OBSERVATIES UIT DE BUURT

Gerry van der Linden als eerste voor uit recent werk, Een
vreemdeling in Alentejo een Nederlands/Portugees project

Wittenberg

met gedichten van haar hand en foto’s van Luis Branco

Door Joke van der Wey

over de Portugese streek Alentejo, waar de schrijfster met
grote regelmaat vertoeft. Zij is, net als George Moormann,
dichter en beeldend kunstenaar, tevens redacteur en
uitgever van het jaarlijkse periodiek De Zingende Zaag, als
docent verbonden aan de schrijversvakschool. Wat zij bei
den hun studenten leren: schrijven is hard werken en veel
oefening. En vooral niet wachten op inspiratie.
Gastvrouw mevrouw van de Burgelaer-Emmer (Jet van Boxtel)

feest en dat is gelukt! De zon ging precies op het goede
moment schijnen en bleef de hele middag bij ons. De
Wereldhuis Fusion Band deed de aftrap met swingende
muziek en zette direct de juiste toon. Mevrouw van de
Burgelaer-Emmer (spreek uit Emmère) kondigde als ervaren lintjesknipster en gastvrouw alle artiesten aan. ‘FRo,
het Kipps Koor en Del Norte!, ook zij maakten van ons feest
echt een feest.
Met maar liefst 28 kramen van organisaties en kunstenaars
Ko van Geemert en Joosje Lakmaker

uit de buurt konden onze bezoekers meedoen aan allerlei
verschillende activiteiten: van Silent disco tot Kunst en

Na de pauze vertelde schrijfster Joosje Lakmaker over haar

Kitsch, van Engelse les tot leren hakken in steen en het

eerste schreden op het schrijverspad, relatief laat op haar

maken van bootjes uit wegwerpmateriaal. Het ‘kidscircuit’

41ste, toen ze begon aan haar Voorbij de Blauwbrug, een

was nieuw dit jaar, inclusief springkussen. We zagen heel

alom geprezen familieportret van uit armoede opgekrab-

veel blije gezichten na het ‘verdiende’ ijsje bij een volle

belde joden in de eerste helft van de 20ste eeuw. Aanlei-

stempelkaart. De hapjes van de Wereldhuis keuken en de

ding voor het boek was de zelfmoord van haar vader, een

drankjes van Smit en Voogt maakten het geheel af. We

joodse huisarts. Daarna vertelde ze over haar tweede boek,

sloten de middag af met een enorm tevreden gevoel en

de veelgeprezen biografie van Esther de Boer-van Rijk, ooit

energie voor volgend jaar.

Naargeestig waait het bouwplastic heen en
weer in de ramen van Wittenberg. De rest
van ramen en deuren is met bouwplaten
dichtgetimmerd. Short stay zou er komen,
tegen de zin van de meeste omwonenden.
Intussen ligt de bouw stil, want het laatste
woord is daar nog niet over gezegd. Toch;
wat je ook vindt van zo’n bestemming: het
gebouw heeft wel degelijk een verleden
als short stay locatie. Tenminste, als je het
begrip wat ruimer neemt, meer letterlijk
vooral. Het Lutherhuis, zoals het vroeger
heette, is indertijd gebouwd voor oude
mannen en vrouwen die daar de laatste
fase van hun leven goedverzorgd door
konden brengen. Tegen de tijd dat je
daarvoor in aanmerking kwam was je wel
zo’n beetje versleten, dus zo lang duurde
die levensavond meestal niet. En nadat de
Lutheranen in 1974 naar Osdorp vertrokken
waren, is de Wittenberg een verpleeghuis
geworden. Alweer een vorm van short stay.
In de jaren ’90 kwam ik er een paar keer
per week om Ome Piet op te zoeken. Een
gewezen kolensjouwer die in de jaren ’70 met
mijn studentenvriendinnen aan tafel zat.
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Hij woonde als enige arbeider in hun
studentenhuis en verhuisde elke keer zo’n
beetje mee. Het waren sociale tijden. Ook
20 jaar later hadden we nog contact, maar
na verloop van tijd was ik de enige die over
was om Ome Piet te bezoeken. Ik hoefde
niet ver te fietsen, want hij sleet zijn laatste
tijd vergenoegd op een Wittenbergse gang,
gezeten op een bankje, met pisvlekken in
zijn broek en ranzige kattenbakjes aan zijn
voeten, want hij had zijn geliefde katten mee
mogen nemen. Slapen gebeurde op een
slaapzaaltje. Weinig mensen kregen bezoek,
Piet had nog geluk met mij.

