoond, door kaalslag en middels 
toevoegingen gehandhaafd kunnen blijven als een leesbare extra laag. Ook een aangepast 
materiaalgebruik  zou  in  het  interieur  goed  denkbaar  zijn  geweest,  omdat  er  weinig 
oorspronkelijks meer  aanwezig was  en  een  restauratie  op  zich  niet  aan  de  orde  is. De 
eigenheid van het gebouw kon deze mutaties wel aan. De grootste kracht van hergebruik in 
dit gebouw ligt besloten in het feit dat, door de nood geboren, tijdens het ontwerpproces alles 
nog mogelijk moest zijn. Juist daarom is het spijtig te moeten aanzien, dat  juist het meest 
flexibele gebouwdeel, het Briefpostgebouw, gesloopt werd. Zie afbeelding 4.5.175. 
Ook het Pakketpost‐ en Administratiegebouw bood zoveel ruimte dat hergebruik (in 2004) 
uitstekend is gelukt. Hierbij speelde de tijdelijkheid volgens mij een essentiële rol om het 
gebouw met minimale middelen aan te passen en daarmee in zijn waarde te laten waardoor 
de lagen van de tijd overal voelbaar aanwezig lijken te zijn. Zie afbeeldingen 4.5.176 en 177. 
Ten aanzien van het re‐generatief concluderen nog het volgende. Er zou mijns inziens een 
dilemma  ontstaan  als  het  hoogbouwdeel  van  het  Pakketpost‐  en Administratiegebouw 
hergebruikt zou gaan worden als kantoorgebouw; een functie die het oorspronkelijk ook had 
(het Administratiegebouw) en waar het zich prima voor leent. Is het dan nodig dat het plan 
van Van Egeraat wordt uitgevoerd? Volgens mij niet. Waarom er weer één van vele bijmaken? 
Ik denk dat het stempel dat Van Egeraat er op zou willen drukken minder bijzonder zal zijn, 
dan de mogelijkheid die zich nu voor kan doen om het in oude glorie, tussen de nieuwbouw, 
op te nemen. Ook dan is er sprake van een extra laag, in de tijd, op stedenbouwkundig gebied. 
Zie afbeeldingen 4.5.178‐180. 
Verder geef ik hierbij tenslotte het voorbeeld van de Beurs van H.P. Berlage (1856‐1934) in 
Amsterdam.  Door  toedoen  van  Merkelbach  als  Stadsbouwmeester  kon  dit  gebouw 
gehandhaafd blijven. Men overwoog in 1960 te slopen; er is dus niet zoveel nieuws onder de 
zon. 
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Op het moment dat Merkelbach stadsbouwmeester van Amsterdam werd, was er zowel het 
probleem dat er een groot aantal gebouwen leeg stonden in de stad, als dat er vraag naar 
nieuwbouw was:  ‘Naast  grootschalige  veranderingen  die  zich  aandienden waren  er  echter  ook 
ontwikkelingen die ogenschijnlijk minder belangrijk waren maar evenzeer ingrijpend zouden blijken te 
zijn. Er kwamen bijvoorbeeld ‐ juist op het moment dat belangrijke functies een plek in de stad zochten ‐ 
diverse  grote  gebouwen  leeg  te  staan. Om  tot  een  oplossing  voor  dat  probleem  te  komen  richtte 
wethouder G. van  ʹt Hull de Commissie Bestemming Gebouwen  op die  een  lijst van beschikbare 
gebouwen naast een lijst van bestaande behoeften legde. Dankzij die commissie kreeg het voormalige 
Burgerweeshuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal ‐ nadat het nieuwe Burgerweeshuis in gebruik was 
genomen  ‐  een  museumbestemming.’82  Een  prima  initiatief  dat  heden  ten  dage  wederom 
ingevoerd zou kunnen worden.  
Stadsbouwmeester Merkelbach  hield  zich  als  stadsbouwmeester  niet  alleen  bezig  met 
nieuwbouwprojecten, maar ook met hergebruik en herbestemmen van gebouwen; hij noemde 
dit ‘regenereren’. Het voorbeeld, met betrekking tot de Beurs van Berlage, haal ik aan omdat 
dit gebouw om bouwtechnische redenen was afgeschreven en met sloop werd bedreigd, maar 
door toedoen van Merkelbach behouden kon blijven. Merkelbach kwam met een voorstel het 
ingrijpend te verbouwen. Dat voorstel werd evenwel afgeblazen, maar de totale actie had wel 
tot gevolg dat de Beurs bewaard bleef. Onder de titel ‘regeneratie’ schreef M. (Maarten) Kloos 
(1947):‘Het zoekende dat altijd al een kenmerk van Merkelbachs optreden was geweest, was ook te 
herkennen in de manier waarop hij zich als stadsbouwmeester met de stad Amsterdam bezighield. Deze 
komt mooi tot uiting in de lezing “Amsterdam vandaag en morgen” die hij in 1960 voor de algemene 
ledenvergadering van het Verbond van Nederlandse Werkgevers in Amsterdam hield. Merkelbach had 
het graag over “de regeneratie van oude stadskernen” die volgens hem noodzakelijk was. “Ik spreek 
opzettelijk niet van restaureren, maar van regenereren, omdat het niet gaat om het behouden  van een 
vorm alleen, maar ook en vooral om het opnieuw inhoud geven aan deze vorm. De zucht tot behoud en 
tot herstel in de oorspronkelijke vorm alleen kan nooit het inspirerend uitgangspunt vormen van het 
levend houden en opnieuw doen functioneren van de oude stadskernen.” Hij vond dus dat Amsterdam 
geen openluchtmuseum moest worden en dat er geen sprake mocht zijn van behoud om het behouden. 
“Een stadsbeeld dat men handhaaft, om zichzelfs wille, zonder dat men er een nieuwe bestemming aan 
geeft, gaat ten onder, omdat het leven er uit verdwijnt.” Ook de Amsterdamse binnenstad was volgens 
hem  toe aan  een aantal  stedebouwkundige  ingrepen. Hij verdedigde dus de noodzaak van diverse 
wederopbouwplannen die op dat moment op stapel stonden maar waarschuwde tegelijk dat deze “met 
grote omzichtigheid” ter hand genomen moesten worden. Daarmee wierp hij zich op als een verzoener 
tussen  de  “oudheidkundige  verenigingen”  enerzijds  en  de  voorstanders  van  een  grootscheepse 
modernisering van de stad (onder andere op het gebied van het verkeer) anderzijds. Politiek was een 
dergelijke gedachte al verwoord in de eerste “Nota Binnenstad” die Van ʹt Hull in 1955 schreef. Hoe 
Merkelbach  zich  hem  architectonisch  voorstelde  is  het  best  af  te  lezen  aan  het  gebouw  voor  de 
Geïllustreerde Pers uit 1959 dat hij met Mart Stam ontwierp. Wat betreft maat en schaal is het gebouw 
zorgvuldig ingepast in de omgeving, maar zijn identiteit ontleent het vooral aan het compromisloos 
moderne materiaalgebruik’. 83  
 

