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Het broodje van meneer Halverstad had beroemd kunnen worden
op de Wereldtentoonstelling van 1958, ware het niet dat hij
sjoemelde met de Brusselse regels en zijn stand moest sluiten
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met beleg
ontwikkelingen en veranderende eetpatronen.
Het zijn ook deze aspecten die nader onderzoek
naar de Amsterdamse snackcultuur zo interessant maken.
Dit artikel is een ingekorte bewerking van de bijdrage die onderzoeker Lenno Munnikes (werkzaam aan
de HvA en KU Leuven) schreef voor De smaak van
Amsterdam. 700 jaar stedelijke eetcultuur, het Jaarboek 2019 van het Genootschap Amstelodamum.
Munnikes is ook een van de sprekers op Déjà vu: La
Grande Bouffe, woensdag 4 december 17.00 uur in
Spui25. (zie kader)

Naast de broodjes
maakten snelheid en
laagdrempeligheid de
winkels aantrekkelijk

Déjà vu live:
La Grande Bouffe
Amsterdam is overvol met restaurantjes, eetcafés, nutella- en wafelwinkels en sterrenrestaurants.
Woensdagmiddag 4 december
organiseren Ons Amsterdam,
Spui25 en Het Parool in de reeks
Déjà vu een middag over de
Amsterdamse (vr)eetgeschiedenis. Presentatoren Ronald Ockhuysen en Peter de Brock onderzoeken wat de typische Amsterdamse eetcultuur definieert, en
hoe die de inwoners van de stad
beïnvloedt. Hoe blijven Amsterdammers op gewicht? Hoe eten
Amsterdammers nu, en hoe aten zij
vroeger? Welke specifieke Amsterdamse eettradities zijn er? In dit
programma bespreken we verleden en actualiteit van de culinaire
cultuur in Amsterdam met experts
en journalisten. Gratis toegang, wel
even aanmelden via: Spui25.nl

Flop van een frietautomaat

N

ovember 1969 werd de
eerste patatautomaat
van Amsterdam op het
Stationsplein geplaatst.
De Fritomatic bevatte een honderdtal bakjes voorgebakken friet, die
door een kettingmechanisme werden
voortbewogen. Na inworp van een
munt werd een portie omgekieperd
in de hete frituurolie. Na veertig
seconden werd de versgebakken
patat uitgeserveerd. Klanten met een
voorkeur voor doorgebakken patat
moesten 20 seconden langer wachten. Zout en mayonaise werden apart
bijgeleverd, in sachets.
De Fritomatic was een uitvinding van
J. Hoeberigs uit Zeeuws-Vlaanderen.
De revolutionaire machine leverde
hem op de Brusselse Uitvinderssalon
een Oscar op. Die prijs zorgde voor
wereldwijde aandacht in de media,
het succes gloorde. Desondanks
flopte de Fritomatic.
Grootste probleem bleek het dagelijkse verversen van de frituurolie.
Als dat niet tijdig gebeurde, werden
de machines vet en vies. Door deze
onderhoudsproblemen verdween de
Fritomatic snel weer uit het straatbeeld.

→ De Fritomatic op het Stationsplein.
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Bierprijs maakt Jakobs boos

I

n het gloednieuwe pand van
modehuis Hirsch aan het Leidseplein opende november
1912 ook het buitengewoon chique restaurant
Trianon, eigendom van
wijngroothandel Ferwerda & Tieman. De
klanten waren lyrisch,
maar een week na de
opening brak er een rel
uit. Israël Jakobs uitte in
een ingezonden brief in
het Algemeen Dagblad zijn
verontwaardiging dat hij het dubbele moest betalen voor een glas
bier – volgens de kelner om te voorko-

men dat Israëlieten ‘de overhand’
zouden krijgen. Onzin, volgens de
directie: de maatregel gold niet
alleen voor Joodse bezoekers ‘doch voor een ieder
die feitelijk niet in het
luxueuze milieu van
Trianon thuishoort’.
Men mikte op het
gegoede Amsterdamse
publiek, waarvoor
Trianon gecreëerd was.
Velen meden daarna het
restaurant, anderen juist niet.

→ Een feestelijk diner rond 1930 in
Trianon. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Wat weet u van de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week zochten we
houtzaagmolen De Otter in de Gillis
van Ledenberchstraat. De molen uit
1631 is de enig resterende van een grote groep zaagmolens die ooit ten westen van de Singelgracht stonden. Winnaar van een jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Huib de Vries. Welke
plek met historie zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

