
Welkom nieuwe leden!
Bent u in de afgelopen periode lid geworden? Hartelijk welkom! Als u  
mensen spreekt die blij zijn met Park Frankendael: vraag ze lid te worden.  
Hoe meer vrienden, hoe beter we ons kunnen inzetten voor een mooi, 
goed beheerd Frankendael, nu en straks.

 

 

Agenda 2015

Zaterdag 26 september
Officiële heropening Oosterpark 
tussen 10.30 en 18.00 uur. 
www.vriendenvanhetoosterpark.nl

Zondag 27 september
Pure Markt 

Zondag 27 september:
Vrienden van Frankendael. 
Locatie: kraam aan de  
Lindenlaan op de Pure Markt 

 
Zie programma op pagina 6

Woensdag 30 september: 
Gemeenteraad Amsterdam beslist 
over Agenda Groen

Zondag 25 oktober
Pure Markt

Dinsdag 3 november
Parkenoverleg Amsterdam

Zondag 29 november
Pure Markt

Zondag 20 december
Winter Pure Markt

Let op onze e-mail berichten, 
word vriend op         of kijk op 
www.vriendenvanfrankendael.nl
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Vereniging Vrienden van Frankendael

Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael 
september 2015

Beste vrienden van Frankendael,
Deze keer een uitvoerige nieuwsbrief met twee thema’s:
•  Het 25-jarig lustrum van onze vereniging, en veel verhalen van vrienden over 

het park (bijlage);
• De agenda van wat er in en rond het park speelt dit najaar. 

De vorige nieuwsbrief zeiden we het al: in september bestaat de Vrienden van 
Frankendael 25 jaar. Opgericht toen er sprake van was dat op de plaats van het 
park huizen zouden komen. De viering van een kwart eeuw Vrienden is een 
mooi moment om de rol, verleden en toekomst van de vereniging naar buiten te  
wbrengen en te verbinden met wat er nu speelt in de stad. Dat doen we tijdens de 
Pure Markt op zondag 27 september. 

Tot ziens in het park.

Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Sander Alkema, Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex de Lang,  
Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.
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De mooiste achtertuin van Oost

http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/
https://www.facebook.com/vrienden.vanfrankendael


Het Oosterpark is het afgelopen jaar 
ingrijpend verbouwd. In dit tussen-
jaar’ hebben er, zoals we in vorige 
nieuwsbrieven en berichten meldden,  
drie festivals die tot nu toe in het  
Oosterpark worden gehouden, voor 
deze keer in park Frankendael plaats-
gevonden. Een opera op filmdoek van 
het Holland Festival (juni), het Roots 
festival (juli), en de afsluiting van de 
intreeweek van de Universiteit van 
Amsterdam (augustus, zie foto) Voor 
alle duidelijkheid, deze festivals zijn 
volgens afspraak met de Bestuurs-
commissie Oost éénmalig naar park  
Frankendael gekomen. 

De vrienden hebben vooraf zo goed 
mogelijk afspraken gemaakt met de 
gemeente en met de festival organisa-
toren. We willen met de gemeente de 
gang van zaken evalueren, en nemen 
daarbij graag uw ervaringen mee. 

Laat ons horen (mail of bellen) 
wat u ervan vond/wat u erover 
kwijt wilt. Nota bene: de gemeente 
laat overigens ook zelf een enquete 
houden onder buurtbewoners rondom 
het park over de ervaringen van de af-
gelopen maanden.
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Het Parkenoverleg Amsterdam, waar 
wij als vereniging bij aangesloten 
zijn, is de afgelopen tijd vooral actief 
geweest met de ‘Agenda Groen’ van  
Burgemeester en Wethouders (B&W) 
van de centrale stad. Deze ‘agenda’ 
doet goede voorstellen voor groen in 
de stad, biodiversiteit en klimaatbe-
stendigheid. Maar B&W willen ook dat 
de Amsterdamse parken meer worden 
ingericht voor het opvangen van de 
drukte in de stad. Dat wil zeggen: in-
tensiever gebruik, en (nog) meer grote 
evenementen en festivals. Door in te 

spreken bij de commissies van de cen-
trale stad en door gesprekken te voe-
ren met wethouder Choho en diverse 
raadsleden vragen de gezamenlijke 
parken, samen met veel natuurorgani-
saties, de gemeente om zorgvuldig om 
te gaan met de parken en het groen. Op 

30 september stelt de gemeenteraad de 
Agenda Groen vast. Op deze link kunt 
u lezen wat er besproken en besloten 
wordt: https://www.amsterdam.nl/ge-
meente/gemeenteraad/ 

De Agenda Groen geeft de plannen 
voor het beleid op groen in de ko-
mende jaren weer. Begin volgend jaar 
komt er een volgende nota uit, speci-
fiek over ‘evenementen in Amsterdam’.  
Het parkenoverleg zal ook deze nota 
actief en kritisch volgen en waar nodig 
inspreken.

