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Josephine Moons van Fullmoonwalk heeft op verzoek van de 
Vrienden tijdens de onthulling van het beeld voor Jakoba Mulder 
een mindmap getekend. Later is daar ook nog deze kleurplaat bij 
gekomen, geïnspireerd op Future Past Glory.

Tijdens de Hondenrai is er in goed overleg voor gezorgd dat de 
overlast van honden in het park minimaal was. Zo stonden er 
bijvoorbeeld bij de Artsenijhof en het Kinderbadje duidelijke 
verbodsborden. Op het RAI terrein zelf waren uitlaatplekken.

Redactie Nieuwsbrief: Mw. M.J.K. Louisse, Mw. E.E. Luinge, Mw. M.J.C. Deckers, Mw. L. Lesterhuis

Vormgeving: Mw. J.M. Overberg

Foto’s: O.D. Overberg (plus voorpagina), Mw. L. Lesterhuis, Mw. M. Louisse, Mw. E. Luinge, P. Geenen

Druk: Palteam Duivendrecht

De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het bestuur 
van de Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

van het Bestuur

Bericht van het bestuur
Elodie Luinge

Het bestuur van de Vrienden houdt u via de website, met 
daarop ook telkens nieuwe korte nieuwsberichten, en via deze 
halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief op de hoogte van het wel en 
wee van het park en de vereniging. 

Daar horen wat ook actuele “huishoudelijke mededelingen” bij:

•	 Wij hebben nu van zo’n 250 van de ruim 1000 vrienden het 
mailadres. Die krijgen tussendoor ook incidentele digitale 
nieuwsberichten. Het is nog niet voorgekomen, maar op 
die manier zouden we u bijvoorbeeld ook kunnen melden 
dat een rondleiding niet doorgaat.  Wilt u ook de digitale 
berichten ontvangen, dan kunt u uw mailadres doorgeven. 
De verzending gaat via een programma (Mailchimp), dat 
wil zeggen dat uw mailadres, conform de wetgeving, niet bij 

anderen terecht kan komen. 
•	 De speelplaats bij het kinderbadje moet hoognodig worden 

opgeknapt. Hiervoor is door het stadsdeel i.s.m met Zuidas 
een project opgestart, waarbij participatie van ouders met 
kindjes die daar spelen erg op prijs gesteld zou worden. 
Wilt u meedenken over de inrichting? Geef een seintje via 
de mail en u krijgt meer informatie. 

•	 We zijn ontzettend blij met alle nieuwe leden; afgelopen 
maanden meer dan tachtig! Is er bij al die nieuwe Vrienden 
misschien iemand die meer wil doen? U hoeft niet meteen 
penningmeester te worden of de website te gaan beheren. 
Helpen met de bomenbordjes, meedenken over een nieuwe 
folder, meekijken naar alle gemeentelijke ontwikkelingen; 
een deeltaak van al die dingen die we doen is ook leuk. U 
zou er ons en het park mee helpen. 
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ijdens deze lange hete zomer is maar weer eens gebleken hoe belangrijk het is 
om groen,  in de vorm van een goed aangelegd park, in de buurt te hebben. Heel 
veel omwonenden maakten op de warme zomerdagen en - avonden gebruik 

van het park en dagelijks genoten de kleintjes van het steeds weer schone kinderbadje. 
Het gras van de grote weide werd geel, maar is inmiddels weer groen en lijkt niet 
onder de droogte te hebben geleden. Van een deel van de bomen, met name de nieuwe 
aanplant van eiken, zal in het voorjaar moeten blijken of zij schade hebben opgelopen 
en misschien moeten worden vervangen. Een boom zal de winter zeker niet halen: 
de amberboom die in de ronde bank stond bij de ingang C. Dopperkade en altijd zo 
prachtig verkleurde in de herfst, is door vandalen met een zaag (!!) dusdanig toegetakeld 
dat hij zal moeten worden vervangen. Een extra lastige en kostbare klus omdat de bank 
eromheen verwijderd zal moeten worden. Wel zal die bank dan meteen weer op de juiste 
hoogte worden teruggeplaatst, want omdat de paden werden voorzien van een extra 
dikke laag halfverharding stond die bank in een soort kuil.

Een andere grote kuil werd gegraven op de grote weide om de sokkel van het beeld 
Future Past Glory te kunnen plaatsen. Een hommage aan Jakoba Mulder, die in de jaren 
dertig een prachtig park heeft ontworpen, waarvan wij nog iedere dag kunnen genieten.  
Elders in deze nieuwsbrief wordt hier aandacht aan besteed.

voorzitter

Voorzitter
Marleen Munniksma

VAN DE
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Een andere grote kuil werd gegraven op 
de grote weide om de sokkel van het beeld 

Future Past Glory te kunnen plaatsen.

De Amberboom in de Rosenthalbank moet vervangen worden, nadat hij door vandalen geheel 
is vernield
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Tijd en aandacht hebben wij ook besteed aan overleg met stadsdeel, Zuidas en Zuidasdok. Met het stadsdeel gaat het overleg dan 
vooral over het onderhoud, de handhaving, fonteinen, waterkwaliteit, zwerfvuil en dergelijke, terwijl met Zuidas en Zuidasdok 
wordt overlegd over de plannen in het nieuwe deel van het park. Bouwplannen voor drie grote wooncomplexen, en verbreding van 
A10 en ondertunnelling, waardoor dat deel van het park jarenlang een bouwput zal zijn en als alles eenmaal gerealiseerd is voorgoed 
onherkenbaar veranderd zal zijn. In het najaar van 2019 zal een groot aantal bomen langs de A10 omgezaagd worden om ruimte 
te maken voor de verbreding van de snelweg en de aanleg van de tunnelmond en voor de bijna gelijktijdige bouw van twee hoge 
woontorens langs de A10 (tussen vuistenheuvel en AkzoNobel/Stibbe) en een iets lager wooncomplex langs de Prinses Irenestraat. 
Onder al deze bebouwing komt een ondergrondse parkeergarage, dus van de tijdelijke weide langs de nieuwe grote vijver bij het 
Nicolaaslyceum zal niet veel overblijven. Een aantal leden heeft ons verontrust hierop gewezen; hier is echter helaas niets meer aan 
te doen of tegen te houden: de werkzaamheden staan vast en de vergunning is verleend.

