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Primeur 1969

Première rockopera ‘Tommy’

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1990

Van der Laan streng voor junks

‘N iet geheel gaaf, maar
des te meeslepender,’
oordeelde de Parool -
recensent over de

wereldpremière op 29 september in
het Concertgebouw van Tommy, de
rockopera van The Who. De Engelse
band had al vaker nummers gespeeld
van hun bejubelde dubbel elpee over
het blinde en doofstomme jongetje
Tommy, maar niet eerder de comple-

te rockopera. Volgens Pete Towns -
hend was de keuze voor het Museum-
plein bewust: “Amsterdam vormt
meer dan Londen een goed gemiddel-
de van hetgeen Europa is.” 

De uitvoering klonk volgens Het
Parool minder gepolijst en kende
nogal wat haperingen: ‘Maar wanneer
je Roger Daltrey See Me, Feel Me,
Touch Me, Heal Me hoort zingen, dan
doen die haperingen er niet meer toe.’

De gewestelijke vergadering
van de PvdA, bijeen op 20
september, stemt in
met het omstre-

den voorstel van de
gemeenteraadsfractie
voor hardere maatrege-
len tegen de overlast
van criminele heroïne-
verslaafden op straat.
Volgens raadslid Eber-
hard van der Laan levert
het zogenoemde gemeen-
telijke straatjunkproject te
weinig resultaten op. Voor dief-
stal, roof of inbraak opgepakte junks
mogen kiezen tussen celstraf of

afkicken, maar volgens Van der Laan
zijn de straffen veel te kort. “Een ver-

slaafde is na slechts drie maan-
den cel nog steeds verslaafd

als hij weer op vrije voeten
komt. Na een forse
gevangenisstraf van
bijvoorbeeld een jaar is
dat wel het geval. Maar
als hij daarna niet

wordt geholpen aan
huisvesting of werk, zal

hij binnen de kortste keren
weer verslaafd raken.”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week viel ons oog op de zee-
robben van stadsbeeldhouwer Hildo
Krop op de P.L. Kramerburg over het
Amstelkanaal. De brug is vernoemd
naar architect Pieter Kramer, die
begin 20ste eeuw een groot aantal
bruggen in Amsterdam heeft ontwor-
pen. Winnaar van het jaarabonne-
ment op Ons Amsterdam is Christine
Stokman. Welke plek zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl

Warm eten kreeg het gezin bijna nooit. 
Tegen vieren wierp moeder de kinderen wat brood toe

kinderen likkebaardend toekeken. Er kwam ook
meer helderheid over het motief. Johanna haat-
te haar man, die geregeld dronken thuiskwam.
Haar hoofd was op hol gebracht door kaartleg-
sters, die vertelden dat hij vreemdging.

Officier van justitie Dirk Wolfson eiste twee
jaar cel. Maar twee weken later volgde de recht-
bank geheel de lijn van verdediger Leonard de
Hartogh. Jan was niet ‘in hulpbehoevende toe-
stand gelaten’. De echte schuldige was de vader,
want die had er niks tegen gedaan. Het bleef on-
bewijsbaar dat de gezondheid van de altijd al
ziekelijke jongen door de moeder geschaad was. 

Van vrijheidsberoving was geen sprake. Jan
kon binnenshuis rondlopen en hád (soms) naar
buiten kunnen gaan. Het slachtoffer leverde –
vergeefs – commentaar: “Och, meneer, of men
geen kleeren heeft en zóó gevangen zit, of men
zit achter slot en grendel, dat komt op ’t zelfde
neer!” Vrijspraak. ‘Schande,’ vond het Batavi-
aasch Nieuwsblad. 

De jongen kwam op verhaal bij het Leger des

Heils op een landgoed bij Lunteren. Een oom en
tante in Langelaar ontfermden zich over hem;
daar kreeg hij een baantje in een smederij.

Peter-Paul de Baar is historicus en oud-hoofd-
redacteur van Ons Amsterdam. Dit artikel is  uit
de serie ‘Hier gebeurde het’ uit het maandblad.

→ The Who in 1969, met links zanger Roger Daltrey.  FOTO ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Eberhard van der Laan als
fractievoorzitter (1993). FOTO ANP

Hij kon door het huis
rondlopen, maar als 
er bezoek aanbelde, 
moest hij het hok in