september 2016

Ze waren lief voor hem. Toen zijn laatste
uur geslagen had kwam ik er ook achter
waar die grote poort voor dient aan het stille
stukje van de gracht. Van daaruit vertrok
de lijkwagen met gesneefde bewoners. We
hebben hem begraven met een pakje zware
sjek, een kattenfoto en De Telegraaf van die
dag. Als executeur testamentair mocht ik
beschikken over zijn erfenis: 174 gulden. Het
dierenasiel leek me een goede bestemming.
Altijd als ik langs Wittenberg fiets, moet ik
even aan hem denken, en aan alle andere
Amsterdammers die daar een korte tijd van
hun leven hebben doorgebracht.

Nederlands populairste actrice.
TERUGBLIK 3 JULI

Plantage-Weesperbuurtfeest in
het Wertheimpark

Leon Deben,
vriend en
voorzitter
IN MEMORIAM LEON DEBEN

Amsterdam hadden we dit feest niet kunnen realiseren en

TERUGBLIK Jaarvergadering in FreedomLab

we danken iedereen hartelijk daarvoor. Uiteraard bedanken

ACTIVITEITEN Plantage Festival, 25 jaar Vrienden

3

we ook alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het op- en

Met veel plezier kijken we terug op een zeer succesvol en

afbouwen en het tellen van de bezoekers.

zonnig Plantage-Weesperbuurtfeest in het Wertheimpark.

Het Plantage Weesperbuurtfeest werd ook dit jaar weer

Op zondag 3 juli jl. bezochten meer dan 2000 mensen deze

geheel belangeloos georganiseerd door de Plantage-

middag vol activiteiten voor jong en oud. Doel van ons jaar-

Weesperbuurtvereniging en de Vereniging Vrienden van de

lijks buurtfeest is het vergroten van de onderlinge integratie

Plantage met steun van het Huis van de Buurt Oostelijke

en verstevigen van de buurtverbanden. Dit jaar wilden we

Binnenstad.
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meer kinderen en jongeren enthousiast maken voor het

Bulletin | Vrienden van de Plantage | 25e jaargang nummer 3

In memoriam
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Zonder al onze sponsors en de subsidie van de gemeente
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ACTIVITEITEN SOOP-gesprek Ko van Geemert
ACTIVITEITEN Uitreiking Plantage Poëzieprijs
ACTIVITEITEN SOOP-gesprek Emile Schrijver
PLANTAGEGEDICHT Rutger Kopland
TERUGBLIK Literaire middag in Eik en Linde
TERUGBLIK Plantage-Weesperbuurtfeest in het
Wertheimpark
OBSERVATIES UIT DE BUURT Wittenberg

Redactie Ko van Geemert, Liesbeth de Ruijter, Ineke Vlug, Ester Wouthuysen
Uitgave Vereniging Vrienden van de Plantage, Plantage Middenlaan 18, 1018 DD Amsterdam, www.vriendenvandeplantage.nl, info@vriendenvandeplantage.nl
Verschijnt 4x per jaar. Bestuur Léon Deben (voorzitter), Paul Verberne (secretaris), Joop Hox (penningmeester), René Mentink (ledenadministratie),
Liesbeth de Ruijter, Ko van Geemert, Ineke Vlug en Ester Wouthuysen. Nieuwe leden aanmelden via onze website.
Contributie particulieren €16, huisgenoten €7, instellingen/bedrijven €35 p.j. Betalingen NL04 INGB 0004 4314 90 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Plantage, A’dam.

Leon Deben overleden

Plantage opgericht met als doel het culturele leven in de

In de overlijdensadvertentie van onze Vereniging Vrienden

Plantagebuurt te bevorderen. Nu, een kwart eeuw later,

van de Plantage stond dat wij geschokt en bedroefd waren

kunnen we constateren dat die bescheiden geformuleerde

SOOP-lezing Ko van Geemert
De literaire Plantage

door het overlijden van onze vriend en voorzitter Leon Deben.

doelstelling ruimschoots waargemaakt is.

