
Grote vrouwen: Tetje de Jong, 2 mei 1918 - 21 januari 1999 

Theodora (tetje) de Jong was de eerste 

betaalde vrouwelijke politiecommissaris in 

Nederland.  

Tetje werd geboren in een doktersgezin in 

Uithoorn. Ze ging naar het Vossius 

Gymnasium in Amsterdam en daarna naar de 

Universiteit van Amsterdam. 

 Al tijdens haar rechtenstudie toont Tetje de 

Jong interesse in criminaliteit en opsporing. 

Na haar weigering in 1943 de 

loyaliteitsverklaring aan de Duitse bezetters 

te ondertekenen mag ze geen colleges meer 

volgen. Vanwege haar weigering kreeg zij als bestuurslid van de AVSV (een studentenvereniging) een 

berisping.  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. In deze baan leerde zij de politieorganisatie van binnenuit kennen. Omdat 

zij goed kon formuleren mocht De Jong de dagrapporten schrijven: samenvattingen van alle 

rapporten van verschillende politieafdelingen.  Na de oorlog werkte De Jong als rechercheur bij de 

Politieke Opsporingsdienst, waar zij onderzoek deed naar politieke delinquenten. Daarbij kwam haar 

rijbewijs goed van pas: met de donkerblauwe Plymouth van haar vader reed zij door het land om 

‘foute “Nederlanders op te sporen. Toen de opsporingsdienst in 1946 werd opgeheven, trad zij in 

dienst van de Vreemdelingendienst, aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. 

Zelf ging ze wonen op het Olympiaplein nr.: 121.Vanwege haar inzet en juridische kennis werd zij 

gevraagd om inspectrice te worden bij het gemeentelijk politiecorps, maar op aanraden van haar 

vader besloot ze eerst haar studie af te maken. Dat lukte en in 1948 werd zij de rechterhand van de 

hoofdcommissaris. Ze gold als ‘flink en kordaat’ en haar leidinggevenden maakten zich enigszins 

zorgen over haar opvliegende karakter. Vanaf die tijd maakte ze een bliksemcarrière door. Pas in 

1954 deden de eerste vrouwelijke agenten hun intree bij de Amsterdamse politie, in datzelfde jaar 

werd zij hoofdinspectrice. Zij passeerde de mannelijke collega’s, zelfs een van hen ging in beroep, 

maar zonder succes. 

Haar benoeming tot politiecommissaris in Amsterdam op 1 januari 1964 (inmiddels 45 jaar) haalt de 

landelijke pers: nog niet eerder was een vrouw zo hoog gestegen binnen het politieapparaat. Zij 

droeg nooit een uniform en was volgens ingewijden een charmante persoonlijkheid, die de ‘ziel’ van 

het korps belichaamde. Zij werkte hard, nam altijd tassen vol stukken mee naar huis, maar leidde 

geen eenzaam bestaan. Zij woonde samen met haar, eveneens ongehuwde zuster. Binnen het korps 

kende zij bijna iedereen en dankzij haar sterke geheugen onthield zij alle persoonlijke details. In 1990 

trouwde ze – inmiddels 71 jaar – met haar neef, Goffe Miedema en ging wonen in Drachten 

(Friesland) 

Bij haar overlijden in 1999 is de eerste vrouwelijke politiecommissaris nagenoeg vergeten: op een 

bericht in het korpsblad na. 

Tot een volgende vrouw, 

Blijf gezond, Ans Schmidt. 