Ontwikkelingen
Festivals vanuit Oosterpark naar Frankendael

Voortgang stedelijk Parkenoverleg

https://sites.google.com/site/parkenoverleg/groenmanifest
https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/
https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/
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In het park
Filmopnamen Dick Maas in het park

De waterpomp die  
niet/wel werkt

Begin 2015 hoorden wij van het  
stadsdeel dat er filmopnamen gemaakt 
zouden worden in het park. Helaas 
hebben we daarna niets meer verno-
men. Daags voor Hemelvaart kwamen 
wij erachter dat het dan plaats zou 
vinden, gedurende twee nachten, in 
het oude deel van het park (waar de 
mooie en bijzondere bomen staan, het 
‘Springerbos’, en ook in de buurt van 
de reigernesten). Dit was tegen het ad-

vies van een ecoloog; immers broed-
seizoen. Het stadsdeel heeft evengoed 
vergunning toegekend. In juni heeft de 
filmploeg wederom twee nachten dat 
deel van het park gebruikt. Wij vinden 
dat de gemeente de Flora - en faunawet 
dient te respecteren, en dat het park 
geen drukke filmlocatie moet worden. 
Zie voor de film: http://www.nu.nl/
film/3954504/dick-maas-maakt-nieu-
we-film-prooi-in-april.html

Follies in Frankendael

Zoals u vast gezien heeft: het park 
heeft een buitententoonstelling met 
hedendaagse ‘follies’: merkwaardige 
gebouwtjes, zoals die in de negen-
tiende eeuw verrezen in de tuinen 
van de Europese adel. In de in eerste 
instantie dwaas aandoende bouw-
seltjes zetten aan tot nadenken en  
reflectie op het menselijk bestaan. 
Deze tentoonstelling ‘Een dwaze 
zomer op Frankendael’ was een  
initiatief van Huize Frankendael. De 
merkwaardige constructies staan (en 
hangen!) er nog tot 6 november.

Dit voorjaar heeft ons nieuwe bewoners  
gebracht: vier jonge ooievaars en jonge 
ijsvogels, gesignaleerd in vier ijsvogel-
nesten! Ooievaars en ijsvogels zijn be-

schermde vogels. We zijn blij met hun 
nieuwe kroost. Zie verder over de ijs-
vogels: https://www.ivn.nl/afdeling/
amsterdam/blog/blauwe-schittering 

Frankendael’s nieuwe bewoners

Tussen de scoutinggebouwtjes en 
de wilgenspeeltuin staat een water-
pomp. Heerlijk voor kinderen op een 
warme zomerdag. Alleen: de pomp is 
meermalen kapot gegaan en steeds  
hebben wij het staddeel gevraagd deze  
te repareren. In de praktijk staat de 
pomp veel langer droog dan dat hij 
werkt. 
Afgelopen zomer was hij helaas ook 
weer buiten werking Het schijnt dat 
de techniek (onder de grond) voor  
normaal en betrouwbaar functioneren 
te ingewikkeld is. De Vrienden zullen 
er bij het stadsdeel achteraan blijven 
zitten. Foto’s: Karel Buitenkamp 

http://www.nu.nl/film/3954504/dick-maas-maakt-nieuwe-film-prooi-in-april.html
http://www.nu.nl/film/3954504/dick-maas-maakt-nieuwe-film-prooi-in-april.html
http://www.nu.nl/film/3954504/dick-maas-maakt-nieuwe-film-prooi-in-april.html
schittering
schittering
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U hebt ze vast wel eens gezien: de  
bijenkasten op het smalle eiland  
tegenover De Kas, langs de  
Kamerlingh Onnesweg. Ze zijn van  
Fero Hartzuiker, hobby-imker uit  
Durgerdam. Op de ledenvergadering in 
maart dit jaar vertelde Fero over ‘zijn’ 
bijen. Hij deed dit aan de hand van  
spullen die hij had meegenomen: een 
kleine bijenkast, ramen met en zon-
der bijenraten er in, verschillende 
instrumenten, en de pijp waarmee  
imkers de bijen ‘suf’ maken, zodat 
ze niet steken. Aan speciale pak-
ken doet Fero niet; hij is na meer 
dan 500 beten zo goed als ongevoe-
lig geworden voor een bijenbeet, en  
bovendien bijten de bijen niet zo snel 
als je maar kalm en voorzichtig met  
ze omgaat. 

Fero vertelde ook dat er in ver- 
schillende andere Amsterdamse  
parken bijenhouders actief zijn. Met  
een bijzondere opbrengst: vele tien- 

De imker van Frankendael

Waarschijnlijk kent u de hermitage, 
het ruïne-achtig huisje op het eiland 
midden in het park. De hermitage is 
steeds meer een object geworden voor 
kladderaars en vandalen, die, wel of 
niet met kunstzinnige bedoelingen, 
het huisje bewerken. We hebben ge-
sproken met mensen met kennis van 
het weghalen en voorkomen van graf-
fiti. Het blijkt een lastige opgave om 
dit gedrag te voorkomen. (onbegrijpe-
lijk argument; kun je ook omdraaien). 

De brug weghalen bij het eiland is een 
optie. Dan is het eiland ook afgesloten 
voor kinderen en wandelaars. 

Onze vraag aan de leden is  
om na te denken of die optie, 
‘brug weghalen’ wenselijk is. 

Mail of bel ons hierover! 