Aanvang 16:30 uur

Historisch Museum en het JHM Kindermuseum ook bestaat

Dat was nog zacht uitgedrukt, maar wat daar mooi aan

De vereniging heeft door de jaren heen talloze activiteiten
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uit de Portugese Synagoge met de bibliotheek Ets Haim-

was, was dat er eerst vriend stond en pas daarna voorzit-

geïnitieerd, waarvan sommige, zoals de Plantage Poëzie

Toegang gratis, ook voor introducés

Livraria Montezinos, de Hollandsche Schouwburg en nu

ter, want zo beleefden wij hem toch vooral, we hebben een

Prijs en het Plantage Filmfestival, inmiddels de status van

In 1993 verscheen de eerste editie van De Plantage, een

ook het Nationaal Sjoa Museum. Hij zal spreken over

vriend verloren, die daarnaast ook nog onze voorzitter was.

onwrikbare traditie veroverd hebben.

literaire wandeling, geschreven door buurtgenoot Ko van

zijn ervaringen van afgelopen jaar en de plannen voor de

Geemert.

toekomst.

Na het langdurige en waardevolle voorzitterschap van

Alle reden dus om dit 25-jarig bestaan van onze

Onlangs verscheen de vierde, geheel herziene en

onze eerste voorzitter, Ko van Geemert, had Leon de taak

springlevende vereniging met een groots jubileumfeest te

uitgebreide druk. De auteur komt er over vertellen, ook

om die centrale rol binnen het bestuur opnieuw gestalte te

markeren!

over datgene wat er niet in kwam, en speelt bovendien

ACTIVITEIT 29 SEPTEMBER 2016

Emile Schrijver is sinds 1 oktober 2015 algemeen directeur
van het Joods Historisch Museum. Hij geeft leiding aan
het Joods Cultureel Kwartier dat behalve uit het Joods

Plantagegedicht
Weggaan

geven en dat is hem in korte tijd gelukt. Ook hij is, net als

Het formele deel werd, zoals gebruikelijk, in een half uurtje

Op vrijdag 28 oktober verwelkomen wij u graag op de

met de aanwezigen de quiz: Wie weet het meest van de

zijn voorganger, jarenlang de belangrijkste schakel in het

afgewerkt.

Plantage Doklaan 11-12, in de voormalige kerkruimte

Plantagebuurt?

bestuur geweest.

De jaarrekening werd gepresenteerd en geconditioneerd

aldaar. Na de ontvangst met hapjes en drankjes staan

Veel van de bestuurstaken nam hij moeiteloos op zich,

goedgekeurd omdat de kascommissie nog enige correcties

we vanzelfsprekend een kort moment stil bij het recente

Tangosalon, Plantage Muidergracht 155, een voormalige kerk en

maar ook met de andere, overgebleven taken bemoeide hij

aangebracht wenste te zien.

overlijden van Leon Deben, onze onvolprezen voorzitter.

dropfabriek.

zich intensief.

De begroting voor 2017 werd zonder hoofdelijke stemming

Daarna ontrolt zich een gevarieerde avond vol poëzie,

Het leeuwendeel van de uitvoerende, praktische zaken

goedgekeurd en het jaarverslag van de activiteiten in 2015,

literatuur, muziek, architectuur en film. Kortom: al

nam hij voor zijn rekening, hij leidde de vergaderingen,

dat van de secretaris en de voorzitter een Snip&Snap-achti-

Berlo, Leon Deben en Ko van Geemert. U bent van harte

schreef stukjes voor het Bulletin en nam deel aan de

ge benadering kreeg, bracht kleur in de formaliteiten.

welkom tijdens de prijsuitreiking op 2 oktober a.s.!

Weggaan is iets anders

kunstwerk van Frank Muntjewerf, juryleden: Marianne van

bezorging ervan, hij regelde de digitale informatieverstrek-

Naast de genomineerden lezen voor: Eelco van der Waals

dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

king via het net, hij organiseerde en gidste een groot aantal

Het formele deel werd, zoals gebruikelijk, in een half uurtje

(een van de oprichters van onze vereniging), Tom van

wandelingen, hij zat in de organisatie van het filmfestival, hij

afgewerkt.

Deel, Anna Enquist, Rob Schouten, Neeltje Maria Min, Ad

sprak de gasten toe op de Muziek- en Literaire Middagen,

De jaarrekening werd gepresenteerd en geconditioneerd

Zuiderent.

enz., enz.

goedgekeurd omdat de kascommissie nog enige correcties

Bovendien zorgen Arjan & Marianne van de Tangosalon

Hij was altijd en overal de gastheer van de vereniging, ter-

aangebracht wenste te zien.

voor een verrassing!

wijl zijn studeerkamer de vergaderplaats, de spreekkamer,

De begroting voor 2017 werd zonder hoofdelijke stemming

het boekenmagazijn, en het club- en wijnlokaal was van de

goedgekeurd en het jaarverslag van de activiteiten in 2015,

vereniging.

