Ome Harry, Taba icoon
“M’n vader was zo makkelijk als een pet van een kwartje. Op vakantie reed hij eens achter ons, begon
‘ie met z’n lichten te knipperen. Dus hup, wij aan de kant. ‘Wat is er loos?, vroeg ik. Zegt ‘ie: ‘Ik heb een
koker’. ‘Een koker?’. Harry: ‘Ja, een koker, had ik thuis ook al, moet ik af en toe een beetje water voor
bijvullen’. Tweeduizend kilometer had hij dan al met Greta door de Franse Alpen gereden om in Spanje
te komen... Zo had hij ook een aanhangwagentje, dat mee ging op vakantie. Zeg ik thuis nog: ‘pa, die
banden van dat wagentje, dat zijn net twee alen…’ Zegt ‘ie: ‘Ja joh, maakt niets uit, ik heb twee nieuwe
achterin liggen’. Dat die banden achterin na tien jaar volledig verdroogd waren, daar kwamen we op
de terugweg van Barcelona achter… Nou ja, zo was mijn vader dus.”
Ome Harry en tante Greet, samen met tante Janny jarenlang prominente Taba figuren. Maar met Harry als
lichtgevend middelpunt. Hettie, naast Gerda, één van twee dochters van Harry is na veel omzwervingen
gevonden, daarover later meer.
Wim, schoonzoon van Harry: “Een
andere keer. Ik rijd voor, en Harry rijdt
er weer achter. Op een gegeven moment,
ja, ik ben zelf ook wel een pittige rijder,
kom ik dus op een circuit af zeg maar.
Hoog, dat talud, maar ik kon het nog net
redden. Ik zeg na een tijdje tegen Hettie:
‘Ik zie je vader niet meer…’ Dus ik weer
langs de kant van de weg, Ik ben nog
gedraaid, maar daar komt ‘ie aan. Zegt
Harry: ‘kom ik er aan, kon ik die bocht
niet meer maken’. Dus op dat talud, met
z’n auto, met z’n karretje, en d’r weer af.
Alle rollen beschuit aan barrels. En
verder niks aan de hand. Als het met mij
was gebeurd, had m’n hele onderkant
opengelegen.” Hettie: “hij had een
engeltje op z’n schouders”. Wim: “Z’n
hele leven lang al!”. Hettie: “Greta reed
niet. Mijn moeder kon ontzettend goed
kaartlezen. Het was natuurlijk een
koningskoppel als ze op vakantie
gingen.”

Cover Sport in en om Amsterdam maart 1941: Harry, 32 jaar, als sluitpost van afc Taba zondag 1, kampioen Amsterdamsche
Voetbalbond 1940, nog bekend onder zijn vaders naam Zeegers.

Dit verhaal gaat, met hier een daar een uitstapje, over ome Harry, club icoon van Taba. In 1909 geboren als
Hendrikus Josephinus Antonius Riemersma, in de Schimmelstraat, in de tegenwoordig hippe Bellamybuurt.
Maar om met de woorden van Hettie te spreken, “toen nog een gribus plek”. Geen tabakker van het eerste
uur, want pas drie jaar na oprichting, in 1936 als keeper bij Taba aangesloten. Maar wel een onvervalst
clubicoon die tot zijn negentigste nog bardiensten draait en wedstrijdjes fluit. In z’n actieve voetbaljaren, tot
begin jaren ‘50, vooral een uitzonderlijk goede keeper. Zoon van Tetje Riemersma, geboren in 1875 te
Echten, Friesland. Ook van Henri Zeegers, kleermaker en geboren in 1861 te Den Bosch, snel uit beeld in
verband met stevige dronk. Harry droeg tot in de jaren veertig de achternaam van z’n vader, Zeegers. Is zo
ook bekend in wedstrijdverslagen. Harry overlijdt in de herfst van 1999.
Ome Harry leeft anno 2021 nog maar bij een handvol oudere leden in de herinnering voort. Verschillende
beelden van Harry in zijn actieve voetbalcarrière, tot in de jaren ‘50, sieren het complex van Taba. Maar
meest prominent is toch wel een schilderij van de hand van Hans Gritter, hangend boven de bestuurskamer
in de Taba kantine. Ome Harry,
aan de ene kant geflankeerd door
zijn vrouw tante Greet, en aan
andere kant door tante Janny (die
we overigens nog kennen uit de
Taba files nummer twee, als
ontvanger van de brief van
gebrouilleerd secretaris Willem
Takes). In de loop van dit verhaal
passeren verschillende anekdotes
de revue, maar voor nu alvast een
voorschot daarop. Aad Verkaaik
(zoon tante Janny): “Ome Harry
kon zich goed vinden in de Tabasfeer. Sterker nog; Harry stal de
show op feestavonden met zijn Al
Jolson imitaties. Buitengewoon
hilarisch, die man had zoveel in
zijn mars.'' Stef van der Laan: “Elke keer als ik naar Taba kwam, van de metro met de fiets, elke keer als ik de
Fizeaustraat in kwam, dacht ik van, ah, ik zie ome Harry weer. Zo’n lekker gevoel van binnen, weet je wel.
Dat had ik echt elke keer als ik daar kwam. Bij welke mensen heb je dat? Het feit dat je hem zag, was al mooi.
Dat je bij hem in de buurt was, dat je zijn aanwezigheid kon voelen, dat vond ik gewoon al prachtig.” Werner
Möller: “Wie Harry en Greet heeft meegemaakt, vergeet ze nooit meer!” Karel Iske: “Ik kan je over mijn eerste
kennismaking met ome Harry vertellen. Maar of je dat wilt publiceren… dat is vers twee (we lezen er later
toch over, red.)”. Roland Lippes: “ome Harry stond te schelden en schreeuwen langs de lijn, maar op zijn
manier: strijkbout of kaasschaaf. Huishoudelijke artikelen vooral. We hebben nooit ruzie gehad, nooit
ellende, maar dat komt ook door ome Harry. D’r is toch geen tegenstander die weerwoord heeft tegen zoveel
amusement. Wij leefden van een biertje, hij van ’t publiek.”

Maarten Moll, voormalig kunstredacteur en huidig chroniqueur van het Parool, maar ook gedreven
voetballer van Taba in de jaren ’80 en ’90 (lees zijn verzamelde Parool columns hierover terug in “De broer
van Bergkamp, 2003”), tekent in 1998 uit eerste hand een aantal quotes van Harry op. Hieronder integraal
overgenomen. In het artikel refereert Harry aan de kampioenswedstrijd uit 1940 in de Amsterdamsche
Voetbalbond (de laatste overigens, hierna werd het officieel afdeling Amsterdam van de KNVB). In de eerste
Taba file, over Adje Gerritse, komt deze wedstrijd al aan bod. Hieronder daarom eerst nogmaals de
waarschijnlijke kampioensfoto uit dat jaar, met Harry uiteraard als keeper.

Foto uit plakboek Adje (of Attie, lees nulnummer Taba files) Gerritse. We kennen inmiddels: tweede van links staand: Jan “Tjampie”
Kuiper, derde van links staand: Lot Post, midden staand handen in zij, oud-international Adje Gerritse, rechts staand, Louis Jonker (later
jarenlang voorzitter, lees Taba files nummer twee), rechts knielend: Jim “Jumbo” Grigoleit (later Ajacied, lees nulnummer Taba files), en
uiteraard keeper: Harry Riemersma. Foto is sinds 2018 welkomstbord bij hoofdingang van Taba.

“De foto van Harry Riemersma (Taba)”, Parool 1998, artikel Maarten Moll:
Het eerste zaterdagelftal van Taba, seizoen 1951/1952. Harry Riemersma (geboren in 1909), doelman
bij Taba van 1936 tot 1951, staat niet op de foto. Hij was net gestopt als keeper van het eerste nadat
een toeschouwer na een doelpunt had opgemerkt: “Die had je kunnen hebben, Harry.”
Mijn vrouw vroeg niet eens waar ik de koffieboontjes voor nodig had. Ze gaf ze gewoon mee, maar volgens mij
wist ze het wel. ’s Middags, toen ze naar de wedstrijd kwam kijken, stond ze hoofdschuddend naar me te kijken.
Ik stond te wankelen onder de lat. We gingen weleens wat drinken voor de wedstrijd. Ik was geen echte drinker,
maar je rook het natuurlijk wel. Die koffieboontjes waren om de kegel te verdrijven zodat de scheidsrechter het
niet zou ruiken. Adje Gerritse, de oud-international van het ’t Gooi, probeerde me, samen met Ko Floor scheef te

