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‘Feikje de Haan was op ’t gebied der liefde vrije begrippen
toegedaan en deze stelden haar in staat een groot huis te bewonen’

Primeur 1912

De eerste verkeersagent

→ Agent op de kruising Damrak-Prins Hendrikkade.

‘H

et was op 3 December
1912, dat ik als allereerste verkeersagent
in Amsterdam, wat
zeg ik, in Nederland, van 12 tot 2 uur
de post achter het Paleis moest
betrekken,” vertelde Gerrit Brinkman
(79) in 1951 tegen Ons Amsterdam.
Van verkeer regelen kwam die dag
niets terecht. De potige Brinkman
trok met zijn zwart-wit gestreepte

manchet vooral veel bekijks. “Er kon
geen verkeer meer dóór (…) en toen
heb ik mij maar teruggetrokken.” Ook
bij een tweede poging later die middag stagneerde het verkeer volkomen. “De volgende dag heb ik het op
de Dam geprobeerd en toen ging het
warempel iets beter. Misschien
waren mensen door de kranten al wat
wijzer geworden of was hun nieuwsgierigheid bevredigd.”

Amsterdammer 1994

Ajax zit op een goudmijn

‘E

en goudmijn blijkt het,”
vat Ajaxpenningmeester
Arie van Os de eerste deelname
samen van zijn club aan
de Champions League.
Als Ajax op 7 december
1994 ook de laatste
poulewedstrijd wint, is
de club na zes Europese wedstrijden bijna 19
miljoen gulden (ruim 8,6
miljoen euro) rijker. Met
de kwartfinalewedstrijden
tegen Hadjuk Split in het vooruitzicht heeft Ajax de mogelijkheid daar
nog enkele miljoenen aan toe te voe-

gen. “Ik kan mij goed voorstellen dat
landskampioenen met oog op dit
toernooi bewust gaan investeren
in nieuwe spelers.” Van Os
begrijpt ook de vrees van
PSV voor een al te lange
Amsterdamse overheersing. “Als de
inkomsten jaren achtereen bij dezelfde
ploeg terechtkomen,
ontstaat er nationaal een
enorme kloof tussen de
landskampioen en de rest.”

→ Ajaxpenningmeester Arie van Os.
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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 zochten we het
enige door architect Gerrit Rietveld
ontworpen woonhuis in Amsterdam:
het Schenkkanhuis op de Weldam in
Buitenveldert. De opdrachtgever was
zelf architect en stuurde Rietveld en
compagnon Jan van Tricht diverse
malen terug naar de tekentafel.Winnaar is Rick Lindeman uit Utrecht.
Welke plek zoeken we nu? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl .

→ De jarige Feikje op de foto van 20 mei 1912.

met mannen.’ De licht psychotische beklaagde
was volgens de onderzoekende psychiaters onder invloed geraakt van ‘deze klaarblijkelijk verleidelijke perverse prostituee.’
Ook Smits advocaat François Pauwels bouwde
een grimmig beeld van haar op. Het klinkt triest,
concludeerde hij, ‘maar van één kant moeten
wij blij zijn, dat geen jonge mannen, kinderen
nog, opnieuw door deze buitengewone en ge-

vaarlijke vrouw in het verderf worden gestort’.
Het Openbaar Ministerie zag het gedrag van de
vrouw als verzachtende omstandigheid en eiste
vier jaar. Uiteindelijk werd Smit voor doodslag
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.
In het decembernummer van Ons Amsterdam is een
uitgebreide versie van dit artikel terug te vinden:
onsamsterdam.nl
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