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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1978

Tol Hansse bestormt hitlijsten

De geruchten dat er op de
AutoRAI 1958 eindelijk
weer een Nederlandse
auto zou worden geïntro-

duceerd, waren sterk. Van Doorne’s
Automobielfabriek N.V. uit Eindho-
ven zou het Nederlandse antwoord
hebben ontwikkeld op de Volkswa-
gen Kever. Het was journalisten en
fotografen niet eerder gelukt om een
glimp op te vangen van het proto -
type, dat voor testritten alleen ge -
camoufleerd de fabriek verliet. 

Februari 1958 had de AutoRAI dus de
primeur van de Daf 600, een twee-
deurs wagentje dat met moeite 90
kilometer per uur haalde. 

Opmerkelijk was het ontbreken 
van een versnellingsbak. Die was
door de innovatieve Hub en Wim 
van Doorne vervangen voor het
Variomatic systeem. Dat ‘pientere
pookje’ bleek ideaal voor mensen
met weinig of geen rijervaring. Het
leverde de auto direct de bijnaam
‘truttenschudder’ op. 

‘W aar ter wereld ik
ook kwam, nim-
mer trof ik zo
een ben-

de als in ’t oude Amster-
dam,” zingt Tol Hansse
op zaterdag 18 februari
1978 bij zijn debuut in
het Avro-televisie -
programma Toppop. 

De songtekst is
afkomstig uit zijn hit Big
city, waarmee de Amster-
damse zanger de hitlijsten
bestormt. Het nummer schetst
een weinig vleiend beeld van het
leven in de hoofdstad van die tijd,

van blowende hippies tot hare krisj-
na’s op de Dam. 

Zijn artiestennaam was een
bewuste keuze. Hans van

Tol was een zoon van
tekstschrijver Jacques
van Tol, die in de oorlog
lid werd van de NSB.
Ook Hansses tweede
single, Achter de rodo-

dendron, werd een hit.
Daarna was het gedaan

met het succes. Van Tol
stierf in 2002, 62 jaar oud.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week
 waren we in de Vrolikstraat bij het
muurkunstwerk De schepping, aan de
achterzijde van het Cygnus Gymnasi-
um in de Wibautstraat. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amster-
dam is Philip Monas.

Welke plek met historie zoeken 
we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl.

De Japanners waren opeens gewild, nu ze van hun regering
buitenlandse tripjes mochten maken

→ De DAF 600 wordt op de AutoRAI onthuld.  FOTO ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ ‘Amsterdam holadijee’, zong Tol
Hansse. FOTO KIPPA

zetter. In 1942 meldde de VVV trots dat ze zich
met succes heeft ‘kunnen instellen op de gewij-
zigde verhoudingen’ voor het propaganderen
van ‘onze onvergankelijke schone stad.’

Gemotoriseerde arbeidersklasse
In 1950 ontdekten internationale reisagenten de
verkoopwaarde van de historische binnenstad.
Ook onder de in Duitsland gelegerde Ameri-
kaanse troepen werd een kort verlof in Amster-
dam populair. Het resulteerde in een explosieve
groei van het aantal hotelbedden, met als hoog-
tepunt de opening van het Hilton Hotel aan de
Apollolaan in 1962. Eenmaal ingecheckt in het
Hilton konden de Amerikanen in het kader van
de VVV-actie ‘Get in touch with the Dutch’ op be-
zoek bij 200 heuse Amsterdamse gezinnen. 

Amsterdam werd onder Amerikanen gepro-
moot als perfecte bestemming voor winkelen,
trouwen of sportvissen. Bij lancering van de
snoektoerismecampagne (1986) droomde di-
recteur Frits van ’t Groenewoud van drommen
Amerikanen: “Daar zijn liefst 59 miljoen sport-
vissers, die niet weten dat ze tijdens het shop-
pen van hun vrouwen in Amsterdam hun favo-
riete sport kunnen uitoefenen.” 

De VVV had al vroeg oog voor een andere,
nieuwe doelgroep: de opkomende gemotori-
seerde arbeidersklasse. Een groep ‘rijp voor in-
dividueel internationaal toerisme, nadat het
reizen over de grens is geleerd in groepsverband
met bus en trein’. Voor deze doelgroep opende
de VVV een informatiekiosk aan de Sloterweg,
vanwaar werkstudenten op scooters de bezoe-

kers door het drukke stadsverkeer loodsten naar
hun pension of hotel. 

Ondanks de groeiende faam van Amsterdam
als toeristenstad kampte de VVV in 1965 met
een penibele financiële situatie. Slechts 1200
van de 10.000 Amsterdamse bedrijven die baat
hadden bij het toerisme, betaalden mee. Een
Rotterdams dagblad concludeerde cynisch dat
de Amsterdamse VVV een ‘straatarm goudmijn-
tje’ was. Toch nam de VVV een nieuw perso-
neelslid aan: de Japanner Joshio Kawai, die zijn
landgenoten moest binnenhalen. De Japanners
waren opeens gewild, nu ze van hun regering
buitenlandse tripjes mochten maken. En de Ja-
panse vakanties vielen buiten het traditionele
toeristische zomerseizoen. In de winter was
Amsterdam nog een oase van rust. 

De toestroom van toe-
risten in Amsterdam is 
de laatste jaren enorm.
Zeker het centrum en de
direct daaraan grenzende
wijken ondervinden
hiervan overlast. Wat kan
daaraan gedaan worden,
en hoe ging Amsterdam in
vroegere tijden om met
toerisme? 
De nieuwe editie van Déjà
Vu op 19 februari, waarin
Ons Amsterdam, Spui25
en Het Parool de actuali-
teit van Amsterdam
onderzoeken door naar
het verleden te kijken,
staat in het teken van toe-
risme. Met medewerking
van planoloog Zef Hemel,
architectuurhistoricus
Aart Oxenaar en publieks-
historicus Emma Los.
Moderatie: Koen Kleijn en
Peter de Brock. 
Deze Déjà Vu is al uit -
verkocht, maar is vanaf 
19 februari 17.00 uur live
te bekijken via spui25.nl.

Déjà Vu
Toerisme

Amerikanen konden via
de actie ‘Get in touch with
the Dutch’ langs bij 200
Amsterdamse gezinnen


