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‘Al dreigde ik Koning ermede het aan zijnen vrouw en mijn
patroon te zullen zeggen, het hielp niets’
De toen 22-jarige Nelly maakte circa honderd jaar geleden melding van seksueel wangedrag in het Rijks

Primeur 1969

Altijd een taxicheque in huis
→ Taxichauffeur
in 1967.
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‘A

msterdam heeft een
wereldprimeur!’ jubelt de
Amsterdamse Taxi
Centrale (ATC) in een
advertentie in Het Parool van
21 november 1969. ‘Wij hebben een
uniek en wereldnieuw plan opgezet,
dat met ingang van 1 december in uitvoering wordt gebracht: gratis rijden
met taxicheques!’ De deelnemende
winkels in de Amsterdamse binnenstad, ‘herkenbaar aan het oranje
embleem’, gaan hun klanten bij aankopen trakteren op een taxicheque.
De grootte van de cheque is afhanke-

lijk van het bestede bedrag, en verschilt per winkel. ‘Bij het kopen van
een klosje garen bijvoorbeeld kan
niemand een gratis taxirit verwachten,’ waarschuwt de ATC.
De winkeliers in het centrum hebben het zwaar door het gebrek aan
parkeerplaatsen en verhuizingen
van bedrijven naar de buitenwijken.
De ATC wil het imago van de Amsterdamse taxi verbeteren.
De bonboekjes zijn ook bij de taxicentrale te koop: ‘Gastvrije mensen
hebben altijd een taxicheque
in huis.’

Amsterdammer 1994

Aanslag op Rob Scholte

A

ls kunstenaar Rob Scholte
(36) op 24 november 1994
in zijn nieuwe BMW
van huis vertrekt
in de Eerste Laurierdwarsstraat, klinkt een
luide explosie. Scholte
wordt zwaargewond
overgebracht naar het
VU-ziekenhuis, waar
zijn beide benen worden afgezet. Zijn vrouw
Micky Hoogendijk, die
ook in de auto zit, raakt licht
gewond. “De hele straat was
opeens donker van de rook,” aldus
een buurman. Als later die ochtend

een slagpin van een handgranaat
wordt gevonden, gaan in het Amsterdamse kunstwereldje geruchten
over een drugsgerelateerde
aanslag. Galeriehouder
Rob Malasch houdt het
op wraak van een kunstenaar, jaloers op de
internationale roem
van Scholte. “Maar dit
is geen steen door een
ruit. Dit is niet Amsterdams! Dit is Italië, dit is
maﬃa!”

→ Rob Scholte in 2005.
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Zoekplaatje

Wat weet u van de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, ﬁetsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week stonden we op
perron 2B van het Centraal Station.
En wel voor de 360 kilo zware rode
gietijzeren brievenbus uit vervlogen
tijden, waarvan er rond 1930 nog 1863
stuks in Nederland stonden.
Winnaar van een jaarabonnement
op Ons Amsterdam is Simone Bosboom. Welke plek zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

→ Drie vrouwen
deden hun beklag
over dezelfde
medewerker.

Deliana Hagens
Deliana Hagens trad
vier jaar na de aanranding in het huwelijk. Nog geen maand
later vertrok ze met
de 44-jarige timmerman en beeldhouwer Martinus
Kroese en hun 14jarige, geadopteerde
zoon op de Nieuw
Amsterdam naar

Amerika. In het
scheepsmanifest
van 12 maart 1924
staat vermeld dat
Deliana blond haar
heeft en blauwe
ogen. Ook hun adres
in Brooklyn, New
York is ingevuld: St.
John’s Place 764, in
een vriendelijk
buurtje met lage,

Hollands aandoende
huizen. In 1941 verhuisde ze naar Lake
Worth in Florida.
Daar overleed ‘mrs.
Johanna D. Kroese’ in
augustus 1951. Ze
was volgens de
plaatselijke pers
‘born in Amsterdam
Holland, but an American citizen’.
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