                                                           
 
82 Kloos M. en M. de Maar, ‘Stadsbouwmeester van Amsterdam’,  Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach 
Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994, p. 55. 
83 Kloos M. en M. de Maar, ‘Stadsbouwmeester van Amsterdam’,  in: Rebel, B. en I. van ’t Klooster e.a., Ben Merkelbach 
Architect en Stadsbouwmeester, Amsterdam 1994, p. 61. Zie ook: Merkelbach, B., ‘Amsterdam vandaag en morgen’,  De 
Groene Amsterdammer, 22 oktober 1960. 
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Vervolgens schreef Kloos onder de titel ‘De Beurs’: Met deze dienst [de dienst der Havens en 
Handelsinrichtingen] moest hij het probleem van de Beurs van Berlage uitvechten, want in de jaren 
vijftig was de beurs nog voor een deel  in gebruik als schippersbeurs. In 1959 werd bekend dat het 
gebouw  scheuren  vertoonde  ten  gevolge  van  verzakkingen. Om  het  gebouw  te  behouden  zou  de 
fundering gedeeltelijk vernieuwd moeten worden, hetgeen een zeer kostbare operatie  inhield. In de 
discussie die daarop ontstond) over de toekomst van het gebouw en de mogelijke functie ervan, tekenden 
zich  drie  uiteenlopende  meningen  af  N.  Snijders,  directeur  van  de  dienst  der  Havens  en 
Handelsinrichtingen, pleitte voor het afbreken van de oude beurs en het op die plek bouwen van een 
modern beursgebouw. Hij vond tegenover zich architect C. Wegener Sleeswijk, die de noodzaak van een 
algehele restauratie en van vernieuwing van de fundering verdedigde. Een enkele verandering van de 
grote zaal zou voor hem aanvaardbaar zijn zolang de uiterlijke vorm van de Beurs maar intact zou 
blijven. Hij vond steun bij Bakema. Merkelbach was van mening dat de Beurs waar nodig gerestaureerd 
moest worden en tevens verbouwd kon worden om te voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Hij 
kreeg  van  B.  en W.  de  opdracht  een  plan  te maken  voor  zowel  een  grondige  restauratie  als  de 
modernisering van het gebouw en kwam niet lang daarna met voorstellen voor technische verbeteringen 
die het mogelijk moesten maken de beurs te behouden. In de grote beurszaal zouden de galerijen moeten 
verdwijnen. Op de eerste verdieping zou de Kamer van Koophandel meer en efficiëntere ruimte krijgen. 
Onder het gebouw stelde hij zich een grote parkeergarage voor honderdvijftig autoʹs voor. Spectaculair 
ogen zelfs vandaag nog de door Merkelbach voorgestelde veranderingen van de westgevel, vooral het tot 
de straat doortrekken van het glas van de boogramen op de bel‐etage, waardoor aan het Damrak lichte 
ruimten kon worden gecreëerd voor showrooms, winkels en cafés. De totale kosten van zijn plan werden 
geschat op vijf á zeven miljoen gulden. Met zijn plan wilde Merkelbach aantonen dat de verbouwing 
van de Beurs architectonisch verantwoord was. Het durven aanpassen van een gebouw aan de eisen van 
de tijd lag volgens hem ook in de lijn van de architectuur van de Beurs, getuige bijvoorbeeld het feit dat 
ook Berlage zelf zich diverse malen met grondige verbouwingen heeft beziggehouden. “Niet de kunst‐
waarde van dit gebouw achtte hij  [Merkelbach] het belangrijkste, maar  eerder zijn betekenis als 
vertolker van het culturele en maatschappelijke  leven van het ogenblik. Hij schroomde echter niet 
constructieve verbouwingsvoorstellen te doen, toen duidelijk werd dat het gebouw voor de hedendaagse 
doeleinden minder bruikbaar was geworden.” Wat Merkelbach wilde was het “opnieuw inhoud geven 
aan een oude vorm, in overeenstemming met de behoeften en eisen van het leven hièr en nù”. Hoewel 
Merkelbachs plan niet  is uitgevoerd heeft hij  ‐ door aan te geven dat zelfs een dermate waardevol 
gebouw niet onschendbaar is ‐ de Beurs gered. Hierdoor kon hij in later jaren er ook nog voor zorgen dat 
het Centrum voor  Industriële Vormgeving, vormgegeven door Rietveld  en hemzelf,  een  tijd  lang 
onderdak vond in het gebouw.’84  

                                                           
 
84 Ibidem, pp. 65‐66 en: Wit, C. de, ‘Merkelbach: sociaal gericht architect’,  het Parool, 18 November 1961. 
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Afbeeldingen 4.5.183 en 184: situatietekening en luchtfoto. De Ingenieur, (1966)49. NAi Archief MELK. 

    

Afbeeldingen 4.5.185‐187: de doorsnede over het lage Briefpostgebouw en over het hoge Pakketpostgebouw 
en de gevel van het Pakketpostgebouw. De Ingenieur, (1966)47 & 49. Het Districtspostkantoor te Amsterdam, 
PTT Amsterdam.  

                                     

Afbeeldingen 4.5.188‐190: exterieur en interieur van het Briefpostgebouw dat in 2003 werd gesloopt. Het 
Districtspostkantoor te Amsterdam, PTT Amsterdam. De Ingenieur, (1966)47. H. Zijlstra 2003. 

