
 1 

De Plantage BULLETIN VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN DE PLANTAGE 
Jaargang 18, nummer 2, april 2010               OVER DE MOOISTE BUURT VAN AMSTERDAM   
Redactie Ko van Geemert, Ineke Vlug, Ester Wouthuysen 
 
Uitgave Vereniging Vrienden van de Plantage, Plantage Parklaan 6III, 1018 SP Amsterdam, 
www.vriendenvandeplantage.nl, e-mail info@vriendenvandeplantage.nl  Verschijnt 4x per jaar. Bestuur: Leon Deben (voorzitter), Paul 
Verberne (secretaris), Fred IJsebrands (penningmeester), Denise Citroen, Ko van Geemert, Michaela Hanssen, Ineke Vlug en Ester 
Wouthuysen. Nieuwe leden aanmelden per e-mail Contributie particulieren €16, huisgenoten €7, instellingen/bedrijven €35 per jaar. 
Betalingen INGbank 4431490 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Plantage, Amsterdam. 

  
Nieuwe activiteiten 
 
PLANTAGE FILMFESTIVAL 2010 
Zaterdag 17 april 
Desmet Studio's, Plantage Middenlaan 4A. 
Aanvang 13.00 u; zaal en bar open vanaf 12.30 u 
Toegang € 10,-. Gratis voor leden van de 
Vereniging Vrienden van de Plantage. 
 
Dit jaar staat het festival in het teken van de 

onafhankelijk documentairemaker Pieter Fleury, 
die zelf aanwezig zal zijn om toelichting te geven. Fleury 
is onlangs, na de dood van Ramses Shaffy, in het nieuws 
geweest vanwege zijn documentaire Ramses: Où est 
mon prince? uit 2002, waarmee hij een Gouden Kalf 
won. Hij maakte vanaf 1978 vele documentaires, o.a. 
voor de Anne Frank Stichting en het VPRO programma 
Diogenes. Zijn grote belangstelling voor het Verre Oosten 
heeft de cineast na het succes in 2004 van Noord-
Korea. een dag uit het leven  verder uitgebreid met 
onder meer documentaires over China en Japan. 

 
Zie voor het volledige 
programma en voor 
informatie over Pieter 
Fleury p. 3 en 4 van dit 
bulletin. 
 
 
 

Schildering op de muur van het Sarphatihuis, de laatste plek 
waar Ramses Shaffy woonde. 
--------------------------------------------------------- 
SOOP-gesprek (i.s.m. de SOOP) 
Donderdag 29 april, 16.30 uur 
Gelaghkamer SOOP: Nieuwe Kerkstraat 124 
Toegang gratis, ook voor introducé(e)s. 
Na afloop van de gesprekken: buurtborrel 
Arjan Sikking en Marianne van Berlo zullen de 
aanwezigen introduceren in de wereld van de tango door 
middel van woord, beeld en geluid. Zij geven les op de 
Tangoschool Tango Argentino Arjan & Marianne aan de 
Plantage Muidergracht (zie www.tangoalma.info). 
Marianne van Berlo is ook beeldend kunstenaar. Haar 
werk is van 1 april tot 6 mei in de SOOP tentoongesteld. 
Aanvankelijk putte zij inspiratie uit landschappen en 
dieren, maar sinds ze in 1991 Buenos Aires bezocht werd 
de tango een belangrijk thema in haar schilderijen en 
tekeningen. 

Plantagegedicht 
 
Nieuws van nergens 
 
Daken schuiven van de huizen, geven 
buizen bloot. Geluidloos breken 
berken af. In het hart van de orkaan 
 
vertelt zij wat ze ziet, verslaggeefster 
van niets. Hulpdiensten, windkracht? 
Herkansing in het late nieuws, ze zegt 
 
een slachtoffer met halflang haar, 
opstopping, sneeuwalarm. 
Haar stem klinkt hoog en bang. 
 
Kijkers gaan koffiezetten, klikken door. 
Hier dreigt ontslag, dat zie je zo. Maar 
tot het zover is staat op een berg, 
 
te dun gekleed, iemand te briesen 
in een microfoon, een eindeloze stroom 
met nieuws van nergens. 
 
Anna Enquist 
---------------------------------------------------------- 

Dag van de 
Amsterdamse geschiedenis 
Zondag 6 juni 
Café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22 
Aanvang: 12.30 en 13.30 uur 
Kaarten verkrijgbaar via het Amsterdams 
Historisch Museum, tel. 020 5231822, www.ahm.nl 
Ko van Geemert vertelt over de geschiedenis van 
de Plantage en van café Eik en Linde. 
 
