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Komende activiteiten
Muziek in Eik & Linde

Plantage Middenlaan 22
24 februari, aanvang 14.00 uur
Toegang gratis voor leden; ! 5,- voor.
introducé(e)s
Concert door Dusty Stray
Dusty Stray speelt akoestische muziek die behoort tot de
alt folk. De muziek is hedendaags met invloeden van de
vroege zuidelijke Amerikaanse folk. In de originele liedjes
over dramatische gebeurtenissen, ongeluk en andere
ellende, klinken hoop en schoonheid door in de
tweestemmige partijen. De Engelstalige teksten
beschrijven bizarre, verknipte verhalen, vaak doortrokken
van zwarte humor.
Jonathan Brown (VS, 1967), sinds 2004 woonachtig in de
Plantage, speelt in verschillende bands in Nederland,
Spanje en Amerika. Jonathan componeert muziek voor
theater, film en commercials, en schrijft muziek en
teksten voor Dusty Stray.
De groep Dusty Stray bestaat uit:
Jonathan Brown: gitaar, zang
Marjolein van der Klauw: zang
Jac Bico: banjo, slide gitaar
Gert-Jan Blom: bass, singing saw
www.myspace.com/dustystray

PLANTAGEGEDICHT
Toen ik eindelijk huilde, barstte er
onweer los boven de stad, het
is bijna te gemakkelijk, zo’n beeld,
maar het is gebeurd, veel was bijna
te gemakkelijk, maar gebeurde eveneens:
vrouwen, een soort liefde die ik voelde,
weggaan bij iemand, alle menselijkheid
vertrappen, snel en zonder al te veel
overwegingen, gedreven door iets dat valt
onder de psychiatrie, of onder de dierlijkheid.
Ik brak het manke been van mijn vader,
nam hem het lopen af, brak het zieke hart
van mijn moeder, nam haar het kloppen af,
en wilde toen plotseling leven en niet meer
hangen aan een gekromde boom langs het water.
ROGI WIEG

SOOP-gesprek (i.s.m. de SOOP)

Gelaghkamer SOOP: Nieuwe Kerkstraat 124
Toegang gratis incl. introducé(e)s
Na afloop buurtborrel
Donderdag 28 februari 16.30 uur
Erik Koldenhof vertelt over zijn werk als kersverse
wethouder van stadsdeel centrum.
Donderdag 27 maart 16.30 uur
Paulus de Jong, hoogleraar Epidemiologie en Biostatistiek
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan
het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen,
vertelt over de achtergronden van - en mogelijke
preventieve maatregelen bij - oogklachten.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur van onze vereniging is versterkt door
toetreding van Denise Citroen en Ineke Vlug. Maak
kennis met beiden op de achterpagina.

(Vervolg komende activiteiten op blz. 2)

Komende activiteiten

Terugblikken

(vervolg)

Korte samenvatting van het jaarverslag
2007, gepresenteerd op de
jaarvergadering op 13 december j.l. in
het Verzetsmuseum

Plantage Estafette uitgesteld!
In het laatste bulletin van 2007 las u over een nieuwe
activiteit van de vereniging: de estafette die iedere
maandagmiddag vanaf 3 maart zou plaats vinden in
restaurant Abe Veneto op de hoek van de Plantage
Muidergracht en de Plantage Kerklaan. Wegens
onvoorziene omstandigheden moeten we de bijeenkomst
tot nader order uitstellen.

Plantage Filmfestival
Zaterdag 26 april, 12.30-18.00 uur
Desmet Studio's, Plantage Middenlaan 4A
Gratis toegang voor leden; niet-leden ! 10,Dit jaar is het festival gewijd aan de films van cineaste
Hedda van Gennep. Wat kunt u die middag zoal
verwachten? Het ligt in de bedoeling om uit de lange
carrière van de filmmaakster de volgende films te
vertonen:

-

Open en bloot (één aflevering), 1974
Kijk haar (fragment), 1980
Elke stip is tien joden, 1990
Het oog van de naald, 1993
Zorgvlied, een begraafplaats aan de Amstel, 1996
De staat van ontkenning, 2008

Hedda van Gennep zal zelf op het festival aanwezig zijn.
Meer details leest u in ons volgende bulletin, zowel over
de cineaste als over haar films.