krijgen. Ze goten twee borrels bij me naar binnen. Dat
was voor mij al genoeg. Tijdens de wedstrijd kreeg ik de
bal op doel. Dook ik de verkeerde hoek in…
Op mijn 41ste speelde ik nog in het Amsterdamse elftal. Ze
noemden me de ‘modderman’. Ik was geen lijnkeeper,
ben je mal. Het doelgebied was van mij. Ik dook bij
iedereen op de schoenen. Dat vond ik mooi. Na de
wedstrijd was ik pikzwart, van onder tot boven. En
stompen, hè, dat deed ik ook veel. Bang? Voor niemand.
Volgens mijn vrouw Greta was ik soms wel te eerlijk. In
1942 haalde ik eens een bal achter de lijn weg. De
scheidsrechter kon niet zien of het een doelpunt was .
Kwam hij naar me toe. “Was ‘ie achter de lijn?”, vroeg hij.
Ik knikte. Onze aanvoerder, Louis Jonker, liep rood aan
en begon me vervolgens helemaal stijf te schelden. Het
kostte ons het kampioenschap. Een jaar later lukte het
wel. Er stonden tweeduizend man op het APGS terrein te
kijken naar de wedstrijd Taba-VMK, om het
kampioenschap van Amsterdam. We wonnen met 7-2.
Toch promoveerden we niet, vanwege de oorlog.
Jammer. Een geweldig elftal. Jumbo, onze stormram,
scoorde meer met zijn hand dan met zijn hoofd. Chris de
Haas en Rein Takes, “kop en schotel” noemden we die. Als
Chris naar de wc ging, liep Rein er met een pleerol
achteraan. Adje Gerritse, zoop als een ketter. Geweldig
voetballer, maar wat een kankerpit. Toon Smit, Lot Post, ik ken ze nog allemaal. Louis Jonker, als we stonden te
slapen riep hij keihard: “Vooruiiiit! Vol gas!”. Die wist ons wel op te peppen.
In die tijd was ik ook maf van schaken. Stond ik gedurende de wedstrijd een partij te spelen met iemand achter
het doel. Chris, de linksback, vond dat niets. Ik maakte hem gek. Chris, riep ik op een gegeven moment, ik heb
hem mat!”. “Sodemieter op”, gilde hij dan. “We zijn aan het ballen”. Dat ik een goede doelman was, bleek een
keer na afloop van een wedstrijd tegen BDK, dat kampioen kon worden. Ik liet geen bal door. “We hadden je
geld willen geven”, zei een bestuurslid van BDK achteraf. Dat had je kunnen doen, maar dan had ik nog geen bal
doorgelaten. Taba was mijn club, al ben ik begonnen bij KBV, de Kappers Bedienden Vereniging. Maar kappers
kunnen niet voetballen. Ik ben ook eens benaderd door NEC. Ik was in Nijmegen op vakantie. Een kennis van een
familielid speelde bij NEC. Een linksbuiten die ze ‘de erwt’ noemden. Daar speelde ook een gast die onnoemlijk
hard kon schieten, ‘de sjoemper’. Genoemd naar het geluid dat de bal maakt. Die kreeg de bal er niet in bij mij.
Prachtig. Maar ik wilde niet weg uit Amsterdam.

Hoewel ome Harry bij het handvol oudere leden dus te boek staat als de enige en echte Taba icoon (historisch
gezien zal hier met figuren als bijvoorbeeld Sanders, Jonker, Verhaar, Grigoleit, de Jongh en Takes wel iets
op af te dingen zijn), is er geen contact meer met nabestaanden. Enige aanknopingspunt is een rouwkaart
uit het archief van Frank Verkaaik (zoon tante Janny). Contact kan opgenomen worden met W. van Essen.
Uit de archieven weten we inmiddels dat dit de echtgenoot is van één van de twee dochters van Harry. Heel
internet wordt afgespeurd naar van Essen’s. Vaak mis, slechts soms een beetje raak. Zo mailt Hans van Essen
in 2017 terug:
Ik kan je helaas niet verder helpen. Ik denk niet dat mijn "van Essen-tak" verband houdt met een van de dochters
van Ome Harry. Die ik overigens wel ken! Jarenlang heb ik met mijn elftal van Helios Deventer deelgenomen aan
jullie hemelvaart-toernooi. Zal in de jaren '90 van de vorige eeuw geweest zijn. Is Ome Harry ook degene die
bekend was om zijn Al Jolson imitatie? Veel succes bij je zoektocht, vriendelijke groet, Hans van Essen.
Al Jolson en ome Harry, we komen dichterbij. Hans van Essen is blijkbaar te gast geweest op het Anne
Tuintjer toernooi, op het einde ook daarover iets meer. Hoe dan ook, ten einde raad wordt hulp gezocht bij
de huidige bewoners van het huis in Landsmeer. Er blijkt een ernstig geval van tunnelvisie: Wim en Hettie
van Essen blijken daar namelijk gewoon nog op hetzelfde adres te wonen! Naast veelvuldig mailcontact is er
tot tweemaal toe een bijzonder gastvrij en vooral uitgebreid en zeer gezellig onthaal in Landsmeer, met
geweldig uitzicht op de Twiske polder én molen, maar vooral met prachtige herinneringen.
Hettie: “De Schimmelstraat, ik ben daar geboren, en ben er met m’n 23ste de deur uitgegaan. Vanuit daar zijn
wij getrouwd (1959 – red.). M’n vader is er geboren, en pas verhuisd toen ‘ie in de vijftig was (in 1976 naar
de Maassluisstraat – red.). Naast ons huis stond eerst een fabriek van Zimmer, waar wij op keken
(tegenwoordig een klein park met kinderboerderij, het Zimmerterrein - red.). Wij woonden op nummer 36,
op 1 hoog, eronder had je loodsen. Voor ons om te wonen, dat plat dat wij hadden, boven die loodsen. Nou
jongen, daar kon je spelen. Het had een voor-, een tussen-, een slaap- en huiskamer, en dan een keuken. Naast
ons, op 34, woonde Willem Paap. Met Betsie. En boven ons woonde Harry Verhaar. Dus als kind hoefde je
nooit een wind te laten zonder dat de rest dat wist. D’r werd wat af geouwehoerd. Mijn moeder zei altijd, d’r
is één ding waar je je niet tegen kunt weren, en dat is roddel”.

Harry en Greta rond 1930. Rechts de achterzijde van de Schimmelstraat. Op de voorgrond de Kostverlorenkade. Tweede huis van links is
nummer 36.

Sport in en om Amsterdam, december 1940. Harry, nog met achternaam van zijn vader, duikt naar bal in de gewonnen wedstrijd tegen
HEMA.

Harry wordt dus in 1909 in de Schimmelstraat geboren. Zoals gezegd met een engeltje op de schouders, in
ieder geval zo af en toe. Hettie: “In die tijd had je achter de Schimmelstraat een vuilnisstort. Daar lagen heel
grote schuiten, met van die ijzeren schuiven. Nou, dat was voor jongetjes zoals Harry wel iets om op te spelen.
Als die schuiven dicht gingen, dan kon je zo van schuif naar schuif spingen. En als er dan wel vijf achter elkaar
lagen op zo’n gracht, dan had je wel iets om te doen. Ja, en je kunt je kind wel honderd keer waarschuwen,
maar je weet wel hoe dat gaat. Op één of andere wijze is mijn vader, toen hij een jaar of elf of twaalf was,
waarschijnlijk uitgegleden en onder zo’n schuit gekomen. Hij is er tien minuten onder blijven liggen. Ja, en
het wonder dat geschiedde is dat z’n maagklep is dichtgevallen. Het schijnt iets te zijn, het zal zelden
voorkomen, maar dan lopen je longen niet vol met water. Hij is zo alleen bewusteloos geraakt, en dus niet
verdronken. Die mazzel heeft ‘ie toen gehad.”
Wim: “Harry had een zilveren plaat in z’n been. Hoe dat kwam? Hij sprong ooit op een treeplank van een
vrachtwagen. Die was helemaal verrot, Harry sprong erop, en bwammm. Tsja, eigenlijk moest ‘t been
geamputeerd worden. Maar z’n moeder stond op een operatie. Hebben ze ‘m toch geopereerd, hebben ze dus
een zilveren plaat in z’n poot gezet. Nou ja, Harry heeft nooit van z’n levensdagen mank gelopen of zoiets.
Die plaat heeft er z’n hele leven ingezeten. Hij zei: ‘Ik heb zoveel pijn gehad...’ want het moest gedesinfecteerd
worden, dus ze gooiden het vol met jodium. Een jongetje van 14 jaar, een spicht”.

Waarschijnlijk elftalfoto’s van KBV, jaren ’30. Opgericht als Kappers Bedienden (ook wel Bedrijfs) Vereniging, later hernoemd naar
Kampioen bij Volharding. Harry op beide foto’s keeper (met bal).

Harry en Greta, jaren ’30.

