
Phila-Bergères

Op zaterdag 2 juli 1955 vond in de toenmalige Jubileumhal aan de Frederiklaan een grote 
Nat.Lab.-kermis plaats. De aanleiding was de opening van een nieuwe vleugel en nieuwe 
collegezaal aan het Nat.Lab. door minister Cals en het eerder plaatsgehad hebbende veertigjarig 
jubileum van het lab (zie het boekje Veertig jaren Research). Op die zaterdag eindigde de 
werktijd om half 11. De plechtigheid van de opening begon om 11 uur en was via een 
televisierapportage te volgen voor hen voor wie geen plaats was in de collegezaal.  
De kermis was genaamd Phila-Bergères. Ze was bedoeld voor alle Nat.Lab.-medewerkers en hun 
partners. De kermis begon om 17 uur en werd gesloten om 3 uur ’s nachts. Het was een groot 
succes, er waren ongeveer 2800 gasten. Maanden van voorbereiding waren eraan vooraf gegaan. 
Allerlei spellen en activiteiten waren bedacht, de Nat.Lab.-harmonie speelde en er was een 
dansorkest. 
G. Diemer had de leiding van het geheel. Veel groepen uit de Research en de Diensten hadden een 
kraampje met een spel. Wij van de Magnetische groep (zie ook onder dit artikel) hadden twee 
inzendingen: een voetbalspel met magneten en een molen met een magneet die je steeds op het 
juiste moment een zetje gaf door met een seinsleutel heel even stroom door een spoel aan te 
zetten. Alle evenementen hadden een naam en de standhouders en groepsleiders hadden fancy 
namen. Diemer was Remedi, Wijn was Bier en Smit was Aambeeld (Smit en Wijn waren mijn 
groepsleiders na het vertrek van Rathenau in 1953). Anderen waren: Haantjes/Kipjes, Teer/Pek, 
Jonker/Freule, Jacobs/Neenhoofds, vdWilligen/vdMoetstaan, Alings/Eregs, 
vdNieuwenhof/Ouwentuin, Klaas Kompaan/Piraat van Oostzaan, Ittman/Ittkerel, vdHouven van 
Oordt/ vd Grijpplas van Streek en vele anderen. Er was een feestboekje met het programma en 
andere wetenswaardigheden. Twee uitgaven daarvan zijn ook op deze website te vinden. 
Na afloop verscheen ook een artikel in Philips Technisch Tijdschrift met allerlei bijzonderheden, 
geschreven door G. Remedi. Ook dit artikel kun je op de website lezen. Daarin staan een paar 
bijzondere spellen uitgelegd. Destijds werkte op het lab een heel knappe receptioniste met de 
achternaam Plug. Op de kermis stond ook Simon, de IJzeren Tollenaar, een sex-appealmeter. Als 
eenheid van sex-appeal was de miniplug ingevoerd. Hoe die waarde gemeten werd, kan ik mij 
niet herinneren. 
Er was ook een dansvloer aangelegd met waterglas (natriumsilicaat) dat op de grond was 
gesmeerd en van tijd tot tijd was er gelegenheid tot dansen.
Zoals ik ook in mijn herinneringen al zei, was er vroeger op het lab ruimte voor spel. Die 
gezellige tijd is definitief voorbij. In het interview met Jap Goedbloed in het ED van 3 september 
2014 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Nat.Lab. (zie elders op deze site) zegt 
een woordvoerder van Philips dan ook: tegenwoordig werken we gewoon door. 