 

        

Afbeeldingen 4.5.191‐194: het Briefpostgebouw gesloopt en het Pakketpostgebouw na de regeneratie tot 
Stedelijk Museum en bedrijfsverzamelgebouw in 2004. H. Zijlstra 2003, 2004.
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 SAMENVATTING              (zie afbeeldingen 4.5.182-194) 
 
Context: architecten: B. Merkelbach (1901‐1961) en J.P. Elling (1897‐1962) kregen in 1953 de 
opdracht  om  het  districtspostkantoor  voor  de  gemeente Amsterdam  te  ontwerpen. Na 
verschillende locaties overwogen te hebben in de nabijheid van een treinstation, kwam het 
gebouw op het Stationseiland aan het Oosterdok in het centrum van Amsterdam te liggen. 
Door de eisen vanuit de Welstandscommissie mocht het grootste deel van het gebouw niet 
boven de 16 meter +NAP uitkomen. Het gebouw werd  in  twee delen gesplitst: een  laag 
Briefpostgebouw en een hoog Pakketpost‐ en Administratiegebouw.  
 
Gebouw: het Briefpostgebouw werd in een grote hal ondergebracht die de driehoekige locatie 
geheel vulde. Omdat  tijdens de opdrachtverlening de Post‐Mechanisatie‐systeem nog  in 
onderzoek was, werd een vrije overspanning van 41 meter gerealiseerd. Hierdoor kon ook de 
herinrichting naar aanleiding van het invoeren van de postcode, in Nederland moeiteloos 
worden uitgevoerd in 1980. Het Briefpostgebouw werd als eerste opgeleverd. Het dak van het 
overslaggebouw,  met  een  eigen  perron  langs  de  spoorlijn,  werd  afgedekt  met  de 
karakteristieke ronde betonnen schalen, die ook in het lagere deel van het Pakketpostbouw 
terug komen. De grote hal kreeg sheddaken waardoor er in het gehele gebouw daglicht naar 
binnen  viel.  Later  werden  de  lichtopeningen  voor  een  groot  deel  dicht  gemaakt.  Het 
Briefpostgebouw werd in 2003 gesloopt om plaats te maken voor de bibliotheek naar ontwerp 
van J.M.J. Coenen (1949) in het masterplan van E. van Egeraat (1956). 
Het Pakketpostgebouw werd onder de kantoortoren geschoven. De distributie van post van 
en  naar  de  treinen  en  auto’s  was  bepalend  voor  de  indeling  van  de  gebouwen.  Het 
kantorendeel begon, na een dubbel hoge verdieping, op 22 meter boven de begane grond 
vloer. Ook de kantine/recreatiezaal op het dak kreeg een dubbele hoogte. Doordat er in 2003 
werd besloten de post niet meer per trein door Nederland te distribueren maar per auto kwam 
de  locatie  vrij  om  opgenomen  te  worden  in  de  planvorming  van  de  IJ‐oevers.  Het 
kantorenblok  zou  geheel  ontmanteld  worden  en  opnieuw  als  kantoorgebouw  worden 
bestemd naar ontwerp van Van Egeraat. Omdat de kantorenmarkt in 2004 instortte werd van 
directe planvorming afgezien. Het Pakketpost‐ en Administratiegebouw werd de (tijdelijke) 
locatie voor het Stedelijk Museum; diverse ontwerpers en architectenbureaus (waaronder Jo 
Coenen & Co en Zwarts & Jansma) en kreeg een goed bezocht restaurant ‘11’ op de elfde 
verdieping met zicht op Amsterdam.  
 
Selectie:  postdistributiekantoor  in  de  binnenstad  van  Amsterdam  naar  ontwerp  van 
Merkelbach en Elling; interessante betonconstructies; markant architectonisch beeld; eerste 
deel werd gesloopt; tweede deel werd voorlopig geregenereerd tot multifunctioneel gebouw. 
Het  Stationspostkantoor werd  in het promotieonderzoek geanalyseerd  als gebouw voor 
distributie, verkeer, transport, en civiele werken. 
 
