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Voorwoord
van de redactie

Vanwege het 30-jarig bestaan van de 
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
hebben we de bijdragen uit de Nieuwsbrief 
nu in één uitgave gebundeld.

U kunt met dit overzicht in de hand 
zelfs een heuse “beeldenroute” door 
het Beatrixpark lopen. U begint bij de 
Diepenbrockstraat en loopt dan, tegen 
de klok in, het park rond. Elk verhaal is 
ook op zichzelf te lezen. We wensen u een 
plezierige (hernieuwde) kennismaking toe 
met alle beelden in het park. 

Bijna de helft van de kunstenaars bleek 
nog in leven en dat leverde uiteraard in 
het contact de meest actuele informatie 
op, zoals in het geval van Ellen Roos, 
Felix van Kalmthout, Elena Engelsen en 
Benno Réwinkel en Paul van Pieck, maar 
ook familie en vrienden van de overleden 
kunstenaars hebben hun bijdrage kunnen 
geven via gesprekken, foto’s en teksten, 
waarvoor hartelijk dank. Wij hebben 
beeldhouwer/schilder Bart van de Weijer 

wel gesproken, maar hij is helaas overleden  
in 2008.

Tijdens de zoektocht naar informatie 
over de kunstenaars bleek er veel 
gemeenschappelijks te bestaan tussen de 
makers van de beelden Flora (beeld nr. 
6) en de Waterspuwer (beeld nr. 1) en 
ook de kunstenaar Jan Trapman van de 
Pinguïns (beeld nr. 8) was een tijdgenoot. 
Door hun politieke en maatschappelijke 
betrokkenheid en stellingname in de 
jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, 
hebben zij invloed gehad op het culturele 
klimaat in Amsterdam in die jaren. Het 
is opmerkelijk dat van deze beeldhouwers 
in opdracht van de gemeente Amsterdam 
in de eerste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog een beeld in het Beatrixpark 
is geplaatst.

Het was niet de bedoeling in de serie 
bijdragen in de Nieuwsbrief een 
kunsthistorisch achtergrondverhaal te 
schetsen, noch een waardeoordeel over 

het beeld te geven. Het is de parkbezoeker 
die langs het beeld loopt en nieuwsgierig 
is naar het hoe en waarom die wij als 
vereniging van vrienden graag een verhaal 
willen vertellen.

Uiteraard gaan we er ook vanuit dat de 
verhalen voor het bestuur van het stadsdeel 
een reden is deze kunst ook in de toekomst 
te koesteren en goed te onderhouden 
ondanks de tegenwind van de tijdgeest. 
De renovatie van het beeld van Ellen Roos 
in 2008/2009 met de fonteinfunctie is 
daarvan een positief voorbeeld. We roepen 
het stadsdeel op om ook in 2011 en 
daarna, tegen de stroom in, te tonen wat 
het waard is.

Mirjam Louisse
Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Amsterdam, november 2011

www.vriendenbeatrixpark.nl onder Nieuwsbrieven 2004-

2009 Onbekende Bekenden

Door de jaren heen kreeg het bestuur van 

de Vereniging regelmatig de vraag naar 

titel en maker van de beelden in het park. 

Daarover was heel weinig bekend, zelfs 

niet bij het stadsdeel. Wat stelt het beeld 

voor, wie heeft het gemaakt? Dat heeft 

geresulteerd in een serie artikelen in de 

Nieuwsbrief van de Vereniging met een 

verhaal achter de beelden onder de titel 

Onbekende Bekenden.
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Waterspuwer of Zeemeermin
Leo Braat

1  Het beeld is heel aantrekkelijk 
voor kinderen om erop te 
klimmen en dat blijkt ook de 

bedoeling van de maker te zijn geweest. 
In 1985 werd het beeld vreselijk beklad 
en daarom ergens opgeslagen en was het 
jarenlang zoek. In 1993 vond men het 
terug in een werf van de gemeente maar 
met maar één visfiguur. In overleg met de 
familie is destijds een vis nagemaakt en 
sindsdien wordt het beeld na de zomer uit 
voorzorg opgeslagen in de werf van het 
stadsdeel. 

L.P.J. (Leo) Braat  (1908-1932) was 
bekend als beeldhouwer en schrijver. 
Hij werd in 1908 geboren in Arnhem 
in een welgesteld doktersgezin. Vanwege 

zijn artistieke aanleg kreeg hij als kind 
al privéles tekenen en beeldhouwen. Hij 
verliet voortijdig het gymnasium voor een 
opleiding aan de kunstnijverheidsschool 
Kunstoefening in Arnhem, en voltooide 
zijn opleiding beeldhouwen in Parijs. In 
1931 verhuisde hij met zijn vrouw Maaike 
Braat- Rolvink, schilderes en tekenares, 
naar Amsterdam waar ze enkele jaren 
in de bekende kunstenaarsateliers aan 
de Zomerdijkstraat hebben gewoond, 
tegelijk met onder andere Fred Carasso en 
Gerrit van der Veen. Naast beeldhouwen 
ontwikkelde hij daar zijn andere grote 
liefde, het schrijven. Hij heeft zich in 
zijn verdere leven altijd min of meer half 
beeldhouwer en half schrijver gevoeld, laat 
hij weten in een van zijn autobiografische 

boeken.

In 1934 was hij mede-oprichter van het 
internationale tijdschrift Kroniek van 
kunst en kultuur, een multidisciplinair 
tijdschrift waarin, naast een debat over 
de kunsten van die tijd, vooral stelling 
werd genomen tegen de dreiging van 
het opkomend fascisme in Europa. Leo 
Braat is tot het verschijnen van het laatste 
nummer in 1965 altijd de drijvende kracht 
achter dit internationaal zeer gewaardeerde 
tijdschrift gebleven. De laatste drie 
oorlogsjaren kon het niet verschijnen 
vanwege de weigering van Braat te 
tekenen voor de Kultuurkamer (dat deden 
o.a Carasso en Van der Veen ook niet). 
Wel werkten ze samen aan het illegale 

Het beeld staat in de 

zomer aan de rand van het 

kinderbadje, de vrouwelijke 

figuur in het midden, een 

zeemeermin, (vandaar deze 

titel in de volksmond) heeft een 

waterspuwende schelp in haar 

handen en wordt geflankeerd 

door twee visfiguren.

titel:  waterspuwer
maker:  L.P.J. Braat (1908-1932)
materiaal: brons
plaatsing: 1942
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verzetsblad de Vrije Kunstenaar.
Direct na de oorlog was hij adviseur voor 
de Nederlandse regering in Londen voor 
de wederopbouw van het culturele leven 
in Nederland. Hij was contactpersoon 
voor vele nationale en internationale 
verenigingen van kunstenaars. Tot aan 
zijn dood bleef zijn journalistieke werk 
heel belangrijk. Met enige spijt lijkt hij in 
zijn autobiografie vast te stellen dat zijn 
beeldhouwwerk daardoor misschien wel 
in het gedrang is gekomen en tamelijk 
beperkt is gebleven. Kunsthistorica Mw. 
van Emde Boas typeerde Braat vooral 
als een universeel mens, beeldhouwer/
schrijver/dichter/vertaler (Spaans, 
Duits, Frans) en organisator. De 
beeldhouwer Braat ontwikkelde zich 
volgens de kunsthistorici van een klassiek 
beeldhouwer vóór de oorlog in een meer 
expressionistische kunstenaar na de oorlog, 

tot aan zijn dood. Zijn zoon Joost denkt dat 
het beeld de Waterspuwer al een beetje een 
uitdrukking is van die overgangsperiode. 
Aanvankelijk werkte hij in steen, marmer 
en brons, later vooral in hout en ceramiek. 

De opdracht voor het maken van het 
beeld kreeg ook Braat in 1940 van de 
gemeente Amsterdam, ter ondersteuning. 
Onafhankelijke beeldhouwers hadden het 
moeilijk eind jaren dertig. Het in brons 
vervaardigde beeld op een natuurstenen 
sokkel kreeg in 1942 aanvankelijk een 
plaats bij het kinderbadje in het oostelijke 
deel van het Beatrixpark, het zogenaamde 
Prinses Ireneparkje, dat heeft moeten 
wijken voor de bouw van de RAI. Later 
werd het geplaatst aan de rand van het 
huidige kinderbadje bij de ingang aan de 
Diepenbrockstraat. De maker heeft er 
volgens de archieven destijds fl. 1.575,-- 

voor ontvangen.