Harry en Greta trouwen in 1935, en zullen tot 1976 in de Schimmelstraat blijven wonen. Hoe Harry bij Taba
is gekomen is niet bekend, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de familie Verhaar hier een rol in speelt.
Harry en Greta wonen op Schimmelstraat nr 36 1 hoog, Martinus Verhaar, getrouwd met Harry’s oudere zus
Lammigje, wonen één verdieping hoger. We weten dat de familie Verhaar een belangrijke rol heeft gespeeld
in de eerste 20 a 30 jaar van Taba. Ze bestierden de eerste kantine, en hun zoon Harry Verhaar speelde
jarenlang in Taba 1. Een andere link kan zijn Dirk van Duivenbooden. Herinner Duif, de vriend van Jumbo
(nulnummer Taba files). Dirk, zijn vader, trouwde met Alida Jonker, die weer zus van Louis Jonker sr. was,
jarenlang Taba 1 speler, maar vooral bekend als voorzitter. Zij wonen enige tijd op Schimmelstraat 34 1 hoog.
Waar overigens later weer Willem Paap woont, getrouwd met Tetje, een andere zus van Harry. Geen
probleem als je de draad kwijt bent, lees vooral verder.

Harry en Greta met dansje op Taba’s senioren “Anne Tuintje toernooi”, jaren ’80.

Hettie: “Die Paap, die had dan vroeger gevaren. Op vakantie hoefde hij niet meer… Die was namelijk de hele
wereld al over geweest. Dus z’n vrouw die kwam nergens meer, want Willem was er al geweest he?! Dat
starre, ik had het idee dat Martinus dat ook had. Maar het gekke was dus dat mijn vader dat helemaal niet
had. Mijn vader die liep apetrots achter de kinderwagen, en dat werd dan door die zwagers heel bijzonder
gevonden. Harry ging ook wel thuis stofzuigen. Ja, terwijl mijn moeder wat geld probeerde bij te verdienen,
droeg mijn vader ook z’n steentje bij.
Tante Rietje. Dat was ook een ouder zusje van m’n vader. Woonde boven ons. Dat was een heel klein wijffie.
Ook over de negentig geworden, ondanks dat haar hart aan de verkeerde kant zat. Haar organen waren van
kant gewisseld allemaal. Als je veertien was, en je was net zo groot als tante Rietje, dan was je wel volwassen.
Ze had best wat status, want ze moest altijd naar het ziekenhuis, dat was natuurlijk interessant. Aangesloten
bij het Leger des Heils. Rietje is nooit
getrouwd geweest. M'n moeder had al snel
in de gaten dat ze een man trouwde met vijf
zusters. Dat is alleen maar ouwehoeren.
Greta was daar wars van. Daar hield ze niet
van. Daar wilde ze niet in verzeild raken.”
Tante Rietje overigens wordt nog gekend
bij het Leger. Bij navraag: Thera en Silvia
vanuit het leger kennen tante Rietje, bij hun
wel Riekie genoemd, goed. Tante Rietje was
heilsoldate aan het Haarlemmerplein, en
woonde (vanaf eind jaren ’50 - red.) op 2e
Nassaustraat 42 1 hoog voor (een Leger de
Heils trappenhuis): “een pittig, klein
vrouwtje”. Overleden in september 1999,
een maand voor haar kleinere broertje
Harry.
Harry, linksboven met bal, met zwagers en kinderen. Jonge knulletje linksonder is Harry Verhaar, later jarenlang Taba zondag 1
voetballer.

In dit verhaal over Harry en Greta ontkomen we niet aan een uitstapje:
die over de eerste velden van Taba. In het nulnummer van de Taba files
(“Adje of Attie, international bij de Tabakkers”) spreken we nog van
eerste velden in de Watergraafsmeer. Het is een aanname die
gelogenstraft wordt door een foto met ome Harry, in 2017
gepubliceerd op www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl. Het betreft een
cover, zie eerste pagina van deze Taba file, en hiernaast, van Sport in
en om Amsterdam uit 1941. Een tijdschrift onder hoofdredactie van de
indertijd beroemde Kick Geudeker (we lazen in Taba Files nummer 2
al over hem), geheel gewijd aan het Amsterdamse amateurvoetbal.
Harry, nog bekend onder zijn vaders naam Zeegers, verdedigt in een
verloren thuiswedstrijd tegen ABIM (Alle Begin Is Moeilijk) het doel
van Taba.

Acties behorende bij artikel in Sport in en rondom Amsterdam, 1941, waarvan cover op eerste pagina van deze Taba file. Taba spelers
in licht (goud-gele) shirts. Namen onbekend.

We zien we op de achtergrond huizen die we in Amsterdam niet kennen. Met hulp van de website
hoofdredacteuren Ron de Wit (voetbal historie Watergraafsmeer) en Jo Haen (algemene historie
Watergraafsmeer), én door nog eens goed herlezen van voetbalverslagen komen we uit in Badhoevedorp,
net over de Ringvaart in de Haarlemmermeer. Alberdien Prak, wonend op de Badhoevelaan en goed bekend
met de historie van Badhoevedorp, wijst op het bestaan van een sportcomplex aan het einde van de
Badhoevelaan, tot in de jaren ‘60. En jawel, op een luchtfoto uit 1938 zien we aan de Akerdijk Taba’s
waarschijnlijk tweede veld in Badhoevedorp, na verhuizing op het complex. Verschillende huizen die
zichtbaar zijn op de foto’s staan anno 2021 nog steeds op de dijk.

Luchtfoto 1938. Zwart omcirkeld het Taba veld in Badhoevedorp, rechts van Ringvaart (oud) Sloten. Rood omcirkeld mogelijk eerste
clubhuis van Taba. Links nog de oude wielerbaan van Sloten/Badhoevedorp. Bovenkant is Noorden. Zie volgende pagina voor detail.

Met deze kennis blijkt er in er een klein aantal artikelen in de jaren '30 Badhoevedorp al als de habitat van
de tabakkers te worden genoemd. Zo is het eerst bekende verslag van Taba in Badhoevedorp in de

“Waterlander”, november 1934, waarin melding wordt gemaakt van de wedstrijd Taba – RSV, uitslag 3-2.
Badhoevedorp lijkt zo vanaf de oprichting van Taba, tot in de oorlog, de eerste velden van Taba te herbergen.

Links: Hettie (geboren in 1937) en Harry mogelijk op Taba terrein eind jaren ’30. Middenboven: verplaatsing naar nieuw veld in
Badhoevedorp (toen nog soms Sloten genoemd) in 1935. Middenonder: adresgegevens Taba in 1938. Nicolaas de Jongh, we lazen eerder
over hem (met kruierij op de Nes), als wedstrijdsecretaris van Taba. Rechts: de Sloterweg, rond 1940, enige weg van Amsterdam West
naar Sloten. Taba te bereiken met bus G, eindpunt Sloten, en dan over de brug van Ringvaart naar Badhoevedorp.

In Taba files nummer 2 horen we voormalig stopper spil van Taba 1, oud-voorzitter Louis Jonker, tijdens een
voordracht in 1976 vertellen over het feit dat de bezetters tijdens de oorlogsjaren het Taba terrein
confisqueerden (we weten nu dat op het Taba veld door de Duitsers een tankval, richting Akerdijk, werd
gerealiseerd). In het clubblad de “Taba treffer” uit augustus 1969 (eerste jaargang) lezen we over de plannen
om naar het JOS terrein te verhuizen (zeven jaar later, in 1976 gerealiseerd), onbekend van welke schrijver.
Maar ook over de sloop van Taba’s eerste clubhuis.

Links, luchtfoto van Taba veld 1938 in Badhoevedorp. Rechts, luchtfoto geallieerden, rond 1945. Bovenkant is Zuiden, dus gekanteld ten
opzichte van foto op vorige pagina. Rood omcirkeld mogelijk Taba’s eerste clubhuis, door bezetters gesloopt, net als de huizen op de
Akerdijk ten behoeve van schootsveld richting passerende geallieerde troepen (de Akerdijk leidt uiteindelijk tot het strategisch punt
Schiphol).

“Taba treffer”1969 (auteur onbekend): “Hoe vond u ons clubhuis 36 jaar geleden? Voor ons was het in die tijd
een mooi en kostbaar bezit, alwaar we een zeer prettige tijd hebben doorgebracht. Veel gein werd er in die
kleedkamers gemaakt, maar er werden ook wel eens harde noten gekraakt. En in de kleine kantine zwaaide de
familie Verhaar (die kennen we van de Schimmelstraat 34, red.) de scepter, die voor een heerlijk kop koffie, enz.
zorgdroegen. Het is al vervlogen tijd, met de droeve herinnering toen dit clubhuis in 1941 door de bezetters met
de grond gelijk werd gemaakt, met de uiteindelijke en definitieve bestemming op het Sportpark Drieburg, waar
wij nu thans 25 jaar gehuisvest zijn. Thans ligt, zoals bekend, het betrekken van het JOS-complex in het nabije
verschiet”. (Taba deelt in 1969 nog samen met FIT en Ambon het clubhuis AmFiTa in het zuidelijk deel van
Drieburg -red -).

Linksboven: intro van stuk in Taba treffer, 1969. Rechtsboven oproep in Sport in en om Amsterdam, 1941, om Taba te helpen bij nieuw
terrein. Hieronder zwart omcirkeld: het inmiddels gesloopte AmFiTa clubhuis (rechts het clubhuis van sv de Meer).