Concluderend: het lage gebouwdeel bood door de onzekerheid van de invulling tijdens het 
ontwerpen ervan een enorme vrije ruimte. Deze ruimte had wellicht in de nieuwe bibliotheek 
opgenomen kunnen worden indien Van Egeraat dit had gewild. De hoogbouw illustreert dat 
spontaan geïnitieerd hergebruik  tot een grote mate van  informeel gebruik en vrijheid en 
populariteit kan leiden, waarbij tijdelijkheid de voorwaarde voor vrijheid is. 
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Figures 4.5.183 en 184: site plan and aerial photograph. De Ingenieur [The Engineer], (1966)49. NAi MELK 
archives. 

    

Afbeeldingen 4.5.185‐187: section through the low‐rise letter post building and the high‐rise parcel post 
building, and the facade of the parcel post building. De Ingenieur, (1966)47 & 49. Het Districtspostkantoor te 
Amsterdam [The Amsterdam district post office], PTT Amsterdam. 

                                     

Figures 4.5.188‐190: exterior and interior of the letter post building demolished in 2003. Het 
Districtspostkantoor te Amsterdam, PTT Amsterdam. De Ingenieur, (1966)47. H. Zijlstra 2003. 

 

        

Figures 4.5.191‐194: demolition of the letter post building, and the parcel post building in use by the Stedelijk 
Museum and various businesses in 2004. H. Zijlstra 2003, 2004
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 SUMMARY                           (see figures: 4.5.183-194) 
 
Context: architects B. Merkelbach (1901‐1961) and J.P. Elling (1897‐1962) were commissioned 
to design the District post office for Amsterdam (Amsterdam Stationspostkantoor) in 1953. 
After considering several locations near the station a site was found on the ‘station island’ at 
the Oosterdok harbour  in  the  centre of Amsterdam. Because of  the  requirements of  the 
planning authorities the height of most of the building was limited to 16 metres above NAP, 
the Dutch national datum. The building was divided into two sections: a low‐rise letter post 
building and a high‐rise building for parcel post and offices.  
 
Building: the letter post building extended across the triangular site. As the mechanical post 
handling system was still being investigated at the time the design was commissioned the 
building was designed with a free span of 41 metres. This also facilitated the rearrangement of 
the systems further to the introduction of the postcode in the Netherlands in 1980. The letter 
post building was completed first. The roof of the transfer building, with its own rail platform, 
was covered by the curved concrete shells typical of this project. The large hall had a saw 
tooth  roof  for day  lighting. Later most of  these windows were  covered. The  letter post 
building was demolished in 2003 to make room for a library designed by J.M.J. Coenen (1949) 
as part of the master plan developed by E. van Egeraat (1956). 
 
The parcel post building was located underneath the office tower. The layout of the buildings 
was determined by the routing of the mail to and from the trains and trucks. The office section 
started above a double‐height floor 22 metres above the ground floor. The staff restaurant and 
recreation room on the roof also had a double height. In 2003 it was decided to distribute all 
mail throughout the Netherlands by road only. As a result the site could be incorporated in 
the plans for the banks of the IJ river. The plan was to strip the high‐rise block and redevelop 
it as offices to van Egeraat’s design. However, as the market for offices collapsed in 2004 the 
plans  were  put  on  hold.  The  parcel  post  and  office  building was  used  as  temporary 
accommodation for the Stedelijk Museum, offices for a range of designers and architectural 
practices (such as Jo Coenen & Co and Zwarts & Jansma) and ‘11’, a popular restaurant on the 
eleventh floor offering a view of Amsterdam.    
 
Selection: post distribution facility in the centre of Amsterdam, designed by Merkelbach and 
Elling; interesting concrete structures; significant architectural interest; first part demolished; 
second  part  regenerated,  at  least  for  the  time  being,  as  a multifunctional  building. The 
Stationspostkantoor was analysed as a building with a distribution function in this study. 
 
Conclusion:  the uncertain  requirements during  the design stage meant  that  the  low‐rise 
section had a huge free span. This space might have been integrated in the new library if van 
Egeraat had opted for this. The high‐rise section demonstrates that spontaneously initiated 
reuse can lead to a high degree of informal reuse, freedom and popularity, where the freedom 
depends on the temporary nature of the use of the building.  
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1 NOTITIE CH. J. F. KARSTEN, MAART 1977 85.  

 

                                                           
 
85 NAi archief KARS. 
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Afbeeldingen 4.5.195‐198: notitie maart 1977 van Ch.F.J. Karsten. NAi archief KARS.
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