Amsterdam bezit nog andere werken 
van Leo Braat waaronder het 
oorlogsmonument de Antifascist. Het 
staat sinds 1966 aan de Burgemeester de 
Vlugtlaan en is opgedragen aan Willem 
Kraan (1909-1942), initiatiefnemer 
van de Februaristaking. Op het 
Bellamyplein staat de Vrouw met kruik 
en in het Eendrachtspark een later werk 
De Vogelgod. Bekend zijn ook de reliëfs 
bij de Stadsschouwburg van de stichter 
Samuel Coster en  en dat van Peter de 
Grote bij het gebouw van Werkspoor, op 
het vroegere V.O.C. terrein. Daarnaast 
bezitten verschillende musea en 
particulieren beelden van Braat. Zijn 
veelzijdige en uitgebreide bibliotheek 
is ondergebracht in het Letterkundig 
Museum in Den Haag. 
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De Leeuwen
onbekend

2 Rondom de maker van de 
leeuwen is nog bijna alles een 
mysterie. De leeuwen staan in 

het park sinds de Floriade in 1972.

Op leeuwenjacht
De zoektocht naar het verhaal achter de 
leeuwen is een waar jachtverhaal. Bekend 
was dat de leeuwen in het Beatrixpark 
afkomstig zijn uit de omgeving van het 
Centraal Station en dat ze tijdens de 
Floriade van 1972 in het Beatrixpark 
zijn geplaatst. Ook was bekend dat er 
destijds meer leeuwen bij het Centraal 
Station hebben gestaan (na nu blijkt zelfs 
22 in totaal). Het speuren naar de andere 
leeuwen, en de vraag naar het hoe en 
waarom van “onze” leeuwen blijkt een 
spannend detectiveverhaal waaraan door 
meerdere mensen uit het land een bijdrage 
is geleverd, vooral door dhr. Doeke 
Roos uit Vlissingen, medewerker van 
“Stadsveste”, een periodiek van stadsherstel 

Vlissingen, door dhr. Onno Boers van de 
Vereniging Vrienden van Amsterdamse 
Gevelstenen. Maar ook door de familie van 
Louise van Nieuwenhoven uit Amsterdam 
en de familie van Theo van Baars.

Knappe koppen
Doeke Roos wilde meer weten over de 
twee leeuwen die al sinds 1910 (!) aan 
de voet van een grote trap omhoog naar 
de Badhuisstraat in Vlissingen staan en 
waarvan men weet dat die uit Amsterdam 
uit de omgeving van het Centraal Station 
kwamen. Één leeuw draagt het rijkswapen 
en de andere, vreemd genoeg, de 
zogenaamde Vlissingse fles en dus niet het 
wapen van Amsterdam. Hij ging ook op 
bezoek bij de leeuwen in het Beatrixpark, 
hij vond ze nogal verschillen in uitstraling 
van de Vlissingse leeuwen; de zijne vond 
hij “knapper”, minder grof dan die in 
het Beatrixpark. Later zou blijken dat de 
Vlissingse leeuwen afkomstig zijn van het 

spoorviaduct ten westen van het Centraal 
Station en de Beatrixparkleeuwen van het 
viaduct ten oosten daarvan. Een specialist 
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg 
stelde vast dat de leeuwen zijn gemaakt 
van “Oberkirchner zandsteen”. Deze steen 
werd ooit gewonnen in een groeve in de 
buurt van Oberkirchen in Duitsland.. 
Ook in het Vredespaleis in Den Haag en 
het stadhuis in Leiden is dezelfde steen 
verwerkt. Het grove voorhakwerk bij het 
maken van beeldhouwwerk werd vaak 
gedaan door zogenoemde uitvoerders. 
Door middel van een puncteerapparaat, 
maar ook met passers, werd een vorm 
in gips exact overgebracht in steen. Dat 
verklaart waarom de verschillende beelden 
zo gelijk zijn aan elkaar. De Vlissingse fles 
op een van de leeuwen is waarschijnlijk 
later gebeiteld uit de drie Amsterdamse 
Andreaskruizen die in hoog reliëf waren 
uitgevoerd en met wat extra hakwerk 
konden worden aangepast.

Er staan twee leeuwenparen in het 

park. Eén paar staat nogal stoer te 

wezen voor de zuidelijke ingang 

van de Artsenijhof en het andere 

paar staat er wat verloren bij in de 

rommelige omgeving van de toegang 

vanuit het park naar het terrein van 

de RAI. Het zijn twee paar identieke 

leeuwen, één met het rijkswapen 

en de andere met het wapen van de 

gemeente Amsterdam. 
titel: leeuwen makers: onduidelijk
materiaal: Oberkirchner zandsteen plaatsing: Floriade 1972
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In de familie van Louise van Nieuwen-
hoven uit Amsterdam wordt al sinds jaar 
en dag verteld dat haar overgrootvader 
Tobias van Nieuwenhoven (1844-1883) de 
maker van de leeuwenbeelden is. Hij was 
beeldhouwer, maar ook de familie heeft 
helaas verder geen duidelijke aanwijzingen 
in alle mogelijke verschillende archieven 
kunnen vinden. Maar ook in de familie 
Kappenburg uit Amsterdam wordt 
verteld dat de beelden zijn gemaakt door 
overgrootvader Gabe Kappenburg (1836-
19070) destijds steenhouwer. De zoektocht 
wordt dus nog vervolgd!

Het Centraal Station
Omstreeks 1865 werd bekend dat het 
Rijk in het geheim plannen maakte voor 
de aanleg in Amsterdam van een groot 
spoorwegemplacement met station op drie 
kunstmatige eilanden in het IJ, (opgespoten 
met zand afkomstig van de aanleg van het 
Noordzeekanaal), tegenover de uitmonding 
van het Damrak in het Open Havenfront. 
Op het westelijk en oostelijk eiland 
zouden eerst tijdelijke stationsgebouwen 
komen, op het middelste eiland zou later 
het centrale stationsgebouw verrijzen. 
Amsterdam stond op zijn kop, kranten 
stonden bol van ingezonden brieven van 
lezers die Amsterdam een wisse ondergang 
tegemoet zagen gaan en ook de Kamer 
van Koophandel vond de plannen “een 
groote dwaasheid”. De  “levensader” van de 
stad, de scheepvaart en dus de handel, zou 
worden belemmerd en de afwatering van 
de binnenstad volkomen in de war raken. 
Toch werd in 1869 de wet afgekondigd 
die de weg vrijmaakte voor de aanleg 
van de spoorwegwerken in Amsterdam. 
Architect /bouwmeester werd A.L. van 
Gendt (1835- 1901), ook bekend van 
het Concertgebouw. Als spoorwegbouwer 
had hij al veel ervaring opgedaan met de 
spoorlijn van Den Helder naar Amsterdam. 
Om de verbinding over het water tussen 
de Amstel en het IJ te behouden kreeg het 
station aan weerszijden een doorvaart, de 
Ooster- en Westertoegang genaamd. Over 
elke doorvaart werden bruggen en een 
viaduct aangelegd. Het westelijk viaduct 
was 568 meter lang en telde maar liefst 
80 bogen! Omstreeks 1878 waren de 
sporen klaar en kon er worden begonnen 
met het stationsgebouw van architect 
P.J.H.Cuypers, ook de architect van het 
Rijksmuseum uit diezelfde periode. Van 
Gendt was daarbij zijn rechterhand en hij 
heeft waarschijnlijk de opdracht gegeven 
voor het beeldhouwwerk op de bruggen en 
viaducten. 
“De bruggen aan het einde van de lange 
viaducten hadden als accent, als een soort 

bruggenhoofd, een monumentale extra brede 
pijler midden in het water. Die pijlers waren 
zowel aan de landzijde als aan de havenzijde 
voorzien van grote natuurstenen hoekblokken 
en verbonden met uitgemetselde kolommen 
ter weerszijden van een nis. De kapitelen 
van de kolommen waren verbonden met 
een brede kroonlijst waarop een balustrade. 
Links en rechts op de hoekblokken van de 
balustrade zaten tweemaal twee levensgrote 
stenen leeuwen met een Amsterdams en een 
rijkswapen, zowel aan de westelijke als de 
oostelijke onderdoorgang” schrijft dhr. Onno 
Boers in een krantenartikel in 1996. 