Over deze plannen is al in 2007 in de gemeenteraad een besluit genomen en het (b)lijkt onmogelijk - zeker gezien de huidige 
roep om meer woningen - om hiertegen nog te gaan procederen. Wij hebben in ieder geval bedongen dat er niet tot aan het 
water gebouwd zal worden, dus dat er altijd een openbare wandelroute rondom de grote nieuwe vijver zal lopen en dat rondom 
de gebouwen zoveel mogelijk groen wordt aangeplant om toch enigszins een parkachtige sfeer te scheppen. Deze winter en het 
volgende voorjaar en zomer kunnen wij nog even genieten van ook dat deel van het park. Voor de periode van de jarenlange 
bouwwerkzaamheden hebben wij aangedrongen op fraaie, groene afscheidingen en zo min mogelijk hinder voor omwonenden 
en bezoekers. Er komen voorlichtingsavonden voor buurtbewoners. De data daarvan zijn nog niet bekend, maar worden in ieder 
geval ook op onze website aangekondigd. Wel is ons nogmaals verzekerd dat het Beatrixpark niet als extra werkterrein gebruikt zal 
worden voor de A10 verbreding. 

Het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering

voorzitter 

"...hier is echter helaas niets meer aan te doen of tegen te houden: 
de werkzaamheden staan vast en de vergunning is verleend."
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Ledenadmin / Penningmeester

In deze rubriek geven wij u de stand van zaken sinds onze vorige nieuwsbrief van april 2018.

Aantal leden op 1 maart 2018 977
Nieuwe leden 89
Opgezegd, verhuisd of anderszins 48
Aantal leden per november 2018 1018

Alle nieuwe leden hebben een welkomstpakket ontvangen (laat het ons vooral even weten als dat niet bij u is aangekomen – 
soms is de brievenbus te klein-) . Zolang we ze in voorraad hebben, krijgt ieder nieuw lid ook het boek over het Beatrixpark.

n juni van dit jaar ontvingen alle vrienden de jaarlijkse acceptgiro voor het overmaken van de contributie. Tot nu toe hebben 
779 van de 1015 leden betaald. Gemiddeld werd ruim € 21,- overgemaakt: wat geweldig dat u zo gul bent en meer geeft dan 
het minimumbedrag!

Voor de duidelijkheid: de jaarlijkse bijdrage is vrij met een minimum van € 5,- en het gemiddelde bedrag dat wordt overgemaakt 
ligt rond de twintig euro. Wij danken eenieder voor zijn of haar bijdrage, waarmee wij onder meer tweemaal per jaar deze papieren 
nieuwsbrief kunnen uitgeven, bomenbordjes kopen en de Artsenijhof deels onderhouden.

Ook dit jaar ontvingen wij een behoorlijk aantal zeer royale bijdragen. De gulle gevers zullen in december een bedankbriefje van het 
bestuur ontvangen. 

Mocht u uw contributie nog niet voldaan hebben, wilt u dit dan voor het eind van het jaar doen? Dan hoeven wij geen kostbare 
herinneringen te versturen. Wilt u bij uw betaling ALSTUBLIEFT uw LIDNUMMER vermelden? Dat staat boven uw naam 
op het adresetiketje van de nieuwsbrief en rechtsboven op de acceptgiro. Als u het lidnummer niet meer kunt vinden, dan is uw 
volledige POSTCODE PLUS HUISNUMMER ook goed. Daarmee kan ik u altijd terugvinden in het ledenbestand.

Alvast hartelijk dank!

Ledenadministratie
Mirjam Louisse en Barbara van Helden-Pathuis

Penningmeester
Barbara van Helden-Pathuis

VAN DE
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UIT  

de Artsenijhof
Mirjam Louisse

ie kent het niet, het lied van Gerard Cox: “’t Is 
weer voorbij die mooie zomer”. Die mooie zomer 
van 2018 zullen de vrijwilligers van de Artsenijhof 

niet snel vergeten. Nooit eerder hebben we een zo droge en lange 
warme zomer gehad sinds de vereniging in 2000 het onderhoud 
van de Hof op zich nam. Vooral de droogte stelde hoge eisen 
aan plant en mens. Water, water en nog eens water, daar ging 
het om. En hoewel er ook water uit de Boerenwetering achter 
de Hof is gebruikt, wat een enorm gesjouw betekende, moest 
er toch ook kraanwater aan te pas komen om alles levend te 
houden. Gelukkig heeft ieder deel van de Hof een watertappunt, 
wel hebben we nog een paar nieuwe haspels met slangen moeten 

aanschaffen. De inzet van de vrijwilligers was fantastisch, er 
is een schema gemaakt om ook buiten de dinsdagochtend en 
woensdagavond om, water te geven, zelfs in het weekend!

Niet alle planten hebben het overleefd. Zo zijn de Liatris en 
de Dwergkornoelje gesneuveld. En eigenlijk is pas volgend 
seizoen echt duidelijk of er meer verlies aan planten is. Het 
stadsdeel heeft aan het begin van het seizoen de aanvulling en 
vervanging van beplanting voor haar rekening genomen, het is 
nog afwachten of die allemaal sterk genoeg zijn gebleken. Al 
met al lijkt nu de schade mee te vallen dankzij de inzet van de 
vrijwilligers.

ivn / uit de artsenijhof

ok in 2019 kunt u weer meedoen met de maandelijkse 
IVN-rondleidingen door ons mooie park onder leiding 
van Natuurgids Henk Wolters. 

In het voorjaar, de herfst en de winter gaat de aandacht vooral 
uit naar de bomen. In het park staan ongeveer 250 soorten, 
waarvan ruim 200 met een naambordje.  Bomen hebben in 
elk seizoen iets interessants te bieden en op deze wandelingen 
kunt u leren dat te ontdekken. In het voorjaar zijn het knoppen, 
katjes, bloei, bestuiving en bladontluiking. In de herfst 
kleuren, bladval, vruchten en zaden. In de winter gaat het over 
overleving, silhouetten, knoppen, coniferen en groenblijvende 
loofbomen. 

In de maanden mei, juni, juli, augustus en september bezoeken 
we de Artsenijhof. In dit prachtige erfstuk van de Floriade van 
1972 staan maar liefst 250 soorten medicinale planten en in 
deze maanden zijn ze op hun mooist en hun best. 

Waar worden of werden ze voor gebruikt, hoe herken je ze, waar 
komen ze vandaan, welke stoffen zitten erin en wanneer worden 
ze geoogst? 

Het programma is elke maand anders, soms ook met enkele 
extra bijdragen van een bijendeskundige. Wanneer u regelmatig 
meedoet hebt u op deze manier een uitstekende mogelijkheid 
om kennis te maken met de wereld van de kruiden. 

Alle wandelingen worden gehouden op zondagmiddag van 
14.00 tot 15.30 uur, steeds op de eerste zondag van de maand. 
Dat zijn voor 2019 de volgende data en locaties:
•	 Bomen:  6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 6 oktober, 3 

november, 1 december. 
•	 Artsenijhof:  5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. 
•	 Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij de parkingang 

Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg). 

•	 Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. 
•	 Deelname: iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is 

niet nodig, behalve voor groepen. 
•	 Info: Henk Wolters 020-6644506 
•	 henk.snezana@kpnmail.nl

In de Artsenijhof zijn honden, zonder uitzonderingen, ook 
aangelijnd, niet toegestaan.

