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VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit schrijf krijgen we weer wat Siberische lucht 
over de Plantage heen, de afgelopen weken hebben we 
daarvan al veel gehad. De wind drong door alle kieren 
binnen en koelde ons 230 jaar oude huis zoveel af dat 
we voluit moesten stoken. Daarna hadden we plotseling 
voorjaarsweer en begon alles uit te lopen, de bollen te 
bloeien en de vogels te zingen. Hopelijk was dit de laatste 
oprisping van de winter. 

Deze winter was sowieso heftig want op 5 en 18 januari 
hadden we zware stormen, waarbij ook drie bomen in 
de Plantage sneuvelden, allen aan de kant van de Lange 
Nieuwstraat. Door de windrichting vielen ze keurig en 
zonder schade aan te richten in het park. Verderop leest 
u meer over de schade aan de bomen.

De populatie rond het park kende de afgelopen maanden 
veel verandering, persoonlijk zag ik 7 jonge families ko-
men. Leuk voor de verjonging van de buurt! 
Hartelijk welkom! Cock Janse komt deze nieuwkomers 
namens de vereniging persoonlijk begroeten als de bu-
ren haar daarover informeren. Ik heb vaak gehoord dat 
deze bezoeken zeer gewaardeerd worden; ze leiden tot 
heel wat nieuwe leden voor de Bewonersvereniging de 
Plantage.

Tijdens de ALV van 30 oktober werden drie onderwer-
pen behandeld die tot vervolgacties hebben geleid: 
fietsparkeervoorzieningen, betaald parkeren in het 
zuidelijk deel van de Plantage en de snelheid op de Lange 
Nieuwstraat. Over het laatste punt leest u verderop meer.

Aan het park is de laatste weken al weer veel werk ver-
richt door de mensen van Irado.
Vooral aan de paden was dit hard nodig, er stonden deze 
winter veel plassen. Het grind dat toen is aangebracht is 
echter te grof en zal nog vervangen worden door een 
dunnere laag fijn grind. Ook de parkverlichting wordt 

momenteel onder handen genomen. De drainage van 
het park wordt onderzocht om vast te stellen of deze 
nog functioneert en of er een link is met het water op 
de paden deze winter. De komende maanden zullen de 
zittingen van de twintig jaar oude parkbanken vervangen 
worden, deze zijn versleten en worden rot.
De gemeente doet dus weer heel veel aan het park en wij 
vragen nu om ook jouw steentje deze zomer bij te dragen 
op de parkwerkochtenden en -avonden die in deze 
Plantagekrant staan.
Het bestuur heeft een getalenteerde vakman uit de 
buurt, Olaf Muller, gevraagd een nieuw logo te ontwer-
pen, dat een indruk geeft van de buurt en de 250 jaar. 
Na goedkeuring op de ALV van 10 april zal het ingevoerd 
worden.
Na de geslaagde eerste versie van Proef! zal op 9 en 10 
juni 2018 de tweede editie in ons park worden gehouden. 
Willemijn en Susan zijn al hard aan het werk om weer een 
mooi evenement aan te kunnen bieden.

Geniet van weer een jaar in deze unieke buurt!
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Een wat dunnere krant dan u gewend bent dit 
keer en dat blijft twee keer per jaar zo. Er komt 
dan één keer per jaar een extra dik numer, ge-
maakt door een grote ‘pop-up redactie’. Miss-
chien bent u er ook bij? Dit nummer staat bijna 
bol van bomen, niet zo verwonderlijk als je bij 
een park woont en er stormen huishouden. 
De voorzitter van de vereniging had het er 
druk mee. Ook een onderzoek dat studenten 
deden over ‘de boom die alles zag’, wat is de 

VAN DE REDACTIE

drukwerk: ecodrukkers nieuwkoop
foto voorkant: huib sneep

impact op bewoners eigenlijk? U vindt de stand van 
zaken over waar bewoners mee te maken hebben, 
zoals snelheidsbeperking op de Lange Nieuwstraat, 
maar ook egels in de tuin. Net als de vertrouwde 
rubrieken van Kronikeur en van Galen. Proef! de 
Plantage komt er aan in juni, ‘save the date’ voor deze 
metamorfose van het park. Wilt u deelnemen aan de 
pop-up redactie, dus één keer meedenken en 
schrijven over de buurt, laat het dan weten aan: 
Julia Snikkers, email: julia@ookc.nl
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In de Plantage staan heel wat bomen op leeftijd. Sommige 
daarvan zijn minder vitaal en worden weggehaald, andere 
zijn nog gezond en worden regelmatig onderzocht. Vaak 
is dan de conclusie dat ze kunnen blijven staan en wordt 
er in de buurt een vervangende boom geplant, die al-
vast kan groeien en dan op termijn de oudere boom kan 
vervangen. Soms is er reden voor onderzoek en wordt 
daarna besloten om de boom extra te verzorgen. Een 
voorbeeld daarvan is de paardenkastanjeboom voor 
Tuinlaan 12, waar in het najaar van 2016 zwammen op 
een smalle strook van de stam verschenen. 