Daarmee weten we dus nu precies waar 
de leeuwen hebben gestaan. In 1909 werd 
een nieuwe westertoegang geopend, nog 
meer naar het westen en werd de oude 
toegang, dus die met de leeuwen, (volgens 
het Stadsarchief Amsterdam met acht 
leeuwen!) gesloopt. De leeuwen verdwenen 
naar elders, niemand weet waarheen. Dat 
verklaart wel waarom er sinds 1910 twee 
leeuwen in Vlissingen kunnen staan. Begin 
jaren twintig werd het spoor over het 
bogenviaduct verbreed en een deel van, 
destijds de Eilandsgracht, gedempt, ook 
daar moesten de leeuwen wijken.

De leeuwen op de oostelijke toegang, 
waaronder de vier Beatrixparkleeuwen, 
hebben heel wat langer van hun 
oorspronkelijke standplaats kunnen 
genieten. Pas bij de bouw rond 1960 
van het Stationspostkantoor (later het 
Post CS-gebouw waarin vijf jaar het 
Stedelijk Museum was gehuisvest, maar 
dat inmiddels is gesloopt) en de daarvoor 
noodzakelijke verbreding van de bruggen 
moesten ook die leeuwen het veld ruimen 
en ze werden “ergens” opgeslagen. 
Misschien staan er nog wel een paar 
“ergens”.

Iemand bij de organisatie van de Floriade 
heeft zich waarschijnlijk afgevraagd of er 
nog een paar mooie beelden beschikbaar 
waren en tijdens een “strooptocht” in 
de opslag met een gemeenteambtenaar 
ontdekten ze de leeuwen. Zou het zo 
gegaan zijn? Ook dat is dus een stukje 
van het mysterie van de leeuwen. De 
kwaliteit van de beelden is niet geweldig. 
In het verleden zijn ze voorzien van een 
anti-graffitilaag en schoongespoten met 
een hogedrukspuit, allebei slecht voor 
zandsteen. Volgens de mensen van de 
Kunstwacht in Delft is die beschermlaag 
zo goed en zo kwaad als het ging enige 
jaren geleden verwijderd en zijn een 
paar scheuren gerepareerd. Het enige dat 
moet gebeuren is om de paar jaar een 
schoonmaakbeurt met zacht, warm water, 

verder niets.

Opvallend is dat al die stoere leeuwen-
beelden een grote aantrekkingskracht 
hebben uitgeoefend op kunstenaars, van 
schilders en tekenaars tot fotografen. 
Allereerst Jacob Olie, maar ook de 
schilder Martin Monnickendam. Op oude 
ansichtkaarten staat vaak een van de trotse 
leeuwen op de voorgrond van een wat 
verder weggelegen stadsgezicht. Het moet 
voor de mensen van eind negentiende 
eeuw toch een indrukwekkend gezicht zijn 
geweest, dat grootse stationsgebouw en die 
lange viaducten met al die leeuwen!

Tenslotte nog een leuke anekdote, leuk 
vooral in het perspectief van nu en de 
Noord-Zuidlijn. Eveneens opgeschreven 
door Doeke Roos.Vlak voor de opening 
van het tijdelijke centrale hoofdstation 
voltrok zich een drama met het bijbehorend 
westelijk viaduct, zo rond 1880. Het 
bouwwerk begon ondanks de enorme 
hoeveelheid heipalen ernstig te verzakken. 
Om gewicht te besparen nam men heel 
naïef het besluit de vier leeuwen aan de ene 
kant van de brug te verwijderen, aan de 
andere kant stonden er dus ook nog vier. 
Het tabloid “De Lantaarn” kwam in die tijd 
met een spotprent met vluchtende leeuwen 
en de titel : “Komt broeders bergen wij het 
vege lijf ”. Ondanks allerlei ingrepen bleef 
het viaduct verzakken, in 1900 besloot men 
het volledig te vervangen.

Nadat in najaar 2008 het verhaal achter 
de beelden van de leeuwen verscheen in de 
Nieuwsbrief, is er veel gebeurd. Het is een 
ware klopjacht op de leeuwen geworden 
die tot op de dag van vandaag voortduurt. 
In januari 2010 is er zelfs een Genootschap 
Leeuwen Centraal Station opgericht! 
Van 15 van de 22 leeuwen is de huidige 
verblijfplaats bekend, 7 zijn er nog zoek. 
Ook heeft men ontdekt dat de 6 leeuwen 
op het viaduct over de Korte Prinsengracht 
iets kleiner waren en anders van uiterlijk 
en gemaakt van een ander soort zandsteen, 
Udelfanger zandsteen, maar waarom??? 
Van de grote 16 grote leeuwen is er nog 
één zoek. Zie website Genootschap. 
Vermakelijk is het aanbod van “valse 
leeuwen”.

D.Roos jr. Stadsveste dec.2005 jrg.2 nr. 2 en 
Stadsveste dec.2006 jrg.3 nr. 2
Onno Boers, Nieuws van de dag, 30/03/1996
De Telegraaf, 2 dec. 2008 en 9 jan. 2009
Genootschap Leeuwen Centraal Station: 
www.leeuwenCS.nl  
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Amsterdam een kunstbudget beschikbaar 
voor kunst op de geplande brug over het 
Zuideramstelkanaal op de Minervalaan. 
Deze brug voor auto-verkeer is gelukkig 
nooit doorgegaan (op die plek ligt nu 
wel een heel belangrijke fietsbrug)  en 
tijdens het overleg van de vereniging 
met de gemeente over de situatie 
rondom de RAI bleek men bereid on-
der voorwaarden een kunstwerk voor 
het Bea trixpark te subsidiëren. Uit de 
archieven van de vereniging en verhalen 
van de kunstenaar blijkt hoe ingewikkeld 
en lang de procedure destijds is geweest 
voor subsidiëring en goedkeuring van 
het definitieve ontwerp. Vooral dankzij 
bestuurslid Erik van Driesum is het 
kunstwerk er uiteindelijk toch gekomen.

Vleugelvormen is een abstracte 

sculptuur in het water van 

de zogenaamde Singel. Het is 

werk van de kunstenaar Felix 

van Kalmthout (1932). De 

ma ker woont al 38 jaar in de 

Rivierenbuurt en werpt nog 

regelmatig een blik op zijn werk 

in het park, met tevredenheid 

zoals hij zelf zegt.

Vleugelvormen

3 Al snel na het oprichten van de 
Vereniging Vrienden van het 
Beatrixpark (december 1981) 

wilde het bestuur graag een beeld in het 
park plaatsen. Men dacht toen vooral aan 
een beeld van een reiger, symbool van de 
vereniging en te plaatsen in het water. In 
1983 bezochten enkele bestuursleden een 
aantal kunstenaars die na een oproep werk 
hadden ingestuurd en daarbij viel de keuze 
al snel op Felix van Kalmthout. Hij maakte 
in zijn atelier in de Tweede Nassaustraat 
acht zeer voorlopige ontwerpen van 
staande en opvliegende reigers.

De vereniging moest toen nog wel 
op zoek naar financiering voor het 
kunstwerk. Begin 1984 had de gemeente 

De voorlopige wassen ontwerpen van de 
reiger werden in 1985 afgekeurd door de 
Commissie van Advies voor de Beeldende 
Kunst van de gemeente Amsterdam 
(bestaande uit kunste naars). Men vond 
de beelden wel mooi maar té figuratief, 
niet passend in het park en te vandalisme-
gevoelig vanwege de iele, dunne poten 
(schaatsers zouden er zo bij kunnen). Dit 
laats te bezwaar was voor de kunstenaar 
acceptabel.

Via de abstractie van een soort vlinderdasje 
en een halfvergane schoen (te lezen in het 
archief van de vereniging) ontstonden 
uiteindelijk in 1986 de zogenaam de 
Vleugelvormen van gepolijst roestvrij 
staal, een geometrische vorm waarin de 

Felix van Kalmthout

titel:  vleugelvormen
maker:  Felix van Kalmthout (1932)
materiaal: gepolijst roestvrij staal
plaatsing: 1987



JUBILEUM UITGAVE: NAJAAR 2011 VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 9

toeschouwer in zijn fantasie over het water scherende vleu gels zou kunnen zien. Hoewel de vereniging geen zeggenschap meer had over 
het uiteindelijke ontwerp was men met deze vorm toch tevreden. Het budget voor de kunstenaar was uiteindelijk circa f 30.000,-- en 
het beeld zou worden geplaatst in de ronde vijver bij de kastanjebomen. Dat werd uiteindelijk het water van de Singel.

