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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1969

Jaap van Praag is boos 

De goedkope en slecht uit-
gevoerde revolutiebouw
door particulieren rond
1900 baart het gemeente-

bestuur grote zorgen, zeker als in De
Pijp nieuwbouwwoningen instorten. 
Met de oprichting van de gemeente-

lijke dienst Bouw- en Woningtoezicht,
op 27 maart 1901, neemt Amsterdam
landelijk het voortouw tegen specu-
lanten. De directeur, ingenieur J.W.C.
Tellegen, vaardigt een bouwverorde-
ning uit en laat vele krotwoningen
onbewoonbaar verklaren en slopen.

In 1915, het jaar dat Tellegen tot bur-
gemeester wordt benoemd, is de
dienst zo gegroeid dat die zich moet
afsplitsen van de Gemeentelijke 
Woningdienst. 
Een van de bekendste ambtenaren

van Bouw- en Woningtoezicht was
Arie Keppler, die met wethouder 
Wibaut na 1915 de volkshuisvesting
uit de grond trok. Tienduizenden 
woningen werden gebouwd, oude
buurten gesaneerd. Keppler bleef in
dienst tot 1937 en drukte een zware
stempel op de volkshuisvesting.

N ico Dalmulder, admini-
strateur van Ajax, keert op
27 maart 1969 terug
uit het Tsjechi-

sche Trnava met duizend
toegangskaarten voor
de op 23 april te spelen
Europacupwedstrijd
Spartak Trnava-Ajax.
Dit aantal is veel te ge-
ring om Ajax aan zijn
verplichtingen te laten
voldoen jegens leden, sup-
porters en de met de samen-
werkende reisbureaus. Ajaxvoor-
zitter Jaap van Praag reageert
woedend als blijkt dat de KRO van

staatsreisbureau Tsjecho Travel wel
drieduizend kaarten kreeg. Dat blijft

niet zonder gevolgen voor de
omroep. Vanaf 28 maart zijn
KRO-verslaggevers niet
langer welkom bij Ajax
aan de Middenweg.
Ook kan de KRO inter-
views voor en na het
duel  tegen de Tsjechi-
sche landskampioen
wel vergeten. De KRO

betreurt de beslissing:
“Deze maatregel staat in

geen verhouding tot de zaak.”

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten, we rijden of
lopen er dagelijks langs.  
Maar hoe goed kennen we

de stad? Afgelopen zaterdag waren
we in Noord, bij het gemaal Kadoelen
aan de Landsmeerderdijk. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons Am-
sterdam is Koen Benoist. Welke his-
torische plek  zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar:  zoekplaatje@parool.nl 
Onder de goede inzendingen

 verloten we een jaarabonnement op
het maandblad Ons Amsterdam.

De katholieke kerk scherpte in 1563 de huwelijksregels aan.
Voortaan was een huwelijk alleen geldig als het werd gesloten

in de kerk en in aanwezigheid van de eigen priester  
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.
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