Amsterdammers met een kleine beurs konden
voor legpuzzels terecht bij diverse uitleencentrales;
de laatste heeft het tot 2000 volgehouden
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Gratis bijbels

→ Puzzel met de naakte Phil Bloom bij het
Lieverdje (links). Een ‘mobilisatiepuzzel’
met een tekening van Marten Toonder en
(helemaal onderaan) een puzzel met
pokerende honden van de Amerikaanse
kunstenaar Cassius Coolidge.

→ Het bestuur van het Bijbelgenootschap in 1919. FOTO STADSARCHIEF

H

et Nederlandsch Bijbelgenootschap werd op 29
juni 1814 opgericht in
Amsterdam, op initiatief
van The British and Foreign Bible
Societies. De Engelse zendelingen,
actief in vele landen, maakten na de
verbanning van Napoleon naar Elba
de sprong naar het bevrijde Nederland. Het genootschap verspreidde
gratis bijbels onder de armen, via

landelijke colportage-afdelingen.
De verkondiging van het evangelie
werd aan anderen overgelaten.
In 1890 werden twee colporteurs
aangesteld voor de bijbelverspreiding op het platteland. Zij trokken
langs afgelegen boerderijen met een
handkar, later met paard en wagen.
Voor Nederlands-Indië werden edities gedrukt in het Maleis, Javaans en
andere Indonesische talen.
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Hellun Zelluf overlijdt

H

ellun Zelluf, alter ego van
Geert Vissers, leek zo
weggelopen uit het
vooroorlogse
Berlijn. Een kaal hoofd
met die ene steile haarpiek, wenkbrauwen tot
halverwege de schedel, een kersenrode
mond, lange wimpers,
groteske oorbellen en
wonderlijke japonnen.
Met de populaire Hellun
Zelluf Show, later omgedoopt
tot de Gay Dating Show, op kabelzender Salto verluchte de diva de
aidsvoorlichting: “Heb ik jou al

gebeft; ik spoel altijd na met Dreft.”
Met de Hellun Zelluf Stichting werd
geld opgehaald voor bekostiging
van een speciaal ligbad voor
de aidsafdeling van het
Academisch Medisch
Centrum. Een landelijke omroep toonde
interesse in de spraakmakende datingshow,
maar Geert werd ziek.
Hij overleed 26 juni 1992
op 31-jarige leeftijd, aan de
gevolgen van aids.

→ Diva Hellun Zelluf had een
datingshow op Salto. BEELD YOUTUBE

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
nu uitgeprobeerd, cartoons, softporno, fantasy
en driedimensionale exemplaren. Die van Jumbo met cartoons van Jan van Haasteren zijn nog
steeds een groot succes.
In 1967 was Phil Bloom de eerste vrouw die
zonder kleren op de Nederlandse tv verscheen,
in het VPRO-programma Hoepla. Ze werd daarmee een levend icoon van progressief Nederland. Geen wonder dat Fun Publications in Beverwijk haar naakt bij het Lieverdje op het Spui
liet fotograferen voor een puzzel die als Pleasure
puzzle for men werd uitgegeven.
In dezelfde tijd werden in Amsterdam
door Cleopuzzles op de Lijnbaansgracht pornopuzzels uitgegeven, die we nu beslist ‘soft’ zouden noemen. Voor de kopers van vijftig jaar geleden was duidelijk dat Amsterdam wel heel erg
vrijgevochten was.
Puzzelverzamelaar Geert Bekkering is op zoek naar
informatie over de rond de Tweede Wereldoorlog
actieve Amsterdamse puzzelproducenten.
g.h.bekkering@home.nl
Dit artikel is eerder verschenen in 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
liepen we langs Paleisstraat 21. Daar
is sinds kort het gevelornament in
Lodewijk XVI-stijl weer zichtbaar,
dat lang verscholen was achter de
neonreclame van Argentijns grillrestaurant La Pampa. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Kees Hogetoorn. Welke plek
met historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl

Jubileumpuzzels
De Bezige Bij
De Bezige Bij bracht in 1969 een
puzzel uit van de foto die Paul Huf ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum
van alle 162 schrijvers en dichters van
de uitgeverij had gemaakt in de bibliotheek van het Rijksmuseum. Achter
op de puzzel van 999 stukjes stond
een keuze uit het werk van de
auteurs. Hoewel hun namen op de
rand zijn gedrukt, is een doorzichtig
vel met genummerde hoofden meegeleverd. Ook bij het 60-jarig jubileum
in 2004 bracht De Bezige Bij een jubileumpuzzel uit, gemaakt op dezelfde
locatie door acteur-fotograaf Thom
Hoffman. Het is nog onduidelijk of er
ook puzzelplannen zijn voor de jubileumfoto die afgelopen najaar door
Stephan Vanfleteren werd gemaakt in
de museumbibliotheek.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