“Plaatsing van het beeld in het water heeft heel wat voeten in de aarde gehad” staat er te lezen in de Nieuwsbrief van december 1987. 
Het beeld lijkt te drijven op het water, maar er zijn drie betonnen palen geheid voor het bevestigen van het metalen frame waarin het 
beeld is verzon ken. Het heeft de kunstenaar een groot gedeelte van zijn budget gekost om de sculptuur op zijn plek te krijgen met een 
hijsinstallatie, een boot en diverse kikvorsmannen, bezig tot diep in de avond in het donker.

Felix van Kalmthout is nog steeds tevreden over zijn Vleugelvormen omdat de weerspiege ling van de lucht en de beweging van het wa-
ter en het beeld de beleving van het kunstwerk ieder moment anders en interessant kunnen maken.
 
Een ander beeld in Amsterdam van de kunste naar staat in de Eerste Weteringdwarsstraat en heeft weeshuiskinderen als onderwerp. 
Het huidige Maison Descartes op de hoek met de Vijzelstraat, is vroeger een wees huis geweest. Het beeld is echter de tweede versie, de 
eerste is gestolen.
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Your Life is Calling

4 Een beeld met een wonderlijke 
geschiedenis, maar waarschijnlijk 
wel één van de meest bekende 

beelden uit het park. Het is nog maar 18 
jaar oud en heeft al heel wat gezien en 
meegemaakt!

De makers van het beeld, Benno Réwinkel-
Wildenburg (Soest 1959) en Paul van 
Pieck tot Beest (Amsterdam1962) hebben 
er een mooie symbolische naam voor 
bedacht: Your Life is Calling, maar de 
meeste mensen noemen het gewoon de 
Vuisten. Het is een beeld dat niet speciaal 
in opdracht voor het Beatrixpark is 
gemaakt. Het staat sinds 1999 in het park 
op de kleine heuvel achter de parkhal van 
de RAI. 

De kunstenaars hebben elkaar begin 
jaren tachtig ontmoet op de Rietveld 
Academie. Benno volgde de opleiding 
voor beeldhouwen en Paul die voor 
schilderen. Ongeveer sinds die tijd zijn 
ze partners in het leven en partners in de 
kunst. Na de Rietveld volgden ze nog een 
korte opleiding in Barcelona. Hun atelier 
bevindt zich ook al die tijd helemaal aan 
het eind van de Admiraal de Ruijterweg 
in Bos en Lommer en daarom zijn ze 
ook in dat deel van de stad gaan wonen. 
Zij willen als kunstenaars betrokken zijn 
bij hun sociale omgeving, een leidend 
principe in hun werk en leven.

Het jaar 1990 was voor Amsterdam het 
jaar van Vincent van Gogh met een grote 

internationale overzichtstentoonstelling 
en een heus Van Gogh Village op het 
Museumplein voor het ontvangen en 
entertainen van sponsors en VIPs en de 
verkoop van Van Gogh-artikelen. In de 
kunstwereld bestond er veel kritiek op die 
vercommercialisering maar het bleef bij 
vaag geklets, volgens Benno en Paul. Zij 
stoorden zich aan de vrijblijvendheid van 
die kritiek en besloten tot daadwerkelijke 
positieve actie, d.w.z. het maken van een 
kunstwerk met een statement, dat werden 
de Vuisten.
 
De sculptuur met de twaalf gebalde 
vuisten (voor iedere maand van het jaar 
één) werd gemaakt op een klein pleintje 
voor het atelier aan de Admiraal de 

Een beeld met een wonderlijke 

geschiedenis, maar waarschijnlijk 

wel één van de meest bekende 

beelden uit het park. Het is nog 

maar 18 jaar oud en heeft al heel 

wat gezien en meegemaakt!

Benno Réwinkel-Wildenburg en Paul van Pieck tot Beest

titel:  your life is calling
makers:  Benno Réhwinkel (1959) & Paul van Pieck (1962)
materiaal: gewapend beton
plaatsing: 1999
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Ruijterweg met behulp van bevriende 
kunstenaars. In een mal werd iets meer dan 
5000 kg gewapend beton gestort, afmeting 
200 x 200 x180 cm. Het uitharden van 
dat beton was een race tegen de klok want 
de truck met oplegger voor het vervoer 
naar het Museumplein was al besteld. 
Daar werd het op 30 maart 1990 rond de 
opening van de tentoonstelling met een 
hoogwerker illegaal geplaatst.

Ondanks de uitgebreide bewaking werd 
de kunstenaars geen strobreed in de weg 
gelegd, men dacht aanvankelijk dat het 
hoorde bij het hele gebeuren van de 
tentoonstelling, maar toen een ambtenaar 
navraag deed bij de gemeente bleek er 
uiteraard geen toestemming te bestaan en 
werd de politie gealarmeerd. Echter, na 
de mededeling van de makers dat het hier 
geen politieke actie betrof, mochten ze 
ongestoord hun karwei afmaken! 

Daarna barstte ook het mediageweld los, 
o.a. in het Journaal en Het Parool konden 
de kunstenaars uitgebreid hun filosofie 
kwijt: “het sociaal sculptuur Your Life 
is Calling refereert aan de steeds sterker 
wordende behoefte aan authentieke 
spontaniteit, tijdens actie ontstaat een golf 
van kracht en energie”. Ze beriepen zich 
op het collectieve geweten en de algemene 
verontwaardiging over de Van Gogh hype. 
Het kunstwerk werd gedoogd en mocht 
blijven staan.

Zo zijn in die jaren vele Amsterdammers 
met de auto (het Museumplein was toen 
nog een soort racebaan voor auto’s), per 
fiets of wandelend en zelfs demonstrerend 
en feestvierend, het kunstwerk 
gepasseerd. Onder hen Rudi van Dantzig, 
choreograaf/schrijver. In Het Amsterdams 
Beeldenboek (helaas niet meer 
verkrijgbaar), schreef hij een ontroerende 
bijdrage over dit beeld. Zijn groeiende 
liefde voor dit “vuistenboeket” dat zo maar 
uit de grond opgerezen leek te zijn, werd 
voor hem een teken voor strijdbaarheid. 
Als hij langs het beeld fietste riep hij: 
“Jongens, ga er met je volle gewicht 
tegenaan, laat je niet in een hoek duwen”. 
Voor de makers van de sculptuur was dat 
destijds een heel positieve ondersteuning 
van hun ideeën, vertelden zij. 

Vanwege de herinrichting van het 
Museumplein in 1998, verdween het 
beeld in de opslag maar daar hadden de 
kunstenaars geen vrede mee. Vanaf de 
conceptfase was het hun bedoeling het 
kunstwerk te legaliseren en in overleg met 
wethouder Rita Weeda en mw. Adema van 
stadsdeel Oud-Zuid (het Beatrixpark viel 
destijds onder de verantwoordelijkheid 
van dat stadsdeel) werd een nieuwe plek 
gezocht. Toen het Roelof Hartplein niet 
haalbaar bleek namen de makers contact 
op met de Vrienden van het Beatrixpark. 
Het bestuur van de vereniging zag het 
beeld wel als een uitdrukking van de strijd 
tegen de geplande derde afslag van de A10 
door het park. 

De eerste keuze voor plaatsing was de 
uitkijkheuvel in de Natte Vallei bij de 
Beethovenstraat maar die bleek niet sterk 
genoeg voor het enorme gewicht van het 
beeld. De heuvel achter de RAI kon het 
gewicht wel aan en sinds 1999 staan de 
Vuisten daar. Zo heeft de sculptuur zijn 
sociaalartistieke interventie behouden, 
aldus de makers, die de plaatsing in het 
Beatrixpark ervaren als de definitieve 
legalisering.

In september 2007 werd het beeld zeer 
ernstig beschadigd, met grof geweld was er 
op ingehakt. Het stadsdeel heeft toen zeer 
snel actie ondernomen en het beeld laten 
herstellen door het bedrijf Kunstwacht uit 
Delft en het staat daar nu weer vol kracht. 

Kunst en betrokkenheid met de 
samenleving zijn voor Benno en Paul 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat 
bleek ook al uit de ontstaansgeschiedenis 
van Your Life is Calling. In 1992 hebben 
zij de Stichting OE (te verstaan als een 
kreet) opgericht, gevestigd in Bos en 
Lommer, een onafhankelijke organisatie 
van beeldende kunstenaars, musici, 
architecten, onderzoekers, ondernemers 
en andere creatieven, een burgernetwerk 
van Amsterdammers die zich voor de 
stad inzetten. Zij hebben hun expertise, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
netwerken verenigd om van onderop 
laagdrempelige bewustzijnsprocessen te 
ontwikkelen, aldus de website van de 
stichting. 