Na het maken van een MRI-scan voor bomen en een uit-
gebreid onderzoek van de kroon is besloten de boom te 
handhaven en kroon en bodem te verzorgen. De kroon 
is in de zomer van 2017 gesnoeid en er zijn drie anker-
lijnen aangebracht om bij zware stormen de hoofdtakken 
te ontlasten. Op de bodem is een laag herfstblad aange-
bracht en afgedekt met compost (zie foto 5). Dit stimu-
leert enorm het bodemleven, de wormenactiviteit en 
de vruchtbaarheid van de grond. Tot slot is de bodem 
met perslucht losgemaakt waardoor deze zuurstofrijker 
wordt, wat ook het bodemleven sterk activeert. Dit na-
jaar verschenen de zwammen weer op dezelfde plaats 
(zie foto 3 en 4). Over vijf jaar wordt de boom weer 
onderzocht en ondertussen door de gemeente jaarlijks 
geïnspecteerd, net als de andere bomen in het park. Kijk 
als je langs de boom komt maar eens naar boven om de 
aangebrachte zwarte ankertouwen te zien.

Bij de extreem krachtige storm van 18 januari ging een 
kastanjeboom om die niet meer vitaal was, dat uitte zich 
de afgelopen jaren in een steeds kalere kroon en kleine 
blaadjes. Daarom werd vijf jaar geleden al een vervan-
gende Japanse geelbloeiende kastanje geplant. Inmiddels 
heeft deze boom al een lengte van 7 meter. Bij de inspec-
tie van de omgevallen boom bleek de boom bezweken te 
zijn door de orkaankracht, grote wortels waren finaal af-
gebroken en de boom lag naast het gat in plaats van erin.

Onderschriften bij de foto’s van boven naar beneden, 
links naar rechts: 1: De op 18 januari omgevallen boom 2: 
De geelbloeiende Japanse kastanje die in 2013 werd geplant. 
3: De Oesterzwammen op de paardenkastanje bij Tuinlaan 
12 in 2016 4: De Oesterzwammen een jaar later, vrijwel op 
dezelfde plaats in een strook langs de stam. Foto 5 In het 
gras is de ongeveer tien meter grote zone met herfstblad en 
compost te zien.

Tekst en Foto’s: Huib Sneep
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Foto boven: Natte versleten paden 
liggen lager en hierop verzamelt zich 
modder en blad.

Foto onder: Ook naast de paden is het 
op sommige plaatsen nat, wellicht dat 
dit met de drainage te maken heeft.

Iedereen rond het park valt het op 
hoe goed Irado zorgt voor onze 
voortuin. We geven regelmatig een 
compliment aan de werkers en de 
leiding van Irado. Ondanks het hoge 
onderhoudsniveau verslijten dingen 
en ook planten hebben niet het 
eeuwige leven.

Vorige zomer zijn een aantal 
buxushagen langs de rozentuin gestor-
ven omdat ze door de rupsen steeds 
zijn kaalgevreten. Deze worden nu 
vervangen door hagen van een andere 
soort. Sommige rozenvakken deden 
het vorige zomer ook niet goed meer 
door ouderdom en moeten worden 
vervangen. Vooruitlopend heeft Irado 
de rozen verwijderd en de bodem 
ververst.

Afgelopen periode is ook nieuw grind 
op de paden aangebracht omdat de 
oude lagen door het intensieve ge-
bruik waren weggezakt. Hierbij is te 
grof grind toegepast wat nu het lopen 
bemoeilijkt. Dit zal in de komende 
periode worden vervangen door fijn 
grind zoals er eerder lag.

Aan de spots in het park is de af-
gelopen periode gewerkt. Sommigen 

BOMEN EN 
STORMSCHADE

PARKONDERHOUD DOOR IRADO
waren kapot en zijn vervangen, maar 
soms door een lamp met veel minder 
effect en een andere lichtkleur, hier-
voor wordt nog gezocht naar een 
beter geschikte in LED. Ook zijn de 
spots bij het amfitheater hoger op de 
treden geplaatst waar ze de kronen 
van de bomen ook in de winter mooi 
aanlichten.
Ook heeft Irado proefsleuven ge-
graven om de drainage in het park 
te onderzoeken, mogelijk is het niet 
meer goed functioneren hiervan een 
oorzaak van de natte paden.

Tot slot zijn ook de zittingen van de 
ruim 20 jaar oude banken aan ver-
vanging toe. Steeds meer plankjes 
zijn verrot. Onze vrijwilligers hebben 
de laatste vier jaar heel wat plankjes 
vervangen, maar nu is het moment 
van vervanging toch aangebroken. 
De gemeente kijkt nu of er vervang-
ing met een verantwoorde houtsoort 
mogelijk is, de oude zittingen zijn nog 
van ‘gewoon tropisch hardhout’.

Zo blijft er werk aan een 250 jaar oud 
park!

