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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1985

De eerste Prinses Carnaval

‘Het lijkt wel een snel-
buffet voor haastige
bibliofielen en kran-
tenlezers,’ aldus Het

Parool in het najaar van 1969 over het
op het Spui geopende Athenaeum
Nieuwscentrum – een idee van Ko
van Leest, sinds 1946 boekverkoper
van de naastliggende Boekhandel
Athenaeum. “In tegenstelling tot
doorsnee boekhandels willen wij de

informatie die dagelijks van de per-
sen rolt, op een actieve dynamische
wijze aan de consument doorgeven,”
aldus Van Leest, die via een micro-
foon de klanten wijst op curieuze
nieuwe uitgaven. Ook een noviteit:
de tv-schermen. “Onze rijke collectie
kan worden toegespitst op plaatsen
en instanties die in het nieuws zijn.
Als Ajax in Liverpool speelt, liggen
hier kranten uit Liverpool.” 

‘Zeg eens A, van Alaaf!”
roept Carry Tefsen,
Mien Dobbelsteen
uit de populai-

re tv-serie Zeg’ns Aaa!, in
de Heinekenbrouwerij
aan de Stadhouderska-
de, waar de Amster-
damse actrice op de
elfde van de elfde van
1985 wordt uitgeroepen
tot Prinses Carry I. Tij-
dens het ‘Protocol Specta-
culair’ bezwijkt ze bijna
onder haar immense kroon, geïn-
spireerd op de Keizerskroon van de
Westertoren. “Ik wou dat ik die pet

kwijt was,” verzucht ze. Op de zater-
dagen tussen kroning en carnaval

wacht een reeks bezoeken aan
Amsterdamse carnavals -

verenigingen. ‘Nooit had
ik geweten hoeveel car-
navalsverenigingen er
in Amsterdam waren,
geloof me dat waren er
echt heel veel,’ schrijft

ze in haar vorig jaar ver-
schenen autobiografie.

‘Maar ik was wel de eerste
Prinses Carnaval van de stad!’

Amsterdam zit vol verborgen
geschiedenis. We rijden,
fietsen of lopen er dagelijks
langs. Maar hoe goed ken-

nen we de stad? Vorige week stonden
we voor de Recht Boomssloot 42 met
de in 1971 geplaatste gevelsteen van
een dichtgespijkerde woning, een
verwijzing naar de sloop in de Lasta-
ge en Nieuwmarktbuurt voor de aan-
leg van de metro. Winnaar van een
jaarabonnement op het maandblad
Ons Amsterdam is Heleen Schreuder.
Waar zijn we deze week? Inzendingen
voor maandagmiddag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl.

Opgelucht meldden de verslaggevers ‘dat men in het vredige
Watergraafsmeer geen atoombommen gaat maken’ 

De pers mocht in november 1949 komen kijken naar het synchrocyclotron 

bouwen ontstaan, waar nieuwkomers niet mak-
kelijk de weg konden vinden, maar waar het ook
geen probleem was als er ergens een gat moest
worden geboord of een muurtje verplaatst. De
Amsterdamse Philipsvestiging was niet gebon-
den aan de stijve procedures van het moeder -
bedrijf in Brabant. ’s Avonds doorwerken en het
initiatief nemen waren in Amsterdam geen pro-
bleem. Zo kreeg een smid uit de Dapperstraat
opdracht een ijzeren afschermkooi te maken.
Hij wilde handje contantje, wat volgens de Phi-
lipsprocedures absoluut niet kon. De Amster-
dammers betaalden hem uit hun ‘wel-en-wee-
potje’.  

Industriebelangen
Philips bouwde in samenwerking met het on-
derzoekslaboratorium in Amsterdam meerdere
synchrocyclotrons. Bijvoorbeeld een voor de
Nobelprijswinnaar Irène Joliot-Curie, de doch-
ter van het legendarische echtpaar Pierre en
Marie Curie. Zij bezocht Eindhoven om de de-
tails te bespreken, maar overleed kort daarna, in
maart 1956. 

In 1975 richtten de FOM, het IKO en drie uni-
versiteiten (UvA, VU en de Katholieke Universi-
teit Nijmegen) het Nationaal Instituut voor
Kernfysica en Hoge-Energiefysica (NIKHEF)
op. De activiteiten van het IKO (en ook het Ne-
derlandse werk voor het Europese CERN)
 werden erin ondergebracht. Philips zag in het
NIKHEF geen industriebelangen, sloot in 1978
het synchrocyclotron en beëindigde twee jaar
later de samenwerking met het IKO. 

→ Athenaeum in 1966, nog zonder apart Nieuwscentrum.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Carry Tefsen kreeg 11 november
een immense kroon. FOTO HET PAROOL

Na de sluiting van het synchrocy-
clotron keerde Philips in 1997
terug in Amsterdam. Niet met een
laboratorium, maar met het hoofd-
kantoor. Eindhoven was in rep en
roer,maar in zekere zin was het
een soort thuiskomst. De oor-
sprong van Philips ligt in Amster -
dam. Lang geleden was op Heren-
gracht 220 door de scheikundig
technoloog Jan Jacob Reesse en
zijn vriend Gerard Philips een eigen
methode ontwikkeld voor de ver-
vaardiging van gloeilampen.
Reesse stapte uit de samenwer-
king; Philips begon in 1891 aan de
Emmalaan in Eindhoven met zijn
vader, de firma Philips & Co, in
‘kooldraadgloeilampen en andere
elektro-technische artikelen’. 

Gloeilamp