Wie de website van de Stichting OE bekijkt 
komt onder de indruk van een staaltje 
onvervalst geëngageerd kunstenaarsschap, 
het is een verbijsterende hoeveelheid 
initiatieven die worden ontplooid! De 
stichting is bijvoorbeeld betrokken bij de 
aanpak van jeugdproblemen in Slotervaart, 
werkt samen met een stichting voor goede 
doelen (Karam), maakt stedenbouwkundige 
interventieplannen, helpt probleemjongeren 
hun eigen problemen te onderzoeken (via 
film en video-opnamen) en oplossingen te 
bedenken etc. De stichting wordt gevraagd 
plannen te ontwikkelen door verschillende 
overheden, door stadsdelen maar ook de 
centrale stad en zelfs door de Europese 
Gemeenschap.

De laatste paar jaar zijn ze vooral bezig 
met het project “scheppen van autochtone 
landschappen”, zoals buurtmoestuinen 
ter bevordering van de sociale cohesie 
in een buurt als Amstedam-west en het 
bevorderen daar van de kwaliteit van 
de leefomgeving langs de A10 door 
middel van een slinger van 900 volle 
plantenbakken die de bewoners dan verder 
moeten onderhouden. Dat zijn voor Benno 
en Paul hun eigentijdse kunstwerken. Er 
blijft voor de kunstenaars weinig tijd over 
voor het maken van beeldende kunst, er 
moet veel “gemanaged” worden. Maar hoe 
dan ook zal hun kunst altijd toegepaste 
kunst zijn, kunst die iets betekent voor een 
buurt of samenleving. 

Website Stichting OE: www.youmeetoe.org

www.degroeneslinger.org

www.buurtproeftuin.org 
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Spelende Hond
Elena Engelsen

5 Het beeld De Spelende Hond 
staat op de zogenaamde 
hondenweide. De kunstenares 

Elena Engelsen (1952), geboren in 0stre 
Toten op het Noorse platteland, was 
als kind al gefascineerd door dieren. Ze 
groeide op tussen de honden, katten en 
paarden en las veel dierenboeken.Tot op de 
dag van vandaag zijn dieren haar grootste 
inspiratiebron. 

De Assyrische leeuwen in het British 
Museum en de paarden van het 
Parthenonfries maakten een geweldige 
indruk op haar en hebben haar blijvend 
als kunstenaar beïnvloed. In een 
publicatie uit 1997 over haar werk wordt 
bewonderend geschreven over haar unieke, 

onsentimentele kijk op dieren. De dieren 
worden uitgebeeld in hun natuurlijke 
kracht maar ook in momenten van 
kwetsbaarheid. Ze houdt niet van dieren 
met menselijke karaktertrekken, een dier 
moet vooral een dier blijven.

Begin jaren zeventig ontmoette 
Elena Engelsen de Nederlandse 
stedenbouwkundige Wisse. Met hem 
kwam ze naar Amsterdam en woonde 
bijna acht jaar in de Titiaanstraat. Door 
een bevriende kunstenaar kwam ze in 
contact met de midden jaren negentig 
opgeheven steenhouwerij van de R.K. 
Begraafplaats Buitenveldert, waar Joop 
Boshart de leiding had. Hij werd min 
of meer haar leermeester in de praktijk 

van het steenhouwen. Er werkte daar een 
groepje kunstenaars die o.a. oefenden in 
het beitelen van letters in grafstenen.

De jaren in Amsterdam heeft ze fantastisch 
gevonden, de ontspannen sfeer in de 
stad en vooral het bijzondere Artis. In 
Artis heeft ze leren zien hoe dieren zich 
gedragen als ze zich onbespied wanen en 
hun natuurlijke gedrag vertonen, dat wil ze 
in al haar beelden laten zien.

Rond 1975 wilde het stadsbestuur 
van Amsterdam het hondenbeleid 
aanscherpen. Honden moesten voortaan 
aan de lijn, ook in de parken. Verschillende 
hondenbezitters die dagelijks in het 
Beatrixpark kwamen, zagen dat niet zo 

Het beeld De Spelende Hond staat 

op de zogenaamde hondenweide. 

De kunstenares Elena Engelsen 

(1952), geboren in 0stre Toten op het 

Noorse platteland, was als kind al 

gefascineerd door dieren. Ze groeide 

op tussen de honden, katten en 

paarden en las veel dierenboeken.Tot 

op de dag van vandaag zijn dieren 

haar grootste inspiratiebron.

titel:  spelende hond
maker:  Elena Engelsen (1952)
materiaal: musschelkalksteen
plaatsing: 1979
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zitten en ondernamen actie. Dhr. A. van Heusden (1905-1987) vormde een comité. Het idee ontstond om de hondenbezitters een 
financiële bijdrage te vragen voor het laten maken van een beeld van een hond. Dat beeld zou dan in het park worden geplaatst en 
uit dankbaarheid voor het gebruik van het park aan het stadsbestuur worden aangeboden. Wellicht zou dat het stadsbestuur milder 
stemmen! Ook de bekende revueartiest Willy Walden zamelde geld in. Door ca. vijftig mensen werd ƒ5.000,-- bijeengebracht.

Elena Wisse-Engelsen, een bekende van dhr. van Heusden, kreeg de opdracht voor het maken van het beeld. “Als jonge kunstenares 
vond ik het een leuke opdracht. Omdat de meningen verdeeld waren over het soort hond dat moest worden uitgebeeld, heb ik er 
maar een bastaard van gemaakt”, aldus Elena.

Het beeld werd vervaardigd op de steenhouwerij van de R.K. Begraafplaats Buitenveldert. Het is gemaakt van musschelkalksteen en 
geplaatst op een sokkel van beton, gesigneerd met een gestileerde dubbele e en een w aan elkaar. In de betonnen sokkel is een koker 
met oorkonde ingemetseld met de namen van de gulle gevers. Het beeld dat de titel Spelende Hond  kreeg, werd in 1978 geschonken 
aan de gemeente en in overleg met de gemeente op een mooi plekje aan de rand van de grote speelweide geplaatst. De onthulling 
vond plaats op 12 mei 1979. De hond zit in gespannen houding, alsof hij elk ogenblik kan opspringen. Het beeld drukt niet alleen 
het speelse karakter van de hond uit, maar ook zijn onverzettelijkheid. Van een scherper hondenbeleid is daarna lang niets meer 
vernomen!

Elena Engelsen keerde begin jaren tachtig terug naar Noorwegen. Zij is daar een bekende kunstenaar. Ze werkt nog steeds vooral in 
steen, soms echter ook in brons. Met haar huidige echtgenoot, de beeldhouwer Per Ung, maakte ze o.a. in opdracht een beeld van een 
vijf meter hoge tijger voor het centrum van Oslo, het staat voor het Centraal Station van de stad, de tijger lijkt als het ware zo de stad 
in te wandelen. Een enkele keer komt ze nog wel naar Amsterdam en gaat dan altijd weer naar Artis. We mogen er trots op zijn een 
beeld uit de vroege periode van deze kunstenares in ons park te hebben.

elenaengelsen@hotmail.com
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Flora of De Lente
Fred Carasso

6 Het beeld Flora staat in de 
buurt van de ingang Cornelis 
Dopperkade. De maker 

noemde het destijds De Lente, maar in de 
volksmond werd het al snel Flora.

Frederico Antonio Carasso werd 1899 
geboren in het Italiaanse dorp Carignano, 
vlakbij Turijn. De levensomstandigheden 
van het gezin Carasso waren zwaar. 
Frederico moest noodgedwongen als 
13-jarige jongen gaan werken in de 
Fiatfabrieken, maar zijn grote ideaal, ook 
toen al, was kunstenaar worden. Er bestaan 
zelfs nog tekeningen uit die tijd. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog moest hij in het leger.
Vanwege de toenemende dreiging van het 
Italiaans fascisme en zijn eigen politieke 

stellingname, ontvluchtte hij Italië in 
1922. Na omzwervingen in Frankrijk 
en België kwam hij in 1933 somber en 
neerslachtig terecht in Amsterdam.
Nederland betekende een soort nieuw 
begin, hij kreeg vriendschappelijke 
contacten met Nederlandse beeldhouwers 
en ging in 1937 in een kunstenaarsatelier 
aan de Zomerdijkstraat wonen. Hier 
woonde en werkte Fred Carasso vanaf 
1937 tot aan zijn dood in 1969. Het 
complex van atelierwoningen aan de 
Zomerdijkstraat is nu een rijksmonument. 

