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Originele tekst. 
AMSTERDAM, 27 Januari 1869. !!

Op onze Circulaire dd. 20 October jl., waarin wij het plan tot voltooiing van het VONDELSPARK 
uiteenzetten, mochten wij van zeer velen een gunstig antwoord ontvangen. Het gezamenlijk bedrag der 
inschrijvingen is thans tot de belangrijke som van ruim ƒ 43,000.- gestegen; waarschijnlijk zal deze nog 
eenigszins vermeerderd worden, wanneer alle inschrijvingsbiljetten, die wij verwachten, zijn ontvangen, 
doch wij mogen niet de hoop koesteren in de tegenwoordige omstandigheden en binnen kort de geheele 
benoodigde som van ƒ 130,000.- te verkrijgen. 

Hetgeen ons nu is toegezegd, is niet voldoende om een gedeelte van het plan ten uitvoer te brengen. 
Konden wij bij vorige gelegenheden het wagen telkens slechts zooveel bunders aan te leggen als de ontvangen 
som toeliet, wij zouden nu niet dezelfde kansen op een goede uitslag hebben en groot gevaar loopen door 
stukwerk het geheel te bederven. Onvoltooid mag echter het VONDELSPARK niet gelaten worden. Wij zullen 
voortdurend het doel voor oogen houden en er naar streven dit te verwezelijken. Daarbij kan de thans 
toegezegde som ons een krachtigen steun opleveren en eene basis vormen, waarop wij later kunnen 
voortbouwen. Wij wenschen dus die gelden in ontvangst te nemen, te beleggen en daarvan een fonds te 
vormen, dat met de rente die het oplevert en met hetgeen wij in vervolg van tijd daarbij aan schenkingen of 
legaten ontvangen, zal toenemen en binnen een niet te lang tijdsverloop ons in staat zal stellen het doel 
volkomen te bereiken. 

Wij ontveinzen ons niet, dat eene dergelijke uitnoodiging tot schenken van giften als nu reeds 
driemaal door ons is gedaan, moeilijk weder herhaald kan worden; doch aan de andere zijde wanhopen wij 
niet dat, wanneer dergelijk fonds voor de voltooiing bestaat, daaraan nog menige gift zal toevloeien. Het 
VONDELSPARK heeft eene schoone toekomst voor zich; telken jare wint het aan fraaiheid en zal het meer aan 
zijn doel beantwoorden. Ook de omgeving daarvan verbetert. De belangrijke, steeds toenemende, uitbreiding 
van Amsterdam heeft ook in de nabijheid van het VONDELSPARK tot den bouw van eene geheele straat 
aanleiding gegeven. Daardoor is de waarde van de terreinen in die buurt aanzienlijk gestegen. Wellicht zal 
het mogelijk zijn van die omstandigheid voor het Park voordeel te trekken, enkele stukken grond, aan het 
Park behoorende, voor bouwterreinen af te staan en daardoor de middelen voor de voltooiing aanmerkelijk te 
vermeerderen. 

Achter het Park zijn gronden ter grootte van 16 bunders voor de voltooiing beschikbaar; doch ook 
naast het Park — waar dit het breedst is — zijn landerijen, die in den aanleg kunnen opgenomen worden. Al 
die gronden zijn door eenige geldschieters, die onze zaak ondersteunen, ter beschikking van het 
VONDELSPARK gesteld. Zoodra dus een gunstig oogenblik aanbreekt, kunnen de plannen in hun geheel 
worden ten uitvoer gelegd. 

Die vooruitzichten geven ons den moed het tegenwoordige voorstel aan de goedkeuring der 
Inschrijvers te onderwerpen. Wij houden ons overtuigd, dat zij hunne bijdragen nu willen geven en ons van 
hunne ondersteuning niet zullen berooven. Ons doel blijft het VONDELSPARK te voltooien. 

Wij zullen eerstdaags over de toegezegde giften disponeeren per quitantie, geteekend door de beide 
Penningmeesters onzer Vereeniging. !
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