
wel een grap die vaak gemaakt wordt… Ik kan
ook niet ontkennen dat ik veel over Rotterdam
heb gepubliceerd. Sterker, ik ben zelfs aan de
Erasmus Universiteit gepromoveerd op het
Rotterdamse culturele leven sinds 1970. Het
grappige is dat als je onderzoek doet naar Rot-
terdam, je bijna niet om Amsterdam heen kunt.
Mensen uit de culturele sector die ik sprak voor
mijn proefschrift trokken steeds de vergelijking
met Amsterdam, zonder dat ik erover was be -
gonnen. Rotterdam heeft Amsterdam nodig 
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Dat de Reguliers-
gracht in 1900 niet
gedempt is, dankt
Amsterdam aan
het Genootschap
Amstelodamum.
Een strijdvaardige
groep Amsterdam-
se notabelen wist
dat te voorkomen

in het oprichtingsjaar van het genootschap; de
lijntjes met de gemeente waren in die tijd kort.
Alle gezindten waren welkom als lid, op uit -
nodiging van het bestuur, dat wel. De sociaal-
democratische tekenaar Albert Hahn jr. kreeg
een invitatie, maar ook politicus Hendrik Colijn
van de Anti-Revolutionaire Partij. Het activis-
me is naar de achtergrond verdwenen. Maar het
genootschap zit als oudste historische vereni-
ging nog wel het Amsterdam Erfgoed Overleg
voor. 
In historische kringen bleef de aanstelling

vorig jaar van Patricia van Ulzen (1962) niet
onopgemerkt. Het leidde tot geruchten, grap-
pen ook. De nieuwe hoofdredacteur van het
tijdschrift en jaarboek van de oudste Amster-
damse historische vereniging zou bovenal een
Rotterdamexpert zijn.

Gefeliciteerd met de nieuwe vormgeving en
naam van het voormalige maandblad. Het
resultaat van de Rotterdamse mentaliteit ‘niet
lullen maar poetsen’?
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Bladeren
door de
historie van
Amsterdam

Amstelodamum 106 jaar oud tijdschrift

Het Maandblad Amstelodamum (106
jaar oud) verscheen al bijna een halve
eeuw niet meer maandelijks, dus heet
het tijdschrift nu Amstelodamum.
Kersverse hoofd redacteur Patricia van
Ulzen friste de vormgeving op, maar
bleef van de bladformule af.

“Het Maandblad Amstelodamumwas onder de
leden echt een begrip, maar het verscheen al
sinds 1973 niet meer maandelijks. Het heet nu
kortweg Amstelodamum. Bij mijn sollicitatie als
hoofdredacteur heb ik al gezegd dat ik het
maandblad wilde opfrissen. De vormgeving
dateerde uit 1994. Op mijn sollicitatiegesprek
heb ik ook mijn interesse in populaire cultuur
niet verzwegen. Maar als hoofdredacteur ben 
ik wel heel voorzichtig. Uiteindelijk verzorgen
we uitgaven voor een lezerspubliek dat hoge
eisen stelt aan de inhoud en zeer gehecht is aan
tradities.”

Dat het maandblad een begrip onder de leden
is, bleek wreed genoeg ook in 1941. Joodse
leden die van de Duitse bezetter geen lid 
meer mochten zijn van verenigingen, schreven
smeekbrieven of ze in ieder geval wel het
maandblad mochten blijven ontvangen.
“In het recent verschenen boek Voorzichtig
manoeuvreren, een kritische zelfreflectie op
onze verenigingsjaren tijdens de bezetting,
staan inderdaad schrijnende verhalen. Zoals
van advocaat A.B. Gomperts die bij zijn opge-
legde opzegging informeerde of hij wel het
maandblad kon blijven ontvangen, tegen de
daaraan verbonden kosten.”

Is het vervelend dat we in Amsterdam maar
blijven verwijzen naar uw Rotterdamse exper-
tise?
“Het is voor de meeste mensen een grap, maar

‘Op mijn sollicitatie -
gesprek heb ik mijn
interesse in populaire
cultuur niet verzwegen’

→ Patricia van
Ulzen: ‘Uiteindelijk
verzorgen we
uitgaven voor een
lezerspubliek dat
hoge eisen stelt 
aan de inhoud en
zeer gehecht is 
aan tradities.’