Tekst en foto’s: Huib Sneep
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vooraankondiging PROEF! 2018

EGELS

Proef! de Plantage 2018
Ons prachtige park bestond 250 jaar en dat is niet 
ongemerkt voorbijgegaan. De eerste editie van Proef! 
de Plantage was een succes met stralend weer, bijna 
3000 bezoekers en een groot enthousiasme van allen 
die er waren. Daarom hoefden we er niet lang over 
na te denken: Proef! de Plantage 2018 komt eraan! 

Dit jaar zal de nadruk iets minder liggen op de his-
torie en meer op de kunst en onontdekte plekken 
in en rondom ons mooie stadspark. Er zijn nog een 
hoop ‘onverwachte ontdekkingen’ te doen, ook voor 
omwonenden, in alle bijzondere panden en met alle 
enthousiaste ondernemers rondom de Plantage. 

Op 9 en 10 juni zal de Plantage weer twee dagen 
lang gevuld zijn met muziek, dichters, workshops, 
ontdekkingen, kunst en natuurlijk heel veel lekker 
eten en drinken in Plantage-stijl. Op alle manieren 
proeven van ons park! We werken samen met veel 
Schiedamse ondernemers en muzikanten. Zo is de 
programmering in samenwerking met Music Dis-
tillery (voorheen Jazzpodium Waterweg), voorzien 
Plantagebewoners je van de lekkerste drankjes 
en swingende klanken, en valt er ook van alles te 
beleven in de pakhuizen rondom het park. 

Ben je er weer bij op 9 en 10 juni? Op zaterdag van 
14.00 tot 22.00 uur en zondag beginnen we om 13.00 
uur rustig met workshops en swingen we door tot 
21.00 uur. Zegt het voort en nodig iedereen uit om 
er weer een feest van te maken! 

En heb je tips, ideeën, gezellige verhalen of wil je 
helpen vooraf of tijdens het festival? Mail ons info@
proefdeplantage.nl of vind ons op https://www.face-
book.com/proefdeplantage/.

Foto’s: Guy van der Plas, Tekst: Willemijn Sneep

Uitgelicht Natuur en Milieu (tekst: 
Huib Sneep)
In 6 stappen naar een egelvrien-
delijke omgeving
Overdag zien we ze zelden, maar 
wie goed luistert, hoort ze ’s 
nachts tussen de blaadjes ritselen. 
We hebben het over de egel. 
Deze beestjes staan in Nederland 
op de lijst van beschermde die-
ren, maar komen de laatste vijf 
jaar weer voor in de Plantage en 
de aangrenzende achtertuinen. 
Wie tussen mei en oktober ’s 
avonds door de Plantage loopt 
heeft een goede kans ze tegen te 
komen, daarna gaan ze in winter-
slaap. 

s Nachts op zoek naar voedsel
De egel is een nachtdier. Overdag 
slapen ze en ’s nachts gaan ze op 
zoek naar voedsel. Voor de egel is 
het geen probleem om in het donker 
op zoek te gaan naar eten; een egel 
is slechtziend en vangt zijn prooi op 
gehoor en reuk. Tijdens de zoektocht 
naar voedsel leggen egels grote afstan-
den af, waarbij ze zich snel van de ene 
naar de andere plek verplaatsen. Ik 
zie ze ook vaak de straat oversteken 
waarna ze via de poorten en stegen 
naar de tuinen lopen, soms sneuvelt 
er een onder een auto.
Wanneer je een egel te gast hebt in 
de tuin, heb je naar alle waarschijnlijk-
heid een stuk minder last van slakken, 
wormen en spinnen. Deze beestjes 
zijn voor de egel namelijk een heer-
lijke maaltijd. Ook mieren, pissebed-
den en kikkers staan op het menu.

Jonge egeltjes
Net als veel andere dieren plant de 
egel zich voort in het voorjaar. De 
mannetjes gaan dan op zoek naar 
een vrouwtje om te paren. Vrouwtjes 
maken een nestje van bladeren, takjes 
en gras. Na de bevruchting duurt het 
ruim een maand voordat moeder egel 
bevalt. Meestal brengt zij zo’n drie tot 
acht jonge egels ter wereld. Na vier 
weken gaan de jongen zelf op zoek 
naar voedsel. Al na zes weken verlaat 
de moeder het nest en moeten de 
jonkies zien te overleven.

Winterslaap
Jonge egels houden hun eerste win-
terslaap in het nest waar zij zijn ge-
boren. Voordat zij in winterslaap gaan, 
moeten zij genoeg lichaamsgewicht 
hebben om te kunnen overwinteren. 
Een volwassen egel begint daarom ee-
rder aan een winterslaap, maar moet 
eerst op zoek gaan naar geschikt 
onderdak. Een vereiste voor een ge-
schikte plek om te overwinteren is 
dat deze veilig, droog en warm is. Een 
egel verliest tijdens zijn winterslaap 
ongeveer een kwart van zijn lichaams-
gewicht en moet bij het ontwaken 
in het voorjaar snel kunnen eten om 
weer op gewicht te komen.

