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Originele tekst.
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AMSTERDAM, 20 October 1868.

Wij wagen een nieuw beroep op de ondersteuning van Amsterdams Ingezetenen, tot de voltooiing

der taak door ons aanvaard en voor wier aanvankelijke uitvoering velen onder hen reeds hunne medewerking
hebben geschonken.
Onder dagteekening van 12 januari 1864 verspreidden wij onze eerste circulaire, waarbij wij het
plan, om buiten de Leidsche poort een RIJ- EN WANDELPARK aan te leggen, strekkende van den
Buitensingel tot den Amstelveenschen weg, uiteenzetten. Wij mochten ondervinden, dat aan dit plan een
gunstig onthaal te beurt viel, zoodat wij weldra vele giften ontvingen, voldoende om het eerste gedeelte
daarvan ten uitvoer te leggen. Den 15den Juni 1865 werd dit Park voor het publiek opengesteld.
Daarop kwamen wij in het begin van Januari 1866 weder op ons oorspronkelijk denkbeeld terug, en
ontwierpen een plan om het Park met 14 bunders te vergroten en het tot den Amstelveenschen weg door te
trekken. De bijdragen, daarvoor door ons ontvangen, bereikten de som van even ƒ 40,000, waarmede wij
besloten den nieuwen aanleg van 6 bunders te ondernemen. De ƒ 10,000, te kort komende op de kosten van
dit nieuwe gedeelte, werden ons in een volgend jaar door eenige weinige gevers verstrekt.
Hoewel wij ons verheugen mochten door die toevoeging van 6 bunders den aanleg van het Park te
verfraaien en dit tot een beter geheel te vormen, toch deed het ons leedweder de voltooiing van het Park te
moeten uitstellen. Wij geven echter den moed niet op en mogen niet rusten alvorens het geheele
oorspronkelijke plan ten uitvoer gelegd te hebben; wij achten ons verplicht daartoe de meest ernstige
pogingen aan te wenden.
Wij vleien ons nogtans, dat de bereiking van het doel allengs gemakkelijker wordt; de goede uitslag,
waarmede de aanleg van het eerste en tweede gedeelte is bekroond, het geluk bij het bestrijden der
moeilijkheden van terrein enz. ondervonden, maar vooral de voordeelige groei van het plantsoen getuigen
ten gunste van de plannen op nieuw door ons ontworpen, en van de voorstellen, welke wij nu doen. De
ondervinding heeft reeds bewezen, dat de aanleg van een Park voor Amsterdam geen ondankbaar werk is en
dat zelfs het tegenwoordige geslacht daarvan genot kan hebben. Met eenige voldoening wijzen wij op het
groot aantal wandelaars, ruiters en rijtuigen, dat van het VONDELS-PARK dagelijks gebruik maakt, en
meenen het vertrouwen te mogen koesteren, dat het Park in elken bezoeker zich een vriend heeft verworven,
die geneigd zal bevonden worden tot de voltooiing van het Park met alle krachten mede te werken.
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Die voltooiing is een vereischte, zal het Vondels-park ooit volkomen aan zijn deel beantwoorden en
waardig zijn eene fraaie en aangename wandeling voor onze stadgenooten te worden genoemd. Zoodra het
den Amstelveenschen weg, die tot de fraaiste van Amsterdams omstreken behoort, bereikt heeft, wordt deze
voor wandelaars en zelfs voor rijtuigen als het ware op nieuw opengesteld, en kan de onaangename
Overtoomsche weg vermeden worden. Bovendien verkrijgt dan het Park eene uitgestrektheid, die het tot een
goed geheel zal vormen, hetgeen binnen een niet te lang tijdsverloop een algemeen uitspanningsoord kan
worden, dat lommer biedt en in waarheid aan menigeen genoegens zal verschaffen, die thans in de nabijheid
van Amsterdam schaars of in het geheel niet gesmaakt kunnen worden.
Wij hebben van het nieuwe plan eene teekening doen vervaardigen, welke, hoewel op zeer kleine
schaal, aanschouwelijk maakt, hoe de nieuwe aanleg is ontworpen. Daaruit blijkt, dat deze zich geheel aan
het reeds aangelegde gedeelte aansluit en dezelfde breedte verkrijgt als dit bij de Kruidwetering heeft. Het
plan omvat ruim 16 bunders en zal dus de grootte van het Park verdubbelen. In den aanleg zijn twee
