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Originele tekst. 
AMSTERDAM, 10 Januarij 1866. !

Sedert den 15den Junij l. l. is het NIEUWE PARK voor het publiek opengesteld, en heeft men 
kunnen oordeelen over de wijze, waarop uitvoering gegeven is aan het plan door de Commissie voor den 
aanleg van een RIJ- EN WANDELPARK, bij hare circulaire van den 12den Januarij 1864 voorgesteld. Die 
Commissie acht zich nu verpligt rekenschap te geven van de wijze, waarop zij de gelden, haar toevertrouwd, 
heeft besteed; zij hoopt dat daaraan, even als aan hetgeen met die gelden tot stand is gebragt, goedkeuring 
zal worden geschonken. !
ONTVANGEN werd: aan bijdragen  ƒ 85,888.—   .............................................................................................    
 aan renten van prolongatiën   ƒ 1,268.98                                    ....................................................................       
                                                                                                                               ____________                                    
 dus in het geheel   ƒ 87,156.98                                    .......................................................................................    
                                                                                                                          ==============                                    !
UITGEGEVEN werd: voor den aankoop van 10 bunders land, benevens afkoop van huur  
 van enkele perceelen   ƒ 42,244.691/2                                    ....................................................................................    
 voor den aanleg van het Park, — waaronder alle graaf- en grondwerken,                                    
 de levering van het plantsoen en de garantie daarvan gedurende 2 jaren                                        
 begrepen zijn, — volgens overeenkomst met de H.H. J.D. en L.P. ZOCHER   ƒ 29,600.—                                        .....    
 voor den rijweg en de wandelpaden, volgens de voorwaarden der                                    
 publieke aanbesteding   ƒ 11,807.31                                        .................................................................................     
 voor het ijzeren hek, de duikers, de stoommachine voor de bemaling,                                    
 de banken, het portiershuisje en de verdere timmerwerken   ƒ 5,121.73                                    ............................      
 voor grond- en polderlasten gedurende den aanleg en de onkosten der                                    
 voorbereidende werkzaamheden   ƒ 1,044.681/2                                    ..................................................................       
                                                                                                                                ____________                                    
 Totaal   ƒ 89,818.42                                                                                                                      ..............................    
                                                                                                                          ==============                                    !!
zodat een te kort is ontstaan van ƒ 2,661.44, hetgeen nog verhoogd wordt met de loopende onkosten van 
onderhoud. Voor de dekking van dit te kort zijn echter nu reeds voldoende bijdragen toegezegd, in 
afwachting van de plannen welke voor de verdere voltooijing van het Park mogten gevormd worden. 

De Commissie meent, dat zij niet zal behoeven te omschrijven wat er tot stand is gebragt; een ieder 
heeft dit met eigen oogen kunnen aanschouwen. Zij meent ook, dat zij de beoordeeling van het werk der 
Heeren ZOCHER veilig aan het publiek kan overlaten zonder eenige toelichting, doch zij mag de erkenning van 
de goede hulp, haar door die Heeren verleend, niet verzwijgen. Zij ondervond die niet alleen in het 
ontwerpen en uitvoeren van het plan, — ook bij die werkzaamheden waarvan hun de uitvoering niet was 
opgedragen, — maar ook in het overwinnen der bezwaren van allerlei aard welke zich voordeden. De 
moeijelijkheden, welke de gesteldheid van het terrein oplevert en die in wegen en paden of in den aanleg 
eenige gebreken veroorzaakten, zullen naar de overtuiging der Commissie met weinig kosten en eenig geduld 
kunnen overwonnen worden. 

De Commissie heeft, terwijl zij met den aanleg van het eerste gedeelte van het Park bezig was, 
begrepen voor de voltooijing en geheele uitvoering van het oorspronkelijke plan de noodige maatregelen te 
moeten nemen. Zij werd daarin krachtig ondersteund door de welwillende medewerking van eenige Heeren, 
die er in geslaagd zijn verschillende perceelen, onmiddellijk achter of naast het Park gelegen (te zamen 30 
bunders), op redelijke voorwaarden aan te koopen en zich verbonden hebben deze, tegen den kostenden 
prijs, voor de uitbreiding van het Park, ter beschikking van de Commissie te houden. 

De Commissie kan dus over zooveel terrein beschikken, dat aan de meestomvattende wenschen 
naar uitbreiding gevolg gegeven, en een flink geheel gevormd kan worden; zij zal zich gelukkig rekenen, 
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wanneer zij wordt in staat gesteld, zooal niet om de volle 30 bunders, dan althans eene uitgestrektheid van 14 
bunders bij den aanleg te voegen; daardoor zoude het Nieuwe Park den Amstelveenschen weg kunnen 
bereiken. Volgens voorloopig opgemaakte plannen en berekeningen is eene som van nagenoeg ƒ 120,000 
hiervoor benoodigd, welke naar evenredigheid iets minder is dan die voor het eerste gedeelte besteed. Dit 
verschil ontstaat door eenige wijzigingen van den aanleg, voornamelijk door het plan om eenige kampen 
weiland in het nieuwe gedeelte open te houden. Daardoor zal op enkele plaatsen een ruimer uitzigt worden 
gegeven, doch wordt tevens een bron van inkomsten behouden, waaruit voor de kosten van onderhoud van 
het Park eene niet onbelangrijke bijdrage zal voortspruiten. Voor de verdere bestrijding dier kosten hoopt de 
Commissie in eene verpachting van het regt om ververschingen te verkoopen, van dat om bloemen en 
heesters ten toon te stellen, enz. de middelen te vinden. 

