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Ook het jaar 2021 was evenals 2020
een uitzonderlijk jaar waarin voor
het eerst in de geschiedenis van de
vereniging een aanzienlijk deel van de
geplande activiteiten niet kon worden
uitgevoerd, of alleen in aangepaste
vorm. Het coronavirus hield
gedurende de eerste zes maanden heel
Nederland in zijn greep, waardoor
ook het culturele leven tot stilstand
kwam. Gelukkig kwam er enige
verlichting in de zomer, waardoor
enkele activiteiten toch konden
worden gerealiseerd.
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Bestuur & beleid
1

Algemeen

De verrassing waarmee het bestuur 2021 binnen kwam was natuurlijk het wandelboekje ‘Een wandeling door de Plantage’ wat begin januari bij alle leden in de
bus lag. Ter compensatie van alle coronaellende werd dit boekje aan alle 543 leden
aangeboden en met groot enthousiasme ontvangen. De prachtige vormgeving, de
interessante inhoud en de goede leesbaarheid zorgden er voor dat binnen korte
tijd ook de extra gedrukte exemplaren waren uitverkocht. Het bestuur heeft nog
overwogen een tweede druk te bestellen, maar hiervan afgezien vanwege het
unieke karakter van dit cadeau. Dit wordt een collectors item.
Met de gemeente is langdurig overlegd over een rol van onze vereniging bij
het exploiteren van niet gebruikte ruimtes aan de Plantage Muidergracht 14.
Uiteindelijk is het hele project afgeblazen vanwege brandonveiligheid.
Het bestuur heeft in 2021 zeven maal vergaderd, waarvan de eerste vier keer
via zoom.

Jaarvergadering

De geplande jaarvergadering, die eind november zou worden gehouden in de
blauwe sterrenzaal van Artis met aansluitend een feestelijke borrel met muziek
van het jazzkwartet ‘Unchartered Land’ moest op het laatste moment worden
omgezet in een zoom bijeenkomst wegens aangepaste coronamaatregelen.
Die digitale vergadering werd nu op 14 december georganiseerd, wat zonder
problemen verliep, maar helaas ook met weinig deelnemers.

Activiteiten van de vereniging
Plantage
Filmfestival

film

Vanwege de coronamaatregelen werd op 7 maart een online filmfestival georganiseerd waarbij de leden via een Zoom verbinding twee films van Peter Delpeut
konden bekijken. Na de korte dansfilm volgde ‘In loving memory’ over een
spoorlijn in Noord Engeland, gevolgd door een zoom gesprek met de leden.
Op 23 oktober kon het filmfestival als vanouds in het theater Desmet worden
gehouden, nu met enkele andere films van Peter Delpeut en met discussie na
afloop. Naast dezelfde korte dansfilm uit maart werden de films ‘One hand
clapping’, ‘Immer fernweh’en ‘Felice, Felice’ vertoond. Het aantal bezoekers viel
wat tegen, waarschijnlijk vanwege de nog steeds geldende coronaeisen. Meer
informatie is te vinden op onze website onder ‘archief’.
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Still uit “in loving memory’ van Peter Delpeut

poëzie

Plantage De Plantage Poëzie Prijs werd op 18 september voor de 30ste keer uitgereikt,
Poëzie Prijs voor de tweede maal in de Kerkzaal van het Luthermuseum. Het thema van de
prijs was dit jaar: ‘Vraag’.
De organisatie was wederom in handen van bestuurslid Liesbeth de Ruijter en
dichter/presentator Jos van Hest. De jury werd gevormd door de dichters Jos van
Hest (voorzitter), Katelijne Brouwers en Joop Alleblas (winnaar van Plantage
Poëzie Prijs 2020). Zij moesten maar
liefst 286 inzendingen beoordelen. De
Prijs werd gewonnen door Onno Sven
Tromp met zijn gedicht ‘Wat wil je
van me’.
De prijsuitreiking werd muzikaal
ondersteund door Beate Loonstra die
voor ieder van de drie genomineerde
gedichten muziek had geschreven
en dat op haar harp presenteerde tot
grote bewondering van het publiek en
de dichters.
De prijs was een kunstwerk van Nol
de Koning. Een uitvoerig verslag is te
vinden op onze website onder ‘archief’.
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Beate Loonstra
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Plantagegedicht Iedere maand wordt er in de raamvitrine van Desmet Studio’s een affiche met
een door Jos van Hest geselecteerd “Plantagegedicht” gepresenteerd. De layout
hiervoor wordt gedaan door Lies Ros en Willem Campschreur zorgt dat het
resultaat bij Desmet in de vitrine terecht komt.

Literaire middag Vanwege de coronaproblematiek hebben er in 2021 geen literaire middagen
plaats gevonden.

Theater Op 31 augustus in het auditorium van
hostel De Generator door het Trio
Strotski de theatervoorstelling ‘1000
kleine balletjes’ gepresenteerd, tot
groot vermaak van de aanwezige toeschouwers.

muziek

Buitenoptredens Door alle coronabeperkingen kon er
alleen een muzikale activiteit in de
buitenlucht plaatsvinden en gelukkig
was het Marigold strijktrio bereid op
24 juni in de binnentuin van Bux (voorheen FreedomLab) aan de Plantage Middenlaan 62 een concert te geven. Gelukkig was het weer goed en de omgeving
stil zodat met volle teugen genoten kon worden van hun prachtige muziek.

Het Marigold strijktrio

wandelingen en rondleidingen

Wandelboekje Er hebben geen wandelingen of rondleidingen plaats gevonden in 2021. Veel
leden en niet leden hebben aan de hand van ons wandelboekje zelf een mooie
wandeling gemaakt door de Plantage.
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communicatie

Bulletin Het bulletin is slecht één maal verschenen aangezien er weinig activiteiten te
melden waren gedurende het eerste half jaar.

activiteiten i.s.m. andere organisaties

SOOP lezingen Op 30 september werd de enige SOOP lezing van 2021 gepresenteerd door
de makers van het wandelboekje ‘Een wandeling door de Plantage’, te weten
Jeroen Robbertsen, de vormgever, Joop Hox, de tekstpresentator en Edith de
Leeuw, de tekstschrijver. Er werd aan hun lippen gehangen.

4 mei herdenking Op 4 mei om 10.00 ’s ochtends was er een livestream vanuit de Hollandsche
Schouwburg. Emile Schrijver (directeur van het Joods Cultureel Kwartier) ging
in gesprek met (oud-)bestuursleden van de Vrienden van de Plantage, Ester
Wouthuysen en Willem Campschreur over hun boek “Jong in de oorlog”

Plantage Het Plantage-Weesperbuurtfeest dat jaarlijks samen met de Plantage-Weesper
Weesperbuurtfeest buurtvereniging in juli wordt georganiseerd kon wederom geen doorgang
vinden.

Samenstelling Bestuur
Als nieuw bestuurslid kwam Kathleen Warners de gelederen versterken.
Het bestuur bestaat uit:
Liesbeth de Ruijter, voorzitter
Tom Schulpen, secretaris
Joop Hox, penningmeester
Kathleen Warners
René Mentink
Jeroen Robbertsen

Ledenaantal
Op 1 januari 2021 telde de Vereniging 531 leden, op 31 december 2021 waren dat
er 551. (exclusief bedrijfslidmaatschappen).
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Vormgeving: Jeroen Robbertsen
www.zin-in-vorm.nl

