
 
 

  
 

Afscheid van het postkantoor 

 
Jarenlang hebben ze gestreden voor een volwaardig postkantoor, een 
kantoor dat uitstraling had en dat paste bij een serieuze marktstad als 
Purmerend. In Loont den bode is die strijd beschreven en ook het resultaat: 
een monumentaal gebouw op de Herengracht. Het heeft van 1912 tot 1963 
dienst gedaan en onze oud-penningmeester Nico ter Hofstede kan er nog 
mooie verhalen over vertellen. Tegenwoordig doet het dienst als Chinees 
restaurant. 
 

 
 
In 1963 besloot men tot een grondige verbouwing van het postkantoor, 
maar toen men daarmee eenmaal begonnen was, werd al snel duidelijk dat 
sloop meer aan de orde was dan renovatie. Het postkantoor werd verkocht 
aan het Liduina-ziekenhuis en de PTT ging op zoek naar een nieuwe 
locatie. Al die tijd (uiteindelijk bijna tien jaar lang) was het postkantoor 
‘tijdelijk’gehuisvest in aantal prefab-noodgebouwen bij het treinstation. De 
nieuwe locatie werd gevonden in de hoek Hoornselaan/ Gedempte Where.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 84 



 
 
Op 14 april 1972 werd het nieuwe postkantoor officieel en feestelijk 
geopend. Er werd zelfs een speciaal stempel uitgebracht, één van de 
weinige speciale stempels uit de 
Purmerendse postgeschiedenis:  
 
 
 
 
 
In de krant werd de ruime opzet en moderne 
uitstraling van het gebouw uitgebreid 
geprezen, maar toch bleek het al spoedig te 
klein door de uitbreiding van de stad en van 
de postale dienstverlening. In 1984 begon 
een verbouwing die een jaar in beslag nam. 
Daarna zouden nog met enige regelmaat verbouwingen volgen die steeds 
nodig werden geacht om aan de nieuwe postale eisen van de tijd te 
voldoen. 
 
En nu is het afgelopen. Het postkantoor aan de Hoornselaan wordt 
gesloten, het gebouw verkocht. De sluiting is er één in een reeks van vele. 
Op vele plaatsen in Nederland heft TNT Post zijn kantoren op. Daarbij gaan 
honderden banen verloren en zullen vele medewerkers naar een andere 
betrekking moeten omzien. Frans Hermse schreef daarover in het 
november-nummer van het Maandblad Filatelie: “Het zal wennen zijn, maar 



als de plannen van TNT Post en de Postbank doorgaan – en waarom zou 
dat niet het geval zijn- zullen binnen vijf jaar alle Nederlandse postkantoren 
worden gesloten. (…) Het postkantoor is al vele generaties een vaste 
waarde in het stads- en dorpsbeeld. Meestal zijn het markante gebouwen 
in het centrum van de plaats, vergelijkbaar met een gemeentehuis. De 
bewoners zullen deze vaste richtpunten gaan missen. Maar helaas: alles 
wordt tegenwoordig opgeofferd aan de marktwerking en met grote, 
markante gebouwen is geen winst te behalen. Gezien hun centrale ligging 
zullen ze wel aardig wat opbrengen en zal er wel een andere meer 
rendabele bestemming voor worden gevonden.” 
 

 
 
 
Bezuinigingen, efficiency, daar gaat het natuurlijk om. Voor het geld moet 
veel moois wijken en worden veel mensen ontslagen. Dat doet pijn. 
Voortaan zullen we voor onze postzaken naar de Bruna of de supermarkt 
moeten. Purmerend wordt een stad zonder postkantoor, Nederland een 
land zonder postkantoren. Alleen de herinneringen blijven. De kleine en de 
grote zaken, we doen ze niet langer op het postkantoor.  
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