Mogt echter de som van ƒ 120,000 niet verkregen worden, dan zal de Commissie hare plannen 
moeten wijzigen en genoodzaakt zijn af te zien van het bereiken van den Amstelveenschen weg. Zij zoude 
zelfs aan dit denkbeeld geen gevolg kunnen geven door het maken enkel van een weg daarheen, omdat deze, 
zal hij in bruikbaren staat worden onderhouden, ook in de bemaling van het geheele Park moet worden 
opgenomen; daartoe is omkading en ophooging van het terrein noodig, die juist de grootste kosten 
veroorzaken. 
                                  ________________                                          !

De Commissie roept thans nog eens de medewerking van alle ingezetenen van Amsterdam in voor 
de voltooijing van het aangevangen werk. 

Twee jaren geleden mogt zij krachtige ondersteuning vinden, toen nog van alle kanten bedenkingen 
rezen tegen de uitvoerbaarheid van haar plan; thans nu de resultaten bewijzen dat sierlijke wandelingen in de 
onmiddellijke nabijheid van Amsterdam niet tot de onmogelijkheden behooren, doet zij haar beroep met 
dubbel vertrouwen; zij houdt zich overtuigd, dat voor eene zaak als deze, welke voor elk en een iegelijk eene 
bron van genoegen zijn kan, niemand zal willen achterblijven, noch zijne medewerking daaraan onthouden. 

Zij wendt zich eerst nu tot hare medeburgers omdat zij gemeend heeft aan de publieke meening de 
gelegenheid te moeten laten een volledig oordeel te vellen over hetgeen reeds is verrigt. Zij vleit zich dat 
menigeen, door de herinnering aan vele aangename oogenblikken in het Nieuwe Park doorgebragt, zal 
worden opgewekt haar op nieuw zijn vertrouwen te schenken, en dat zij aldus in staat zal worden gesteld een 
deel van de eentoonige weiden, welke Amsterdam omringen, in fraaije wandelingen te herscheppen. 

Tot eene vrijwillige bijdrage voor dit doel biedt zij nevensgaand Inschrijvingsbillet aan; zij verzoekt 
dit òf aan het adres van den Heer Mr. E. J. EVERWIJN LANGE, Heerengracht over de Nieuwe Spiegelstraat, 
te zenden òf terug te geven aan een der ombrengers, die het over 8 dagen zal komen halen. !!
DE COMMISSIE VOORNOEMD (in het originele document geen nummering): !
1. Mr. J. MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN, Eere-Voorzitter. 
2. C. P. VAN EEGHEN, Voorzitter. Lid der Commissie van Uitvoering. 
3. JA. VAN EIK. Lid der Commissie van Uitvoering. 
4. C. BECKER. Lid der Commissie van Uitvoering. 
5. Mr. HERM. J. VAN LENNEP. Lid der Commissie van Uitvoering. 
6. H. A. INSINGER. Lid der Commissie van Uitvoering. 
7. Mr. E. J. EVERWIJN LANGE. Penningmeester. 
8. D. RAHUSEN. Penningmeester. 
9. Mr. N. J. DEN TEX. Secretaris. 
10. C. A. CROMMELIN. Secretaris. 
11. J. BUNGE. 
12. D. HENRIQUES DE CASTRO, Mz. 
13. E. W. CRAMERUS. 
14. Jhr. Mr. C. DEDEL. 
15. A. W. VAN EEGHEN. 
16. A. VAN GEUNS. 

Pagina �  van �2 3Hans Homburg

http://www.inhetvondelpark.nl


Circulaire 2 - 10 januari 1866 Geschiedenis Vondelpark www.inhetvondelpark.nl

17. AUG. M. J. HENDRICHS. 
18. L. HOYACK. 
19. Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER. 
20. J. J. KLUPPEL. 
21. Mr. J. F. VAN LENNEP. 
22. H. LUDEN. 
23. J. LUDEN VAN STOUTENBURG. 
24. F. MELVIL. 
25. D. MENDES.  
26. A. DE NEUFVILLE. 
27. Mr. E. S. VAN RAALTE. 
28. W. J. E. SMISSAERT. 
29. S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM. 
30. Dr. M. J. VERKOUTEREN. 
31. Dr. H. VAN BEECK VOLLENHOVEN. 
32. JAC. DE VOS, Jacsz. 
33. Mr. F. T. WESTERWOUDT. !!!
________________________ 
    GEDRUKT BIJ C. A. SPIN & ZOON. !!!!
_____ 
Noot 
Ten opzichte van de 1e circulaire van 12 januari 1864 ontbreken twee namen: 
J. van Eeghen en F. van der Oudermeulen. 
Een nieuwe naam is: J. J. Kluppel. !
De functie van: 
Mr. J. Messchert van Vollenhoven wijzigde van Voorzitter naar Eere-Voorzitter, 
C. P. van Eeghen wijzigde van Vice-Pres. naar Voorzitter. 
H. A. Insinger was lid en werd Lid der Commissie van Uitvoering.
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