IVN op ontdekking
IN hET BEATRIxPARk

OOk IN 2019 ELkE mAAND mET hET 
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En de Kweepeer heeft ook dit jaar toch genoeg oogst gegeven 
voor het echtpaar Frans en Heidi Werners om er heerlijke gelei 
van te maken.

Niet alleen droogte, ook konijnen waren dit seizoen weer onze 
concurrenten met hun vraatzuchtige gewoonten. Er zijn zelfs 
twee dode konijnen gevonden, de natuur/cultuur heeft ook soms 
haar eigen oplossingen, maar leuk is anders. 

Op verzoek van de vrijwilligers heeft de vereniging een grote 
compostbak aangeschaft. Het is een proef die we in deze 
duurzame tijden graag ondersteunen; hoewel het stadsdeel 
er geen voorstander van is omdat het ook allerlei ongewenst 
ongedierte aan kan trekken, zoals muizen en ratten. Daarom is 
het composteren wel aan duidelijke regels gebonden, alleen afval 
uit de Artsenijhof mag in de bak. De vrijwilligers hebben advies 
gekregen van de Vereniging voor Natuur en Milieu en ook onze 
eigen adviseur Wil Melgers heeft zo zijn ervaring. Keukenafval 
in de bak is echt verboden en toch vonden de vrijwilligers 
onlangs voedsel in de bak. Heeft iemand, etend in het park, de 
bak ontdekt? Een buurtbewoner? Een zwerver? Moeten we 
aan een slot op de bak gaan denken? Maar hilarisch was de 
ontdekking onlangs van een rolkoffer in de compostbak! Een 
geheime opbergplek van een zwerver?

Ook in de winter zal er weer worden doorgewerkt, meestal 
door een groepje echte liefhebbers en met een stop rond de 
feestdagen en afhankelijk van het weer. Onkruid wieden is dan 
vooral het devies. Hoe de Hof er in de winter uit moet zien is 
altijd een punt voor discussie. Strak en opgeruimd? Of toch wat 
rommeliger, niet alle dode stengels en zaden afgeknipt, zodat 

ook vogels en andere beestjes nog wat te scharrelen hebben op 
zoek naar insecten? Bezoekers willen toch ook in de winter 
het gevoel hebben dat de Artsenijhof een goed onderhouden 
kruidentuin is? Dat is dus de uitdaging voor de vrijwilligers.

Een klein werkgroepje is aan de slag gegaan voor een nieuwe 
uitgave, waarschijnlijk volgend jaar, van het Groene Boekje over 
alle planten, struiken en bomen in de Artsenijhof. De uitgave 
uit 2012 is sterk aan het verouderen. Het is een hele klus, vooral 
omdat het bronnenmateriaal bijna oneindig aan het worden 
is. Daarin willen we ons nu beperken tot een klein aantal van 
de belangrijkste bronnen. Daarvoor hebben we het naslagwerk 
van G. Verhelst: Groot Handboek Geneeskrachtige Planten, 
aangeschaft.

INHOUD

GROENE
BOEKJE

H E T

AAN DE BINNENKANT VAN DEZE FLAP VINDT U EEN 
PLATTEGROND VAN DE “ARTSENIJHOF”, WAAROP DE 
PLANTVAKKEN GENUMMERD ZIJN AANGEGEVEN.

3 Inleiding
4 Artsenijhof-tuin zuid-2012
8 Artsenijhof-tuin midden-2012
12 Artsenijhof-tuin noord-2012
16 Artsenijhof vrijwilligers
17 Artsenijhof Beatrixpark
18 Planten in de Artsenijhof
20 Vrijwilliger worden
21 De medicinale werking
22 Alfabetische inventarisatie: 
 22 Medicinale planten
 32 Bomen, heesters en struiken 
 33 Medicinale zwerfplanten
34 Begroeide bogen tussen plantvakken
34 Planten zonder medicinale werking

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 
Een uitgave van de:

A R T S E N I J H O F
Beatrixpark Amsterdam

Voor deze vrijwilligers wordt een uitzondering gemaakt op het pluk-
verbod in de Artsenijhof

Een klein werkgroepje is aan 
de slag gegaan voor een nieuwe 
uitgave, waarschijnlijk volgend 
jaar, van het Groene Boekje.

uit de artsenijhof
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Medicinale 
Planten

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

José Deckers

I N  DE  ARTSE NIJHOF 

Daarnaast hebben we van alle stukjes die José Deckers schreef 
voor de Nieuwsbrief over een plant in de Hof en de medicinale 
werking, als afscheid een mooi boekje voor haar laten maken. 
Dat hebben we haar aangeboden op het najaarsoverleg met 
alle vrijwilligers. Ook voor Henk Wolters van IVN hebben 
we een exemplaar laten maken. Zijn rondleidingen door de 
Artsenijhof zijn altijd een geweldig succes en betekenen een 
grote waardering voor de Hof en de vrijwilligers. Op de website 
hebben we ook een bestand geplaatst van die 25 stukjes.

In het afgelopen seizoen is ook de traditie van een gezamenlijke 
zomerlunch weer voortgezet met allerlei zelfgemaakte hapjes, 
genuttigd in de Hof. Geen verrassing dat het lekker weer was. 
Het seizoenuitje ging dit keer naar de Hortus van Alkmaar, 
vroeger een gedeelte van het bedrijf van VSM, nu grotendeels 
onderhouden door vrijwilligers. Met name de manier van 
beplanting is anders (plantengroepen lopen meer in elkaar over) 
en dat was/is een mooi onderwerp voor discussie.

Momenteel staan er ca. 40 vrijwilligers op de lijst. Niet 
iedereen komt wekelijks en ook tijdens het seizoen wisselt 
het aantal dikwijls. Maar de aanwas via de vrijwilligers zelf 
bevalt ons prima. Dit seizoen is ook de woensdagavond 
versterkt met jongere vrijwilligers en dat is heel prettig. De 
dinsdagochtendgroep heeft meestal geen probleem met nieuwe 
aanwas.

Maar iedere hulp is nog altijd welkom. Voor informatie en 
aanmelding : mail@vriendenbeatrixpark.nl

Aconitum, ofwel Monnikskap

Maar iedere hulp is nog altijd 
welkom. Voor informatie en 

aanmelding : 
mail@vriendenbeatrixpark.nl

uit de artsenijhof
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Schatzoeken

Het vorig jaar geplaatste bijenhotel is bijna overwoekerd door oprukkende planten. De bijen zullen dat misschien niet zo erg vinden, maar 
wij wel: dit is onder meer de oprukkende bijna onuitroeibare Japanse Duizendknoop die overal bezit dreigt te nemen van parken, ten koste 
van inheemse planten.

et digitale tijdperk gaat ook aan het Beatrixpark niet 
voorbij. Wereldwijd hoort het park er helemaal bij 
want de parkbezoeker kan nu ook geocachen.