6 stappen naar een egelvrien-
delijke tuin

Met onderstaande stappen maak 
je je tuin egelvriendelijk. Wellicht 
kun je niet alle maatregelen treffen, 
maar alle kleine beetjes helpen om 
deze beschermde dieren te onder-

Egelopvang
Wanneer je overdag een jong of ziek egeltje tegenkomt, en het minder dan 300/400 gram weegt, is dit geen goed teken. Het 
diertje mag je niet zelf verzorgen. Plaats de egel in een doosje en breng hem naar een egelopvang in de buurt.
Wie maakt er de komende tijd een foto van een egel in de Plantage of de tuin? Mail hem naar: red.plantage@gmail.com

steunen.

1. 
Zorg dat er voldoende schuilplek 
is. Rommelige tuinen zijn voor 
egels vaak aangenaam omdat er 
voldoende beschutting en voed-
sel is.

2. 
Zorg voor voedsel. Hoe groener 
de tuin, hoe meer insecten (lees: 
voedsel) er zijn.

3. 
Een egel drinkt water. Tuinen 
met een vijver of een bakje wa-
ter zijn daarom egelvriendelijker. 
Geef beslist geen melk, dit is 
niet goed voor een egel.

4. 
Als er makkelijk egels in de tuin 
kunnen komen, zorg er dan voor 
dat er een doorgang is naar 
andere tuinen of aangrenzende 
grond. Een haag als afscheiding 
is perfect. Heb je een schutting? 
Zorg dan voor een doorgang van 
15 bij 15 centimeter.

5. 
Maak zelf een geschikt egelhuis. 
Dit kan met een bos 
takken en hout.

6. 
Maak absoluut geen gebruik van 
slakkengif of andere bestrijding-
smiddelen. Dit soort producten 
zijn schadelijk voor de egel.
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DE BOOM DIE ALLES ZAG

In de binnentuin van de Prinsengracht in 
Amsterdam stond de meest bekende kastanje-
boom ter wereld. Anne Frank keek er precies 
op uit vanuit het Achterhuis, waar ze van 1942-
1944 ondergedoken zat. Ze heeft drie keer over 
de boom geschreven in haar dagboek. De laat-
ste keer was op 13 mei 1944 waarbij ze schreef: 

‘Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in 
volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan 
verleden jaar’. 

Haar lot, zij vond de dood in een nazivernieti-
gingskamp, symboliseert voor mensen over de 
hele wereld het leed dat onschuldigen wordt 
aangedaan tijdens een oorlog. Om deze ged-
achte levend te houden zijn er nakomelingen van 
de Anne Frankboom op verschillende plaatsen 
in de wereld geplant. In november 2017 is in 
Schiedam een zaailing van deze boom geplant. 
De visies van betrokkenen bij deze boom zijn 
afgelopen december onderzocht.

Noodlot 
In 2005 werd bekend dat de kastanjeboom ernstig 
ziek was door schimmel. In 2007 verleende stadsdeel 
Centrum een kapvergunning omdat de boom op 
een van de omringende panden zou kunnen vallen. 
Er ontstond een vorm van protest onder omwonen-
den. Het ging niet zozeer om de boom zelf maar om 
de waarde en symboliek die hij met zich meebracht. 
De boom had zijn waarde ontstegen. Door de pop-
ulariteit van het dagboek van Anne Frank werd de 
kastanjeboom cultureel erfgoed. De waarden die 
de boom uitstraalde, zoals Joods erfgoed, vrijheid, 
groei van tolerantie, natuur en hoop, nagedachtenis 
van Anne Frank, herdenken van de Tweede Werel-
doorlog en het symbool voor de holocaust, waren 
van belang voor de omwonenden. Buurtbewoners 
van de kastanjeboom hebben destijds een stichting 
opgericht om de omkapping tegen te gaan. De Stich-
ting Support Anne Frank Tree hield samen met om-
wonenden succesvol de kap tegen. In 2008 kreeg de 

ARTIKEL NAAR AANLEIDING VAN HET RECEPTIEONDERZOEK VAN DE ANNE FRANKBOOM

boom een metalen constructie waardoor de kastanje 
nog vijf tot tien jaar zou kunnen blijven staan. 
In 2010 sloeg het noodlot toe, tijdens een storm 
bezweek de kastanjeboom onder harde windstoten. 

Zaailingen
De Stichting Support Anne Frank Tree heeft 300 
nakomelingen van de Anne Frankboom laten kweken. 
Deze paardenkastanjes zijn in de loop der jaren ver-
spreid over de hele wereld. Ze zijn onder andere ge-
plant bij scholen in Nederland, plekken in Israël, Duit-
sland en Ground Zero in New York. In 2017 heeft 
het stadspark de Plantage in Schiedam ter ere van het 
250-jarige jubileum een zaailing van de Anne Frank-
boom geplant. In een receptieonderzoek is de visie 
van vijftien omwonenden van het stadspark onder-
zocht. Daarnaast is de visie van de voorzitter van de 
bewonersvereniging van het stadspark de Plantage, 
Huib Sneep, gevraagd. Sneep is tevens internationaal 
bomenexpert.