In de biografische schets die zijn zoon 
Dedalo Carasso over hem schreef  kan men 
lezen dat dit nieuwe leven in Nederland 
resulteerde in het maken van “zonnige, 

beweeglijke vrouwenfiguren die een 
schitterende inleiding zouden vormen tot 
zijn latere oeuvre”. Flora stamt uit die tijd. 
In 1941 was een gipsen model van het 
beeld te zien op een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum.

De opdracht tot het maken van het 
beeld kreeg Carasso van de gemeente 
Amsterdam. Tijdens de crisisperiode tussen 
de twee wereldoorlogen gaf de stad, evenals 
andere gemeenten in het land, opdrachten 
aan kunstenaars ter ondersteuning. Het 
waren moeilijke tijden voor onafhankelijke 
beeldhouwers.Voor het behartigen van hun 
belangen was de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers opgericht waarvan Carasso 
in 1934 een actief lid werd. In 1942 viel de 

Het beeld Flora staat in de 

buurt van de ingang Cornelis 

Dopperkade. De maker noemde 

het destijds De Lente, maar in de 

volksmond werd het al snel Flora.

titel:  flora
maker:  Fred Carasso (1899-1969)
material:  Frans kalksteen
plaatsing: ca. 1942
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Kring uiteen omdat toetreden tot de Kultuurkamer werd geëist. Fred Carasso weigerde dat.

Het uit Franse kalksteen vervaardigde beeld, aan de achterkant gesigneerd met “FC”, werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog 
geplaatst in het toenmalige Zuiderpark, gelegen tegenover de Wielingenstraat. Later werd dit het Beatrixpark. In het archief van 
de gemeente kan men lezen dat Carasso in 1941 en 1942 voor het maken van het beeld geldbedragen heeft ontvangen van resp. f. 
650,-- en f. 850,--. De materiaalkosten bedroegen f. 400,--. Het gedeelte van het park waar Flora stond moest in 1961 plaats maken 
voor de nieuwe RAI. Het beeld kwam terecht op een gemeentewerf aan de Nieuwe Meer. De gemeente voelde niet voor herplaatsing. 
Na aandringen van de familie en bemoeienis van de toenmalige wethouder Han Lammers is het beeld op 1 februari 1972 toch 
herplaatst onder supervisie van de beeldhouwer Auke Hettema. en toen ook voorzien van een nieuwe sokkel. In 1947 realiseerde 
Carasso in opdracht voor het Olympisch Stadion de 10 meter hoge Prometheus (na de renovatie ook herplaatst), een monument ter 
nagedachtenis aan de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen sportlieden. Uit dezelfde periode stammen de plaquettes bij het de 
Mirandabad en de Theo Thijssenschool, toen nog gevestigd aan de Westerstraat. In 1955 maakte hij de Engel des doods voor de Aula 
van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Maar van het monumentale werk van Carasso is het nationale Koopvaardijmonument De Boeg in 
Rotterdam het meest bekend en ook het meest besproken.

In de naoorlogse jaren genoot Carasso bekendheid als actief lid van de hernieuwde Kring van Nederlandse Beeldhouwers, als 
hoogleraar aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht en als organisator (o.a. Sonsbeek 1958) en publicist. Aan het eind van 
zijn leven omvatte zijn oeuvre talloze monumentale en vrije beelden, heel veel tekeningen en een zeer waardevolle en veelzijdige 
bibliotheek. Het werk van Carasso wil een wereld van menselijk geluk laten zien. Die wereld heeft hem altijd voor ogen gestaan, aldus 
zijn biografie.
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Speelplastiek
Bart van de Weijer

7 Bart van de Weijer werd 
geboren in Amsterdam. Als 
kind al ontwikkelde hij zijn 

kunstzinnige talent. Hij tekende en 
frutselde met papier, construeerde vormen, 
zoals hij zelf zegt. Dat frutselen met 
vormen bleek de basis voor zijn latere 
beeldhouwwerk.

Eind jaren vijftig volgde hij de opleiding 
aan het Instituut voor Kunstnijverheid 
Onderwijs, de latere Rietveld Academie. 
Aanvankelijk schilderde hij vooral, maar 
gaandeweg koos hij meer de richting 
van het beeldhouwen met alle mogelijke 
materialen. Ben Guntenaar was op school 
zijn belangrijke stimulator en docent. 
In die jaren werd Bart van de Weijer 

samen met een aantal andere talentvolle 
leerlingbeeldhouwers door Wessel Couzijn 
(1912- 1984) gevraagd te assisteren bij het 
maken van omvangrijke metalen beelden 
in opdracht. Wessel Couzijn werd vooral 
bekend met het enorme beeld Belichaamde 
Eenheid  voor het Unilevergebouw in 
Rotterdam (1963).

Tussen 1969 en 1974 hebben Bart van 
de Weijer en anderen vooral gewerkt aan 
een aluminiummodel van het beeld Groot 
Landschap  dat Couzijn voor het destijds 
nieuw aangelegde Sloterpark ontwierp. 
“Wij waren de handen van Couzijn”, 
heeft Bart daarover ooit gezegd. Hij heeft 
er vooral technisch veel geleerd over het 
bewerken van zware metalen materialen, 

eerst in een atelier in Amsterdam, vanaf 
1972 in Andijk waarnaar hij intussen was 
verhuisd. Daar woonde ook de beroemde 
bronsgieter Mart Joosten waarmee hij veel 
heeft samengewerkt.

Naast het werken aan de beelden van 
anderen kreeg Bart van de Weijer op 
voorspraak van bevriende kunstenaars 
(het leven voor de doorsnee kunstenaar 
was geen vetpot) in 1969 van de 
gemeente Amsterdam een vrije opdracht 
voor het maken van een beeld speciaal 
voor het Beatrixpark. Het bijzondere 
cortenstaal was toen voor Nederland een 
nog nieuw materiaal en de kunstenaar 
koos dit materiaal voor het beeld in het 
Beatrixpark. Bart van de Weijer denkt dat 

Speelplastiek  is een abstract 

kunstwerk van de beeldhouwer/

schilder Bart van de Weijer 

(1939-2008) en staat op de 

zogenaamde bloemenweide. Het is 

speciaal in opdracht voor het park 

gemaakt.

titel:  speelplastiek
maker:  Bart van de Weijer (1939-2008)
materiaal: cortenstaal
plaatsing: 1970
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dit beeld het eerste beeld van cortenstaal was in Nederland. Cortenstaal is een metaallegering, bestaande uit ijzer met toevoegingen, 
waaronder koper.

De roestkleurige oxidehuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof, waardoor echte roestvorming sterk wordt vertraagd. 
In naden en holtes kan door vocht wel sneller roest ontstaan. In maart 1970 werd het ontwerp door de kunstcommissie goedgekeurd. 
Het voltooide beeld kon niet in één keer op een truck worden vervoerd, het werd in gedeelten aangevoerd en moest ter plekke aan 
elkaar worden gelast. De afmetingen zijn 188 x 465 x 230 cm. Vanwege het gewicht van het beeld moest er ook eerst een betonnen 
plaat in een bekisting worden gegoten, dat heeft een aantal dagen geduurd. Op 17 december 1970 stond de Speelplastiek uiteindelijk 
in zijn volle glorie in het park, maar aan officiële onthullingen deed de gemeente Amsterdam in die jaren niet: “het ging er vrij 
onverschillig aan toe”, volgens Bart.

Amsterdam heeft in gedeelten f. 35.000,-- voor het kunstwerk betaald. In de daarop volgende jaren maakte Bart van de Weijer 
beelden uit verschillende materialen (zand- en hardsteen, hout, marmer en brons), figuratief maar ook abstract. Twee bronzen beelden 
kwamen terecht in de zogenaamde Collectie van de Wal van de directeur van de KLM. Verder is werk in het bezit van het Rijk, 
gemeenten en particulieren. 

In de jaren tachtig verhuisde Van de Weijer naar Schoonebeek in Drenthe, hij wilde dichter bij de natuur leven. De dure materialen 
en gebrek aan ruimte, nodig om te kunnen beeldhouwen, zorgden ervoor dat hij vooral weer ging schilderen. Zijn werk werd op een 
tentoonstelling in Meppel destijds omschreven als ‘een soort poëtisch realisme met een bijzondere spanning en een ontwikkeling naar 
meer abstractie’. 

