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Panorama’s werden meer als volksvermaak gezien dan als echte
kunst – met het panorama van Mesdag als uitzondering.
De bewegende film werd dan ook snel een flinke concurrent

Primeur 1961

De zwevende Levacar
→ Prins
Bernhard
tijdens een
proefrit
met de
Levacar,
die een
halve
millimeter
boven de
grond
zweefde.
FOTO
NATIONAAL
FOTOPERSBUREAU

D

e eenpersoons Levacar
vertoonde grote gelijkenis
met de vliegende auto’s uit
de Amerikaanse tekenﬁlmserie The Jetsons. De uit ﬁberglas
geconstrueerde Levacar, of Levascooter, werd door middel van perslucht op een railsysteem voortbewogen. De Amerikaanse autofabrikant
Ford toonde het eerste prototype op
de 43ste AutoRAI, testbestuurder op

2 februari 1961 was prins Bernhard,
die voorafgaand aan zijn ‘vlucht’ het
nieuwe RAI-gebouw aan het Europaplein had geopend. “Dit gebouw is
een bewijs dat Amsterdam niet bij de
pakken neerzit, maar in vol vertrouwen op de toekomst bouwt,” aldus
Bernhard. De Levacar kon volgens
Ford een topsnelheid halen van 804
kilometer per uur. Die werd in de RAI
niet gehaald; het circuit was te klein.

Amsterdammer 1968
meer als volksvermaak dan als ‘echte’ kunst
werden gezien – met Mesdag als uitzondering.
In 1896 was het panorama nog één keer buitengewoon succesvol: een gezicht op het ijzige
landschap van Nova Zembla, geschilderd door
de Haagse schilder Louis Apol (1850-1936). Hij
was gespecialiseerd in winterlandschappen en
werd daarom in 1880 gevraagd mee te gaan op
een van de expedities van het zeilschip Willem
Barentsz. Men ging op weg om in het poolgebied
de Nederlandse vlag te laten zien, wetenschappelijk onderzoek te doen en monumenten te
plaatsen op ooit door Nederlanders ontdekte
plekken.

Laatste voorstelling
Hoewel de Willem Barentsz door slecht weer en
tegenslag het Behouden Huys nooit heeft bereikt, maakte Apol er een pakkend schouwspel
van, dat een kolossaal publiekssucces werd. In
Het Nieuws van den Dag van 31 juli verscheen
een uitgebreide recensie van kunstcriticus
Anton Loﬀelt: ‘Ik erken reeds dadelijk, dat dit
schijnbaar mijlen uitgestrekte natuurtafereel
een diepen indruk op mij gemaakt heeft.’

Op 29 april 1897 brachten koningin-regentes
Emma en koningin Wilhelmina een bezoek aan
het Panoramagebouw. Na dit hoogtepunt raakte
de attractie geleidelijk ﬁnancieel in de problemen. Wanneer het panorama van Apol werd
verwijderd, is onbekend, net zoals wat er daarna
mee gebeurde. Het enige wat rest zijn foto’s,
destijds aangeboden aan de twee koninginnen,
en de talrijke schetsen die Apol maakte.
Het gebouw bleef nog open tot 1 oktober 1928
met het panorama De intocht van Jezus. Daarna
kwam het leeg te staan. De sloop, ten slotte, op 15
oktober 1935, was spectaculair. Met een grote
klap stortte de koepel van het imposante
gebouw naar beneden. Omwonenden was
gevraagd niet voor de ramen te gaan staan, de
bewoners van het nabijgelegen Sint Jacobsgesticht waren tijdelijk elders ondergebracht.
Het Algemeen Handelsblad schreef: ‘De laatste
voorstelling was een succes.’
Dit is een ingekorte bewerking van het artikel uit het
nieuwe nummer van ‘Ons Amsterdam’. In Panorama
Mesdag in Den Haag is t/m 1 maart de tentoonstelling ‘Louis Apol op Nova Zembla’ te zien.

Bang voor het Songfestival

N

a veel wikken en wegen
ziet Tante Leen op
2 februari 1968 af van
deelname aan
het Eurovisie Songfestival. De Paroolverslaggever die belt voor een
interview, krijgt vooral
inzicht in haar bomvolle agenda: “Schat,
daar heb ik geen tijd
voor. Vanochtend heb ik
de werkster, vanmiddag
ga ik met de kinderen naar
een caravanshow. Vanavond
neemt mijn man een paar mensen
van Ajax mee te eten. Hoe mijn fans

dan moeten weten waarom ik niet
meedoe? Nou, dan maak je er toch
wat van! Daar zijn jullie journalisten toch goed in?”
Na wat doorvragen blijkt
de populaire zangeres te
zijn overvallen door
podiumangst. “Ik heb
nooit iets geleerd, ken
geen muziek lezen en
geen Engels. Als ik win,
moet ik ook nog naar
Engeland.”

→ Helena Kok-Polder, alias Tante
Leen, in 1968. FOTO ANP KIPPA

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we voor de
Nieuwe Keizersgracht 58. Het voormalige woonhuis van koopman en
gemeenteraadslid Simon Wolﬀ
Josephus Jitta (1818-1897) was tijdens
de bezetting het hoofdkantoor van de
Joodse Raad. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is
Jan Trooster. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Spoken
In 1935, zeven jaar na sluiting,
spookte het in het leegstaande
Panoramagebouw. Een agent
had het zelf waargenomen:
witte schimmen, soms een
lichtschijnsel, krijsende, krakende en huilende geluiden.
Hij betrad het gebouw met een
voor de zekerheid opgeroepen
collega en zag een dertigtal
in witte gewaden gehulde
gestalten rondom een kampvuur. Zij gingen er vandoor
zodra ze de politie zagen en
vluchtten naar de nok van het
gebouw. Daar werden ze ontmaskerd: het bleek om schooljongens te gaan.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