Plantage Poëzieprijs 2008
Deze zeventiende editie staat in het teken van: Oud &
Nieuw (ruim te interpreteren).
Rond dit thema kunnen maximaal twee gedichten worden
ingezonden, al dan niet eerder gepubliceerd, naar:
Vereniging Vrienden van de Plantage, Plantage Parklaan 6
1018 SP Amsterdam.
De winnaar ontvangt (als altijd) een beeldend kunstwerk
van een in de Plantagebuurt wonend en/of werkend
beeldend kunstenaar, dit jaar: Nancy Groenteman.
Inzenden kan tot 1 JUNI 2008.
In de jury hebben zitting: Carla Dura (dichteres en vele
jaren betrokken geweest bij poëzie-uitgeverij De Beuk),
auteur Frans Pointl en Ko van Geemert (voorzitter).
De uitreiking zal (deze keer bij wijze van uitzondering niet
op de laatste zaterdag van oktober, maar in november!)
plaatsvinden in De Burcht (Vakbondsmuseum) in de Henri
Polaklaan 9.
Nadere informatie: www.vriendenvandeplantage.nl

Bestuur en leden: De vereniging telt al jaren ongeveer
300 leden. Het bestuur bestond in 2007 uit Leon Deben,
voorzitter; Eelco van der Waals, secretaris; Fred
IJsebrands, penningmeester; Ko van Geemert,
erevoorzitter; Joke Diks, Michaela Hanssen, Hubertien
Hermans en Ester Wouthuysen
Tot onze grote droefheid overleed Hubertien Hermans
op 7 augustus 2007. Joke Diks kon het bestuurswerk niet
combineren met haar werk en stelde haar plaats in 2007
beschikbaar. Het bestuur kwam gemiddeld zes keer per
jaar bijeen.
Stimuleren en organiseren: De Vrienden zijn erin
geslaagd hun belangrijkste doelstelling te verwezenlijken:
het stimuleren en organiseren van divers cultureel aanbod
in de buurt: poëzie (Plantage Poëzieprijs), film (Plantage
Filmfestival), literatuur (Morriënherdenking), muziek,
uitgave van een kwartaalbulletin en een boek.
Samenwerken: De Vrienden werkten in 2007 met
verschillende instellingen samen
- met de SOOP bij de jaarlijkse zes SOOP-gesprekken
- met het Joods Historisch Museum, de IVKO en de
Plantage/Weesperbuurtvereniging bij de jaarlijkse 4 mei
herdenking in de Hollandsche Schouwburg
- met het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad en de
Plantage/Weesperbuurtvereniging bij het jaarlijkse
buurtfeest in het Wertheimpark
With a little help from our friends: Wij konden onze
plannen behalve dankzij de contributie van de leden (ook
instellingen en bedrijven uit de buurt) mede realiseren
door een bijdrage van de Werkgroep Kunst en Cultuur
Oostelijke Binnenstad (filmfestival) en praktische steun
door het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad
(vermenigvuldiging Plantage Bulletin).
Wij danken verder Paul Weyenberg van Desmet voor de
hulp bij het filmfestival, de eigenaren van Eik & Linde
voor het gratis openstellen van het café voor ons concert,
en de eigenaren van de Tangosalon voor het uitlenen van
hun danszaal voor de uitreiking van de Plantage
Poëzieprijs in 2007.
ACTIVITEITEN
De Plantage, Bulletin van de Vereniging Vrienden van
de Plantage. In 2007 verschenen vier bulletins onder
redactie van Ko van Geemert, Hubertien Hermans, Eelco
van der Waals en Ester Wouthuysen.

(lees verder op de volgende pagina)

