
	  

 

 

	  

Jaarverslag 2010 
Voor de jaarvergadering op 16 december 2010 
 
 
Cultuur/Doelstellingen 
De Vereniging Vrienden van de Plantage heeft het afgelopen jaar een divers cultureel 
aanbod in de buurt kunnen verwezenlijken op het gebied van poëzie, film, literatuur, 
muziek, gesprekken, rondleidingen en de uitgave van het kwartaalbulletin. 
De Vereniging Vrienden van de Plantage werkte samen met de volgende instellingen: 

- de SOOP (Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen Plantage-
Weesperbuurt) bij de jaarlijkse zes SOOP-gesprekken;	  

- het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad en de Plantage/Weesperbuurtvereniging voor 
het jaarlijkse, dit jaar voor de vijfde keer gehouden, zomerfestival in het Wertheimpark. 

Realisatie van onze plannen werd mede mogelijk gemaakt dankzij de contributie van onze 
leden, waaronder ook een aantal instellingen en bedrijven uit de buurt. Verder vond de 
vereniging steun bij het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad (jaarlijkse bijdrage voor het 
filmfestival). Bij de organisatie van de Plantage Filmfestivals heeft de vereniging 
medewerking gekregen van Paul Weijenberg, directeur van de Desmet Studio’s. De 
vereniging is veel dank verschuldigd aan hotel Rembrandt voor de gastvrijheid bij de 
uitreiking van de Plantage Poëzieprijs, tangosalon De Plantage voor het gebruik van de 
mooie zaal voor de Morriën-herdenking, café Eik & Linde voor het openstellen van het 
café voor concerten en andere activiteiten, en Mr. F.H.J. Sobels, voorzitter van de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, voor het gastvrij onthaal in de Muiderpoort ten 
behoeve van onze jaarvergadering. 
 
 
Activiteiten	  
	  
De Plantage, bulletin van de Vereniging Vrienden van de Plantage	  
In 2010 zijn zoals gebruikelijk vier bulletins verschenen onder redactie van Ko van 
Geemert, Ineke Vlug en Ester Wouthuysen.	  
Vaste rubrieken waren: komende activiteiten van de vereniging, verslagen van de voorbije 
evenementen, het ‘Plantagegedicht’. De serie over huizen en hun bewoners in de 
Plantage van Denise Citroen beslaat tot nu toe negen afleveringen. De column van 
verenigingslid Joke van der Wey maakt inmiddels vast onderdeel uit van het bulletin, 
waarvoor wij haar hartelijk danken. 
 
 
 



	  

 
 
 
Jong in de oorlog 
Tot onze grote vreugde heeft de RABO ons een bijdrage toegekend voor het project 'Jong 
in de oorlog', ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog in de Plantage- Weesperbuurt ter 
grootte van € 7.500. Een prachtig begin voor een door de Vereniging geïnitieerd 
onderzoek naar de herinneringen van ooggetuigen in de Plantagebuurt en omgeving 
tijdens de oorlog. Het gaat daarbij om een verslag van het ‘gewone’ dagelijkse leven van 
buurtbewoners in de tijd. Daarbij komen vragen aan bod zoals: hoe kon het dagelijks 
leven onder dergelijke omstandigheden doorgaan, zag men de slachtoffers of sloot men 
zich ervoor af en wat is de invloed geweest op hun eigen levensperspectief? Het is een 
laatste mogelijkheid om de – nu hoogbejaarde – mensen die er in hun jonge jaren 
woonden, werkten en speelden, nog een keer te spreken en hun verhalen vast te leggen 
in woord en beeld. 
	  
Nieuwe huisstijl - nieuwe website	  
In de zomer kreeg de vereniging een nieuwe huisstijl. De website 
www.vriendenvandeplantage.nl werd vernieuwd, het bulletin kreeg vanaf nummer 3 een 
bijpassende vormgeving en er werd een folder gemaakt, die uitgedeeld werd op het 
zomerfeest in het Wertheimpark en huis-aan-huis werd verspreid. Met meer dan 50 
nieuwe leden tot gevolg! verenigingslid Arie van Zuijlen dacht mee met het bestuur over 
de nieuwe huisstijl en was verantwoordelijk voor de vormgeving. Het bestuur is hem zeer 
erkentelijk voor het resultaat. 
 
Plantage Poëzieprijs 2011 
De Plantage Poëzieprijs werd, dit jaar voor de negentiende keer, uitgereikt op 25 
september in Hotel Rembrandt aan de Plantage Middenlaan. Het thema was Op Reis. 
De jury, bestaande uit zanger en schrijver Huub van der Lubbe, Aad Meinderts, 
directeur van het Letterkundig Museum, en Ko van Geemert, ontving 269 gedichten. 
Marijke Arriëtta ontving de eerste prijs voor haar gedicht ‘wij’. Tweede werd Mireille 
Buldeo Rai, derde de Vlaming Rik Dereeper. De prijswinnaar ontving een kunstwerk van 
Artisfotograaf Fred Nordheim. 
Ester Wouthuysen vertelde over het interieur van hotel Rembrandt. 
 