dat van de secretaris en de voorzitter een Snip&Snap-achti-

Als je daarbij in aanmerking neemt dat zijn humeurig-

ge benadering kreeg, bracht kleur in de formaliteiten.

heid nooit langer dan een paar seconden duurde en zijn

Na de pauze, waarin de leden een drankje van het bestuur

opgewektheid dag in dag uit vaste prik was, dan begrijpt

aangeboden kregen, deed community manager Dorine

Literaire middag in Eik en
Linde

iedereen, en zeker elke vriend van de Plantage, dat Leon

Verheul de opzet en het functioneren van het FreedomLab

Zondagmiddag 22 mei jongstleden organiseerde de

een enorme, nauwelijks op te vullen leemte achterlaat.

uit de doeken. In de imposante villa aan de Middenlaan 62

Vereniging Vrienden een literaire middag met als thema:

huren rond de tachtig zzp-ers een plek om, al dan niet in

Valt schrijven te leren?. Daarover lieten de aanwezige au-

Rutger Kopland (1934-2012)
TERUGBLIK 22 MEI

We staan aan de vooravond van ons 25-jarig bestaan en

groepsverband, elkaar creatief te stimuleren bij het ontwik-

zijn vast van plan te bewijzen dat we het zonder hem gaan

kelen van maatschappelijke en commerciële activiteiten.

redden, maar het zal niet zonder pijn en moeite gaan en

Aansluitend en als voorbeeld werd een groepje gebruikers,

datgene waar onze Vereniging voor staat weerspiegelend,

in elk geval met heel veel hartzeer, want hij zal ons altijd

optredend onder de naam Product Foundry, door de heer

maar deze keer met bijzondere gasten en hier en daar een

dierbaar blijven.

Indranil aan de geïnteresseerde vrienden gepresenteerd.

tegendraadse insteek.

Als u meer over deze creativelingen wilt lezen kunt u kijken

Tussen al deze onderdelen door is er meer dan genoeg

op hun site, waarop u onder meer ook foto’s van ‘onze

ruimte om op adem te komen en elkaar te spreken. En dat

vergaderzaal’ kunt vinden.

alles tegen de achtergrond van de jaarlijkse Doksalon,

TERUGBLIK 2 JUNI

Jaarvergadering

Lakmaker onder leiding van Ko van Geemert hun gedach-

In de schitterende ontvangstruimte van het FreedomLab
aan de Plantage Middenlaan 62 kwamen op 2 juni j.l. de

teurs, Gerry van der Linden, George Moormann en Joosje

Plantage Doklaan 11-12, op de plek van de voormalige Plantagekerk

waarin exposerende kunstenaars – veelal uit de buurt –
ACTIVITEIT 28 OKTOBER 2016

ten gaan. In een tot de nok gevuld Eik en Linde las

ACTIVITEIT 2 OKTOBER 2016

Het belooft een volle, interessante en afwisselende avond

Uitreiking Plantage Poëzieprijs
2016. Thema 'in beweging’

te worden met een spetterend (dans)eindfeest.

Aanvang 14:30 uur

aanwezig zullen zijn om hun werk toe te lichten.

plichting voor de leden aantrekkelijk te maken door steeds

Plantagefestival
Vereniging Vrienden van de
Plantage: 25 jaar

Via de website en de mail zult u op een later moment meer

Tangosalon, Plantage Muidergracht 155

een andere locatie in de Plantagebuurt te kiezen en het

Zaal open vanaf 18:00 uur, aanvang programma18:30 uur

in detail geïnformeerd worden over het programma.

Toegang gratis, ook voor introducés

SOOP-lezing: Emile Schrijver
Joods Cultureel Kwartier

programma van de bijeenkomst te splitsen in een formeel

Plantage Doklaan 11-12

De toegang is gratis. Neem vooral vrienden en bekenden

Dit jaar organiseerde de Vereniging Vrienden van de

Aanvang 16:30 uur

deel, de jaarvergadering, en een informatief deel over de

Toegang gratis, ook voor introducés

mee, die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van onze

Plantage voor de 25ste keer haar jaarlijkse poëziewedstrijd.
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locatie, al dan niet muzikaal omlijst.

In oktober 1991 werd de Vereniging Vrienden van de

Vereniging, zij zijn als introducé meer dan welkom.

Thema: In beweging. De eerste prijs is een beeldend De

Toegang gratis, ook voor introducés

vrienden bij elkaar voor de jaarvergadering van de vereniging. Het is gewoonte geworden om deze jaarlijkse ver-
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ACTIVITEIT 27 OKTOBER 2016
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George Moorman en Gerry van der Linden
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