Plantage Poëzieprijs. Het thema voor de Plantage
Poëzieprijs 2007 was 'muziek'. Op 27 oktober werd de
prijs uitgereikt in de Tangosalon aan de Plantage
Muidergracht. De jury (Anna Enquist, Riemer Reinsma en
Ko van Geemert) koos uit 112 inzendingen het gedicht
van Sonja Meershoek (zonder titel, met als eerste regel:
'Op ons klavier soleert Florence') als het beste. Zij kreeg
de hoofdprijs, een kunstwerk van Cocky Zouteriks.
Stadsdichter Adriaan Jaeggi en Frans Pointl (jurylid voor
2008) lazen gedichten voor.
Plantage Filmfestival. Bij het Plantage Filmfestival
2007, op 21 april in Desmet, vertoonden we films van
buurtgenote en cineaste Ireen van Ditshuysen, die zelf
aanwezig was: Onrust in de stad (2005), Vergeten (1994)
en Onze Kust (2005).
Adriaan Morriën-herdenking. Wat later in het jaar dan
gebruikelijk werd de Morriën-herdenking op 17 november
gehouden op de inmiddels traditionele locatie Abe
Veneto. Willem van Toorn, Ernest Kurpershoek en Rob
Molin lazen voor uit het werk van de schrijver.
Muziek. Op zondag 11 maart 2007 vond een concert
plaats in Café Eik & Linde: Rudolf Sen (G violone) en Kees
Schul (clavecimbel) speelden muziek van Sweelinck,
Frescobaldi, Vivaldi en Bach
De Vereniging was verder betrokken bij de organisatie
van 'Kunst op de helling' van 7 september tot 6 oktober in
Werf 't Kromhout. Bij deze manifestatie (schilderijen van
Anneke Hohman en mechanische sculpturen van Piet
Hohman) werd op Open Monumentendag en een week
later speciaal voor de Vrienden de miniopera 'Kromhout
de werken', uitgevoerd door het ledenlijstkoor m.m.v.
leden van het Bazziani koor. Componiste Sylvia Maessen
en librettist Olaf Mulder baseerden hun creatie op
Museum Werf 't Kromhout.
Bijzondere activiteiten. Uitgave van De verdwenen
Plantage. een bundeling van gesprekken die Marja
Wagenfeld voerde met oud(e) buurtgenoten. Elf jaar lang
publiceerde zij haar interviews in de Plantage/
Weesperbuurtkrant. Een selectie ervan is opnieuw
geredigeerd en van afbeeldingen voorzien in dit boek
samengebracht.
ACTIVITEITEN MET ANDEREN
SOOP. Samen met de SOOP organiseerden de Vrienden
zes gesprekken in de gelagkamer van de SOOP aan de
Nieuwe Kerkstraat 124. De gasten waren Wil Codrington,
Frans Mooij, Mariëtte Brinkman, Leon Deben, Annemarie
van de Vusse en Liesbeth van der Horst.
4 mei herdenking. Op initiatief van het Joods Historisch
Museum en met de IVKO en de Plantage/Weesperbuurtvereniging zijn de Vrienden betrokken bij de keuze
van spreker en muziek op de jaarlijkse 4 mei herdenking
in de Hollandsche Schouwburg. In 2007 werd de
toespraak gehouden door Lisette Lewin, de muziek werd

verzorgd door Rudolf Senn (G violone) en Alexandre
Bonnet (harp).
Buurtfeest Wertheimpark. op 1 juli 2007
organiseerden de Vrienden samen met het Wijkcentrum
Oostelijke Binnenstad en de Plantage/Weesperbuurtvereniging voor de tweede keer het succesvolle
buurtfeest in het Wertheimpark, met optredens van
muzikanten uit de buurt. Vanaf 11 uur was er een
buurtontbijt.

Jaarplan 2008

Hieronder puntsgewijs onze plannen voor 2008.
Februari: concert in Eik & Linde.
Februari, maart, april: SOOP-gesprekken
April: Plantage Filmfestival
Juni: Morriënherdenking
Juni: Plantage/Weesperbuurtfeest
September, oktober, november: SOOP-gesprekken
November: uitreiking van de Plantage Poëzieprijs.
November: concert in Eik & Linde.
November Lezing over de Plantage in De Burcht
Data nog te bepalen: lezing en rondleiding
Nieuw idee voor 2008: de Plantage Estafette. Persoon X
vertelt iets en stelt vervolgens iemand anders voor die de
volgende keer zal spreken. Meer informatie volgt.
De website www.vriendenvandeplantage.nl wordt weer
geactualiseerd.

De verdwenen Plantage
Marja Wagenfeld
Tijdens het buurtfeest op 1 juli was de kersverse uitgave
van de Vrienden De verdwenen Plantage verkrijgbaar. Bij
onze informatiestand was er veel belangstelling van
kijkers, lezers en kopers.
Het boekje is de bundeling van de interviews die Marja
Wagenfeld elf jaar hield voor de
Plantage/Weesperbuurtkrant. Twee dagen voor het
buurtfeest werd het boekje ten doop gehouden in Eik en
Linde, in aanwezigheid van een aantal krasse dames en
heren met een vracht aan herinneringen aan de Plantage
van (heel) vroeger.
Voor leden van de Vrienden van de Plantage is De
verdwenen Plantage verkrijgbaar voor de speciale prijs
van ! 7,50. Bestellen kan op twee manieren:
- doe een briefje in de bus bij Leon Deben, Plantage
Middenlaan 18hs, en vermeld daarop uw naam en adres
en het aantal exemplaren dat u wilt ontvangen.
- of stuur een e-mail naar info@vriendenvandeplantage
onder vermelding uw naam en adres en het aantal
exemplaren dat u wilt ontvangen. U krijgt het boekje dan
zo snel mogelijk in de bus met een betalingsverzoek.
Woont u buiten de buurt, dan brengen wij ook
portokosten in rekening.