Het provinciaal museum in Assen kocht drie werken. Rond 1985 beëindigde Bart van de Weijer zijn actieve loopbaan als kunstenaar 
en schilderde hij zo nu en dan nog aan een “doekje” voor zichzelf. Toch heeft zijn hart vooral bij het beeldhouwen gelegen, heeft hij 
ooit gezegd. Hij overleed 2008 in Musselkanaal. 
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Pinguïns
Jan Trapman  

8 Jan Trapman werd in 1879 
geboren in Scherpenisse, 
Zeeland. Hij deed zijn opleiding 

aan de Akademie voor Beeldende Kunst 
in Antwerpen. Hij woonde en werkte 
tot 1904 in Antwerpen, Rotterdam en 
Den Haag en verhuisde in 1905 naar 
Amsterdam waar hij in 1943 overleed. 
Hij was dus ook een tijdgenoot van Fred 
Carasso en Leo Braat (beeld nr. 6 en nr. 
1) Ook hij was lid van Sociëteit Arti en 
Amicitiae en van de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers en zij moeten elkaar 
dus wel zijn tegengekomen. Jan Trapman 
was een figuratief beeldhouwer, hij maakte 
portretten en veel beelden van dieren voor 
tuinen en parken maar ook reliëfs voor 
openbare gebouwen, vooral beschreven 

in het Amsterdams Beeldenboek (helaas 
uitverkocht).

Aan het begin van de vorige eeuw 
ontstonden de eerste plannen voor de 
aanleg van een volledige ringspoordijk 
rond Amsterdam. Vanaf 1921 is daar ook 
daadwerkelijk aan gebouwd. In 1930 
waren er twee viaducten klaar, een over 
de Boerenwetering en de andere over de 
Amstelveenseweg, rails lagen er toen nog 
niet. Door de economische crisis werd het 
werk in 1933 opgeschort.

Zes beeldhouwers, waaronder Jan 
Trapman, hadden van de gemeente 
Amsterdam opdracht gekregen sculpturen 
aan te brengen op de twee viaducten. De 

onderwerpen van de sculpturen hadden 
betrekking op de spoorwegen; zo zijn er 
onder andere voorstellingen van treinen, 
locomotieven en raderen. Jan Trapmans 
reliëf van graniet heette Energie en 
verbeeldt een fluitketel waaruit een wolk 
stoom in de vorm van een figuur oprijst.

Na de oorlog werden de viaducten 
gesloopt vanwege de slechte staat waarin 
ze verkeerden. Het beeldhouwwerk werd 
opgeslagen bij Monumentenzorg. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd 
in verband met de aanleg van de metro 
besloten de sculpturen te herplaatsen in de 
nieuwbouw aan de Nieuwe Hoogstraat. 
Architect van deze nieuwbouw, Guido van 
Overbeek en kunstenaar Harald Schole 

Het zandstenen beeld staat in het 

water van de zogenaamde Singel, 

naast de vaste plantentuin rond de 

grote vijver. Fotografe/biologe Lida 

Goede ontdekte dat het allemaal 

verschillende soorten pinguïns 

zijn, dat is te zien aan de 

verschillende snavelvormen en de 

oogstreep van één van de pinguïns.

titel:  pinguïns
maker:  Jan Trapman (1879-1943)
materiaal: graniet
plaatsing: ca. 1943 
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zagen een duidelijk verband tussen beelden van een spoorviaduct en nieuwbouw vanwege de Aanleg van de metro. Zij hebben zich 
sterk gemaakt voor herplaatsing en uit een speciaal geldpotje voor kunst bij woningwetbouw is dat toen gelukt.

Begin jaren dertig van de vorige eeuw gaf de afdeling kunstzaken van de gemeente Amsterdam negen kunstenaars de opdracht voor 
het maken van een reeks beelden op het Muzenplein. Daar verbindt een lage muur de bruggen over de Churchilllaan en die over de 
Apollolaan met elkaar. Beide bruggen zijn een ontwerp van Piet Kramer en voorzien van een groot beeldhouwwerk van Hildo Krop, 
destijds officieel stadsbeeldhouwer. De negen beelden op de lage muur langs het water, zijn allemaal uitbeeldingen van kinderen met 
een beest en/of een stuk speelgoed bij zich. Het beeld uiterst rechts is gemaakt door Jan Trapman. Afmetingen en voorstellingen 
hebben dezelfde grondvorm en ondanks de negen verschillende makers vormen ze een goede eenheid, aldus het Amsterdams 
Beeldenboek.

Ook in 1932 werd aan verschillende kunstenaars opdracht gegeven beeldhouwwerken aan te brengen aan de brug over de 
Admiralengracht, tegenwoordig de Vierwindstrekenbrug geheten. Voor de brug van Kramer maakte Hildo Krop weer de meeste 
sculptuur, de beelden op de vier hoeken van de brug symboliseren de vier windstreken en/of werelddelen. Aan de zijkanten bij de 
trappen naar beneden hebben vier andere beeldhouwers beelden mogen ontwerpen en daar staan aan weerszijden van een trap een 
tijger en een ijsbeer van Jan Trapman. Daar moeten ooit ook de Pinguïns uit het Beatrixpark onderdeel hebben uitgemaakt van de 
brugversiering, blijkt uit het archief van de gemeente Amsterdam.

Uit een foto uit 1946 van Herman Flötman blijkt dat het beeld toen dus al in het park stond maar het hoe en waarom is onbekend. 
Jan Trapman heeft in 1933 ƒ 1.100,--ontvangen voor het maken van het beeld. 

Zie ook : www.buitenbeeldinbeeld.nl
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Zittende Vrouwenfiguren
Ellen Roos

9 Ellen Thera Roos werd in 1926 
geboren in Soekaboemi op 
het eiland Java, Indonesië. Als 

zesjarig kind kwam ze met haar ouders 
naar Nederland. In Deventer bezocht ze 
tijdens de oorlog het gymnasium, maar na 
vier jaar ging ze na het einde van de oorlog 
naar het Instituut voor Kunstnijverheid 
Onderwijs, de latere Rietveld Academie, 
een bevrijding in haar ogen. Ze dacht 
aan het illustreren van kinderboeken, 
maar Wil Hund, docente/beeldhouwster, 
zei tegen haar “jij moet gaan hakken”, 
een levensbepalend advies. In 1951 
begon ze aan de avondopleiding van de 
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten 
in Amsterdam onder leiding van Cor 
Hund en daarna werd ze door docent Piet 

Esser gestimuleerd om de dagopleiding te 
volgen. Ze studeerde af in 1955. Tegelijk 
begon voor haar een nieuw tijdperk met 
de geboorte van haar zoon Reinaert Jan, 
alias Vos. 

Eind jaren vijftig, het was de tijd 
van de maatschappelijke en culturele 
wederopbouw na de oorlog, kreeg Ellen 
Roos van de gemeentelijke kunstcommissie 
waarvan Piet Esser deelt uitmaakte, een 
vrije opdracht voor het maken van een 
beeld voor het Beatrixpark. Het was 
haar eerste opdracht, een eigen stijl had 
ze toen nog niet ontwikkeld. Ze koos 
spontaan voor een beeld in water, met een 
fonteinfunctie. Luisterend naar de prelude 
van Debussy kreeg ze de inspiratie voor het 

beeld. Twee vrouwenfiguren/nimfen zitten 
op een klein eiland onder een boom. De 
ene figuur leunt tegen de stam, de andere 
knielt. Een fluitspelende faun zit erachter 
ook tegen de stam geleund. Deze is alleen 
te zien vanaf de andere kant van de vijver. 
Ze maakte eerst een stenen ontwerp, 
daarna een vorm van klei die ze in brons 
wilde laten gieten. De kunstcommissie, 
en met name de ‘abstracte’ leden daarin, 
vonden het kunstwerk te duur worden. 
Uiteindelijk kreeg ze toch ondersteuning 
van de commissie maar het duurde bijna 
twee jaar voor het beeld daadwerkelijk 
kon worden geplaatst. Dat geschiedde 
in 1962 en heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad. De zwaarte en grootte van 
het beeld vereisten een goede verankering. 

Het beeld staat in de zogenaamde 

eendenvijver. Onder de bezoekers 

van het park en bij het stadsdeel 

stond het beeld altijd bekend als 

Zittende Vrouwenfiguren maar de 

kunstenares noemde het destijds 

L’après-midi d’un faune, naar een 

muziekstuk van Claude Debussy. 

