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De militaire dienst haalde aanvankelijk een streep door de wielerambities van Peter Post. Bij het afzwaaien uit de kazernekeuken
woog hij ruim 100 kilo en legde hij zich neer bij een leven als slager

Primeur 1908

Kleurenfotografie

→ Autochrome-opname van de zitkamer van Jan Zeegers’ woning op
de Brouwersgracht (1908). FOTO JAN ZEEGERS/STADSARCHIEF

D

e Franse gebroeders
August en Louis Lumière,
de ‘vaders van de cinema’,
ontwikkelden in 1907 ook
een procedé voor het maken van
kleurenfoto’s. Met gebruik van hun
speciale autochroomglasplaten konden glasdia’s in kleur worden
gemaakt. Die konden alleen tegen
het licht of met een toverlantaarn
worden bekeken, afdrukken konden

er nog niet van worden gemaakt. De
welgestelde Amsterdamse textielagent en amateurfotograaf Jan Zeegers (1872-1937) was een van de eersten in Nederland die met kleur
experimenteerden. Voor een geslaagde kleurenopname was een extreem
lange sluitertijd vereist, stillevens
waren daarom populair. Het Stadsarchief bezit maar liefst tachtig autochromen van Zeegers.

Amsterdammer 1963

Een volkomen verrassing

‘D

it is de grootste brand
in de stad van na de
oorlog. Een volkomen en
onaangename verrassing.” Brandweercommandant P.A. Riedel
lijkt er beduusd van als
op maandag 21 januari
1963 drie tegen elkaar
gebouwde bedrijfspanden tussen de Spuistraat en het Singel in
vlammen opgaan: de ﬁrma
Wester (groothandel in rijwiel en
bromﬁetsonderdelen), confectiebedrijf Weco en advertentiebureau

Poen. Op het hoogtepunt van de
brand laat Riedel veertig vrije brandweermannen met taxi’s van huis
halen. Toch weet de brandweer niet te voorkomen
dat ook een belendend
woonhuis aan het Singel wordt verwoest.
Een paar dagen later
richt een grote brand in
de Warmoesstraat forse
schade aan in de eeuwenoude pakhuizen Oost
Friesland en De Eenhoorn.

→ Brandweercommandant
P.A. Riedel. FOTO NATIONAAL ARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
→ Peter Post
tijdens de
eerste etappe
van de Tour de
France van
1965.
FOTO ERIC KOCH/
NATIONAAL
ARCHIEF

lingcentrum in 1973 in vlammen was opgegaan,
polste de Engelse ﬁetsfabrikant Raleigh hem
voor het opzetten van een wielerploeg.

Ziekte van Kahler
Na het Raleightijdperk boekte Post nog successen als ploegleider van Panasonic en zelfs
met het Frans-Belgische vehikel HistorNovemail. Toen die laatste ploeg bij het uitblijven van een nieuwe sponsor stopte, kroop
Post eindelijk weer zelf op de ﬁets. Op zijn
polderrondjes had hij vooral oog voor de koeien:

“Ik blijf een slagerszoon.”
Op een van die ﬁetstochtjes vloeide plotseling
alle kracht weg uit een van zijn benen. De diagnose kwam hard aan: de ziekte van Kahler ofwel beenmergkanker. Het was de latere in het
VU-ziekenhuis geconstateerde darmkanker die
hem deﬁnitief uit de koers nam. Post overleed
op 12 januari 2011, thuis in Amstelveen, in het
huis waar hij zo hard voor had geﬁetst.
Dit is een ingekorte aflevering uit de portrettenserie
Markante Amsterdammers van Ons Amsterdam.

A

msterdam zit vol
verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week zochten we de
gevelsteen D’Vogelstruis op
het voormalige badhuis op
de Nieuwe Uilenburgerstraat 114, oorspronkelijk in
1742 door kruidenier Christoﬀel Andriesz aangebracht
op de gevel van Batavierstraat 26-28.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Lydian Eijsbouts
uit Amsterdam. Welke plek met his-

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

torie zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl.
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