We kunnen dit aan het stadsdeel  
voorstellen.

De hermitage en de vandalisten

Met een bestuur van zes leden 
kunnen we veel, maar lang niet 
alles wat we zouden willen. 
We horen graag van leden die 
tijd en/of ervaring hebben met 
- bijvoorbeeld - ecologisch be-
heer en groenonderhoud, met 
het bijhouden of uitbreiden van 
een website, met het ordenen 
van een verenigingsarchief, 
met gemeentepolitiek, of met 
ledenadministratie. Mail of 
bel ons! 

tallen potjes honing, in dit geval:  
Frankendaelhoning. Als dank van de  
Vrienden is Fero naar huis gegaan met 
twee flessen bijenwijn. Dat wil zeggen:  
wijn waarvan een deel van de op-
brengst bestemd is voor de bescher-
ming van onze bijen.

Let op: de Vrienden hebben  
beslag weten te leggen op een  
flinke hoeveelheid potjes met 
honing uit park Frankendael.  
Op 27 september geven we ze 
weg, bij onze feestkraam, aan 
onze leden én aan nieuwe leden. 

WIE 
HELPT 
EEN 
HANDJE?
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Bezoek aan de Beemster

Op een mooie zaterdag, 29 augustus, 
trokken 13 leden van de Vrienden van 
Frankendael naar de Beemster. Aan-
leiding was de uitnodiging van Gert 
Jan Hageman, de eigenaar van restau-
rant De Kas, om eens te komen kijken 
op zijn kwekerij in de Beemster. De 
kwekerij waar iedere ochtend groente, 
kruiden en fruit geoogst worden die 
diezelfde dag in De Kas worden ver-
werkt en opgediend.

Jacqueline Rijken had vooraf de 
Beemster verkend en er een interes-
sante excursie van gemaakt. De vrien-
den maakten kennis met (de buiten-
kant van) een moderne fabriek van 
traditionele Beemster kaas en met de 
voormalige burgemeesterswoning, die  
nu bezoekerscentrum is. Een vrijwil-
ligster met veel kennis van zaken 
vertelde het verhaal van de inpolde-
ring door Leeghwater, en van wat er 
in de eeuwen daarna gebeurde. Rijke 
Amsterdammers zetten er mooie bui-
tenplaatsen neer. Een multimediale 
presentatie deed het verhaal nog eens 
over, met speciale effecten. Na een 
lekker broodje aan het kruispunt (de 
plaats Middenbeemster is eigenlijk 
een wat uit de hand gelopen kruispunt 
van lijnrechte polderwegen) viel ook 
nog het Agrarisch museum te bewon-

deren (ook weer met een vrijwilliger 
die op alle vragen antwoord had), én 
het museum van Betje Wolff. 

Het hoogtepunt was uiteraard het be-
zoek aan Gert Jan Hageman. Hij ver-
telde over zijn levensloop: van keuken-
hulp tot chefkok met een Michelinster 
tot kweker. Hij is en blijft de uitbater/
eigenaar van De Kas, maar zijn voldoe-
ning haalt hij nu vooral uit de kweke-

rij. Hageman teelt alles zo natuurlijk 
mogelijk, hoe lastig dat soms ook is 
(“Last van plagen? Er zijn er wel twee-
honderd!”), en is steeds op zoek naar 
nieuwe variëteiten: “Niets zo heerlijk 
als in de frisheid van de ochtend op de 
kweekbedden bezig te zijn”.

Voor de deelnemers een zeer geslaagd 
uitstapje, wellicht voor herhaling vat-
baar.

Mededelingen en verzoeken

Gestopt met incasso 
Met ingang van dit jaar maken we voor de contributiebeta-
ling geen gebruik meer van de automatische incasso. Alle 
bankrekeningnummers zijn geschikt gemaakt voor het doen 
van Europese overboekingen (voor de liefhebbers: IBAN en 
SEPA). Daar zat helaas ook een fikse verandering aan vast 
van het systeem voor de automatische incasso, plus extra 
kosten. Teveel rompslomp voor een eenvoudige administra-
tie als de onze. Alle leden met een incassomachtiging zijn 
door ons geïnformeerd. 

Afscheid van niet betalende leden
Volgens afspraak met de ledenvergadering hebben we alle 
Vrienden die langer dan twee jaar geen contributie betaal-
den gevraagd of ze het lidmaatschap wilden voortzetten. Als 
gevolg van deze actie hebben we van nogal wat leden leden 

afscheid genomen, met dank voor de tijd dat ze ons met hun 
lidmaatschap steunden. Gelukkig zijn er ook nieuwe leden. 
Het totale ledental staat nu op ca. 220. 