Ze maakte het beeld onder de 

naam Ellen Beerthuis-Roos. 

titel:  l’apres-midi d’un faune
maker:  Ellen Roos (1926)
materiaal: brons
plaatsing: 1962
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Publieke Werken dacht de hele vijver te 
moeten leegpompen maar de heer Mos, 
een oudgediende van de dienst, plaatste 
met een paar collega’s vier granieten platen 
die bij havenaanleg worden gebruikt in 
een vierkant in het water en boorde ook 
hoogstpersoonlijk de vijftien spuitgaten 
in het beeld. Ellen Roos vertelde dat er 
veel belangstelling was voor het plaatsen 
van het beeld en dat de omstanders 
medelijden hadden met “het stel oude 
mannen” dat de klus moest klaren maar 
het met plezier deed! Helaas zijn er geen 
foto’s van. Het plaatsen heeft bijna f. 
6.000,— gekost; de kunstenaar heeft 
ca. f. 4.000,— ontvangen. Doordat de 
gaten zijn dichtgeslibd met vogelpoep, 
functioneert het beeld helaas al lang niet 
meer als fontein. Het stadsdeel heeft 
onlangs een offerte aangevraagd voor 
een schoonmaakbeurt en er wordt over 
gedacht de fonteinfunctie van het beeld te 
herstellen. Dit komt de doorstroming in de 
eendenvijver ten goede. Ook zal het beeld 
dan beter beschermd zijn tegen bezoek van 
vogels. Na dit eerste beeld ontving Ellen 
Roos steeds meer opdrachten, o.a. via de 
1% regeling (bij nieuwbouwprojecten kon 
1% van het budget worden besteed aan 
kunst). Als lid van de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers en Arti en Amicitiae 
nam ze deel aan talloze exposities en in de 

jaren zeventig en tachtig gaf ze les aan de 
bekende “zaterdagateliers” in Haarlem. Ze 
heeft haar beelden meestal gemaakt vanuit 
een gedachte, een ideaal (peace, love), een 
muziekstuk (het beeld in het Beatrixpark), 
een gedicht (Leo Vroman) of een verhaal 
(Niels Holgersson). Koningin Beatrix, 
destijds nog Prinses, heeft een kleine versie 
van haar beeld Niels Holgersson gekocht op 
een tentoonstelling. 

Al jarenlang is Ellen Roos ook nauw 
betrokken bij de Spirituele Academies in 
ons land maar ook in het buitenland. In 
de buitenruimte van een aantal van deze 
Stiltecentra staan ook beelden van haar 
(zoals in India en Israël ). Tot enkele jaren 
terug werkte Ellen Roos nog regelmatig 
in een atelier van een vriendin, maar nu 
maakt ze zo nu en dan nog een klein 
beeldje in haar eigen huis. Haar zoon, Vos 
Beerthuis, heeft ter ere van haar tachtigste 
verjaardag een overzichtstentoonstelling 
van haar werk georganiseerd. In de 
catalogus die daarvan zal verschijnen, 
schrijft de kunstenares: “Deze 
tentoonstelling laat mede een afspiegeling 
zien van de Nederlandse beeldhouwkunst 
van de afgelopen vijftig jaar. Het is de 
ontwikkeling van figuratief naar abstract, 
naar spiritueel. Voor mij is het een 
natuurlijke, persoonlijke ontwikkeling, die 

tot mijn dood door zal gaan”.

Hoewel Ellen Roos het beeld had 
ontworpen als een spuitende fontein 
met 15 waterstralen heeft die functie 
na het plaatsen van het beeld in 1962 
slechts enkele jaren gewerkt. Vogelpoep 
en modder in het water verstopten de 
spuitgaten. In 2008/2009 heeft het 
stadsdeel op verzoek van de vereniging 
van vrienden van het Beatrixpark met 
enthousiasme een zeer ingrijpende 
schoonmaakbeurt en renovatie uitgevoerd. 
Het fundament in het water is versterkt, 
een krachtiger pomp geïnstalleerd 
en daarmee heeft men vooral de 
fonteinfunctie kunnen herstellen, wel met 
een paar stralen minder.Toch was het een 
openbaring!

Juni 2009, na bijna 40 jaar, stelde 
een ontroerde Ellen Roos de nu weer 
spuitende fontein van het beeld in werking 
in aanwezigheid van de wethouder en 
medewerkers van het stadsdeel en familie 
en vrienden.

Helaas raken de spuitgaten in de loop van 
de zomer iedere keer weer verstopt, men 
zoekt nu naar een blijvende oplossing 
voor dit probleem. In de winter wordt de 
fonteinfunctie uitgeschakeld.
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Looproute Beatrixpark

waterspuwer

leeuwen

vleugelvormen

your life is calling

spelende hond

flora

speelplastiek

pinguïns

l’apres-midi d’un faune
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titel:  your life is calling
makers:  Benno Réhwinkel (1959)
  Paul van Pieck (1962)
materiaal: gewapend beton
plaatsing: 1999

titel:  spelende hond
maker:  Elena Engelsen (1952)
materiaal: musschelkalksteen
plaatsing: 1979

titel:  flora
maker:  Fred Carasso (1899-1969)
material:  Frans kalksteen
plaatsing: ca. 1942

titel:  speelplastiek
maker:  Bart v/d Weijer (1939-2008)
materiaal: cortenstaal
plaatsing: 1970

titel:  pinguïns
maker:  Jan Trapman (1879-1943)
materiaal: graniet
plaatsing: ca. 1943

titel:  l’apres-midi d’un faune
maker:  Ellen Roos (1926)
materiaal: brons
plaatsing: 1962

titel:  waterspuwer
maker:  L.P.J. Braat (1908-1932)
materiaal: brons
plaatsing: 1942

titel:  leeuwen
makers:  onduidelijk
materiaal: Oberkirchner zandsteen
plaatsing: Floriade 1972

titel:  vleugelvormen
maker:  Felix van Kalmthout (1932)
materiaal: gepolijst roestvrij staal
plaatsing: 1987
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Het Beatrixpark is één van de oudste moderne stadsparken van Amsterdam. Het park is 
grotendeels als werkverschaffingsproject aangelegd en voor publiek geopend in 1938. Door 
de bouw van de RAI in 1961 kwamen de eerste veranderingen, de zogenaamde plasvijver 
moest worden verplaatst en werd het huidige kinderbadje.

Ten behoeve van de Floriade in 1972 in Amstelpark en Beatrixpark werd o.a. de 
Artsenijhof (kruidentuin) aangelegd. De uitbreiding van de RAI in het park is in 1994 
gecompenseerd met een terrein langs de ringweg, de Natte vallei. Momenteel is het park 
ca. 24 hectare groot. Het park is een schakel in de groene verbinding tussen de Amstelzone 
en het Amsterdamse Bos. In 1981 is de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark opgericht 
om het park tegen uitbreidingen van de RAI te beschermen en goed beheer en onderhoud 
te stimuleren.

Het Beatrixpark is een kostbaar plekje groen in de stad. Maar het ligt op een eveneens 
kostbare plek, in economische zin.

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark zet zich onder meer in voor het behoud 
van het park. De vereniging telt nu bijna 1.200 leden. Maar we zouden graag zien 
dat dit aantal stijgt zodat we in de toekomst sterk zullen staan. Kent u mensen in uw 
omgeving die enthousiast zijn over het Beatrixpark, attendeert u ze er dan op dat zij 
voor € 5 lid kunnen worden. U kunt dit strookje aan hen geven. Aanmelding via de 
website is ook mogelijk.

tweemaal per jaar 
ontvangt u de 
nieuwsbrief en u 
wordt  uitgenodigd 
de jaarlijkse 
ledenvergadering bij 
te wonen

Stuur dit strookje naar: 
Vereniging Vrienden Van het Beatrixpark   t.a.V. Mw. M.J.k. Louisse,  w. piJperstraat 35, 1077 xL aMsterdaM

U ontvangt dan een acceptgiro waarmee u het lidmaatschapsgeld van minimaal € 5 kunt overmaken

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)
e-mail adres

ondergetekende MeLdt zich hierBiJ aan aLs Lid Van de 
Vereniging Vrienden Van het Beatrixpark

Vereniging Vrienden
van het beatrixpark

Op naar de 1200
lid worden

www.vriendenbeatrixpark.nl

stuur mij electronische nieuwsberichten: ja nee