Ron de Wit, die samen met Jo Haen hielp bij terugvinden eerste veld Taba, kent Harry overigens nog
persoonlijk uit zijn eigen actieve voetbalcarrière, bij DJK (De Jonge Kampioen):
"Het zal inmiddels (2020, red.) zo'n 30 a 35 jaar geleden zijn dat ik met het 5e elftal van DJK bij Taba moest
voetballen. Daar aangekomen stonden er twee personen, best op leeftijd al, achter de bar (ome Harry en zijn
vrouw bleek later). Na een bakkie koffie vroeg ik de sleutel, deze kreeg ik van ome Harry en hij liep mee naar
waar wij ons konden omkleden. We deden de warming-up, en daar kwam de scheids aan... met verbazing keken
wij op want.. daar kwam ome Harry aan om ons te fluiten. De uitslag weet ik niet meer precies maar wel de
derde helft... Weer in de kantine aangekomen, wie stonden daar in de bediening? Nog steeds ome Harry en zijn
vrouw. Ik weet nog precies wat ik tegen mijn medespeler Leo zei: 'als deze mensen het loodje leggen is het over

en uit met deze vereniging. Ongelooflijk, dit is wat men dus met clubliefde bedoelt.' Op mij heeft dit zo'n indruk
gemaakt dat ik het nooit ben vergeten.”

Harry op de praatstoel bij Taba in de Watergraafsmeer. Het oude JOS terrein, sinds 1976 het thuiscomplex van de Tabakkers. Links
luisteren de broers Aad, Dick en Frank Verkaaik, samen met Bert Rijskamp en anderen vermaakt toe.

Maar nog even verder over de oorlogstijd. In het stadsarchief van Amsterdam kun je met enig zoekwerk in
de digitale archieven (politieregister, tewerkgestelden, paspoortaanvragen, etc.) het nodige over personen
terugvinden. Zo ook over Harry. In een politieverslag, 1945 lezen we:
Kazerne Raampoort, 11 april 1945, 3 uur. Rapporteerden [...] dat zij
te pl.m. 1,30 uur, op de Brouwersgracht onevenzijde survelleerende,
hoorden dat aan de overzijde van deze gracht een of meer personen
hard weg liepen. Toen rapp- aan die zijde een onderzoek instelden
vonden zij de deur van perceel Brouwersgracht 180 opengebroken. Bij
perceel is gevestigd de A'damsche Verbandstoffenfabriek Weika. In de
fabriek troffen zij een waker genaamd Hendrikus Josephinus Antonius
Riemersma, geb. A'dam 21-3-1909, magazijnbediende, won.
Schimmelstraat 63 1 alhier, welke verklaarde dat er eenige rollen
verbandstoffen waren ontvreemd. Eigenaar der fabriek voor verdere
aangifte naar bur. Spaarndammerstraat verwezen. De waker, die
door rapp. in bed werd aangetroffen, verklaarde hun dat hij had
geslapen en van de inbraak niets had gehoord.
Hettie: "Harry heeft 32 jaar bij Weika gewerkt. Ken je dat verhaal van die condooms? Je begrijpt natuurlijk
wel, 't was de tweede wereld oorlog, en op een gegeven moment zegt één van die knapen van Taba: 'hé Harry,
jij werkt toch bij die verbandstoffenfabriek? Kan jij niet aan een paar condooms komen?'. Jawel, zegt m’n
vader, zal ik aan m’n baas vragen.' Zo gezegd zo gedaan: 'Mijnheer van den Broek, kan ik wat condooms
krijgen?”. 'Wil je een gros?' (144 - red.). 'Ja, geef me maar een gros'. Dus, kwam ’ie weer op de club. Die wilde
d’r wel tien, die wilde d’r wel wat... en die wilde ook nog wel iets. Anderhalve maand later, bij Taba, wordt
weer aan Harry gevraagd: kun je nog eens een keer aan zo’n doosje komen? Want ze zijn nu wel op'. Komt
Harry bij z’n baas voor een nieuwe gros, zegt deze, vol verbazing: “Lieve help… Harry! Wat doe jij in
hémelsnaam met je vrouw?!’”.

"Weika, door dat stuk ben ik er achter gekomen dat mijn vader waarschijnlijk op het eind van de oorlog
ondergedoken was. Heb ik nooit geweten (Hettie was in 1945 acht jaar oud). Toen dacht ik meteen: 'Dus
daar heeft mijn vader gezeten'. Want ik heb me altijd afgevraagd: 'Waar heeft die
man toch gezeten?'. Hij was er namelijk op een gegeven moment niet meer. En
toen ik dat las, toen dacht ik: 'Dus daar heeft hij gezeten!'. Kijk, thuis, werd daar
natuurlijk niet over gesproken als de kinderen er bij waren. Maar als mijn
moeder met de fiets eten ging halen, dan werden wij ondergebracht bij mijn oma.
Maar waar mijn vader was, daar had je als kind geen idee van. Ik ben zelf door
mijn moeder naar Friesland gebracht. Vond ze een echtpaar dat al zeven
kinderen had en dit kind wel een jaartje op wilde nemen. In zo'n piepklein
dagloners huisje, weet je wel". Het is niet onwaarschijnlijk dat Weika inderdaad
Harry’s schuiladres was, op een moment dat ook oudere mannen op het eind van
de oorlog te werk werden gesteld: alle gegevens die hij opgeeft aan de politie
kloppen, behalve het adres in de Schimmelstraat: nr 63 in plaats van 36. Was dat
misschien een bewuste actie van Harry?

Ook Adje Gerritse komt in het begin van de oorlog (november 1940, zie verslag hier linksboven) met de
politie in aanraking, al is hij, zoals we weten, wat heetgebakerder dan Harry:
[...] Adrianus Wilhelmus Antonius Gerritse. Deze persoon was even te voren door Hendrik vd Hilst, smid, in
loondienst bij de Luchtbescherming tijdens luchtalarm aangehouden, omdat hij per rijwiel reed in de Rijnstraat.
Hem werd toen aangezegd, dat hij dekking moest zoeken. Hieraan wenschte Gerritse niet te voldoen. Gerritse is
toen met van Hilst aan het vechten gegaan, welke vechtpartij door Ap Copier is beeindigd. [...]
Ter zijde: Adje en Harry voetballen minimaal een tiental jaren samen bij Taba. Vanaf 1938, het moment dat
Adje bij Taba terugkomt, tot in ieder geval 1947, getuige hun beider schorsing op 11 november 1947 (uit de
Sportkroniek): Harry voor vier wedstrijden… Adje voor vier maanden (!). Reden onbekend, maar daar
proberen we tzt achter te komen.
Bij een eerder gesprek met Hettie en Wim is een bizar ongeluk ter sprake gekomen. Hettie daarover:
"Weika… Hij liep gewoon weg. Na 32 jaar. D’r was een voorval geweest, en het werd hem teveel. Nou ja, wat
moest ‘ie toen? Hij is in de bouw gaan werken. Is trouwens eerst nog glazenwasser geweest. Nou, ten tijde
van dat ongeluk werkte hij dus in de bouw, als opperman. Ja, toen stond hij dus beneden met die boor...".
Wim: "Hij was een boor aan ’t wisselen, en d’r was een bouwvakker, op drie hoog, die had zo’n hijstouw, en
dat gooit ‘ie naar beneden... Harry was dus met z’n boor bezig en bammm! Hij kreeg dat hijstouw vol op z’n
kop. En die boor waar ‘ie mee bezig was: zeven centimeter in z’n voorhoofd. Hettie en ik waren net een week
getrouwd (1959 - red.). En 't was eigenlijk zo van, Harry was: dood, blind, of lam. Andere mogelijkheden