Contributie
De meeste leden zijn helemaal bij met de betaling van de 
contributie. Enkelen van u treffen bij deze nieuwsbrief het 
verzoek aan hier alsnog voor te zorgen. Wilt u af van de jaar-
lijkse betalingsherinnering, dan kunt u natuurlijk zelf een 
periodieke overschrijving regelen. Dat is voor u handig en 
voor ons.
Omdat we er als vereniging steeds in slagen een financiële 
buffer te hebben, kunnen we al jaren de contributie laag 
houden: minimaal € 8,50 per jaar. Met ingang van dit jaar 
kennen we ook het partnerlidmaatschap: minimaal € 14,00, 
voor twee leden op één adres.
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We vroegen u als lid om uw eigen verhaal over park  
Frankendael met ons te delen. We kregen tien mooie verha-
len, heel verschillend, en ook nog een prachtige tekening.  
Herinneringen van de eigen jeugd, wandelen met de klein-
dochter, gedicht of tekening, of terugdenken aan wat er  
allemaal verzet is om de vereniging en vooral om het park 
voor elkaar te krijgen. En natuurlijk duikt ook Elgar Vos 
regelmatig op. Elgar (1948-2011) stond aan de wieg van de 

Vrienden van Frankendael, en was er ruim twintig jaar de 
drijvende kracht van. 

Alle schrijvers en tekenaars willen we hartelijk bedanken!  
We hebben hier en daar een (tik)foutje hersteld of een verhaal  
heel beperkt ingkort, maar verder… lees en geniet! 
Alle teksten worden binnenkort ook op onze website  
geplaatst.

Bestuur: 
Henk van Leeuwen,
voorzitter
Harry Arts,
penningmeester
Sander Alkema
Marion van der Bliek
Lex de Lang
Jacqueline Rijken

vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael.nl

Telefoon: 
06 337 611 03 of 06 247 232 35

Rekening: NL96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden 
van Frankendael

Op zondag 27 september staan de 
Vrienden met een feestkraam in  
het park, tijdens de Pure Markt. 
Naast felicitaties geven en krijgen, 
is er steeds wat te doen: rond-
leidingen, muziek, een feestrede 
en een presentje voor leden die 
langskomen en nieuwe leden!
 
We nodigen jullie van harte  

uit bij onze kraam aan de  
Lindenlaan op 27 september. 

Hele dag  Felicitaties, informatie en gesprekken bij de  
kraam, attenties voor leden

13.00 uur   Rondleiding 1: natuurwandeling in het park  
met ecoloog Geert Timmermans 

14.00 uur Muzikale verrassing (1)

14.45 uur Muzikale verassing (2)

15.00 uur  Feestrede en aansnijden verjaarstaart 

15.30 uur  Rondleiding 2: Over opgroeien in het park,  
met Bas van Vliet, een van de laatste bewoners  
van Huize Frankendael. 

 
 De rondleidingen duren ongeveer 45 minuten. 
 Er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. 
 Aanmelding aan de kraam. 

Opgericht 1990

Feest 25 jaar Vrienden van Frankendael

Programma 27 september

Verhalen van de mooiste achtertuin van Oost

  Lees de ‘Verhalen van de mooiste achtertuin’ op de volgende pagina of klik hier  

Vereniging Vrienden van Frankendael



Toen Frankendael nog een portier had

Het huidige park was vroeger (zo rond 1985) een stadskwekerij.  

Daar mochten burgers ook wel in. Bij de ingang ter hoogte van de  

huidige brug aan de Kamerlingh Onneslaan zat een vriendelijke  

portier in uniform van de Gemeente Amsterdam. Het hek ging  

’s avonds om 6 uur dicht. Wandelen in de kwekerij met kleine  

kinderen was een groot plezier. Er waren altijd mensen aan het werk,  

schoffelen, graven, planten, stekken enzovoorts. We konden er mooie 

lange wandelingen maken, helemaal achterlangs waar nu de  

schooltuinen nog zijn. Daar was het prachtig en ook doodstil.  

Dat er mensen aan het werk waren was prettig. Het gaf de kwekerij 

een levendig karakter. We mochten niet overal komen, er waren ook 

plekken waar apparaten stonden. Voor kinderen gelden natuurlijk 

geen grenzen. Ernaast was tuincentrum Van Vliet en Wielinga  

(nu Intratuin), ook alweer een bijzonder wereld voor kleine kinderen. 

En natuurlijk niet te vergeten de heemtuin!

Vanaf de Kamerlingh Onneslaan was er ook een stil weggetje naar de 

scouting. Bijna niemand wist het, maar aan dat weggetje stonden  

fantastische struiken met veel bramen. Nieuwe Nederlanders  

kwamen er ook achter, er werd door iedereen volop geplukt! Heerlijk.

Wij waren niet zo blij met de ingrepen die tot het park leidden zoals 

het nu is. Voor ons verdwenen veel vertrouwde en een beetje geheime 

plekjes. Onze oase in de stad werd opengegooid. Niet elke  

verandering is een verbetering, vonden we. Nu is het een andere 

wereld. Geweldig hoe mensen van overal op mooie dagen in het park 

neerstrijken. De leuke markt op de laatste zondag van de maand!  

Zo’n park is een uitkomst in de stad. Ook al is het een beetje teveel 

“bedacht”. 

Gerhard Smid

Frankendael en Linnaeus

In 1988 gaf ik mijn eerste lessen op de 

voormalige stadskwekerij. Een aparte  

kas en een klein lapje grond gebruikte wij 

voor onze praktijklessen. Als ik de hele 

dag op Frankendael werkte dronk  

ik koffie bij Tante Bep. Tante Bep  

schonk altijd met een stralende glimlach 

haar koffie voor de gemeenteambtenaren.

