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Vaer wel 1939

Duitse dienstmeisjes naar huis

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1965

Vinkenoog schrapt ‘normaal’

De internationale trein van
Amsterdam naar Wenen
was op woensdagochtend
1 februari 1939 langer dan

normaal. Het was de laatste trein die
Duitse en Oostenrijkse dienstmeisjes
uit Amsterdam en omgeving konden
nemen om gehoor te geven aan een
dwingende oproep van Adolf Hitler
om terug te keren naar die Heimat. 

Najaar 1938 doken de eerste geruch-
ten op over een verplichte terugkeer,
in december werden de dienstbodes
daadwerkelijk op het Duitse consu-

laat ontboden. Daar kregen ze te
horen dat hun paspoorten zouden
verlopen op 2 februari. Wie geen
gehoor aan de oproep gaf, verloor 
het Duitse staatsburgerschap. 

Een verslaggever van het sociaal -
democratische Zaans Volksblad aan-
schouwde de volle wagons op het
Centraal Station: ‘Zouden ze in de
fabrieken de plaats moeten innemen
van de mannen, die in het militaire
apparaat zijn opgenomen of
 vestingen bouwen? Zonder enig
enthousiasme gingen zij weg.’

Dialoog is de naam van een
nieuw tijdschrift, ‘gewijd
aan de relatie tussen
de homofiel en de

maatschappij’, dat eind
januari 1965 voor de eer-
ste keer verschijnt. De
redactie, waaronder
uitgever Johan Polak
en schrijver Gerard
Reve, wil aantonen ‘dat
‘homofielen’ mensen
zijn als alle andere’ maar
door maatschappelijke druk
zelden de kans krijgen ‘aan de vol-
komen beleving van hun mens-zijn
toe te komen’. Wat wordt bevestigd

door sociaalpsychologe Ella Goubitz:
‘Ik ben geschrokken van de eenzaam-

heid, van de hunkering, van de
maskerade.’ Ook Simon Vin-

kenoog protesteert in dit
eerste nummer tegen
‘een maatschappij die
het aantal affectie-
betuigingen tussen
mannen beperkt’. Hij

schrapt daarom het
woord ‘normaal en zijn

tegenstelling abnormaal’
uit zijn woordenschat.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week wandelden we
door Ransdorp, in januari 1921 door
Amsterdam geannexeerd en sinds
1976 een beschermd dorpsgezicht.
Ons oog viel op het dorpshuis op
Dorpsweg 64, een van de rijksmonu-
menten. Winnaar van het jaarabon-
nement op Ons Amsterdam is Eric
Zeldenrust. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
 zoekplaatje@parool.nl 

Sinds de late 16de eeuw woonden er mensen van Afrikaanse afkomst in
Amsterdam. De meeste Jordanezen zullen dan ook niet hebben

opgekeken van de jonge zwarte man Jan Christiaan Prijn

Singel. Zijn weduwe verkocht de chirurgijns-
zaak in 1764 door aan meesterchirurgijn Jan
Mengels uit Kampen. 

Niet lang na Burghardts dood verliet Jan
Christiaan Prijn Amsterdam. In 1761 trad hij als
‘hooploper’ – lichtmatroos – in dienst van de
VOC-Kamer Amsterdam. Op 12 december 1761
vertrok hij met de Blijdorp van de rede van
Texel. Na aankomst op Kaap de Goede Hoop op
16 maart 1762 stapte hij over op het VOC-schip
Amelisweert, dat onderweg was naar Ceylon.

Dat schip is in 1764 bij Surat, aan de noord-
westkust van India, met man en muis vergaan.
De New Yorkse Amsterdammer Jan Christiaan
Prijn is slechts 25 jaar oud geworden.

Mark Ponte is historicus en werkt bij het Stads -
archief Amsterdam. Dit is een ingekorte bewerking
van zijn verhaal uit het nieuwe nummer van Ons
 Amsterdam. Zie ook: onsamsterdam.nl

→ Dienst-
meisjes in de
jaren dertig.
FOTO GETTY

FOTO ANOUK HULSEBOSCH

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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de Augsburgse confessie en gedoopt den 29sten
Maij 1759, volgens doopcedulle ten deezen an-
nex.’ Was de doopvermelding bedoeld als extra
bewijs dat het om een geloofwaardige  getuige
ging? 

Jan Christiaan sprak Nederlands: er was bij het
opstellen van de akte geen sprake van een tolk.
Nederlands kan zelfs heel goed zijn moedertaal
zijn geweest. Historicus Jeroen Dewulf van Ber-
keley University heeft aangetoond dat in het
midden van de 18de eeuw een flink deel van de
tot slaaf gemaakte Afrikanen in New York en
New Jersey Nederlands sprak. Was Jan Chris -
tiaan een van hen? Anders dan zijn jonge colle-
ga-knecht Adriaan kon hij overigens niet schrij-
ven. Hij  ondertekende zijn verklaring met een
kruisje.

Ruim een half jaar later stierf hun werkgever
Jan David Burghardt. Op 15 augustus 1760 werd
hij begraven in de Nieuwe Lutherse Kerk op het

→ Egbert van
Heemskerck,
Meester chirurgijn
Jacob Franszn. in
zijn chirurgijns -
winkel in
Amsterdam
(1669).  FOTO
AMSTERDAM MUSEUM