Je kunt dan een “schat” zoeken met een gps-apparaat, of met de 
smartphone. De schat heet een cache. Niet-beoefenaars schijnen 
al “dreuzels” of “muggles” te worden genoemd, met dank aan 
Harry Potter. De pokémon-tijd schijnt al weer een beetje voorbij 
te zijn(?), maar nu zijn er dus sinds 2000 ook de geocachers. Zij 
willen elkaar vooral mooie of bijzondere plekken laten zien.

Een cache bestaat meestal uit een weerbestendig kistje of 
kokertje met een logboekje. Via coördinaten op het gps-apparaat 
of smartphone moet de schat gevonden kunnen worden, 
soms rechtstreeks, soms ook als een soort puzzelcache. Leuk 
speurwerk dus, en ondertussen wandel je en kom je op plekjes 
waar je anders misschien niet was gekomen.

Over de hele wereld zijn er al ca. 3 miljoen caches verborgen, 
soms hebben ze een thema, soms een lengte (van 2 tot wel 100 
kilometer), en/of opdrachten en een moeilijkheidsgraad. Er zijn 
heel spectaculaire caches op de wereld, zoals in een vulkaan in 
Noordwest Amerika, men schijnt er zelfs een reis omheen te 
plannen! Het Beatrixpark is echter lekker dichtbij. 

In maart jl. benaderde Stien Weijers, enthousiast geocacher 
en inmiddels ook enthousiaste parkbezoekster ons met het 
voorstel het Beatrixpark te gebruiken voor het verstoppen van 
een schat/cache. Wij vonden dat wel een leuk idee, maar dan 
niet op een kwetsbare plek in het park. Stien meldt dat sinds 
de start de cache in het park al 175 keer gevonden is door 
de echte geocachers. Maar ook dagjesmensen, toeristen en 
congresbezoekers vinden de cache. Er is duidelijk een opleving 
als er iets in de RAI te doen is. Zij vindt het vooral een succes 
als mensen in hun logje blij zijn met de ontdekking van 
bijvoorbeeld de Artsenijhof in het park. Daar kunnen wij het als 
vereniging helemaal mee eens zijn. 
Voor meer informatie: Geocaching.com

Mirjam Louisse
IN hET BEATRIxPARk

schatzoeken / Bijen
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In mei kreeg het Bestuur van de Vrienden een e-mail waarin 
onder andere stond:
“Uw buitengewoon verzorgde en informatieve Nieuwsbrief lees 
ik altijd met veel plezier en ik hoop van harte dat u nog lang de 
hard copy-versie blijft handhaven. Ik laat het blad altijd lezen aan 
mijn moeder die zich nog goed kan herinneren dat het park geopend 
werd”.

Natuurlijk wekte deze brief in het licht van het 80-jarig bestaan 
van het Beatrixpark interesse bij het Bestuur en dus besloot men 
contact op te nemen met de briefschrijfster.

Op 11 juli had ik zodoende een afspraak met Els Langhout-van 
der Graaf (bijna 92 jaar) en haar vriendin Berta Catz - Bennink 
Bolt (92 jaar). Els had Berta uitgenodigd omdat zij een goede 
vriendin is en ook in de buurt van het park is opgegroeid. 
Toen ik binnenkwam zaten zij samen op de bank bij dochter 
Inge. Els en Berta kennen elkaar van de lagere school, de 
Cornelis Vrijschool. Els woonde toen met haar ouders in de 
Lairessestraat en Berta woonde in de Chopinstraat. Toen Els 
zes jaar was verhuisde ze naar de Bernard Zweerskade. Zij ging 
van de Vrijschool af en ging naar de Hagedoornschool in de 
Anthonie van Dijckstraat (tegenwoordig zit de British School of 
Amsterdam hier in). Daarna verloren de vriendinnen elkaar uit 
het oog.

De golfsport heeft beide dames weer met elkaar in contact 
gebracht. De vader van Els was in haar jeugd al een fanatieke 
golfer. In Amsterdam, Noordwijk en in Hilversum. Berta 
is nadat zij getrouwd was met haar man gaan golfen. Zij 
ontmoetten elkaar toevallig op een golfbaan in Engeland. Zij 
raakten in gesprek en Berta vroeg waar Els was opgegroeid. 
Amsterdam, Bernard Zweerskade, antwoordde Els. Toen ging er 
ineens een lichtje branden: Ben jij dan soms Els van der Graaf? 
Dan hebben wij bij elkaar in de klas gezeten op de Vrije School 
en samen gespeeld in de zandtuin bij de school. Zo pakten zij 
hun vriendschap van de lagere schooltijd weer op. Els heeft 
in Indië gewoond en later in ‘t Gooi, waar zij nu nog woont. 
Berta is na haar trouwen naar Rotterdam vertrokken. Later naar 
Huizen en nu woont zij sinds 2005 weer in Amsterdam in de 
Jacob Obrechtstraat.

Na deze achtergrondschets komt het gesprek op het Beatrixpark.
De vader van Els was bevriend met mijnheer Koning, destijds 
hoofd Groenvoorzieningen bij Publieke Werken. Oom King, 
werd hij bij Els thuis genoemd. Een aardige man. Toen het park 

in 1938 officieel werd geopend werd het gezin Van der Graaf 
door hem uitgenodigd. Els kreeg er een dag vrij van school voor. 
De opening vond plaats bij de ingang aan de Diepenbrockstraat 
tegenover de Remonstrantse Kerk. Els meent zich te herinneren 
dat wethouder De Miranda de opening verrichtte. Of het zomer 
of herfst was, staat haar niet helder meer voor de geest. Het was 
mooi weer in ieder geval. Wat ze wel weet, is dat er toen één 
villa aan de zuidkant van de Diepenbrockstraat stond. Tijdens 
de opening werd er onder een boom een metalen koker begraven 
met brieven over belangrijke gebeurtenissen die speelden in die 
tijd. Zij vraagt zich af of deze ooit nog is opgegraven.

interview

80 jaar geleden
Loes Lesterhuis

Els Langhout-van der Graaf 

Berta was niet bij de officiële opening. Zij herinnert zich dat 
zij met haar lagere schoolklas naar het Boschplan ging om 
daar een boom te planten. Het Amsterdamse Bos werd in die 
tijd aangelegd door werkelozen. Het Beatrixpark vond Berta 
destijds maar een klein parkje. Dat er ooit plannen waren om 
Artis naar die plek te verkassen, herinnert zij zich ook. De dieren 

"Tijdens de opening werd er 
onder een boom een metalen 

koker begraven met brieven over 
belangrijke gebeurtenissen die 

speelden in die tijd."
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zouden dan meer ruimte krijgen. Maar dat plan kwam er niet 
door. Het werd het Beatrixpark, waar Berta als leerling van het 
Vossius heenging als ze spijbelde. Mijn dochter geloofde dit 
niet. Jij spijbelen? Zeker, had Berta onverstoorbaar gereageerd, 
als wij geschiedenis saai vonden, spijbelde ik. Overigens vonden 
mijn ouders het Vossius een rommelige school. In de derde 
klas was ik haast blijven zitten. Ik was toen vaak ziek. Ik moest 
in het Luthers Diaconessen ziekenhuis worden geopereerd 
aan mijn amandelen. Daarvoor lag ik wel veertien dagen in 
het ziekenhuis, tegenwoordig is dat een dagbehandeling. Mijn 
moeder vertelde mij aan het ziekenhuisbed dat ik naar het 
Barlaeus ging. Zonder overleg. Mijn vader had daartoe besloten.