waren d’r niet. Nou ja, en je ziet wat er is gebeurd. Voor de operatie hebben ze eerst een lijk gepakt. Daar
hebben ze in die holte zeven centimeter boor geslagen, en dat geopereerd om de techniek te leren. En Harry
was best wel gerimpeld. Hebben ze precies in zo’n plooi gedaan, je zag er niks meer van. Hij heeft niet in een
coma gelegen. Hij liep als een dwaas in de rondte, dus hij is eigenlijk helemaal niet weggeweest.” Hettie: ”Hij
had de mazzel, de boor was afgebroken, d’r zat geen gruis bij”. Wim: “Zit ‘ ie ongeveer 15 jaar later in de trein
naar Groningen, naar z’n zuster, schoonzuster of zwager (Hettie: “Dat doet er niet toe Wim”), zitten d’r twee
mannen voor ‘m, en die praten over dat ongeluk. ’t Waren twee studenten, waarschijnlijk na een college, en
Harry zegt, ‘dat waar u het over heeft… dat ben ik!’.”
Navraag bij het Nederlands tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie levert geen extra materiaal. De
hoofdredacteur raadpleegt collegae, maar kan, na ruim zeventig jaar, geen studiemateriaal over de
wonderbaarlijke operatie van ome Harry boven tafel krijgen. Toch is dit bizarre ongeval misschien wel debet
aan iets waar Harry af en toe aan leed: het plotseling wegvallen van alle energie, waarna na een paar minuten
de batterij weer volledig opgeladen leek. Hettie beschrijft zo een tocht naar een stad in Portugal, waar Harry
voor dag en dauw opstaat, een urenlange hete tocht rijdt, en aangekomen, binnen een paar seconden op een
bankje in slaap valt, en na een kort tukkie weer als herboren doorgaat.
In 2008 verschijnt van de hand van Edwin Schoon (schrijver ook van biografie van Marco van Basten,
BASTA!) een artikel in het Parool. In het artikel komt een black-out van ome Harry aan bod, dat anno 2021
in verschillende variaties bij oud-leden bekend is. Citerend uit het artikel, en uit eerste hand van Aad
Verkaaik (oud voetballer, voorzitter, spin in ’t web en bovenal zoon tante Janny, we lazen eerder over hem)
en Arthur de Ruiter:
“Ome Harry en de Taba anarchie”, Parool 2008, artikel Edwin Schoon
“Elke club heeft ze. Prominent boven de bar of in de bestuurskamer. Verscholen in een hoekje van de
kantine, of achter de struiken rond veld twee. Pronkstukken. Ze vormen de schatkamer van het
amateurvoetbal. Vandaag: het schilderij bij AFC Taba.”
Verkaaik: ''Tot zijn zestigste stond hij onder de lat, tot zijn negentigste liep die ouwe hier nog rond.'' Harry
overleed zo'n vijf jaar geleden, zijn vrouw leeft nog. Tegen het einde 'viel hij af en toe om'. ''Dan schrok iedereen
zich rot. Maar tante Greet niet. Ik weet nog goed dat zij een keer over hem heen stapte, terwijl hij languit achter
de bar lag, en iemand doodleuk vroeg wat hij wilde drinken...''. In de jaren
zeventig en tachtig was het bij Taba een vrolijke janboel. ''Veel feesten, veel
drank, veel dope,'' zegt Verkaaik met glimoogjes. ''Dan sliepen er mensen in
de kantine, stonden er tentjes op het veld. Kon er de volgende dag niet
gevoetbald worden.'' Hij weet nog dat Armand kwam optreden. ''Die deed
z'n twee nummers. Meer had-ie niet. Daarna verdween hij in de keuken met
een meisje van twintig. Kwam hij terug, deed-ie die twee nummers nog een
keer. Hij werd weggehoond. Kostte ons vijfhonderd gulden!'' Ome Harry kon
zich goed vinden in die sfeer. Sterker nog; Harry stal de show op
feestavonden met zijn Al Jolson imitaties. ''Buitengewoon hilarisch,'' zegt
Verkaaik. ''Die man had zoveel in zijn mars.''
Aad Verkaaik, Arthur de Ruiter en het schilderij met Greta, Harry en Janny

Harry op ’t podium. Van links naar rechts: “Ik ben van der Steen met m’n derde been”, door Hettie geschminkt als Al Jolson en
hoogstwaarschijnlijk “Girls, girls, girls van Sailor”.

Hettie: “Toen mijn vader jonger was, begeleidde hij bruiloften. Als bijverdienste, met een accordeonist. M’n
vader had een repertoire van, laat ik zeggen, drie of vier nummers. Hij deed alles, zingen, playbacken. Met
z'n imitatie van Al Jolson heeft hij nog in de Hennie Huisman’s playback show gestaan, daar is ‘ie tweede
geworden, in de finale. Wij werden uitgenodigd, en zijn er met een bus met de hele familie naar toe gegaan.
Dat ‘ie geen eerste werd heeft ermee te maken dat mijn vader interpreteerde. En dat moet je niet doen als je
playbackt. Mijn vader danste als Al Jolson over het toneel, maar ja, wel op zijn manier.” Navraag bij Beeld en
Geluid in Hilversum levert het teleurstellende bericht dat van de Hennie Huisman shows nauwelijks nog
beeldmateriaal is. Hennie zelf kan ook niets betekenen, al merkt hij na lezen van een eerste conceptversie
van deze Taba file op: “Complimenten! Harry zal trots op een wolk meelezen en genieten! Met de
allerhartelijkste groeten, Henny Huisman”.
Hettie: “Harry was de man die de boel op
bruiloften en partijen aan de gang hield. Bij
Taba heeft Harry ‘het derde been’ (van der
Steen - red) gedaan. Hij had een regenjas, en
dan een pantalon, die moesten natuurlijk alle
drie donkerblauw zijn, voor dat derde been.
Want, het is eerlijk waar, als je het zag, dan
dacht je, wat is nou dat derde been? Wij gingen
altijd naar die feestavonden. Ik heb een
prachtige foto van mijn moeder, met negen
andere vrouwen (zie hiernaast, red.), gekleed
in een, laat ik zeggen, Johan Strauss outfit. Ook
op een feestavond van Taba. Want daar werd
met moeite een mooi iets neergezet. Het was
geen gerommel tussen de schuifdeuren.”

Harry en Greta beleefden als één van de weinigen de transformaties die de vereniging Taba in de eerste zestig
a zeventig jaar doorliep. Stapten in in een tijd dat Taba nog een onvervalste beroepsvereniging in de tabak
was, vooral bestaand uit een dwarsdoorsnede van medewerkers in de tabakshandel, met het centrum in de
Amsterdamse Nes. Na een tien, twintigtal jaar mengden die zich met bewoners uit de Kinker- en
Bellamybuurt, waar Harry en Greta elkaar ontmoetten en woonden. Op een kleine twee kilometer afstand
van het Taba terrein in Badhoevedorp. Na gedwongen verhuizing naar de Watergraafsmeer, mengde dit zich
weer met een achterban aan de westzijde van de Amstel: Rivierenbuurt en de Pijp, soms richting Centrum
rondom Utrechtse straat. Weer later gemengd met de eerste studentleden uit de provincie, die een in de jaren
’80 en ‘90 zieltogend Taba weer van letterlijk nieuw leven voorzagen. Harry en Greta maakten er al die tijd
deel van uit.

Ome Harry met “mijn hoed die had vier deuken”, jaren ’80 in Taba kantine.

Hettie: “Mijn vader zat niet in de tabak, had een baan van 16 gulden in de week. Die tabakkers hadden wel
vier keer zo veel. In de jaren zestig werd mijn moeder serveerster, in de Nes. Daar was ze koffiejuffrouw, en
bediende dus al die tabakkers, in al die panden. Eén van de mannen, ik denk dat het […] was (bij nalezen is
er enige twijfel, dus laten we het bij drie puntjes, red.), kreeg een hoge positie. Moet je voorstellen, zij bridgete
dus met die tabakkers, en eens in de zoveel keer was ‘t bij ons thuis. Greta was een type van aanpoten en
moet je voorstellen zo’n dienblad, die zware koppen, d’r gingen er 24 op, en Greta bracht ze zo naar drie
hoog. Nou, laten we aannemen dat het […] was, die die functieverhoging had gehad. Toen zegt ‘ie: ‘zeg Greet,
moet je eens luisteren, ik heb nou een wat hogere positie gekregen, ik zou graag willen dat je voortaan
mijnheer […] zegt’. Nou, dat was het laatste dat je tegen mijn moeder moest zeggen. Dat iemand z’n positie
op die manier…”.
Hettie: “Het eerste wat kwam na de oorlog was een motor. Daar gingen ze mee op vakantie. Voor die tijd
waren ze best avontuurlijk. Als je nagaat dat ze gingen kamperen met twee lakens en wat tentstokken. Om
er al uit te zijn, dat zat er toen al in. Ze waren eens op pad met die motor, toen ze panne kregen. De centjes
waren op, en toen zijn ze maar onder een brug gaan slapen. Altijd maar aanpassen, altijd aanpassen. Dat zat
er al in, en niet zeuren. Maar, dat was die hele generatie eigenlijk.”
Harry heeft nooit in een bestuur gezeten van Taba, maar heeft vele functies gehad. Was ‘ie in de jaren ’80 en
’90 vooral bekend van zijn bardiensten, leider was hij ook, bijvoorbeeld van een roemruchte zaterdag drie
team. Ko Floor (zoon van Ko Floor sr., lees het stuk van Maarten Moll), we lazen eerder over hem, talentvol
voetballer die in dit derde kwam te voetballen: “Deze foto (zie hieronder – red.) is van begin 70-er jaren.
Bijna zeker ten gevolge van een kampioenschap. Omdat het derde elftal een echte vriendenclub was en
meerdere spelers in het eerste van Taba hadden gespeeld, wonnen we de meeste wedstrijden met grote
cijfers en werden we, dacht ik, drie keer kampioen.” Spelersnamen bij de foto, want hier zitten een paar
bekende Taba spelers tussen.