Later zocht ik in het Gemeentearchief naar 

informatie over de Lagere Tuinbouwschool 

Linnaeus. Op de zolder van Huize  

Frankendael sliepen de eerste leerlingen 

van de school. Ook kwamen er Koninklijke 

handtekeningen tevoorschijn. Verschillende 

generaties van onze Koninklijke  

Familie bezochten de Lagere Tuinbouw-

school Linnaeus in Park Frankendael.  

De directeur Leon Admiraal van het  

Wellant College Linnaeus heeft nog enkele 

exemplaren van het jubileumboekje  

van de school. Bij de renovatie verdwenen  

de oorspronkelijke kassen en de 

praktijkruimte van de school. Maar de  

nostalgische herinneringen aan zelf  

gekweekte druiven en komkommers 

blijven.

Nu wandel ik regelmatig door het nieuwe 

park. Soms word ik dan begroet door  

oud-leerlingen. Maar steeds geniet ik van 

de oude en nieuwe elementen van het park.

Rob Alberts (oud-docent Lagere  

Tuinbouwschool Linnaeus)

De mooiste achtertuin van...



Van 1996 tot 2007 nam ik deel aan de Begeleidingsgroep voor de 

renovatie van het park en ik bewaar er leuke herinneringen aan.  

In de groep werkten groepen burgers op gelijke voet samen met 

ambtenaren aan de voorbereiding van de renovatie tot en met de 

uitvoering. Burgers hadden hier echte invloed. Ze konden  

ambtenaren die ze te laks vonden stevig aan hun jasje trekken en  

als dat nodig was wethouder Sertons erbij halen als een actiepunt 

niet goed was uitgevoerd. In de groep werd fel gediscussieerd en 

gekissebist.

Iedereen zat er wel namens een bepaalde achterban en zelfs  

zonder achterban kon je al invloed uitoefenen. De Vrienden waren  

natuurlijk ruim vertegenwoordigd met Jan Hagendoorn en  

Elgar Vos. Zelf zat ik er namens Buurtbeheeer Middenmeer  

en erfgoedvereniging Heemschut. Destijds had schrijver Nescio  

als Heemschut-activist al voor elkaar gekregen, dat het fietspad 

langs het park aan de Middenweg z’n slingerende vorm kon  

behouden zonder bomenkap. Ik verzette me met anderen toen  

opnieuw de liniaal ter hand dreigde te worden genomen.

De groep was tot in 2004 nog voor uitplaatsing van scouting  

zodat er een mooi moeras en speelbos zouden kunnen komen  

tussen brede slingerlaan en de volkstuinen. Scouting bleef, het 

moeras is er niet gekomen en het speelbos maar ten dele. Ambtelijk 

voorzitter Ferry Theunisse zei nog in 2004, dat de mooie  

toegangspoort aan de Nobelweg er niet kon komen. Geen geld. 

Dankzij de pressie van de groep kwam die er toch en zo ging het  

met veel dingen. Behalve dan dat de ophaalbrug nooit als zodanig  

is gaan functioneren. Elgar hamerde er voortdurend op maar  

het mocht niet baten. Een nieuw actiepunt? Dat hek dat nu op die 

brug is gezet is toch een monstrum? En Elgar zou alsnog z’n zin 

kunnen krijgen.

Jaap Kamerling

Schoolvoorbeeld van burgerparticipatieWie had dat ooit gedacht? 

Bijna dagelijks kom ik in Frankendael; 

joggend om de conditie op peil te houden, 

’s avonds voor een frisse neus, in de  

speeltuin met kleindochter Victoria (ook 

lid van de vrienden)en natuurlijk bij de 

Pure Markt. Zondagsochtends is het een 

oase van rust op andere dagen lekker 

levendig. 

Ik herinner me dat de Stadskwekerij in 

Frankendael zat. Ze kweekten oudere, 

grote bomen, geen dunne staken maar 

een stevige boom. Financieel was dat niet 

haalbaar en geen overheidstaak.  

De plantenwinkel in de oude kas viel bijna 

uit elkaar. De eerste stadsdeelraad  

Watergraafsmeer was net gekozen en één 

van de grote fracties opperde van het Park 

een woningbouwlocatie te maken.  

Ik was onthutst maar het signaal was 

duidelijk: als we dit bijzondere stuk stad 

groen willen houden dan moet er een goed 

plan op tafel komen. De Vrienden van  

Frankendael hebben daar een cruciale rol 

in gespeeld, er veel tijd en energie  

ingestoken. Elgar Vos was de grote motor, 

was het zonder hem gelukt? 

Het is een feest dat het Park zo succesvol 

is, met de ooievaar als cadeautje.  

Hulde aan de vrienden die zoveel jaren 

voor het park hebben gestreden en net als 

ik ontzettend genieten van het succes. 

Antoinette Tanja

De mooiste achtertuin van...



Buren

Tegenover de Hogeweg stond aan de Middenweg een 

postkantoor. Daar woonden wij (moeder en vier zoons) 

boven. Nu loopt de brede Kamerlingh Onneslaan er 

dwars doorheen.