Anna Enquist leest haar gedichten 
Zondag 6 juni 
Café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22 
Aanvang: 15.00 uur 
Anna Enquist wordt ingeleid door Ko van Geemert 
Toegang € 5,-. Gratis voor leden van de Vereniging 
Vrienden van de Plantage. 
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Plantage Poëzieprijs 2011 
Uitreiking op zaterdag 25 september 
Hotel Rembrandt, Plantage Middenlaan 17 
15.00 uur 
Toegang gratis 
 
Deze negentiende editie heeft als thema: Op Reis (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. Of via de e-
mail: info@vriendenvandeplantage.nl 
De winnaar ontvangt (als altijd) een kunstwerk van een 
beeldend kunstenaar die affiniteit heeft met de 
Amsterdamse Plantagebuurt; dit jaar is dat voormalig 
(Artis)fotograaf Fred Nordheim. 
Inzenden kan tot 1 JUNI 2010. 
Verdere voorwaarden zijn aan deelname niet verbonden. 
In de jury hebben zitting: Huub van der Lubbe (zanger 
en schrijver), Aad Meinderts (directeur van het 
Letterkundig Museum) en Ko van Geemert (voorzitter). 
www.vriendenvandeplantage.nl. 
---------------------------------------------------------------------- 
Herinneringen aan Adriaan Morriën 2010 
Zaterdag 2 oktober 
Tangosalon, Plantage Muidergracht 155 
15.00 uur 
Toegang: gratis 
 
Josien Lalleman en Jan Mulder vertellen over hun 
contact met de schrijver; Ko van Geemert neemt de 
aanwezigen mee door de Plantage aan de hand van 
Morriëns werk. 
---------------------------------------------------------------------- 
Als huizen konden spreken door Denise 
Citroen: deze keer geen aflevering. Zie daarvoor de 
volgende aflevering na de zomer: Bulletin 2010 nr. 3. 
---------------------------------------------------------------------- 
Observaties uit de buurt 
door Joke van der Wey 
 
Kunst 
Nieuwe lente, nieuwe kunst, moet iemand gedacht 
hebben. Voor het nieuwe geluid zorgen de merels wel.  
Op een goede ochtend bleek bij een huis in de Plantage 
ineens een nieuw beeld te zijn geplaatst. Nou ja, een 
beeldje dan. Een keramieken vrouwtje van bescheiden 
afmetingen had het zich gemakkelijk gemaakt in de brede 
vensterbank. De dame ligt gekleed in een rozerode jurk 
op haar zij en kijkt de voorbijganger onvervaard aan. Wat 
haar betreft ligt ze daar goed, zoveel is duidelijk. 
De bewoners van het huis hadden geen idee waar het 
vandaan kwam. Zou het een eenmalige plaatsing zijn? Of 
het begin van een geheimzinnig project waarbij in de loop 
van het jaar overal keramiek geplaatst gaat worden? En 
zouden dat dan allemaal vrouwtjes zijn? Of ook 
mannetjes, of dieren? 
Het komt vaker voor dat iemand de stad een beeld 
cadeau doet. De violist met zijn koffertje (ook wel: man 
die probeert lijn 10 te halen) in het Marnixplantsoen is 
een bekend voorbeeld, en het Boomzagertje in het 

Leidsebosje. En in onze buurt hebben wij natuurlijk dat 
leuke beeldenparkje naast Artis. Het begon met een ezel 
(of een muildier?) en is nu uitgebreid met een 
dinosaurus, een muzikant en nog het een en ander. 
Iedereen wordt er vrolijk van. 
Maar nu zijn de bezitters van de vensterbankvrouw toch 
een beetje in de problemen. Want er is een beer 
bijgeplaatst. Een vrij lelijke beer van plastic. Wat te doen? 
Het is toch een soort cadeau. Is het onbeleefd om die 
beer een ander plaatsje te geven? In de tuin misschien? 
Of moeten ze het laten staan en het opvatten als een 
soort Jeff Koons? Het vrouwtje zegt niets! 
---------------------------------------------------------------------- 

TERUGBLIKKEN 
Soopgesprekken februari en maart 2010 
 
Ellen de Vries, zelfstandig journalist en auteur van de 
biografie Nola - Portret van een eigenzinnig kunstenares, 
(2008, 2e druk 2009) sprak aan de hand van dia's over 
het leven en werk van Nola Hatterman (1899-1984). 

Hatterman groeide op in een 
koloniaal milieu. Haar vader 
was koffiehandelaar in 
Amsterdam. Na een carrière 
als toneel- en filmactrice 
koos Hatterman voor de 
schilderkunst. Zij 
portretteerde 't liefst  
Surinamers. Uit het gevoel 
 
Ellen de Vries (l) in gesprek met 
Janny Lok 
 

dat zij 'van binnen een neger' was, trok zij de uiterste 
consequentie en emigreerde in 1953 naar Suriname. In 
Paramaribo richtte zij een kunstacademie op, het Nola 
Hatterman Instituut. Aan het eind van haar leven trok ze 
zich terug in het binnenland om de historie van de 
Marrons op doek vast te leggen. 
Bezoekers van de SOOP konden na afloop het boek 
aanschaffen. 
 
Henk Dijkstra, waarnemend luitenant-kolonel van het 
Leger des Heils en rasechte Amsterdammer sprak 
levendig over zijn bijna 40-jarige ervaring bij deze 
instelling. Wist u dat het Leger meer dan 800 betaalde 
krachten in dienst heeft? Het Leger richt zich op 
daklozen, drugsverslaafden en psychiatrische patiënten, 
wil niets opdringen, zelfs het geloof niet, aldus Dijkstra. 

Wel vindt hij, in 
navolging van de in 2007 
overleden Majoor 
Bosschardt, dat op een 
gegeven moment wel 
gewag mag worden 
gemaakt van het geloof, 
maar dus nooit als 
voorwaarde. De drukste 

Amsterdamse posten tegenwoordig zijn die in Stadsdeel 
Centrum en de Bijlmer. Na afloop kregen de aanwezigen 
een boek over het Leger des Heils cadeau. 
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