Begin jaren ’70. Harry helemaal rechts als leider van meermaals kampioen Taba zaterdag drie. Kwalificaties spelers (tussen haakjes)
van Ko Floor. Boven, van links naar rechts: Hans Weling (technisch heel goed), Gerrie van der Laan (achterhoede, alleskunner), Job
Klebach (achterhoede, nu een luxe patisserie op de Haarlemmerdijk in A’dam), Ko Floor (rechtshalf of rechtsbinnen), Hans Moehring
(alleskunner, bijter), Ton Jaring (spil), Jan Lohman (keeper en later voorzitter). Onder, van links naar rechts: […] Weling (broer van
Hans), […], Jan Sargentini (voorhoede), Jan Hoveling (voorhoede), met trainingsjack: Japie Smit, […].

Harry is eind jaren zestig ook leider van de zondag 2. Karel Iske, oud zondag 1 voetballer begin jaren ’70,
zaterdag 1 trainer, en ook nog twee jaar voorzitter begin jaren ’80 (Karel: “samen met Jan Lohman, Jan Veen
en Aad Verkaaik”), leert ome Harry in eerste instantie als leider van die zondag 2 kennen. In een volgende
Taba file vast meer nog van Karel, want samen met z’n broers Joop en Cor, en vader Jan, heeft hij vele Taba
sleutelmomenten en prominenten meegemaakt. Maar voor nu:
Karel: “Ik kan je over mijn eerste kennismaking met ome Harry vertellen. Maar of je dat wilt publiceren… dat
is vers twee. Ik was 18 (1968 – red.), destijds was je dan A junior, en dan ging je het jaar daarop naar de
senioren. Maar het was niet zo dat je met je 18e direct in het eerste kwam, je moest je eerst bewijzen in het
tweede elftal. En daar was ome Harry dus leider van. Nou, ik op een zondagochtend naar het Taba terrein,
het ouwe AmFiTa gebouw. Het was één en al hout, en als je je moest verkleden, ging je op een bank staan om
je kleren aan te trekken. Nou ja, ome Harry komt daar binnen, en ik sta, op die bank, net in, zeg maar, m’n
Adam’s kostuum. Toen stelde hij zich voor: ‘Ik ben ome Harry, van harte welkom in het team!’ Maar… hij
schudde iets anders dan m’n hand… als je begrijpt wat ik bedoel. Als je dat tegenwoordig doet natuurlijk,
dan moet je goed oppassen (anno 2021 hebben we internationaal de Weinstein, en nationaal de Gosschalk
#metoo affaires achter de rug – red.). Maar ik stond dus daar, ‘wat is dit allemaal’, als 18-jarige jongen, voor
het eerst in de senioren. Het hele zootje lag natuurlijk dubbel in die kleedkamer. Dat vergeet je dus nooit van
je leven meer.”

Begin jaren ’70. Harry gehuldigd als leider van kampioen Taba zaterdag drie.

Hettie: “Harry en Greta hebben tot ‘t eind bij Taba rondgelopen. Harry tot z’n negentigste. Als je zag, bij die
begrafenis, wel honderd jongeren van Taba. Zo was er ook die groep van de schakers, een heel ander slag
mensen. Het kwam in een stroomversnelling toen ze allebei zowat omvielen. Ze werkten tot ‘t einde in de
kantine.” Wim: “Er werd vanuit Taba gezegd: als Harry niet meer kan, dan komen we ‘m halen, en dan
brengen we ‘m ook weer thuis. Dat hebben ze ook gedaan.” Hettie: “Die waren van de schaakclub. Dan stond
Harry er alleen op dinsdag nog, voor de schaakclub. Ja, dat was altijd zo krom, want hij vond dat het er altijd
zo stonk”.

Jaren ’80. Harry achter de bar

Karel Iske: “Ome Harry was best wel straight op zijn kantine, want daar moest omzet voor Taba gedraaid
worden. Nou, d’r was een keer een wedstrijd, en op een gegeven moment werd de bal in de sloot geschoten.
In de sloot tussen het Taba en JOS Watergraafsmeer terrein. Nou, daar lag die bal, en die dreef langzaam een
duiker in. Tsja, en dan krijg je die bal d’r niet makkelijk uit. Wij hadden toen een terreinknecht Joop (oudleden kennen Joop, vast later nog meer in de Taba files, vraag vooralsnog maar naar ‘m – red.). Nou ja, Joop
die kwam d’r aan, en die dook zo de sloot in. Met z’n kleren en al. En die haalt die bal d’r uit. Nou ja, zo’n bal
die kostte indertijd 30, 35, 40 gulden, ik weet ’t niet. Maar in ieder geval, ’t was geld, en die haalde hij d’r uit.
We hebben er nog voor gezorgd dat ‘ie een trainingspak kreeg, zodat ‘ie zich weer aan kon kleden. Ik zeg:

‘Joop, hartstikke bedankt’. Zegt ‘ie: ‘Nou, ik heb wel eigenlijk wel honger en dorst’. Ik zeg: ‘Dan neem je een
hamburger én een biertje’. Hij naar de kantine toe, komt ‘ie me toch kwaad terug. ‘Ik moet betalen, want ome
Harry vind dat de omzet anders niet hoog genoeg is’. Dus ik naar ome Harry, ik zeg: ‘ome Harry, hij heeft net
voor 40 gulden uit de sloot gehaald.’ ‘Oh! Mmm. Dan is het goed, dan is het goed.’ Je kon niet zomaar voor
niks bij ome Harry een hamburger en een biertje halen.”

Taba veteranen, jaren ‘70, foto Karel Iske. Geen Harry, wel vele bekenden van hem, en ons inmiddels. Staand, van links naar rechts:
Toon van het Hart, Jim Grigoleit jr (lees eerdere Taba files, zoon van Jumbo), … , Hannie Smit, Albert Prent, Karel Iske, Jan v. Soest, Jan
van Teeseling, Jan Fransen, Jan Lohman (oud Taba voorzitter), … , Joop van Teeseling (leider). Zittend van links naar rechts: Wout
Combee (volgens Jim jr. 2 meter 12), Jim Grigoleit Sr. (Jumbo, we kennen ‘m, in 1946 scorend in z’n debuutwedstrijd voor Ajax,
teamgenoot van Harry in de jaren ‘40), Gerrie Wokers (aanvoerder) , …, …,

Karel: “Ome Harry was een onmisbare kracht op een gegeven moment in die kantine (begin jaren ’80 - red.).
Niemand wilde dat meer. Nou ja, je kon eigenlijk niet buiten deze mensen. We hadden zaterdag maar drie,
en zondag maar vier elftallen (op een gegeven moment komt zelfs de KNVB in de figuur van Jo Jaspers in het
clubhuis in de Hemonystraat – later daar meer over - langs om deze problematiek te bespreken – red.). Het
was voor ome Harry op een gegeven ogenblik zaterdag, zondag, dinsdag en donderdag. Want dan was die
schaakvereniging volgens mij, op donderdagavond. Doordeweeks stond ‘ie ook inkoop binnen te halen.”

Harry langs de lijn, jaren ’80, op Taba’s senioren “Anne Tuintje toernooi”.

De schaakclub bij Taba. Voor Harry als fanatiek schaker niet vreemd. De club was genaamd ‘het Grasmat’
(naamgever John Eshuis). Steven van der Gaag in het Parool, 2013 (‘Beproeving op de middenstip’): ‘'Schaken
deden ze al, een aantal mannen van voetbalvereniging Taba. Gewoon in de kantine na de training, met muziek
erbij. Er mocht gepraat worden. En gerookt, eventueel een jointje voor de liefhebber. […] Toen Werner Möller
in 1990 naar Amsterdam kwam, was het voor hem al duidelijk waar hij wilde schaken: 'Ik blowde nog, maar
daar ga je echt niet beter van spelen. Integendeel, je raakt zo verzonken in een variant, dat je het overzicht
verliest'”.
2013, schaakclub ‘het Grasmat’. Op de
foto links Werner Möller, rechts één van
de oprichters Frank Idema