Kennismaking met Denise Citroen en
Ineke Vlug
Nieuw in het bestuur, maar al lang in de buurt:
Denise Citroen en Ineke Vlug. Een kennismaking.

Amsterdam overgehaald om 'vriend' van de Hortus te
worden. Een mooie herinnering aan de Hortus blijft het
paaseieren zoeken toen de kinderen nog klein waren.
Wat wil je doen in het bestuur van de Vrienden van
de Plantage?
Denise: Schrijven over de geschiedenis van huizen en hun
bewoners en een praktische bijdrage leveren aan wat er
zo verder aan culturele evenementen te organiseren valt.
Ineke: In eerste instantie hand- en spandiensten, maar ik
ben al gestrikt om te helpen met de organisatie van het
buurtfeest in de zomer.

Eelco van der Waals

De Plantage
Denise Citroen

Ineke Vlug

Hoe lang woon je al in de Plantagebuurt?
Denise: De laatste 21 jaar in de Henri Polaklaan, en
daarvoor 14 jaar aan de Nieuwe Keizersgracht in de
Weesperbuurt.
Ineke: Ik woon al ruim twintig jaar in de Plantage. Eerst
heb ik een jaar op een huis gepast in de Plantage
Badlaan, echt heel dicht bij Artis. Daarna ben ik op de
Nieuwe Prinsengracht terechtgekomen, en daar woon ik
nog steeds.
Wat spreekt je zo aan in de Plantage?
Denise: Op een jaar na heb ik zolang ik in Amsterdam
woon hier in de buurt gewoond, dit is mijn Amsterdam,
hier ben ik thuis. Ik heb hier een eilandgevoel van rust en
ruimte, waar het stadse rumoer op afstand blijft en toch
vlakbij is. En tegelijkertijd kan ik hier thuis werken zonder
het gevoel geïsoleerd te raken.
Ineke: Wat me egr aanspreekt is dat onze buurt zo groen
en ruim opgezet is. Dat je er heel rustig kunt wonen, en
toch vlak bij het centrum met alle voorzieningen zit. En
natuurlijk dat deze buurt historie ademt. Jammer vind ik
het wel dat er te weinig winkel(tje)s en restaurants zijn.
Wat er zit, zit er al jaren. Wat dat betreft mag er wel eens
een frisse wind door de Plantage.
Wat is je favoriete plek in de buurt en waarom?
Denise: Niet één plek, verschillende, zoals de Hortus,
waar ik nog gestudeerd heb (ik ben bioloog) en waar mijn
gedicht heeft gehangen dat in het kader van het tweede
Plantage Poëzie Festival in 1993 de 3e prijs won. En
ertegenover het Wertheimpark met het
Auschwitzmonument waaraan ook zoveel verhalen en
emoties kleven.
Ineke: Mijn favoriete plek is de Hortus, die heerlijke oase
in ons stadsdeel, met een van de mooiste terrassen van
de stad. Als er vrienden van buiten komen, sleep ik ze er
altijd mee naartoe. Toen de Hortus jaren geleden met
sluiting werd bedreigd, heb ik wel vrienden van buiten
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In het volgende nummer (begin april):
" Denise Citroen opent een nieuwe serie over de
geschiedenis van huizen en hun bewoners in de
Plantage. Aflevering 1 gaat over het pand Plantage
Parklaan 6.
" Meer informatie over het Plantage Filmfestival
" Het programma van de 4 mei herdenking in de
Hollandsche Schouwburg;
" Een voorlopig programma voor het Plantage/
Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark eind juni.

Marja Wagenfeld
De verdwenen Plantage

Er blijkt veel belangstelling voor De verdwenen Plantage,
de gebundelde gesprekken die buurtgenote Marja
Wagenfeld elf jaar lang voerde met (oud)bewoners en
die verschenen in de Plantage/Weesperbuurtkrant.
Verkrijgbaar bij sigarenwinkel Zeilstra, Pl. Middenlaan
28. Prijs: ! 10. Leden van de Vereniging Vrienden van de
Plantage. (Zie blz. 3) betalen de Vriendenprijs van ! 7,50.

