
vrij 65

Primeur 1964

Politiecommissaris (v)

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1994

Schaefer gromt tegen deelraad

Al tijdens haar rechtenstudie
toont Tetje de Jong (1918-
1999) interesse in crimina-
liteit en opsporing. Na haar

weigering in 1943 de loyaliteitsver-
klaring te ondertekenen mag ze geen
colleges meer volgen. Uit geldnood
gaat De Jong aan de slag als typiste bij
de gemeentepolitie, waarvoor ze wel
de loyaliteits- en ariërverklaring
tekent. Na de bevrijding speurt ze bij

de politieke opsporingsdienst ‘foute’
Nederlanders op. Haar benoeming
tot politiecommissaris in Amsterdam
op 1 januari 1964 haalt de landelijke
pers: nog niet eerder was een vrouw
zo hoog gestegen binnen de politie.
Bij haar overlijden in 1999 is de eerste
vrouwelijke politiecommissaris
nagenoeg vergeten: op een bericht in
het korpsblad na verschenen er geen
necrologieën van haar in de pers.

Mocht de gemeenteraad
in het nieuwe jaar
instemmen met
instelling van

een deelraad binnenstad,
dan doet voormalig
PvdA-wethouder Jan
Schaefer met een eigen
lijst mee aan de verkie-
zingen. Niet om zijn
carrière voor te zetten
in de deelraad, maar om
‘dit nieuwe stadhuisje’ van
binnenuit op te blazen door
het uitschrijven van een referen-
dum. De deelraad zal bijdragen aan
de kloof tussen politiek en burgers,

waarschuwt de nog altijd charismati-
sche Schaefer. Op het stadhuis vreest

men dat veel van de 1500 beno-
digde ambtenaren door

Schaefers dreigement
afzien van een overstap
naar het nieuwe stads-
deel. Gemeentesecre-
taris Klaas Kooiker
probeert op de nieuw-

jaarsreceptie die angst
weg te nemen: “Jammer

voor Jan dat een deelraad
zichzelf niet kan opheffen.”

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week waren we op
begraafplaats Westgaarde bij het
door kunstenaar A.Th. Molendijk
ontworpen monument voor de
slachtoffers van de vliegramp op
Tenerife, waarbij op 27 maart 1977 
583 mensen omkwamen. Winnaar is
Anna Bersma. Welke plek met histo-
rie zoeken we deze week? Inzendin-
gen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

De stichters hielden de kinderen tweemaal per week wat uren
bezig. Er werd uit de Bijbel verteld, maar de meeste tijd ging 

naar ‘liefderijke en geduldige toespraken’ 

nog heel wat ‘havelozen’ onder de leerlingen:
‘De moeilijkheden in de milieus waaruit de kin-
deren komen, zijn nu van een andere hopelijk
tijdelijke aard: morele ontwrichting na de oor-
log, woningnood, dure tijdsomstandigheden,
waardoor de ouders niet in staat zijn de nood -
zakelijke kleding en voeding te kopen. Nog
steeds komt meester Eygenbrood in de practijk
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van zijn werk gevallen tegen, die wel wat aan
1849 doen denken.’

De Eben Haëzerschool verhuisde begin jaren
vijftig naar een nieuw gebouw in de Anjeliers-
straat – nu de Theo Thijssenschool – en moest in
1970 haar deuren sluiten. 

Koen Kleijn is hoofdredacteur van Ons Amsterdam.
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