De boom die alles zag
Huib Sneep heeft als bomenexpert in opdracht van 
de gemeenteraad de zorg gekregen voor een van 
de zaailingen van de Anne Frankboom. Hij heeft de 
zaai-ling zes jaar lang in een pot opgekweekt. In zijn 
achtertuin heeft hij het plantje van veertig centime-
ter tot uiteindelijk ruim vier en een halve meter laten 
groeien. Toen de boom groot genoeg was, werd deze 
in stadspark de Plantage in Schiedam geplaatst. Het 
laten groeien van een van de zaailingen van de Anne 
Frankboom in het stadspark droeg, volgens Sneep, 
bij aan twee verschillende doelen. Enerzijds wordt 
de boom gezien als herdenkingsboom voor 250 jaar 
stadspark de Plantage. De Plantage is daarmee het 
oudste stadspark van Nederland. Anderzijds is de 
boom een symbool voor exclusie van bepaalde be-
volkingsgroepen. In de bomenbeschermer is de tekst 
opgenomen ‘de boom die alles zag’. Hiermee wordt 
gedoeld op het feit dat de originele Anne Frankboom 
getuige was van de deportatie van Joden in de Tweede 
Wereldoorlog. Maar, zo geeft Sneep aan, exclusie van 
bevolkingsgroepen is niet alleen iets van het verle-

SNELHEIDSMETING LANGE NIEUWSTRAAT
Een al lang bestaand probleem krijgt weer aandacht. 
Na een vraag van een aantal leden op de ALV van 30 
oktober is besloten om weer contact op te nemen met 
de gemeente. Op ons verzoek heeft eind november 
gedurende twee weken een snelheidsmeting nabij de 
bushalte plaatsgevonden, waarvan we de resultaten in 
januari kregen: de gemiddelde snelheid van alle wegge-
bruikers tezamen bedraagt 49 kilometer per uur.

Dit verrast niemand want de inrichting van de straat, die 
formeel een 30 kilometerzone is, is eigenlijk de inrichting 
van een straat voor 50 kilometer.
De versmallingen remmen vele gebruikers op drukke mo-
menten voldoende af, wat bij analyse op tijdstip blijkt. Op 

rustige momenten is de snelheid hoog, vooral in de avond 
en nacht, dan rijden ook de RET-bussen ruim boven de 
toegestane snelheid.
We hebben de gemeente verzocht om rubberen ver-
keersremmers te plaatsen, die op het wegdek worden 
bevestigd en vooral functioneren als obstakel voor per-
sonenauto’s en motoren. Dat komt omdat een perso-
nenauto er overheen moet rijden en een bredere 
vrachtauto en bus er langs kunnen. Deze remmers liggen 
bijvoorbeeld op de Stadhouderslaan en werken daar 
goed. De gemeente wil eerst nagaan of de bodem-
opbouw niet tot trillingen in de huizen leidt. Daarna wordt 
een besluit genomen en hopen we dat de snelheids-
remmers er komen. Wordt vervolgd.

Het was weer een erg gezellige kerstborrel met de buurt op 17 de-cember. Hartelijk dank Van der Valk Netwerknotarissen, voor jullie gastvrijheid. Wij hopen jullie allemaal weer te zien bij de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018. Foto boven: Rogier Brans

voor de agenda: 
ALV 10 APRIL
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den. In onze huidige tijd hebben we ook met deze 
problematiek te maken. Dat de boom in stadspark 
de Plantage staat, betekent dat deze op zijn beurt 
ook aan verschillende ontwikkelingen in het leven 
wordt blootgesteld. Sneep noemt hierbij de vergelij-
king met Stolpersteine. Stolpersteine zijn koperen el-
ementen met de naam van een gedeporteerde mens 
die in de bestrating worden aangebracht en mensen 
letterlijk doen stilstaan. Net als deze struikelstenen 
wordt met de boom geprobeerd mensen een vorm 
van bewustzijn bij te brengen. Het is een plek om 
even bij stil te staan. Sneep concludeert dan ook dat 
de zaailing van de Anne Frankboom even waardevol 
is als de originele Anne Frankboom. Hij noemt het 
dan ook meer dan bijzonder dat een boom op deze 
manier kan overleven en jaren later nog zo’n mooie 
betekenis kan hebben.
 

De omwonenden
Naast Huib Sneep zijn ook andere omwonenden 
gevraagd naar hun visie en oordeel over de boom. Uit 
de enquête, die door vijftien omwonenden is inge-
vuld, blijkt ten eerste hun betrokkenheid. Een ruime 
meerderheid heeft de ontwikkelingen van de aan-
koop en plaatsing van de zaailing aandachtig gevolgd, 
een deel van hen was aanwezig bij de feestelijke ont-
hulling. De enquête toetst in hoeverre de bewoners 
waarde hechten aan de betekenis en authenticiteit 
van de boom. Hieruit blijkt dat de bewoners over het 
algemeen weinig waarde hechten aan de materiële 
authenticiteit van de boom; het maakt voor de be-
woners geen verschil dat het niet de originele boom 
van Anne Frank is. Daarnaast is er geen sprake van 
plaats authenticiteit; 73% van de ondervraagden zegt 
dat het hen niet uitmaakt waar de boom staat, om-
dat de betekentis van de boom universeel is ongeacht 
waar deze zich bevindt.  

