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‘Typisch Rotterdams, het downplayen van de eigen prestaties.
Terwijl in Amsterdam altijd alles groter wordt gemaakt’
Hoofdredacteur Patricia van Ulzen van Amstelodamum

1946 Kronkel

Dagelijkse overpeinzingen

Lezersactie
Wie zich op 24, 25 of 26 oktober
2020 via redactie@amstelodamum.nl aanmeldt als lid van het
Genootschap Amstelodamum,
krijgt 50 procent korting op het
eerste jaar lidmaatschap (normaal
€55). Het lidmaatschap houdt in:
jaarlijks vier tijdschriften, korting op
excursies en lezingen én het boek
Voorzichtig manoeuvreren. De bezettingsgeschiedenis van
het Genootschap Amstelodamum
1940-1945.

schappelijk tijdschrift uit, wel een jaarboek dat
opmerkelijk genoeg Jaarboekje heet. Typisch
Rotterdams ook, het downplayen van de eigen
prestaties. Terwijl in Amsterdam altijd alles
groter wordt gemaakt.”

Het blad heeft nu een nieuwe vormgeving, wat
heeft u ervan weerhouden om ook de inhoud op
te frissen?
“De bladformule is uniek en waardevol, daaraan moet je niet gaan sleutelen. Wij publiceren
gedegen historisch onderzoek over een breed
scala aan onderwerpen, van stedenbouw en
schilderkunst tot de geschiedenis van Amsterdamse kroegen. Ik kan nog steeds blij worden
als ik in een boek een verwijzing aantref naar
een Amstelodamumpublicatie. Dat bewijst
dat wat wij doen uiteindelijk ook in de
geschiedschrijving voor een breder publiek
terechtkomt.”
“De enige vernieuwingen die ik in het
tijdschrift heb doorgevoerd zijn een hoofdredactionele introductie en een boekenrubriek.
Daarnaast heb ik een oude rubriek nieuw leven
ingeblazen, Amsterdamse notities, waarin
een actuele kwestie of ontwikkeling wordt
beschouwd vanuit de geschiedenis. Uiteraard
op gepaste afstand en altijd met goed onderbouwde argumenten.”
Bent u als hoofdredacteur nog steeds de enige
betaalde kracht van het genootschap?
“Ja, voor een dag per week. Ik zou graag een
eindredacteur naast me willen hebben. En als
blad nog veel actiever willen zijn op de sociale
media. En vaker een podcast willen maken,
zoals we hebben gedaan als alternatieve boekpresentatie van Voorzichtig manoeuvreren. Dat
was vanwege de coronarestricties, maar smaakt
naar meer. Maar daarvoor moet eerst het aantal
leden toenemen.”

om zich te proﬁleren, misschien andersom ook
wel. De essentie is dat je als onderzoeker van
het stedelijk klimaat en de cultuur elke stad kan
bestuderen. Ik heb trouwens ook wel gepubliceerd over Amsterdam hoor, en ik woon alweer
vijf jaar met veel plezier hier.”

Kende u het Genootschap Amstelodamum
wel?
“Ja, maar niet zo goed als de Rotterdamse
tegenhanger. Maar die geven weer geen weten-

→ Simon
Carmiggelt
in 1983.
foto ANP
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n het eerste naoorlogse jaar
1946 groeiden oplage en
omvang van Het Parool hard.
Hoofdredacteur Gerrit Jan van
Heuven Goedhart maakte in de voormalige illegale verzetskrant ruimte
vrij voor persoonlijke overpeinzingen van jonge getalenteerde redacteuren. In het begin schreven die nog
om beurten, maar een van hen stak er
met kop en schouders bovenuit: ﬁlmen theaterrecensent Simon Carmiggelt. Verschenen zijn eerste cursiefjes
nog anoniem en onregelmatig, vanaf

Amsterdammer 1903

Mengelberg ontvangt Mahler

G

ustav Mahler verbleef in de
herfst van 1903 in Amsterdam, dirigeerde op
22 en 23 oktober
het Concertgebouworkest
bij zijn Derde Symfonie.
De componist logeerde
in de Van Eeghenstraat
bij dirigent Willem
Mengelberg en zijn
vrouw Tilly. ‘Ik verblijf
in een deftige omgeving,
heel dicht bij Het Concertgebouw,’ liet hij zijn vrouw
Alma weten. Maar hij kreeg ‘de
zenuwen’ van de ‘middelmatige en
conventionele kunstwerken’ in de

logeerkamer. Voor twee in 1904
geplande concerten verzocht hij
Mengelberg dan ook vriendelijk
een hotel te regelen. ‘Vergeefse moeite,’ schreef hij
aan Alma na aankomst
in Amsterdam. ‘Het
echtpaar Mengelberg
stond me al op het
station op te wachten
en rustte niet voordat
ik met ze meeging, dus
zit ik weer hier, net als
vorig jaar.’

→ Dirigent en pianist Willem
Mengelberg.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week waren we op het
Nassauplein, waar in 1931 het beeld
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis
werd onthuld. Het werk van Johan
Polet was het socialistische antwoord
op het monument voor generaal
Van Heutz op de Apollolaan. Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Henk Licher. Welke plek zoeken we nu? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Hoe gaat het met het ledenbestand?
“Dat is vrij constant, vorig jaar hebben we afgesloten met 765 leden. De meeste leden zijn
lid voor hun leven. Wat betreft de nieuwe leden:
het blijkt dat mensen schrikken van de naam
‘genootschap’. Laatst belde een vriend op die
lid wilde worden maar vragen had over de ballotage. Terwijl we gewoon een vereniging zijn,
waar iedereen lid van kan worden.”
Dat elitaire, hoe onterecht ook, zit een
beetje in jullie genen. Vroeger konden mensen
alleen lid worden op uitnodiging van het
bestuur.
“Maar dat was alleen in de beginjaren zo. Dat
is al zo lang geleden. Nu is iedereen van harte
welkom, zelfs Rotterdammers!”

donderdag 24 oktober 1946 stonden
ze dagelijks in de krant. Het pseudoniem Kronkel leende Carmiggelt van
de onserieuze worm uit het dierenfeuilleton voor kinderen, geschreven
door collega Jeanne Roos. Er zouden
nog ruim 8700 Kronkels volgen. De
jaarlijkse bundeling van beste Kronkels en zijn voorleessessies op televisie bezorgde hem landelijke bekendheid. De allerlaatste Kronkel
verscheen in Het Parool van zaterdag
8 oktober 1983, een dag na Carmiggelts 70ste verjaardag.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