Op warme dagen waren we veel op het platdak-gedeelte 

te vinden, bij de schoorsteen. In de nazomer lag het 

platdak vol met kastanjes van een grote (paarde)kastanje. 

We konden over de telefooncentrale heen uitkijken over 

de hoge groene bomen van Frankendael. Daar ging je niet 

in. Er stond bij de poort een bord: VERBODEN  

TOEGANG art. 461. Kwajongens haalden er wel eens 

vogelnesten uit. Maar wij waren geen kwajongens. 

Op een dag zei moeder in de jaren 50: “Kijk, de reigers 

blijven nu ook al in de winter!”.

Toen het postkantoor allang met die boom en het boven-

huis was afgebroken, trouwde mijn jongste broer (ben 

zelf de allerjongste). Ik was een jaar of 20. Trouwfoto’s 

lieten ze maken door een professionele fotograaf binnen 

het park Frankendael. Het was voor het eerst dat ik er 

iets van zag. Een bruggetje! Een vijver!

Na een tragische gebeurtenis liep ik een paar jaar later op 

een donkere avond zomaar het park in. Dat kon dus. Ik 

zag de lindelaan. Het was aardedonker. En in het midden 

heel stil. Veel bomen. Wat prachtig.

Daarna liep ik vaker naar binnen. Er was een kleine 

warme tropenkas, met schildpadjes. Een bruggetje. Een 

vijver. Die vele bomen waren van de Stadskwekerij.  

Een boomkwekerij. Voor de stad. Op een meiregendag 

liep ik er weer eens in, ik was een beetje verdrietig.  

Er was helemaal niemand. Twee uur lang bleef ik maar in 

het park ronddolen zonder iemand te zien. Omdat er aan 

de buitenkant toen veel heesters stonden was er geen  

inkijk. Niemand zag mij die twee uren. En dat midden in  

de stad. Het bleef maar mild regenen. Het was heel mooi.

Amsterdam werd verdeeld in stadsdelen. Andere stads-

delen lieten zich ompraten door andere boomkwekerijen,  

in Brabant bijvoorbeeld, om daar hun bomen te kopen. 

De Stadskwekerij ging failliet. Het bestuur van de  

stadsdeelraad Watergraafsmeer (waar ik zelf ook in zat) 

overwoog er villa’s neer te zetten. De Stadskwekerij  

immers was een bedrijf en dan gaat dat makkelijker.  

Met drie kompanen staken we daar een stokje voor.  

We richtten de vereniging Vrienden van Frankendael op, 

ik werd tot voorzitter gebombardeerd. 

Ons grootste succes was, dat in het structuurplan  

Amsterdam, waarin alle bestemmingen globaal worden 

aangegeven binnen de stad, het gebied Frankendael van 

een zachtgroene kleur een hardgroene kleur kreeg.  

We hadden ons doel bereikt. U kunt daar iedere dag van 

genieten.

De 100e geboortedag van vader herdachten we als vier 

broers in het pas geopende restaurant De Kas in die 

tropenkas, en dus vlakbij ons oude huis. Zijn foto stond 

op tafel.

Intussen ben ik vrij man. Soms doe ik mee met  

bomenknotten. Of met een schoonmaakactie. 

Loop regelmatig even het park in. Bijvoorbeeld om al  

die follies te bekijken die er nu staan. 

Volgend jaar zal ik drie middagexcursies voor de  

historische Vereniging Ons Amsterdam door het park 

leiden. Zo blijft een mens bezig.

Laten we een glas champagne drinken op de toekomst 

van het park.

Jan Dijk (oud-voorzitter)
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Godin Ceres

Ik kom graag in Frankendael en ik dan 

loop ik vaak langs de beelden

bij het huis. Ze staan er al langer dan wij 

leven en ze hebben de wereld en het park 

zien veranderen. Wat zouden ze zeggen als 

ze het konden vertellen? En wat vinden ze 

er van dat ze daar altijd zijn blijven staan? 

Die vragen inspireerden me om er een 

illustratie van te maken. Hieronder zie je 

godin Ceres met de korenschoof. 

Renate Siepel

Het park van mijn vader

“Ik heb geen kinderen, ik heb een park”, zei mijn vader toen ik tegen 

hem zei dat hij de laatste tijd wel erg veel tijd bij de Vrienden van  

Frankendael doorbracht. Ik was 14 en moest helemaal niets hebben 

van ‘het park van mijn vader’.

 

Het is 24 jaar later en een van de eerste warme dagen van het jaar.  

Met mijn dochter Victoria wandel ik door Frankendael. Ik kijk hoe  

mooi het park er bij ligt. Victoria rent naar de speeltuin, op borden zie 

ik de aankondiging voor de eerstvolgende Pure Markt. Was de Pure 

Markt in Frankendael ook zo een begrip geworden als het park niet zo 

mooi was geweest?  En was ik hier dan ook zo vaak gekomen, zo maar, 

voor een kleine wandeling, barbecue of verjaardag?