Volgens omwonenden is de zaailing van de Anne 
Frankboom met name belangrijk vanwege de beteke-
nis: de boom is een symbool voor de Holocaust in 
de Tweede Wereldoorlog en het verhaal van Anne 
Frank. Daarnaast is de boom een breder symbool 
voor vrijheid en verbondenheid. Uit de enquête blijkt 
dat voor de bewoners vooral de historische waarde 
van belang is bij de boom. Dit is mogelijk te verklaren 
door de mate waarmee de stad Schiedam betrokken 
is geweest bij de Tweede Wereldoorlog. Vanuit de 
stad zijn namelijk destijds vele Joden gedeporteerd. 
Vandaag de dag worden deze gebeurtenissen nog 

steeds herdacht en de boom in Schiedam heeft hier-
bij een ondersteunende rol. Huib Sneep ziet ook het 
belang van deze historische waarde, maar koppelt de 
zaailing ook, meer dan andere omwonenden, aan de 
symboliek van vrede en vrijheid in het heden.
Een opmerkelijk punt dat zowel in het interview met 
Huib Sneep als in de enquêtes naar voren komt, is 
het antropomorfe beeld van de boom. Bij dit beeld 
wordt de boom als het ware verheven tot mens. De 
boom is volgens bewoners een ‘getuige’ van de ge-
beurtenissen rond de Holocaust. Dit sluit aan bij de 
visie van Sneep: ‘De Anne Frankboom is een getuige 
van het feit dat vele Joden toen gedeporteerd zijn 
maar het is ook nu voor ons de boom die in de Plan-
tage van alles gaat zien.’ Ook in de boombeschermer 
is deze betekenis terug te lezen: ‘De boom die alles 
zag.’ 

Authenticiteit?
Dan rest ons de vraag: welke vorm van authenticiteit 
is er van toepassing op de zaailing van de Anne Frank-
boom? De leer van de constructieve authenticiteit 
heeft aangetoond dat er meerdere betekenissen 
van authenticiteit zijn. Er kan worden geconcludeerd 
dat er geen sprake is van materiële of plaats authen-
ticiteit. Het gaat namelijk niet om de originele Anne 
Frankboom, maar slechts een zaailing hiervan. Daar-
naast is er ook geen sprake van plaats authenticiteit 
aangezien de boom niet meer aan de Prinsengracht 
in Amsterdam staat, maar in stadspark de Plantage 
in Schiedam. Er is hierdoor geen sprake van beleving 
op dezelfde plek. Wel zou men kunnen stellen dat 
het hier om een vorm van existentiële authenticiteit 
gaat. Bij de Anne Frankboom in de Plantage staat de 
ervaringen van bewoners ten opzichte van de boom 
centraal. Het gaat meer om het proces dan om au-
thentieke objecten. De Anne Frankboom was getuige 
van de gebeurtenissen uit het verleden en zal door 
zijn zaailingen het gedachtegoed overbrengen in het 
heden. Is de symboliek van de zaailing hiermee zowel 
toepasbaar op het heden én de toekomst? De tijd zal 
het uitwijzen.

Tekst: Lotte Portier, Maartje Gubbels en Martine Bontjes 
Universiteit van Amsterdam, Cultureel Erfgoed 
H. Ronnes. 
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De wilde Plantage
Ik houd van duidelijkheid. De zichtbare 
en soms onzichtbare lijn tussen oorzaak 
en gevolg. Een weersvoorspelling van 
de tv-weerman of –vrouw over dalende 
temperaturen, snijdende wind uit het 
noordoosten en gevoelstemperatuur 
neem ik zonder tegenspraak tot mij en 
ik dwing mij tot het nemen van gepaste 
maatregelen: de buitenkranen afsluiten, 
een extra laagje kleding en kieren en 
gaten dicht stoppen. De barre weersom-
standigheden zullen mij niet onvoorbereid 
treffen. Hoewel ik nooit goed weet wat ik 
aan moet met de “gevoelstemperatuur”. 
Als ik om mij heen informeer op welke 
manier ik mij tegen dit fenomeen kan 
wapenen, wordt de onzekerheid alleen 
maar groter. Moet ik nou wel… of moet 
ik nou niet…? Nepnieuws denk ik dan en 
zet de thermostaat een graadje hoger.
Deze winter heb ik gemerkt dat ik niet 
de enige ben die moeite heeft met tegen-
strijdigheden. Zeker als het gaat om de 
natuur. Ik heb altijd gedacht dat de natuur 
volstrekt duidelijk was. Al sinds Darwin 
leren we dat alleen de sterksten overbli-
jven. Dat is goed voor de natuur en dat 
is goed voor het nageslacht dat op deze 
manier minder kwetsbaar wordt. In de 
zomer is het soms te droog en in de win-
ter te koud en dat heeft gevolgen voor 
mens, dier en plant. Mij lijkt dat volkomen 
helder.