wijzigingen gebracht, die het nieuwe gedeelte van het reeds aangelegde zullen onderscheiden, te weten: 1º.
wordt daarin eene breede laan gemaakt 800 el lang en 25 el breed, verdeeld in een rijweg, een weg voor
ruiters en een wandelweg, en 2º. wordt daarin een ruim terrein opengehouden voor de oprichting van een
Ververschings-Lokaal met Muziektent, enz. Van dit laatste hopen wij eene inkomst te genieten, welke de
kosten van onderhoud kan helpen dekken.
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Voor de voltooiing zijn volgens het plan ruim ƒ 130,000. — noodig, welke som ongeveer gelijk staat
met hetgeen voor de reeds aangelegde 16 bunders is besteed. Wij ontveinzen ons niet, dat deze som zeer
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aanzienlijk is en dat waarlijk ontzaglijk veel bijdragen ons moeten toevloeien, zullen wij ons plan kunnen
uitvoeren. Wij houden ons echter overtuigd, dat niemand aan eene zaak als deze zijne medewerking zal
willen onthouden, en dat elk en een iegelijk doordrongen van de spreuk: “Eendracht maakt macht,” zal
beseffen, dat alleen dan, wanneer allen de handen ineenslaan en ieder naar vermogen bijdraagt, het mogelijk
is, dat een grootsch doel worde bereikt. Het zoude waarlijk te betreuren zijn, indien wederom de bijdragen
niet voldoende in aantal en gezamenlijk bedrag waren, zoodat wij slechts tot eene gedeeltelijke uitvoering van
het plan werden in staat gesteld.
Reeds eenmaal hebben wij die som verkregen voor eene zaak, die nog geheel nieuw was, zonder dat
men kon vooruitzien wat het plan in werkelijkheid zou opleveren; al mogen wij zeker weder op de
ondersteuning der eerste inschrijvers kunnen rekenen, wij vertrouwen, dat nu ook vele anderen zich daarbij
zullen aansluiten en dat het Vondels-park in waarheid eene stichting van heel de Amsterdamsche burgerij zal
worden. Wij noodigen daarom onze stadgenooten dringend uit op het hierbij gevoegde biljet voor eene gift
tot uitbreiding of voltooiing van het Vondels-park in te schrijven en het òf terug te geven aan een der
ombrengers, die het over 8 dagen zal halen, òf te doen toekomen aan onzen Penningmeester, den Heer Mr. E.
J. EVERWIJN LANGE, Heerengracht over de Nieuwe Spiegelstraat, X 406, òf eindelijk aan een der leden van de
‘VEREENIGING TOT AANLEG VAN EEN RIJ- EN WANDELPARK TE AMSTERDAM’, bestaande uit de Heeren:
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DE COMMISSIE VOORNOEMD (in het originele document geen nummering):
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Mr. J. MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN, Eere-Voorzitter.
Jhr. Mr. S. BACKER.
J. BUNGE.
D. HENRIQUES DE CASTRO, Mz.
Mr. J. R. CORVER HOOFT.
E. W. CRAMERUS.
Jhr. Mr. C. DEDEL.
A. W. VAN EEGHEN.
C. FELLINGER.
P. GOEDKOOP.
A. VAN GEUNS.
Dr. J. C. HACKE VAN MIJNDEN.
Jhr. P. HARTSEN.
G. A. HEINEKEN.
A. J. VON HEMERT.
AUG. M. J. HENDRICHS.
L. HOYACK.
H. A. INSINGER.
M. H. INSINGER.
Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.
J. J. KLUPPEL.
Mr. J. F. VAN LENNEP.
J. C. S. RENTE LINSEN.
H. LUDEN.
J. LUDEN VAN STOUTENBURG.
F. MELVIL.
D. MENDES.
A. DE NEUFVILLE.
Mr. G. H. DE MAREZ OIJENS.
Mr. E. S. VAN RAALTE.
Jhr. J. P. SIX VAN HILLEGOM.
W. J. E. SMISSAERT.
S. J. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM.
C. R. VAILLANT.
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Dr. M. J. VERKOUTEREN.
Dr. H. VAN BEECK VOLLENHOVEN.
JAC. DE VOS, Jacsz.
B. T. VOUTE.
F. A. VRIESE.
Mr. F. T. WESTERWOUDT.
A. F. WILLINK.

HET BESTUUR DER VEREENIGING TOT AANLEG VAN EEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rij- en Wandelpark TE AMSTERDAM:

C. P. VAN EEGHEN, Voorzitter.
JA. VAN EIK.
C. BECKER.
Mr. HERM. J. VAN LENNEP.
Mr. E. J. EVERWIJN LANGE. Penningmeester.
D. RAHUSEN. Penningmeester.
Mr. N. J. DEN TEX. Secretaris.
Mr. C. A. CROMMELIN. Secretaris.
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