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Bij de dumpzaak van
Loe Lap (1914-1993)
moest je wezen voor
tenten, slaapzakken,
walkietalkies, leger-
pukkels en Afghaanse
jassen. De feestelijke
opening van Loe Laps
dumpwinkel in 1964,
in de toen nog deftige

Reguliersbreestraat, trok een massa volk. De fo-
to van Johnny Kraaijkamp en Rijk de Gooyer,
die in een rubberboot door de straat ‘voeren’,
haalde de krant. Loe Lap begreep dat reuring,
publiciteit en geinige reclame goed waren voor
de handel. Zijn advertenties en etalages waren
een begrip. Beroemd werd zijn reclameslogan
‘Wat Lap lapt, lapt Lap alleen’. 

Lap begon zijn legerdumphandel vanuit een
loods op de Baarsjesweg. Voor de inkoop van
zijn handel nam hij de boot naar Engeland, waar
enorme terreinen vol achtergelaten Ameri-
kaans en Brits legermaterieel lagen. Hij kocht
hele kavels zendantennes van jeeps, tankperi-
scopen en walkietalkies op, handel die destijds
in Amsterdam nog tamelijk uniek was. 

Als handige jongen haakte Lap in op de veran-
derende tijdgeest en beïnvloedde die ook met
zijn non-conformistische handel. De draagtas
rondom de walkietalkies, lang een bijproduct,
werd dankzij zijn in 2018 overleden zoon Mario
razend populair: “Ik maakte er een schooltas
van en dat deden meer jongeren. Geen scholier
wilde meer zo’n duffe leren schooltas. Het werd
hip. Zo ging het ook met de Afghaanse jassen.
Mijn vader riep: ‘We gaan geen kamelenstront
verkopen!’ Je rook schapenstront, dat zat in die
haren. Letterlijk, hele klonten. Het stonk een
uur in de wind. Maar we zetten een advertentie
op de voorpagina van de kranten en het werd
een rage.”

Ondergedoken
Lap had in zijn leven de nodige armoede ge-
kend. Toch waren zijn ouders volgens hem ‘arm,
maar niet zeer arm’. Het gezin telde vijf kinde-
ren, van wie twee zeer jong overleden. Loe Lap
zou geboren zijn boven de synagoge in de Lange
Houtstraat, de plek op het Waterlooplein waar
nu het stadhuis staat. Zijn vader kocht in de pro-
vincie als kleinhandelaar sigaren in. 

Het verhaal gaat dat Loe Lap nog vóór de Duit-
se bezetting tickets had gekocht voor de boot
naar Engeland of de Verenigde Staten, maar de
familie dacht dat het allemaal wel los zou lopen.
In de zomer van 1942 duikt Lap onder aan de Da
Costakade 13, op driehoog, bij een zus van zijn
latere vrouw. Laps ouders Jacob Lap (1891-1943)
en Silpha Lap-van der Kar (1892-1943) vonden in
Sobibor hun einde, zijn broer Benjamin (1922-
1944), een matrassenwever, in Auschwitz. Zijn
jongere zus Annie zat in Haarlem ondergedo-
ken en overleefde de vervolging. De spraakzame
Lap zou zijn hele leven uiterst terughoudend
blijven over de bezettingstijd. 

Direct na de oorlog, in 1946, trouwde Lap met
de katholieke Josje van den Heuvel (1914-2004).
Ze hadden elkaar voor de oorlog leren kennen,
maar het in 1941 geplande huwelijk was uitge-
steld. Na de bevrijding leerde zij Lap, die door
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Onverbloemd eerlijk, met      
Markante Amsterdammers Dumphandelaar  Loe Lap

Ze hebben branie, humor en liefde voor hun
stad. Het boek Markante Amsterdammers
portretteert veertig kleurrijke Mokumers, 
van Joan Blaeu tot Haring Arie. En natuurlijk
dumphandelaar Loe Lap.

‘Ik ben tweemaal geboren,
een keer in 1914 en nog
eens in 1945’

het jarenlange gedwongen binnenblijven stram
en stijf was geworden, weer lopen. Op sloffen
schuifelde hij aan de arm van zijn aanstaande
vrouw over straat. Zelf zei Lap: “Ik ben twee keer
geboren, in 1914 en in 1945.”

Niet lang daarna gooide hij zich weer met bra-
voure in de strijd om het bestaan. Na de oorlog
hadden ze niks, wist Mario Lap. “Ze moesten
eten. Alles mocht en ze waren vrijgevochten. De
mentaliteit was: ‘Wat kan mij nu nog gebeuren?
Ze hebben mijn hele familie vermoord. Wie doet
me wat?’ Ze waren boos, hadden een gezonde
dosis schijt aan autoriteit en lak aan elk gezag.” 

Lap timmerde daarbij stevig aan de weg. Na de
zaak aan de Reguliersbreestraat volgde een
tweede in de Kinkerstraat en filialen in Haar-
lem, Rotterdam, Den Haag, Maastricht en zelfs
enige tijd een winkel in Antwerpen. 

Getaterd
Lap werd een beroemde Nederlander met zijn
televisieoptredens bij Mies Bouwman, Willem
Duys en later Sonja Barend en Ischa Meijer. Bij
het huwelijk van Johan Cruijff was hij ceremo-

niemeester. Ook had hij bestuursfuncties bij de
voetbalclubs Blauw-Wit en De Volewijckers. In
openbare discussies over de toekomst van de
stad liet hij onverbloemd zijn roodgekleurde
meningen horen. 

Elke zaterdagmiddag kwam Lap met zijn
vrienden op het Rembrandtplein bijeen, in de
Rembrandtbar, l’Opera of de Ritz. Naast wet-
houder Jan Schaefer en zijn assistent Eberhard
van der Laan waren ook de politici Els Agste -
ribbe en Tineke van den Klinkenberg vaak van
de partij. “Er werd vreselijk getaterd. En Lap
tapte moppen, dat was bulderen van het la-
chen,” herinnert Van den Klinkenberg zich.
Slechts een enkele keer haalde hij herinnerin-
gen op aan de vooroorlogse Jodenbreestraat,
met de zondagmarkt. Maar Lap had het volgens
haar nooit over zijn onderduiktijd: “Dat zat als
een blok verdriet in zijn lijf.”

Markante Amsterdammers, Portretten van Amster-
dammers die de stad kleur geven, Koen Kleijn (red.),
een uitgave van Ons Amsterdam en Het Spectrum, 
€29,99.

→ Loe Lap had altijd een grap paraat. ‘Als de
parachute niet opengaat, komt u maar terug.’
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