Nadat het park was geopend, kwam Els er niet vaak. Zij speelde 
liever in de Wagnerstraat of hockeyde bij Amsterdam. Op mijn 
vraag of er honden in het park liepen, konden de dames geen 
uitsluitsel geven. Zelf liet Els hun hond, als zij de beurt had, uit 
op straat. Snel, dan kon zij weer naar binnen. 

Berta Catz - Bennink Bolt 

Onlangs zag Els dat er allemaal bootjes op de Boerenwetering 
voeren. Dat had zij vroeger ook gedaan. Haar vader had voor 
haar zus en haar een tweepersoons kano gekocht. Bij boer 
Joop, die een schuurtje had schuin naast de brug over de 
Boerenwetering. 

Schaatsen op de Boerenwetering deden de vriendinnen niet. Er 
waren wel strenge winters in hun jeugd. Els schaatste dan naar 
school, naar het Amsterdams Lyceum.

Berta komt nu vaak in het Beatrixpark. Zij gaat met de auto, 
waarin zij haar rollator meeneemt. Zij parkeert haar auto in 
de Diepenbrockstraat: altijd plaats. Zij geniet van het park. De 
bordjes op de bomen vindt zij heel informatief. Zij heeft vroeger 
veel gereisd met de Internationale Bomenorganisatie. Zij is zo in 
veel verre landen geweest om daar bijzondere bomen te bekijken. 
Van populieren werden vroeger klompen gemaakt, zacht hout. 
Bedden werden van eikenhout gemaakt. Dat vertellen beide 
dames mij. 

Als blijk van waardering voor hun deelname aan het interview 
geef ik ze het jubileumboek boek over het Beatrixpark: Het 
Beatrixpark, Kroniek van een Amsterdams stadspark en het 
Beatrixpark gemmakt door Mariette Carstens, een fotoboek 
van bezoekers en bomen. Zij herkennen in het fotoboek direct 
een dame, die woonde in de Beethovenstraat. Vroeger kende je 
iedereen uit de buurt, je wist precies op welke school iemand zat. 
Het jubileumboek wil Els naar haar zus in Canada sturen. Wel 
eerst zelf lezen, mam, zegt dochter Inge, die aanschuift aan het 
einde van het gesprek.

Ik ga voldaan naar huis. Els en Berta hebben mij echt een gevoel 
gegeven dat oud worden prettig kan zijn: berustend over wat 
lichamelijke ongemakken, geïnteresseerd in hun omgeving, 
gevoel voor humor, relativerend, en elkaar inspirerend. 

interview

"Berta komt nu vaak in het 
Beatrixpark. Zij geniet van het 
park. De bordjes op de bomen 

vindt zij heel informatief."
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et zal u niet ontgaan zijn: het Beatrixparkpark heeft 
voor zijn tachtigjarige verjaardag een beeld cadeau 
gekregen: de hommage aan Jakoba Mulder. 

Op 14 oktober 2018 werd het beeld Future Past Glory van het 
kunstenaarsduo Heringa en Van Kalsbeek in aanwezigheid 
van meer dan 200 belangstellenden officieel ‘onthuld’ door de 
wethouder van Kunst en Cultuur. 

Dat onthullen ging natuurlijk niet, met een beeld met de 
afmetingen 530 x 850 x 188 cm gooi je daar niet even een 
doekje overheen. Daarom bleef het bij muziek, toespraken en 
een feestelijke borrel. 

Het nieuwe beeld in het park doet in ieder geval wat kunst 
hoort te doen: emoties losmaken. De Vrienden krijgen 
uitgesproken meningen toegestuurd, van juichende loftuitingen 
tot treurende uitingen van afschuw. Het bestuur van de 
Vrienden heeft vanaf het begin dat er sprake was van een beeld, 
laten weten dat wij geen zeggenschap hebben noch wensen 
over het beeld zelf. De uiteindelijke keuze voor de kunstenaars 
en het beeld is die van de opdrachtgever, de kunstafdeling van 
de gemeente. Wel heeft het bestuur meegedacht over de plaats 
in het park. (dat moest wel in het ‘oude’ gedeelte, dat Jakoba 
Mulder immers zelf heeft ontworpen). Of het mooi is, of niet, is 
iets waar wij geen uitspraak over zullen doen. 

Het bestuur vindt het wel bijzonder en belangrijk dat er nu 
in het park, waar immers al veel iconische beelden staan, een 
nieuw hedendaags beeld bij is gekomen. Een tooi voor deze 
indrukwekkende vrouw. Daar past mooi bij dat ervoor gekozen 
is om ook bruggen in het park en omgeving nu te vernoemen 
naar vrouwelijke componisten. Tijdens de opening heeft 
Josephine Moons een “mindmap” en een kleurenplaat gemaakt, 
met haar indrukken.

De mindmap van Josephine Moons.

Future Past Glory

future Past gLory
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future Past gLory

Het beeld

Over het beeld zelf vertelden de kunstenaars in Het Parool (12 
oktober 2018, auteur Edo Dijksterhuis) het volgende: 
De twee ronde vormen aan linkerzijde - de kunstenaars noemen 
ze ‘tooien’ - doen denken aan de kaart van Amsterdam. “De 
stad is ontstaan als kring na kring, organisch en grillig,” zegt 
Heringa. “Jakoba Mulder tekende wijken op papier, maar 
als ze eenmaal gebouwd waren en er mensen gingen wonen, 
werd het toch iets anders. Stadsontwikkeling is niet helemaal 
voorspelbaar. Pas als het ruimtelijk wordt, komt er leven in.” 

Future Past Glory was niet tot in detail uitgewerkt voordat 
het werd gemaakt. “We tekenden telkens een aantal vormen in 
de computer en die werden gelaserd uit roestvrijstaal,” vertelt 
Van Kalsbeek. “Daarmee gingen we bouwen, heel intuïtief. 
Op die manier hebben we het gevoel van beweging in het 
beeld gekregen. En net als in de architectuur was dit een 
gemeenschappelijk proces. Smid Frank van Rijn heeft dat vier 
millimeter dikke roestvrijstaal gevouwen en gebogen alsof het 
papier was.”