Maar mijn wereldbeeld is deze winter 
aan het wankelen gebracht. Mijn darwin-
iaanse instelling werd keer op keer zwaar 
op de proef gesteld. Moeten we de 
grote grazers nou wel of niet bijvoeren? 
Zijn die lui van Staatsbosbeheer allemaal 
doortrapte schurken die met plezier 
gammele dieren afschieten of desnoods 
laten sterven van de honger? Ik zie op tv 
en in mijn krant beelden van lieve dames 
met stoere laarzen en modieuze jassen 
uit hun SUV’s stappen en sjouwen met 
balen hooi. Met rode konen en veront-
waardigde blikken staan zij de reporter te 
woord. Ze praten over de wantoestan-
den die hier heersen en wat er door hen 
heen ging toen ze de beelden zagen. De 
verslaggever hoeft geen vraag te stellen. 
Ze kennen het principe van het tv-inter-
view waar menig sportprogramma groot 
mee geworden is. Na wat knip- en plak-

werk zien we dan later op de avond een 
reportage van 15 seconden ondersteund 
door dreigende muziek.

Nepnieuws?
Maar het komt dichterbij. In onze eigen 
Plantage. De snijdende noordooster 
heeft op de kop van de Plantage flink 
huisgehouden. Het heeft een taxus de 
kop gekost. Buurtbewoners hebben nog 
geprobeerd de boom te redden. Met de-
kens en touwen werden de kwetsbare 
delen afgedekt. De hele nacht waren 
vrijwilligers in de weer om het verkeer 
in de Gerrit Verboonstraat om te leiden. 
In het werkhuisje aan de Tuinlaan was 
een crisiscentrum ingericht. Maar helaas, 
het mocht niet baten. Tegen de ochtend 
ging de taxus met veel gekraak doormid-
den. Grote verslagenheid alom. 

Speciale blend van gelagerde granen-eau-de-vie
De bijzondere combinatie van KETEL 1 Matuur en 
sterke hete koffi e met koele room is een ware 
smaaksensatie. Een échte Hollandse koffi e met 
een eigenzinnig karakter. 

Verwarm een hittebestendig glas voor met heet 
water. Schep twee theelepels bruine suiker in het 
glas. Voeg 35 ml KETEL 1 Matuur toe. Schenk er
sterke, hete koffi e bij. Roer een paar keer om. 
Laat de slagroom voorzichtig op de koffi e glijden 
tot het glas precies gevuld is.

EEN VERHAAL APART
KETEL1.NL

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

K1M_Dutch_Coffee_Ronde_Tafel_A4.indd   1 29-5-2017   9:30:19

Toen het licht werd en de schade zicht-
baar was, slikte menigeen een verwen-
sing in.

Ik hoorde mensen zich hardop afvragen 
hoe zo’n boom daar gekomen was, op 
deze plek, onverantwoord! Een man 
in een donkergroen legerjack vond dat 
we de verantwoordelijke wethouder 
daarover moesten benaderen. Binnen-
kort kregen we daarvoor de kans, zei 
hij, terwijl hij driftig wegbeende richting 
centrum. De volgende ochtend kwam de 
oranje brigade de overblijfselen oprui-
men. Met zaag en versnipperaar.
Iedereen ging weer over tot de orde van 
de dag.

Kronikeur
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coLofon
LIdmaatschaP
U kunt lid worden van de Belangen- 
en bewonersvereniging ‘De Plantage’ 
voor 20 Euro p.p. per jaar.

bestUUr
Riet Zuiderweg-Menu (secretaris) 
Tuinlaan 92, Huib Sneep (voorzitter) 
Tuinlaan 58, Rogier Brans (penning-
meester) en Judith Rietveld (lid) 

secretarIaat
secretariaat@plantagebewoners.nl

redactIe
Julia Snikkers (Hoofdredactie)
Weke Ilik (Eindredactie)
Tosca Vissers, Mirjam Ott
Jolande Bosch (Vormgeving)

Park
Riet Zuiderweg-Menu en Huib Sneep
(secretariaat@plantagebewoners.nl)

weLkom
Cock Janse (cockjanse@kpnmail.nl)

PARKWERK
2018

belangen- en bewonersvereniging
de Plantage heeft al twintig jaar 
een convenant met de gemeente 
schiedam om gezamelijk zorg te 
dragen voor het park. 
op de volgende dagen worden
buurtbewoners uitgenodigd 
samen de handen uit de mouwen 
te steken:

Zaterdag 21 april 10 - 12 uur

Zaterdag 12 mei 10 - 12 uur

woensdag 6 juni 19 - 21 uur

Zaterdag 23 juni 10 - 12 uur

Zaterdag 7 juli 10 - 12 uur

woensdag 22 aug. 19 - 21 uur

Zaterdag 22 sept. 10 - 12 uur

OUD PAPIER 
2018

de oude kranten in onze buurt 
worden opgehaald door Irado in 
samenwerking met de jozefschool 
voor aanschaf van o.a. nieuwe 
schoolboeken. steun dit initiatief 
door uw oud papier elke tweede 
donderdag van de maand in 
kartonnen dozen buiten te zetten:

