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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1990

Het doek valt voor Walter Etty

Irene Vorrink, minister van
Volksgezondheid en Milieu -
hygiëne, opent op 21 maart 1974
op het Amstelveld het eerste

witkarstation. De witkar, een ont-
werp van provo Luud Schimmelpen-
nink, is een elektrisch voertuig op
drie wielen voor collectief gebruik.
Een levenslang lidmaatschap kost 25
gulden, de magnetische sleutel jaar-
lijks 20 gulden en de ritprijs een dub-

beltje per minuut. Er moeten nog vier
andere stations worden geopend,
maar het beoogde aantal van 25 stati-
ons en 125 voertuigen blijkt onhaal-
baar. De witkar wordt geen succes.
Schimmelpennink beschouwt de wit-
kar nu als een ‘systeemexperimentuit
het verleden’ en ziet toekomst voor
de Biro als nieuw collectief stads-
voertuig. “Ik ben al twee keer bij ze
geweest in Italië: zij willen wel.”

‘De kunstmatige groei
van de PvdA in de gro-
te steden is voor-
bij,” stelt

CDA-premier Ruud Lub-
bers na de nederlaag
van zijn coalitiegenoot
bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 21
maart 1990. Ook in
Amsterdam boekt de
PvdA een ongekend ver-
lies. Het meeregeren, de
lage opkomst en het imago
van ‘Kremlin aan de Amstel’ levert
negen zetels verlies op. En toch stapt
lijsttrekker Walter Etty niet  direct op.

De nederlaag is groot, de partijbelan-
gen zijn groter. Etty ziet deelname

van de PvdA aan een nieuw
 college niet als een automa-
tisme. Vervolgens oogst
hij een storm van kritiek
door in het tv-program-
ma van Karel van de
Graaf zijn terugkomst
als wethouder niet uit
te sluiten. Op een emo-
tionele gewestelijke par-

tijvergadering wordt het
vertrouwen in Etty opgezegd. 

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

de stad? Afgelopen zaterdag stonden
we voor tHuis aan de Amstel, de oude
ingenieurswoning van de Zuidergas-
fabriek aan de Korte Ouderkerkerdijk
45. Winnaar van het jaarabonnement
op Ons Amsterdam is Daniel van der
Ree. Welke historische plek zoeken
we deze week? Onder de goede inzen-
dingen verloten we een jaarabonne-
ment op Ons Amsterdam. Stuur uw
oplossing voor maandag 12:00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl.

‘Die Afghaanse jassen stonken een uur in de wind, 
naar schapenstront. Maar we zetten een advertentie op 

de voorpagina van de kranten en het werd een rage’Mario Lap 

→ De
elektrische
witkar redde
het niet als
‘collectief
stads -
voertuig’.
FOTO ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Walter Etty, in 1990 wethouder
van Financiën. FOTO JOHN MELKENS/ANP

lak aan gezag

Korte lijntjes, vis met korting

→ 1978: De dumpwinkel van Loe Lap in de Reguliersbreestraat.  FOTO ED VAN DER ELSKEN/NEDERLANDS FOTOMUSEUM

Loe Laps lijntjes naar het Amsterdamse stad-
huis waren kort. Hij wist wie hij moest bellen,
men kende hem. Ooit moet Lap nog informeel
gepolst zijn voor het wethouderschap, maar hij
wilde de bureaucratie liever bestrijden dan er
deel van uitmaken. 
Zo loste hij eens ‘een probleempje’ op voor de
haringkraam van meneer Visser op het Munt-
plein. Sindsdien  leverde deze de familie Lap de
vis met korting.