Het eindresultaat is een complex beeld dat 8,50 meter breed 
en 5,30 meter hoog is. “Als je ernaast staat, is het heel slank, 
maar van de voorkant heeft het een raar soort diepte. Het doet 
ook denken aan Amsterdamse siergevels die overeind worden 
gehouden door schoren. Wij laten ook zien wat er voor nodig is 
om die voorkant te laten pronken. Je kijkt als het waren tussen 
en achter de coulissen.” 
 
In de anderhalf jaar dat het kunstenaarsduo met het monument 
bezig zijn geweest, zijn ze anders naar de stad gaan kijken. 
“Je ziet de sporen van Jakoba Mulder,” stelt Heringa. “Zo is 
ons beeld ook bedoeld: voor de toekomst. Je kunt eronder 
picknicken of trouwfoto’s maken. Het is niet alleen een 
sculptuur. Het moet echt een plek worden.”

Het trotse kunstenaarsduo geeft een toelichting

“Het bestuur vindt het wel 
bijzonder en belangrijk dat er 
nu in het park, waar immers al 

veel iconische beelden staan, een 
nieuw hedendaags beeld bij is 
gekomen. Een tooi voor deze 

indrukwekkende vrouw.”
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Wie was Jakoba Mulder, bekend geworden als ‘de juffrouw 
van het Bos’, maar die ook het Beatrixpark heeft ontworpen? 
Een van de Vrienden van het Beatrixpark, Ineke Teijmant, 
publiceerde in 2013 in het tijdschrift Amstelodanum, het 
artikel ‘Ko Mulder (1900-1988): stedenbouw op ooghoogte’. 
Teijmant was destijds stadssocioloog bij de afdeling Sociologie 
& Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Nu voor 
Mulder een kunstwerk op de speelweide is geplaatst, is het tijd 
om dit stuk te herlezen. 

Jakoba (‘Ko’ voor intimi) Mulder was de eerste Nederlandse 
vrouwelijke stedenbouwkundige. Ze werd op 2 maart 
1900 geboren in Breda. Vanwege haar vaders beroep 
(landmachtofficier) verhuisde het gezin regelmatig. Naar 
Alkmaar, Rotterdam en toen Jakoba zeven was, naar Indië. 
Daar scheidden haar ouders, en toen ze dertien was, werd ze 
met haar twee jaar jongere zusje naar Nederland gestuurd 
om een goede middelbare schoolopleiding te volgen. Ook hier 
verhuisde ze regelmatig en was een buitenbeentje.  Toen Koos 
van Zomeren, een doorgewinterde journalist, haar in 1984 
interviewde, liet ze ook weinig los over haar privéleven en 
jeugd. Dat deed niet terzake. Gehuwd is ze nooit – ze was met 
haar werk getrouwd. Vanaf haar 53e woonde ze samen met 
Greet de Vries in de Rubensstraat. Ze overleed op 5 november 
1988.

Na de HBS-B in Assen ging ze op 18-jarige leeftijd in Delft 
bouwkunde studeren aan de technische Hogeschool.  Acht jaar 

Jakoba Mulder

later studeerde ze af op een openbaar gebouw en won een 
prijsvraag met een ontwerp voor een brandweerkazerne die 
volgens de jury een ‘stoer mannelijke geest’ uitstraalde. 

Dat ze een vrouw was in een mannenwereld was duidelijk 
en zou altijd zo blijven. Dat ze veel heeft betekend voor het 
groen tussen de flats in West (Bos en Lommer) en Nieuw-West 
en veel wijken in Noord (Nieuwendam, Plan van Gool en de 
Molenwijk – de kweekvijver voor de Bijlmer, waar ze zich 
nooit mee zou kunnen verenigen). Op ruim zevenhonderd 
plaatsen in Amsterdam deed Jakoba Mulder zandbakken en 
speelplaatsen verrijzen – de ultieme plek om je dromen voor 
later gestalte te geven.

Leestip: Koos van Zomeren: ‘Mej. Ir. Ko Mulder, 2 maart 1900, Breda. 
“Stedebouw was mijn houvast”‘. In: Een gegeven moment. Interviews met 
mensen van 1900. Amsterdam, 1984. Nog antiquarisch verkrijgbaar, zie 
ook www.antiqbook.com en/of www.boekwinkeltjes.nl

future Past gLory
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Nog even mooi oppoetsen voordat de wethouder komt

De opkomst voor de onthulling was bijzonder groot

Deze vrouwen heten allemaal ook Jakoba

future Past gLory
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VogelToonen in de Lent(e)

e zal toch met een ervaren vogelaar en een bevlogen 
vogelfotograaf in alle vroegte door ons Beatrixpark 
wandelen; die mannen zullen dan Van Lent en Toonen 
heten.. en je ontdekt als vogelleek hoe rijk aan gevleugeld 

leven het pal om de hoek eigenlijk is: schatrijk! Het is trouwens 
vooral vogels horen en veel minder vogels zien in de lente tussen 
zes en zeven uur. De merel, de zanglijster, de fitis, de vink, de 
winterkoning, de pimpel- en koolmees, ja die kennen we wel, 
maar dat ook de zwartkop en de kleine karekiet, de boomkruiper 
en het goudhaantje hun leefgebied in dit stadspark hebben, ik 
had geen idee! Maar nu wel. Deze mannen kunnen je vertellen 
op welk uur van de dag je welk vogeltje waar in het park kunt 
horen en met een beetje geluk ook zien, gesteld dat je geduld 
hebt. Ze kunnen je op hun telefoon laten zien hoe de vogel 
die je hoort ervan dichtbij uitziet, zowel als man, als vrouw 
en als kind. Nestbouw, aantal en kleur eieren, soort voedsel, 
enz. Een eigen wereld die van de vogelaars. René Toonen, 

Kees Jansen

mede-buurtbewoner en gepassioneerd vogelfotograaf en ik de 
onwetende, wij hebben Theo van Lent dit jaar niet in zijn dooie 
eentje de traditionele lentewandeling laten doen. Het was het 
waard om er op zaterdag 19 mei om vijf uur voor op te staan. 
Volgend jaar weer?