 

Ik kijk naar links en zie dat de zon richting jouw steen gaat met daarop 

een door jou geschreven gedicht. De steen die op geen andere plek kon 

liggen dan bij jouw park. Hier ga ik naar toe als ik je mis.  Hier stel ik 

je de vraag of Frankendael het park is geworden zoals jij dat 24 jaar  

geleden voor ogen had. En ondanks dat ik je antwoord niet hoor, ik 

nooit had gedacht het op mijn veertiende af te moeten leggen tegen een 

park, weet ik dat je mijn trots ziet op de momenten dat ik hier ben en 

samen met Victoria door Frankendael loop.

Eva Tanja
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De beste heide

Van Vliet was net verhuisd. Frankendael was twintig  

minuten lopen voor peuter voetjes. maar we gingen er  

dagelijks heen. Babyzus in de wandelwagen, voeten  

bordje mee voor grote zus als de terugweg toch te lang 

werd. Een dag zonder Frankendael kon Grote zus zich 

niet voorstellen. Maar we gingen een weekje weg. Bij oma 

kamperen op de grote stille heide. We plukten bosbessen 

en zagen vlinders een adder, hertjes en zwijntjes. Grote 

zus vond het prachtig. De heide was het mooist wat er 

was en de bosbessenheuvel er midden in was het mooist.

Terug in Oost gingen we toch maar weer naar  

Frankendael. Daar vlamde ridderzuring en schapen- 

zuring van blad tot zaad rood op in de kale stroken  

tussen de weesstruikjes van de verlaten kwekerij.  

Hardroze wilgenroosjes vloekten er prachtig bij.  

Wat afgezwakt door het weke roze van het perzikkruid. 

Bonaire ijzerhard wiegde er met plukjes paars op lange 

stelen naast allerlei kleuren distels, gele hegjes en rozen. 

Hommels zoemden van reuzenbalsemien tot reuzenbal-

semien. Grote zus bekeek alles zorgvuldig en beklom toen 

de zandheuvel. Daar stond ze in een lichtblauw vestje  

tussen wit mottenkruid, rode klaproos, tabaksplant, 

oranje slaapmutsjes en melkdistel.

Op het natte zandveld naast wat nu het gras naast de kas 

is schoten duizenden wilgjes op in een tapijtje van  

15 cm hoog. Hondjes en grote honden dolden er door 

heen. Kikkers sprongen weg. En wij hadden een appeltje 

mee genomen. “Kom je mamma op de heuvel naar de 

heide kijken?” Babyzus uit de wagen in de draagzak keek 

naar grote zus. “Zusje”, sprak Grote zus plechtig. “Oma’s 

heide is groot en ver en er zijn bomen om heen en wilde 

dieren. Maar onze heide is veel hoger en heel vrolijk  

gekleurd met tamme dieren kikkers in een babybos.  

En een heel oud bos met altijd bloemen en een kasteel 

(Huize Frankendael) dat bewaakt wordt door grijze  

ridders. Ze schreeuwen in de bomen en poepen op je 

hoofd. Weet je zusje... Wij hebben een allesheide.”  

En hup daar ging ze naar de heemtuin. Oh, wat een 

verdriet toen de heuvel verdween, de wilgjes op eens weg 

waren en er een haag om de kas kwam.  

Tranen toen kikkerslootjes een voor een verdwenen. 

Maar de kikkerpoel bleef. Toen babyzus al kon lopen 

kwam er een spannende brug naar de klimboom op het 

heremiet eiland. De mooiste klimboom van de wereld 

met voetsteuntjes van klimop. Uren speelden ze in de 

zandburcht onder het ooievaarsnest. Grote zus wilde haar 

zesde verjaardag het liefst op haar Frankendael vieren. 

Ze wist precies hoe en zo ging het ook: Indianen feest 

met zelf een tipi bouwen van stokken en lappen. 

Baby zus volgde haar voorbeeld. Zelf inmiddels ook grote 

zus want er was een derde zusje. Op haar feest stonden 

we door de hekken te gluren naar het water- en wilgen 

speeltuintje in wording. En genoten we van het bloemen-

zee pad tussen de schooltuinen en Klein Dantzig door. 

Een jaar later ontdekten ze de springbalsemien.

Uren zaten ze ’s winters stil om de waterral te  

fotograferen. Bewonderden ze de reuzen vetbol voor de 

halsband parkieten. Of ze zochten naar het parelgras en 

de boszegge uit de tuin van Opa die mamma ooit eens 

aan de tuinman gegeven had.

Het jongste zusje had een tipi feestje naast de wilgen-

bootjes. Nu zijn mijn dochters groter de oudste twee 

hebben huiswerk en we komen er minder vaak. Het park 

is voller, drukker, strakker net als ons huidige leven.  

De “beste heide’ is er al lang niet meer. Maar als we toch 

weer even in de buurt zijn, blijft de klimboom, het  

indianen bos met al zijn natuurschatten te boeiend om 

snel door heen of langs te fietsen.

Ze stappen af zetten de fiets neer en gaan min of meer stil 

op avontuur. Wie weet straks met hun eerste vriendje.

Jitske Hallema
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Hoe Frankendael...