Werner, in 2021: “Wie Harry en
Greet heeft meegemaakt, vergeet
ze nooit meer. Ik leerde ze
kennen toen ik in 1990 naar
Amsterdam verhuisde en bij de
schaakclub ‘het Grasmat’ ging
spelen. De clubavond was bij
Taba op donderdag en Harry en
Greet deden trouw de bar.
Totdat ze ergens tussen elf en
twaalf naar huis werden
gereden. Harry toonde altijd belangstelling voor de partijen, en als we met een oneven aantal spelers waren
was Harry nooit te beroerd om mee te doen. Ik herinner me hem ook als een goede teamspeler. Harry was
speelgerechtigd, en toen het team waarvan ik teamleider was een mannetje tekort kwam vroeg ik Harry om
in te vallen. We moesten om 20.00u ergens in de Pijp spelen. We stonden met 4-1 voor en er waren nog drie
partijen bezig, maar helaas stonden we op twee borden slecht. Alleen Harry stond heel goed, totaal gewonnen
eigenlijk. Als Harry nou remise zou maken zou de buit binnen zijn. Maar zou ‘ie dat wel willen in zo'n goede
stelling? Hij was bloednerveus en speelde zoals altijd razendsnel. Ik stelde hem voor om remise aan te bieden
en hij deed het onmiddellijk. Zijn tegenstander nam het aan en de overwinning was binnen.”
Werner: “Harry kwam ook iedere week langs voor zijn toto. Ik heb helemaal niets met gokken en vond het
eigenlijk altijd wat irritant, maar voor Harry deed ik toch trouw mee. Tot ik er op een dag genoeg van had.
'Ik stop ermee.' 'He? Wat?' 'Ik stop met de toto. Je hoeft mij voortaan niet meer te vragen.' 'Waarom niet?' 'Ik
win toch nooit iets.' 'Wat zeg je nou? Je hebt twee keer achter elkaar gewonnen!' 'Wat?!' 'Je hebt twee keer
achter elkaar gewonnen!' 'Welnee! Ik heb nog nooit wat gewonnen!' 'Greet!! Heeft Werner wel eens ooit de
Toto gewonnen?' 'Jazeker! Twee keer achter elkaar!!', klonk het vanuit de keuken. Dan sta je wel effe raar te
kijken. Ik zou twee keer de toto gewonnen hebben en het zelf niet meer weten, maar deze twee oudjes nog
wel?”
Het begin van ‘het Grasmat’. Stef van der Laan, telg uit een andere Taba familie pur sang: “Aad (Verkaaik –
red.) en ik bleven altijd heel erg lang hangen na de trainingen. En Aad was iemand van, we waren natuurlijk
al in de dertig: ‘goh dat team (zaterdag 1 – red.) valt uit elkaar, hoe kunnen we dat bij mekaar houden’. Ikzelf
had zoiets van, zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar hij bleef er maar over doorgaan. D’r waren flink wat

schakers in dat team, en toen zei ik: ‘Laten we een schaakclub oprichten. Want dat kun je tot oneindig blijven
doen. Ik zei, ‘dan houden we iedereen bij elkaar ook’. Dus dat was eigenlijk het idee. Ik heb het verder
uitgewerkt, want Aad was natuurlijk voorzitter van Taba, die had genoeg aan z’n kop. D’r is later een draai
aan gekomen dat er werd geblowd en zo. Maar dat is eigenlijk per toeval zo gekomen, dat was nooit het idee.”

Linker twee beelden: Aad Verkaaik, rechts Anne Tuintjer (in scheidsrechters tenue), ‘Anne Tuintjer’ toernooi jaren ’80.

Stef: “Harry heeft nog simultaan gespeeld tegen Max Euwe. De enige wereldkampioen schaken die we ooit
gehad hebben. Daar sprak ‘ie ook vol respect over. Ik vond ook wel grappig met dat schaken, intern deed hij
regelmatig mee, en extern alleen als ze een mannetje te kort hadden. Ik kan me nog goed herinneren, de
allereerste wedstrijd die we met het eerste speelden, toen hadden we nog maar heel weinig leden, en we
hadden ook maar één team, moest ome Harry ook meedoen, en dat vind ik nou typisch ome Harry en de
leeftijdscategorie in die tijd. Kijk, schakers zien er, laat ik het zo zeggen, niet al te keurig uit. Beetje slordig.
En hij kwam, omdat het extern was, helemaal in het pak. Dat vond ik zo geweldig. Weet je, omdat hij dat
belangrijk vond. Om in zo’n eerste wedstijd, zeker zo’n externe, er goed uit te zien. Dat vond ik zo geweldig.
Al die slordige lui, en dan komt hij zo keurig in ’t pak.”
In deze Taba file zijn foto’s van ome Harry opgenomen, geschoten op het roemruchte ‘Anne Tuintjer’
toernooi. Zoals eerder gememoreerd was Harry daar compleet senang. Sterker, hij voelde zich er, als
tachtiger, voetballer én artiest als een vis in het water. Het toernooi is bij de laatste generaties Tabakkers
niet meer bekend, maar na het terugvinden van de wisselbeker, komen in ieder geval de herinneringen weer
terug. In een drietal mails hieronder (in een volgende Taba file vast meer):
Groningen, 7 december 2016, “Goedemiddag. Hierbij een bericht vanuit
Groningen. Wij zijn Het Medaillehuis Suurd, leverancier van sportprijzen en
graveerbedrijf. Er is in 2002 een beker bij ons binnen gebracht die gegraveerd
moest worden. Dit is in opdracht gegaan van dhr. […] er moest toen voor 2002
A.C. Lenstra gegraveerd worden. Het is een heel oude beker, volgens mij is de
eerste naam die erin gegraveerd is van 1983. Heb een foto bijgevoegd of u de
beker herkent. Wij kunnen vanaf het begin geen telefonisch contact krijgen met
dhr. […] die hem in 2002 langs gebracht heeft. Wij zijn de “oude” spullen wat
opruimen. Heeft u nog interesse in deze beker anders gaan we deze weg doen”.
Een dag later staat, kosteloos door Geert van het Medaillehuis Suurd
verstuurd, de wisselbeker van het Anne Tuintjer toernooi in Amsterdam.
Wisselbeker Anne Tuintjer toernooi, gebutst, deksel ontbreekt, maar anno 2021 weer op (niet
in) Taba’s prijzenkast.

Navraag bij Bert (Rijskamp) en Aad (Verkaaik), levert het volgende op: Amsterdam, 8/9 december 2016,
Aad: “Hee, roemrucht toernooi op Hemelvaartsdag vroeger, eindelijk terecht, deze beker. Lang verhaal.
Optredens van Jules Deelder, Armand, Matthias de Boer, en zoveel goede bands en bandjes. Gr Aad.”

Links ome Harry, rechts Bert Rijskamp, ‘Anne Tuintjer’ toernooi jaren ’80

Bert: “Ongelooflijk dat die beker nog boven water is gekomen, er is indertijd nog een zoektocht naar
ondernomen, zonder resultaat, en kijk nu! Wat betreft beelden, daar heb ik wat van op dvd, maar misschien
kan ik via Hans (oud lid van Taba) nog aan andere beelden komen, ik spreek hem binnenkort. Ook kunnen
Aad en ik nog wel het een en ander vertellen over die tijd, we hebben het er nog regelmatig over, zoals alleen
oude lullen dat kunnen. Bij deze kan ik Aad dan ook vertellen dat begin dit jaar Matthias de Boer is overleden,
toch een hoogtepunt op een van die memorabele avonden na het toernooi! Wat de beker betreft, toen we
besloten tot dit toernooi, hebben we uit de onuitputtelijke voorraad bekers zo’n beetje de lelijkste gepakt en
die omgedoopt tot wisselbeker, ach een toernooi met een knipoog, met op het hoogtepunt twaalf teams uit
het hele land, na het toernooi eten, en daarna feest tot in de late uurtjes, soms met optredens van bands, Jules
Deelder, Matthias de Boer de wereldberoemde entertainer uit de Zaanstreek, etc. Kom nu nog mensen tegen
die het over die feesten hadden! Als ik op de club ben praten we er verder over, groet Bert”.

Ome Harry en Dick Verkaaik, waarschijnlijk verzeild in sketch.

Hettie: “Mijn ouders hebben ook achter de bar bij de tuinvereniging gestaan. Zondagochtend voor de
biljarters. Waren ze in de tachtig. Al was het alleen koffie zetten. In de polder, Bos en Heide, Lelystad, daar
hadden zij een huisje en wij ook… Als Harry binnenkwam, dan ging de zon schijnen. D’r kwam altijd wel iets
geks uit, iets leuks. Dat brengen sommige mensen met zich mee.”
Stef van der Laan: “Wat ik het meest in die man bewonderde, is dat hij altijd kind is gebleven, op een positieve
manier. En dan bedoel ik niet kinderachtig of kinderlijk, maar dat hij altijd het gevoel van een kind heeft
bewaard. Wat ik ontzettend knap vind, in deze wereld, want daar doe je allemaal concessies, ik tenminste
wel. Dat bewonderde ik het meest in hem. Dat ‘ie gewoon puur z’n emoties de vrije loop liet. Weet je, ik denk
dat hij van het woord liegen nog geeneens wist wat dat betekende. Dat vond ik echt geweldig aan die man.

Gevoel maakt soms rare zijsprongen met je. Daar had ome Harry geen last van. Die kon daar puur op
vertrouwen”.
Stef: “Elke keer als ik naar Taba kwam, van de metro met de fiets, elke keer als ik de Fizeaustraat in kwam,
dacht ik van, ah, ik zie ome Harry weer. Zo’n lekker gevoel van binnen, weet je wel. Dat had ik echt elke keer
als ik daar kwam. Bij welke mensen heb je dat? Het feit dat je hem zag, was al mooi. Dat je bij hem in de buurt
was, dat je zijn aanwezigheid kon voelen, dat vond ik gewoon al prachtig.”

Jaren ‘80. Harry verricht aftrap bij wedstrijd van SHJO (Slecht Horende Jongeren Organisatie), Taba’s zondag 8.