Plantage Filmfestival 2011 
Het zevende filmfestival op 17 april was gewijd aan het werk van cineast Pieter Fleury, 
die zelf ook aanwezig was. In Desmet waren de volgende documentaires te zien: Noord 
Korea. Een dag uit het Leven; Ted (uit de serie Oorlogsgetuigen, in opdracht van de Anne 
Frank Stichting); Het Schitterende Scherm. 50 jaar Journaal (fragment); Bella Napoli; TV 
China. Het filmfestival werd afgesloten met Ramses: Où est mon prince? waarvoor Fleury 
een Gouden Kalf won in 2002.  
 
 
 
 



	  

 
 
 
8e Jaarlijkse Adriaan Morriën-herdenking 
De Adriaan Morriënherdenking had dit jaar plaats op 2 oktober in de Tangosalon aan de 
Plantage Muidergracht met als thema Herinneringen aan Adriaan Morriën. Oud-voetballer 
Jan Mulder en goede vriendin Josien Lalleman haalden herinneringen op aan de 
schrijver. Ko van Geemert nam de aanwezigen via een PowerPointpresentatie mee door 
de Plantage aan de hand van Morriëns werk. 
 
Muziek 
Op zondag 14 februari organiseerde de vereniging in café Eik en Linde een optreden van 
singer-songwriter Celine Cairo, met medewerking van Mart Jeninga en Matthijs 
Lievaart. 
 
Lezingen en gedichten 
Op zondag 6 juni vertelde Ko van Geemert in café Eik en Linde over de geschiedenis 
van De Plantage en van café Eik en Linde. Anna Enquist las een aantal gedichten voor, 
onder andere uit haar meest recente bundel Nieuws van nergens. 
 
Wandelingen 
Op 20 november leidde kunsthistorica Ester Wouthuysen belangstellenden rond langs 
de architectuur in de Plantagebuurt, die in de tweede helft van de 19de eeuw werd 
bebouwd. 
 
Als huizen konden spreken 
Denise Citroen beschreef in 2010 drie huizen en hun bewoners: Sarphatistraat 115, 
Nieuwe Keizersgracht 33 en Henri Polaklaan 6-10. De eerder verschenen verhalen uit 
deze serie zijn ook te vinden op: www.communityjoodsmonument.nl 
 
 
Activiteiten in samenwerking met anderen 
 
SOOP 
In samenwerking met de SOOP organiseerde de vereniging ook dit jaar zes gesprekken 
met interessante buurtgenoten of andere personen die om uiteenlopende redenen onze 
aandacht trokken. De gesprekken vonden plaats op de laatste donderdagen van de 
maanden februari, maart, april, september, oktober en november in de gelagkamer van de 
SOOP aan de Nieuwe Kerkstraat 124. De gasten waren respectievelijk: Ellen de Vries 
(over haar biografie van Nola Hatterman: Nola. Portret van een eigenzinnig kunstenares), 
Piet Dijkstra (over zijn ervaringen als waarnemend luitenant-kolonel van het Leger des 
Heils), Arjan Sikking en Marianne van Berlo (over de wereld van de tango), Hetti 
Willemse (directielid Publicarea, lezing met de titel (H)oud zelf het heft in handen!), 
Kester Freriks (over zijn boek Verborgen wildernis) en Taeke Kuipers (nieuwe directeur 
van De Hortus). 
 



	  

 
 
 
Buurtfeest Wertheimpark 
Het Buurtfeest in het Wertheimpark had dit jaar plaats op 4 juli met optredens van het 
Amsterdamse Gouwe Ouwekoor, Celine Cairo, Lunation, Herman in een bakje 
Geitenkwark en tot slot de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Alle optredens werden 
gepresenteerd door Dolly Bellefleur die zelf ook een optreden heeft verzorgd. Het feest, 
dat voor de vijfde keer plaatsvond, werd georganiseerd door de Vereniging Vrienden van 
de Plantage samen met de Plantage/Weesperbuurtvereniging en het Huis van de Buurt 
Oostelijke Binnenstad. 
 
 
Leden 
Eind 2009 was het aantal 235 leden, eind 2010 telt de vereniging 301 leden (+ 74 
gezinsleden). Hiervan hebben 225 leden een machtiging gegeven voor automatische 
incasso van de contributie. De nieuwe folder die huis-aan-huis verspreid is, heeft een 
duidelijk positief effect gehad op het ledental. 
 
 
Bestuur 
Leon Deben, voorzitter 
Paul Verberne, secretaris  
Fred IJsebrands, penningmeester 
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Ineke Vlug 
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Ester Wouthuysen 
Ko van Geemert, erevoorzitter 
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