
Schilderij Escher verhuist naar Schiphol 
 
TNT Persbericht 2 januari 2008  
 
Het schilderij 'Metamorphose' van de bekende graficus M.C. Escher verhuist vanuit het Haagsche 
hoofdpostkantoor aan het Kerkplein naar de nationale luchthaven Schiphol. Het 48 meter lange 
schilderij wordt tentoongesteld op Amsterdam Airport Schiphol in Lounge 4, achter de 
paspoortcontrole.  
In januari 2008 start de ombouw van het postkantoor aan het Kerkplein naar een nieuwe TNT 
Postwinkel. Het vloeroppervlak wordt hierdoor met de helft verkleind zodat er geen plaats meer is voor 
het kunstwerk. Het schilderij is door TNT Post in langdurige bruikleen gegeven aan Schiphol. 
M.C. Escher maakte het schilderij in 1968 in opdracht van de toenmalige PTT. Het toont in elkaar 
overvloeiende kleuren (rood, groen, zwart en wit) en motieven van vogels in vissen, van stad in 
schaakbord, paarden, galjoenen, bijen en salamanders. 
Voor de verhuizing naar Schiphol wordt het schilderij gedemonteerd in zes stukken van elk acht meter. 
De demontage en de verhuizing van het schilderij vindt plaats in de tweede of derde week van januari. 
Vervolgens wordt het over de weg naar Schiphol verplaatst en in Lounge 4 weer aan elkaar 
gemonteerd. 
Het is niet de eerste keer dat het schilderij wordt gedemonteerd. Voor de verbouwing van het 
postkantoor in 1990 moest het schilderij gedeeltelijk worden verwijderd. In 1997 werd het doek 
opnieuw van vorm veranderd door een nieuwe indeling van het postkantoor. 
"We zijn trots dat een werk van een van de beroemdste Nederlandse grafici op Schiphol komt te 
hangen. Juist op zo'n internationale locatie als Schiphol kunnen we ons onderscheiden door plaats te 
bieden aan 'Dutch Design'. We zijn zeer verheugd om Metamorphose voor alle passagiers 
toegankelijk te maken, aldus Gerlach Cerfontaine, President & CEO." 
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TNT Post terug op het Kerkplein  
Persbericht 24 april 2008  
 
Op zaterdag 26 april a.s. wordt het TNT Postkantoor aan het Kerkplein in Den Haag geopend. 
Het nieuwe TNT Postkantoor is exclusief gericht op postzaken en is ontwikkeld om in te 
spelen op de veranderende wens van klanten in grote steden. Zo kent de nieuwe winkel 
ruimere openingstijden, mogelijkheid tot zelfbediening en vindt de klant alles op het gebied 
van postverzending onder één dak. In Nijmegen en Rotterdam werden de eerste twee TNT 
Postkantoren geopend. De winkel vormt de derde in een reeks van tien winkels waarin een 
apart assortiment voor postzaken wordt aangeboden.  
 
Uitbreiding aantal dienstverleningspunten  
De opening van deze winkel past in de aankondiging van TNT Post en de Postbank om zich te gaan 
richten op eigen verkooppunten voor post- en bankzaken en de dienstverlening van de 
hoofdpostkantoren te verplaatsen naar eigen TNT Post en Postbank locaties. Yme Pasma, directeur 
Retail van TNT Post: "We gaan onze dienstverlening de komende jaren fors uitbreiden. Niet alleen door 
nog zeven andere eigen winkels, zoals op het Kerkplein te openen, maar juist door het aantal TNT 
Postkantoren in winkels met 750 uit te breiden tot in totaal 2600". 
 
Openingstijden  
Klanten kunnen in het TNT Postkantoor terecht voor advies over al hun postzaken, maar ook voor het 
inpakken en verzenden van een pakje. Daarnaast kunnen klanten gemakkelijk kennis maken met 
nieuwe producten van TNT Post. Zo kan de klant hier bijvoorbeeld terecht voor het printen van zelf 
ontworpen wenskaarten of postzegels met een foto erop. Het TNT Postkantoor aan het Kerkplein is 
geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur - 18.30 uur, op donderdagavond tot 21.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 uur - 17.00 uur. 
             
Over TNT Post 
TNT Post verwerkt dagelijks 16 miljoen poststukken (waarvan 350.000 pakketten) met ruim 7,6 miljoen 
bestemmingen in Nederland. Het bedrijf verbreedt daarnaast zijn horizon internationaal door middel van 
acquisities in Europa en Azië. Van groeiend belang zijn diensten die elektronische data omzetten in 
fysieke post. TNT Post is in de eerste plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport 
en aflevering van brieven en pakketten. Daarnaast is de onderneming gespecialiseerd in data- en 
documentdiensten, direct mail, e-commerce en internationale post. TNT Post heeft zo'n 58.000 mensen 
in dienst in Nederland. De omzet over de eerste helft van 2007 bedroeg 2,081 miljard euro. TNT Post is 
onderdeel van TNT N.V. TNT is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als 
onderneming en heeft partnerschappen gevormd met het World Food Programme en het 
Milieuprogramma van de Verenigde Naties om wereldwijd tegen honger en milieuvervuiling te strijden. 
 