Hoe beschermer van het park Elgar Vos je kon wijzen op de zichtlijnen;

Hoe heerlijk het hier vertoeven is op een kleedje op een zomerse dag;

Hoe Frans ‘t aandoet als we allemaal samenkomen op de Pure Markt;

Hoe de ooievaars klepperen terwijl je lekker een boek leest;

Hoe betoverend ’t licht als je in het donker langs de Kas fietst;

Hoe goed een koffie verkeerd of glas wijn in de tuin van Merkelbach;

Hoe verstopt de elfenbankjes tijdens die speurtocht door ’t park;

Hoe opgetogen met de vondsten van de herfstwandeling met de klas;

Hoe de zon schijnt en het ijs kraakt tijdens het schaatsen;

Hoe lente de wilgentakken in een vaas na een dag samen snoeien;

En ’t mooist van al, de herinneringen aan al het speelplezier hier:

hoe vaak onze kinderen vroegen: gaan we dan naar de Kiekeboehuisjes?

Saskia Hoogendoorn
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Gestrikt door Elgar 

Het is meer dan twintig jaar geleden dat  

ik op Koninginnedag in een kraampje van 

de Vrienden van Frankendael lid van de  

Vereniging gemaakt werd door Elgar Vos. 

Hij vond dat ik hem moest helpen een 

mooi park te realiseren op het terrein van 

de voormalige stadskwekerij. Omdat ik bij 

de Gemeente werkte en het nodige wist 

van hoe ideeën gerealiseerd konden  

worden vond hij mij een mooie aanvulling  

op zijn meer activistische en creatieve 

manier van werken. Ik vond het leuk als 

buurtbewoner een bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van dat park en kwam al snel 

in het bestuur van de Vrienden en in de 

begeleidingsgroep van het park. 

Vele zondagmiddagen kwam Elgar bij me 

langs om samen de plannen en de  

strategie te bespreken. Van vergezichten 

tot details, van politiek draagvlak tot het 

dagelijks beheer in Frankendael, alles 

kwam voorbij. Zo’n 15 jaar lang. En we 

vulden elkaar altijd op een heel  

natuurlijke manier aan. In het begin 

ging het vooral over de verplaatsing van 

Intratuin naar de Nobelweg, over de keuze 

van het ontwerp van Santhagens en over 

het behoud van De Kas. Later over de 

renovatie van de historische delen van het 

park en over de kwaliteit van inrichting en 

beheer. Zeker bij Elgar stond de kwaliteit 

altijd voorop en hij was, net als ik, trots 

op het resultaat. Zijn gedenksteen aan 

het wandelpad langs de Middenweg is de 

blijvende herinnering aan de man  

waaraan we ons huidige park Frankendael 

te danken hebben.

Jan Hagendoorn (oud-voorzitter)

Foto: Saskia Hoogendoorn



De dromen zijn vervuld

Nog zie ik hem zitten, achter de computer, soms tot diep in de 

nacht. Elgar Vos, schrijvend en schavend aan de nieuwsbrief van 

en voor de Vrienden van Frankendael. Alles liet hij er voor uit zijn 

handen vallen, want als er nieuws was moest het uit. 

Bij elke nieuwsbrief stond de verbouwing van ons huis - die hij zelf 

deed - een aantal dagen stil. Destijds heb ik regelmatig gewenst dat 

ze het park zouden asfalteren. Zodra de inhoud klaar was, ging hij 

met de diskette naar Ad, onze buurman, die vormgever is. Na de 

vermenigvuldiging van de brief kwam het vouwen, dat moest heel 

precies en niet slordig (hij ontwikkelde er nog een speciaal plankje 

voor). En vervolgens het rondbrengen van de brief. (Voor die laatste 

twee activiteiten wist hij altijd wel zijn naasten te porren). Pas later 

kwam de brief met de post en nog later digitaal. 

Zonder de andere leden van het toenmalige bestuur van de  

Vrienden van Frankendael tekort te willen doen, meen ik dat Elgar 

ook het nieuws voor de nieuwsbrief grotendeels zelf genereerde. 

Trekken en duwen bij de stadsdeelraad, voorstellen in de week  

leggen, lobbyen, een prijsvraag uitschrijven voor landschaps- 

architecten, mensen enthousiasmeren en vergaderen. Een dagtaak 

had hij er aan. Bij het stadsdeel doken de ambtenaren soms onder 

hun bureau als ze hem weer aan zagen komen. Want van  

Elgar kwam je niet zo gemakkelijk af, wisten ze. Die liet zich niet 

met een kluitje in het riet sturen. Overtuigen, met eindeloos geduld 

en goede argumenten. Dat was zijn kracht. 

En wat heeft het ons gebracht: een prachtig ruimtelijk park!  

‘A real pain in the ass kon je zijn’, sprak toenmalig wethouder 

Sharona Ceha hem toe toen zij Elgar namens de stadsdeelraad 

bedankte voor zijn tomeloze inzet voor de totstandkoming van het 

park Frankendael en hem een boom en een steen aanbood. Ik ben 

blij dat Elgar die erkenning nog op tijd kreeg. Het gedichtje op de 

steen is van hemzelf.

Elgar Vos (1948-2011) stond aan de wieg van  

de Vrienden van Frankendael.

Monieke Boonstoppel
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