In september 1969 wordt Roland Lippes als 13-jarig kereltje ingeschreven bij Taba. Na zijn juniorentijd bij
Taba en Rood Wit A (Amsterdam Noord), en seniorentijd bij standaard teams weer van onder andere Taba
(zaterdag en zondag) is hij anno 2021 veteraan voetballer bij de 45+1, en jeugdtrainer bij dezelfde club.
Rolands verhalen rondom ome Harry zijn legio (“Mijn betrokkenheid met ome Harry is best wel groot.
Annemarie, mijn vrouw, vertelde dat hij zelfs op kraamvisite is geweest, samen met tante Greet.”). Erg leuk
zijn die rondom de zondag 8, bijna geheel bemand door slecht horende jongeren.

Jaren ‘80. Harry floot en vlagde bij Taba’s zondag 8, bemand door slecht horenden. Op achtergrond het inmiddels verbouwde clubhuis
van JOS, sinds 1976 eigendom van Taba.

Roland: “Nationale Stichting Open Jeugd Werk. Het was een samenwerking van jeugdsozen in Amsterdam.
De sozen waren wat tegenwoordig de buurthuizen zijn. Voor de jeugd, je had echt waanzinnige sozen. Jules
Deelder trad ‘r op. D’r waren feestavonden, karaoke. En op één van die avonden (soos op Leidsegracht – red.)
trad ome Harry op, als Al Jolson, dat was onze hoofdact. Zondag 8, we hadden een paar goeie spelers, we
scoorden makkelijk. Het leuke was, ’s morgens speelde ik in het 8ste, en ’s middags speelde ik in het 1ste. Ik

speelde in beide teams. En zaterdag zaten we te keilen jongen, het was één groot feest. Zo mooi. Als ik weer
terugdenk word ik weer helemaal enthousiast.”.
Roland: “Ome Harry was geen leider van de zondag 8. Ome Harry was… wat wij drinken, waar wij ons aan
laven… hij laafde zich aan publiek. En je kon toen geen beter publiek hebben dan doven en slechthorenden
(één van de onderdelen van NSOJ Amsterdam – red.). Allemaal sociale jongetjes, die keken tegen hem op, het
was een enorme entertainer aan onze tafel. Hij groeide als het ware in ons, en wij in hem. Dus op een gegeven
moment kwamen wij met shirtjes aan met Harries team. En ome Harry stond altijd bij ons. Slechthorenden,
dat heeft vaak te maken met de afwijkingen die je hebt. Ook lichamelijk. D’r was één jongen, die was spastisch.
Willem, die had zulke (dikke) brillenglazen. We stonden dan te voetballen, en ome Harry, die had altijd een
zakdoek bij zich, en dan stond ‘ie zo z’n voorhoofd af te vegen. Maar die Willem dus, die loopt zo drie man
voorbij. Die gasten dachten dat ‘ie een schijnbeweging maakte. Zo’n team was ‘t, ’t was enorm lachen. En ’t
mooie was, ome Harry stond te schelden en schreeuwen langs de lijn, maar op zijn manier: strijkbout of
kaasschaaf, ik weet bij god niet meer wat hij zei, maar het waren geen woorden die scheldwoorden waren.
Huishoudelijke artikelen vooral. We hebben nooit ruzie gehad, nooit ellende, maar dat komt ook door ome
Harry. D’r is toch geen tegenstander die weerwoord heeft tegen zoveel amusement. Wij leefden van een
biertje, hij van ’t publiek.”
Roland tipt over een roemrucht damesteam, vrijwel geheel bestaand uit partners van heren Taba voetballers.
Ilma, ex van Aad (hier al meermaals aangehaald) was één van hen. Roland: “Ilma was zo bloedfanatiek, die
was zwanger van Mir, had zo’n buik, maar die ging gewoon in het muurtje staan. Toen zei iemand, nou, laten
we dat maar niet doen…”.

Dames Taba 1 in ‘91/’92 ongeslagen kampioen, op rechter foto (ome Harry is na uitreiken bloemen achter het team terecht gekomen):
Jenneke, Hillery, Annemarie, Trudie, Martina, Antoinette, Ilma, Brenda, Jolanthe, Nida, Trudy, Edith en Nancy.

In seizoen ‘91/’92 wordt Taba dames 1 ongeslagen kampioen: twee maal gelijk gespeeld, overige duels
gewonnen, waarvan de 0-17 uitwedstrijd tegen Madjoe, indertijd met een heel erg sterke damestak,
historisch genoemd mag worden. Alhoewel het team al in de jaren ’90 stopt, blijven de dames elkaar tot op
de dag van vandaag zien, en gaan vrijwel elk jaar nog een weekendje weg. Herinneringen te over aan Harry
en Greet. Het damesteam: “Ome Harry miste bijna geen thuiswedstrijd van ons. Hij stond dan steevast bij
onze keepster Ilma achter het doel te snuiven als een briesend paard (maar dan ook echt heel hard) en deed
geen moeite zijn emoties over de wedstrijd in te houden. Onze tegenstanders noemde hij smalend

stofzuigerzakken. Incidenteel heeft hij ons ook bijgestaan als vlagger en scheidsrechter. In de kantine
probeerde hij ons om zijn vinger te winden met een grap en een liedje. Na de trainingen en thuiswedstrijden
deden we ook mee aan de derde helft waar we met een half oog op ome Harry lette die nog wel eens onze
halfvolle glazen meenam. Ome Harry die ook achter de bar aan het entertainen was werd goed in de gaten
gehouden door tante Greet want hij vergat nog wel eens de bestellingen op de rekeningen te schrijven. Toen
wij ongeslagen kampioen werden was ome Harry super trots en blij voor ons, ’zijn meisjes.’”. Ilma: “In 1992
was ook het eerste Tante Greet toernooi. Klein toernooi met de deelnemers Sloterplas, RAP, en Sloten. Ook
daar zijn we 1ste geworden. Tante Greet nam de aftrap. Geen bekers als prijs, maar taarten en een meter bier.”

Taba wint Anne Tuintjer toernooi na penalty’s tegen Racing Bunne. Stef op beeld: “na zeven jaar, werd tijd zeg”. Van links naar rechts:
vreugde na winnende penalty, Frank Verkaaik, Roland Lippes, Stef van der Laan en Bert Rijskamp omgekleed inmiddels aan de dis (het
lijkt erop dat Taba kanonnen heeft ingezet om de wisselbeker eindelijk in bezit te krijgen).

Stef: “Ome Harry was eigenlijk een entertainer. Heel vaak na wedstrijden, als het gezellig was in de kantine,
kwam ‘ie achter de bar vandaan en dan ging ‘ie kunstjes doen. Dronkenman spelen, hij had een ontelbare
hoeveelheid moppen. En de teams, inclusief de uitteams, vonden dat prachtig. En hijzelf vond het ook
prachtig, omdat hij een entertainer was. Hij was de perfecte clown in een circus geweest. Eigenlijk een soort
van gratis theatervoorstelling.”

“Ome Harry is, zeg maar, één van de mooiste mensen in mijn leven. Dan heb ik het puur over de persoon, dus
niet over wat hij voor Taba gedaan heeft. Wat ook geweldig is. Maar gewoon als persoon, ik heb altijd van die
man gehouden. En ik ken ‘m al vanaf heel jong, er staat in dit verhaal een foto van het team waarvan hij leider
is geweest. In dat team speelde een broer van mij, Gerrie. En ook een zwager, Jan Hoveling, die is met een
zuster van me getrouwd. Ik ging als klein jochie heel vaak bij dat team kijken. Ze verzamelden soms ook met
uitwedstrijden bij ons thuis. Dat is eigenlijk mijn eerste herinnering aan ome Harry. Hij was als leider echt
bloedfanatiek, ook regelmatig heibel met de scheidsrechter.”
“Taba was hem heilig. Het was een keer met de zaterdag 1. We hadden best een goed team, maar het was ook
nog wel een stapteam. Daarom zijn we eigenlijk nooit kampioen geworden. Maar het was een keer

vrijdagavond, en iemand was jarig of zoiets, we waren met het hele team wezen stappen. Wat ook niet handig
is als je zaterdag moet voetballen. Want het werd heel laat, met veel alcohol. We moesten thuisspelen, nou
joh, het leek helemaal nergens op. Iedereen stond te zwabberen op z’n benen. Ik geloof dat we met de rust al
3 of 4-0 achter stonden. En toen kwam ome Harry binnen met die thee, en die smeet ‘ie echt zó op die tafel.
Omdat ‘ie ongelóóflijk kwaad was. Hij zag het als een persoonlijke belediging. Taba was ‘m heilig, en dat doe
je niet. Hij vond ’t schandalig.”

Dat was ‘m, voor deze Taba file. Harry, in eventueel toekomstige
Taba files zeker terugkerend. Frank Verkaaik, na het nulnummer
‘Adje of Attie, International bij de Tabakkers’: “Verrassend, maar je
moet eens naar verhalen over ome Harry op zoek”. Bij deze Frank.
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