Er zijn weer 45 nieuwe bomenbordjes opgehangen. Is er een boom waar u graag een bordje aan wil zien? Laat het ons weten!

vogeLtoonen / BomenBordjes
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In een van de nieuwsbrieven van 2016 informeerden wij u 
over een filmproject, geïnitieerd door Ruth Meyer. Er zou 
een internationale documentaire dansfilm in het park worden 
opgenomen. We zijn ruim twee jaar verder – drieënhalf 
eigenlijk, want Meyer benaderde het bestuur van de Vrienden 
in het voorjaar van 2015 over dit idee, met als werktitel Oase. 
Gaandeweg veranderde deze in Oase herdacht en de definitieve 
titel luidt: Strohalmen der Verbeelding, ja, met hoofdletter V. 
Intussen zijn er fondsen geworven, is er een zendgemachtigde 
gevonden en zijn op 12 september en 19 oktober opnames in 
het Beatrixpark gemaakt. Tijd voor een update.

Waar ging het ook weer over? 
Ruth Meyer werd in 1935 geboren in Duitsland. Als kind 
vluchtte ze met haar Joodse ouders en grootouders naar 
Nederland, waar ze enkele jaren in de Deurloostraat woonde. 
Als kleuter kwam ze regelmatig met haar ouders en zusje in 
het toen net aangelegde en – voor onze begrippen – nog lege 
park. In de oorlog was het gezin ondergedoken in een groot 
huis in een klein dorp – Huis ter Heide bij Zeist. In Meyers 
herinnering waren die jaren, tussen haar vijfde en tiende, een 
surrealistische periode, waarin niets leek op wat het was. De 
kleine Ruth en haar zusje vervormden de werkelijkheid van 
de oorlog met bombardementen en razzia’s tot een spannend 
avontuur. Met vier buurjongetjes struinden ze de omgeving 
af, deden wonderlijke spelletjes rond Huis ter Heide, met het 
betoverende Gezichtslaantje, waar je honderden meters naar 
links en naar rechts kijkt, veranderde in haar optiek in een oase. 
Een vergelijkbare oase vond ze later in het oude deel van het 
Beatrixpark, met zijn gevarieerde natuur, wateroppervlakten, 
prachtige oude bomen en intieme plekjes. 

Ruth Meyer verzamelde tal van choreografen en 
beeldend kunstenaars om zich heen, die vergelijkbare 
oorlogswerkelijkheden delen; weliswaar in verschillende landen 
en verschillende perioden. De film beoogt een uur te duren 
en speelt zich af gedurende een lange dag in het park - van 
het vroege, allereerste ochtendgloren tot rond middernacht 
de duisternis intreedt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
Vrienden van het Beatrixpark en andere belangstellenden op de 
filmdagen van scène naar scène mee zouden kunnen wandelen, 
maar dat idee heeft men laten varen. 

En nu?
Zoals gezegd, op 12 september is een dansscène opgenomen 
in en om twee bomen. Daarin waren glazen druppels van de 

Filmproject Beatrixpark
Anne-Mariken Raukema

fiLmProject

glas- en kristalkunstenares Jelena Popadic gehangen; zij deed 
haar opleiding aan de Rietveld Academie, op steenworpafstand 
van het park. Rafael Zielinski tekende voor de choreografie. 
In oktober volgde de opname van een scene met een tijdelijk 
kunstwerk van Maze de Boer met zes dansende kinderen in 
een choreografie van Michael Schumacher, en een scene met 
drijvende objecten van Merijn Bolink. 

Volgens plan is de film - inclusief montage - begin april 2019 
klaar. Dan gaat laat in het voorjaar of vroeg in het najaar de 
film in première. Dit is afhankelijk van het festival dat wordt 
aangezocht. Volgend jaar najaar wordt de film uitgezonden 
binnen 2Doc....
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C�O�LU�M�N

H
et Beatrixpark is een mooi, romantisch park,
daar vertel ik niets nieuws mee. En op deze
middag, die voelt als de laatste zondagmid-
dag van een langgerekte zomer, ligt het gras-
veld er weids, melancholisch bij. Ik zit op een
bankje en moet kijken naar een jong stel, een

kinderwagen, een kind. De moeder zit schrijlings in het gras,
klapt in haar handen terwijl haar zoon, een dreumes, een
soort van wiegt op kromme beentjes. De vader, type stoer
met achterstevoren pet, leest iets. Ik kan niet horen wat ze
zeggen, of zingen, de contouren zeggen mij genoeg. De con-
touren zingen.

De oktoberzon trekt lange banen door het park en het ge-
zinnetje laaft zich aan de warme wind, nu het nog kan. Dreu-
mes valt, moeder heft haar armen van ááááh! Vader kijkt op,
leest verder. Niets aan de hand natuurlijk. Of juist wel: een
vrouw op een andere bank zit eveneens te kijken naar het ta-
bleau vivant van kinderwagen met ouders, alsof de aanblik
haar gevangen houdt.

Pril geluk, daar gaat niets boven.

J e kan cynisch zijn en zeggen: geniet nu maar, straks piep
je wel anders. Meer dan een op de drie huwelijken
strandt. Zeker in Amsterdam, hof van alleenstaanden.

Een kwart miljoen eenpersoonshuishoudens telt de stad nu
al en naar verwachting zal dat de komende jaren verder
groeien. Ook stijgt het percentage echtscheidingen almaar
door. Meest opgegeven oorzaak: botsende karakters. Mis-
schien stemt juist dat het beeld van dreumes met ouders
weemoedig: hier botst niets. Een kreetje van de moeder stijgt
uit boven het ruisend verkeer, boven de vogels in het park –
een mooi kreetje dat aangeeft hoe eenvoudig het leven zijn
kan.

De vrouw op de andere bank vergeet dat ze aan het lezen
was; haar tablet ligt verweesd op haar schoot.

Hoeveel jonge gezinnen zijn hier gelukkig geweest? In de
tachtigjarige geschiedenis van het Beatrixpark moeten dat er
tallozen zijn geweest. Ze zullen niet de laatsten zijn. Maar
toch. Achter het groen – hier en daar al geel – doemen de gla-
zen reuzen op, de kantoren van de Zuidas die alles anders
zullen maken. Na de ondert unneling van de Ringweg Zuid zal
het park groter worden, alles zal groter worden, en wat fijn
dus dat hier alles klein is. De stad atomiseert maar de ouders
en het kind zijn één, verbonden in hun zelfgesponnen cocon
van hoop.

Het loopt tegen zessen. Avondfrisheid ritselt door de strui-
ken als de man in zijn driekwartbroek en de vrouw in haar
bleke jeans de speeltjes opruimen. Jochie wil niet in de wa-
gen. Moeder tilt hem op. Vader duwt de lege wagen door het
gras, dat al zachtjes begint te glimmen. Niemand zegt iets, in
stille harmonie loopt het gezinnetje naar de klinkers, en ver-
dwijnt. Hoe akelig leeg en koud nu het gras.

Ik kijk opzij, de vrouw op de andere bank is weg. Ze wilde
het vertrek niet aanzien, natuurlijk. Zo’n vrouw is ook maar
een mens.

Pril geluk, daar
gaat niets boven

Auke�Kok�is�schrijver�en�journalist.