12 april 

10 mei

14 juni

12 juli

9 augustus

13 september

11 oktober

8 november

13 december

De Plantagekrant is het informatie- en ledenblad van belangen- 
en bewonersvereniging ‘De Plantage’. De inhoud geeft niet voetstoots de 
meningen/standpunten van de vereniging en/of haar bestuur weer.

rUImteLIjke ordenIng
Tosca Vissers (mail@toscavissers.nl)

hangIng baskets
Jan Meeuse (j.chr.meeuse@planet.nl), 
Judith Rietveld (rietv866@planet.nl)

teLefoonnUmmers
IRADO
Afvalverzameling & werkzaamheden 
openbare ruimte: 010-2621000

GROENVOORZIENING, 
Dhr. Chris Smit: 010-2621000

GELUIDSOVERLAST/MILIEUVER-
ONTREINIGING
DCMR meldkamer: 0888 333 555

HAVENDIENST
Binnenvaartschepen: 010-6315301

POLITIE WIJKTEAM ZUID
Dhr. Kees Koopmans: 0900-8844

Van links naar rechts: Rogier Brans (Penningmeester) Judith Rietveld, Huib Sneep (Voorzitter) en Riet Menu (Secretaris).  Foto: Rogier Brans                      

Nieuwe steentjes
Per jaar zet ik mijn doelen uit, “milestones” te behalen, plannen 
om naar toe te werken. Plannen zijn mooi, maar dan is er nog 
niets. De executie van een idee is vele malen ingewikkelder 
en zeker niet bij voorbaat een succes. Succes dwing je af en je 
moet er hard voor werken. De goden moeten je goed gezind 
zijn, eb & vloed invloeden maken verschil, en de stand van de 
maan is een doorslaggevende factor.

Dit stukje schrijf ik op het prachtige Vlieland, huisje Lydinge is 
voor een paar dagen ons onderkomen. Het waait buiten wind-
kracht 7 en de temperatuur is beneden 0. We hebben net een 
stukje gewandeld, wind in de rug & terug met volle kracht 
vooruit. De gevoelstemperatuur is +30 graden, zo blij en 
gelukkig worden we van dit plekje.

Aankomende nacht is het volle maan, heldere hemel, vrieskou, 
dat belooft een waanzinnig schouwspel van sterren. Ik ga naar 
buiten kijken, misschien zie ik wel het noorderlicht langs waaien. 
Zoals iedereen weet is dat de oorzaak van een flesje Heineken 
dat door de ruimte zweeft, of zit ik nu een beetje voor me uit 
te zwammen, bevangen door de reclame op televisie?

Ons huis in Schiedam is koud en tochtig, geen water, de leid-
ingen zijn bevroren. Ik weet niet hoe het met u is, maar met 
dit weer wil je wel warm kunnen douchen. Best gek in deze 
tijd, geen warm water, ijsbloemen op de ramen, de striemende 
wind door alle gaten en kieren, jankend door het huis. 
Een echt winters gevoel, is dit een voorbode als we straks van 
het gas af moeten?

COLUMN PETER VAN GALEN Gelukkig zitten we op een duin, hebben de kinderen om ons 
heen en kunnen bijkomen van 6 maanden keihard werken. 10 
miljoen oren bereiken & korte uitleg geven hoe belangrijk ons 
gehoor is: richtings-, gevoeligheids- en balans-orgaan en onze 
communicatie zijn de functies van die twee flappen aan de zij-
kant van onze hoofden. 10 miljoen, best veel, maar ik ben al 
tevreden als ik u hiermee heb kunnen bereiken.

Eindelijk ff rust, al is het voor een paar dagen, afstand van het 
dagelijkse, uitwaaien op het strand, op de bank zonder wifi, 
blik op de toekomst zonder iets te moeten doen. Zoals elke 
ondernemer is het altijd: Ja goed hoor, prima, komt dik voor 
elkaar, we gaan ons best doen, we nemen dat stapje extra en 
we zeggen nooit nee, ziek melden is geen optie. Ons pad is niet 
recht en zeker niet zonder kuilen en hobbels, het pad is wel 
een mooi pad en ik loop er graag. 

Nieuwe steentjes hoor ik in de woonkamer roepen, er liggen 
nieuwe kiezels op de paden in het park, want als we ergens 
goed voor zorgen is het onze gezamenlijke voortuin. Het 
park ligt er prachtig bij, helaas is er tijdens de laatste storm 
wederom een paardenkastanje omgeblazen en hebben we 
twee esdoorns moeten rooien vanwege een zwam. Drie oude 
bomen, zomaar weg, afgezaagd, omvergeblazen door de wind, 
moeder natuur kent geen medelijden, no mercy percy! 

Het uitzicht is nu anders, we kijken nu verder en zien andere 
perspectieven. Ik kijk ernaar uit u allen in het park te zien ver-
toeven, zwaai eens naar links, knik eens naar rechts, het geluid 
onder uw voeten zijn de nieuwe steentjes, hoeveel zouden er 
liggen, vast meer dan ik kan tellen. 

 Peter van Galen.
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