Auke Kok

Achter het groen – hier en daar al geel –
doemen de glazen reuzen op, de kantoren
van de Zuidas die alles anders zullen maken

2

C o lu m n
Auke Kok

Je kan cynisch
zijn en zeggen:
geniet nu maar,

straks piep je
wel anders

Bron: NRC Handelsblad, 27/28 oktober 2018

nrc
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ANBI

De Vereniging Vrienden van het Beatrixpark is een zogeheten 
ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De vereniging heeft deze status omdat ze de belangen van de 
vrienden van het Beatrixpark behartigt, bijvoorbeeld door ieder 
kwartaal te overleggen met de afdeling Groen van de gemeente 
over het onderhoud van het park, door regelmatig overleg met 
de Zuidas, bijvoorbeeld over plannen voor de ondertunneling 
van de A10 en de uitbreiding van de bebouwing rond het park, 
en door overleg met de gemeente over vergunningen en door het 
in de gaten houden van alle gemeentelijke publicaties daarover. 
Dit om ook alle vrienden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen rond het park.

Mocht u de vereniging, naast de gewone contributie, een groter 
bedrag willen schenken, dan zijn uw bijdragen en schenkingen 
aftrekbaar voor de belasting en wij hoeven door onze ANBI 
status geen belasting te betalen over uw gift.

Geven kan op een aantal manieren:

Eenmalig geven zonder overeenkomst
U stort uw bijdrage op onze rekening en bij het invullen van uw 
belastingpapieren vult u uw schenking in, waarna die als aftrek 
kan worden opgevoerd bij uw inkomstenbelasting. U moet dan 
in totaal wel minimaal 1% en maximaal 10% van uw inkomen 
aan een of meerdere Anbi-doelen schenken. U kunt dus ook 
giften aan meerdere goede doelen combineren.

Periodiek schenken met een schenkingsovereenkomst
Wanneer u ons structureel wilt steunen, kunt u ook kiezen 
voor een periodieke schenking. Dat betekent gedurende 
een vastgesteld aantal jaren (met een minimum van 5 jaar) 
ieder jaar een vastgesteld bedrag overmaken. Dit kan via een 
schenkingsovereenkomst, die u aangaat met de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark, onderhands, dus zonder 
tussenkomst van een notaris. Dat gaat als volgt:
1. Download het formulier “overeenkomst periodieke gift 

in geld” bij www.belastingdienst.nl. (1 exemplaar voor 
de schenker en 1 exemplaar voor de ontvanger plus een 
toelichting. 

2. Vul bij beide exemplaren de punten 1, 2, 3, 5 en 6 in en 
onderteken bij punt 5 en 6.

3. Stuur de twee exemplaren van het formulier per post 
naar Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Herman 
Gorterstraat 27, 1077 WE Amsterdam.

4. Wij zorgen dat punt 4 en 7 worden ingevuld en 
ondertekenen eveneens beide formulieren.

5. Wij sturen u het exemplaar voor de schenker terug. Dit 
moet u bewaren om eventueel aan de belasting te kunnen 
tonen. Wij bewaren het andere exemplaar voor onze 
administratie.

6. Wij sturen u jaarlijks een acceptgiro of een nota om u te 
herinneren aan de betaling.

7. Bij uw belastingaangifte kunt u uw periodieke schenking 
opvoeren als aftrekpost.

 
U kiest zelf op welk moment de overeenkomst ingaat (vraag 
2b). De ingangsdatum van de overeenkomst bepaalt vanaf welk 
jaar u belastingvoordeel heeft. Door deze overeenkomst en door 
onze ANBI status krijgt u in de regel bijna de helft van uw 
schenking terug van de belastingdienst. Helaas zijn er plannen 
om de aftrekbaarheid van dit soort schenkingen te beperken, 
maar zover is het nu nog niet. Bij een periodieke schenking geldt 
geen drempel of maximum bedrag. Met de schenkcalculator van 
www.schenken.nl kunt u precies uitrekenen welk bedrag u van 
de belastingdienst terugkrijgt.

Nalaten
U kunt de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark ook 
opnemen in uw testament, waarbij u vastlegt dat de Vereniging 
na uw overlijden een bepaald bedrag ontvangt. Door de ANBI 
status hoeft de vereniging geen erfbelasting te betalen. De 
Vereniging in uw testament opnemen is eenvoudig te realiseren. 
Iedere notaris zal u daarbij graag van dienst zijn.

Een voorbeeld van zo’n legaat is dat van mevrouw Rosenthal, 
die destijds een groot bedrag schonk, waarmee de bank bij de 
ingang van de Dopperkade is bekostigd, en waarmee verder de 
solide financiële basis voor de vereniging in al die jaren daarna 
werd gelegd. 

anBi



20 NIEUWSBRIEF: 37e JAARGANG, NAJAAR 2018VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Vriend worden

U kunt ook een mailtje sturen naar vrienden@beatrixpark.amsterdam. 
U krijgt dan een bevestigings-bericht van ons en informatie over het overmaken van de jaarlijkse bijdrage.

Stuur dit strookje naar het secretariaat: Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam.

JA! Ik word VrIend(In) VAn het BeAtrIxpArk

naam

adres postcode & woonplaats

telefoonnummer handtekening

(Hr/Mw)

WWW.VRIENDENBEATRIXPARk.NL

e-mail adres

stuur mij elektronische nieuwsberichten neeja

vriend worden

De vereniging is opgericht in 1981om het park tegen uitbreidingen van de omliggende bebouwing te beschermen en goed beheer 
en onderhoud te stimuleren.

Anno 2015 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke Monumentenstatus 
van het oude gedeelte; de coördinatie van de vrijwilligers in de Artsenijhof; het geven van voorlichting via gedrukte Nieuwsbrieven, 
elektronische nieuwsberichten en de website; het voortdurend overleggen met locale en gemeentelijke bestuurders van stadsdeel en 
Zuidas.  De vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft op dit moment zo’n 1000 leden.

Het Beatrixpark is een kostbaar stukje 
groen in de stad, op een kostbare plek in 
Amsterdam Zuid. De vereniging kan alle 
steun gebruiken bij onze inzet voor het 
behoud van het park. U kunt veel doen 
(in het bestuur), als vrijwilliger in de 
Arsenijhof werken of Vriend of Vriendin 
worden en blijven, zodat onze stem een 
groter gewicht in de schaal legt. 

Bent u al Vriend en kent u iemand in uw 
omgeving die ook enthousiast is over het 
Beatrixpark, geef hem of haar dan de tip 
dat Vriend(in) worden al kan vanaf 5 euro 
per jaar!

U kunt onderstaand strookje doorgeven, 
maar aanmelding via de site is natuurlijk 
ook mogelijk: www.vriendenbeatrixpark.nl

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark


