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Een nieuwe Nieuwsbrief, een beetje nieuw geluid, maar in ieder geval wel een geheel nieuwe lente. Een lente 

die een heel ander aanzien heeft dan die van vorige jaren. De corona crisis houdt ons allen in de greep, maar 

we willen u toch op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze vereniging. Er is het een en ander ge-

beurd in 2019. Twee ALV’s zijn er gehouden. Nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd. Er is een nieuwe website 

in de lucht gebracht, maar de Nieuwsbrief liet even op zich wachten. In deze eerste Nieuwsbrief in 2020 treft 

u bijvoorbeeld het verslag van de ALV van 14 november 2019. (Het verslag van de ALV van 3 april 2019 kunt 

u opvragen bij de redactie of de secretaris). Tijdens de vergadering in november werd voorzichtig een visie 

verkend waar we met onze vereniging naar toe willen. Daar geven we in deze brief her en der wat punten van 

weer en daarnaast het gehele verhaal van Willem Pijbes. Ook wat huishoudelijke mededelingen, maar of dat 

alles doorgang vindt is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond de corona crisis. Natuurlijk gaat de 

ledenwerfactie gewoon door. We hebben hard nieuwe leden nodig, dus trek iedereen die u kent met een liefde 

voor het Vondelpark over de streep om lid te worden.

Inderdaad nu een ander geluid in een heel andere lente. Uitgestelde ALV, geen VOLT en maatregelen voor een 

veilig gebruik van het park. Nu het weer vraagt om van het park te genieten moeten we extra zorgvuldig zijn 

met onze aanwezigheid in het park. Onze leden hoeven we natuurlijk niet op hun verantwoordelijkheid te 

wijzen, maar wijs de anderen die van het park gebruik maken wel op de noodzaak de regels in acht te houden. 

Het is voor iedereen belangrijk dat ons park open blijft en er niet te vaak extra beperkende maatregelen geno-

men hoeven te worden.

Met vriendelijke groeten,

Lidwien Verbeek, namens het bestuur

voorzitter@vriendenvanhetvondelpark.nl
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Verslag algemene ledenvergade-
ring Vereniging Vrienden van het 
Vondelpark

Datum: 14 november 2019

Locatie: Mediacafé VondelCS

Notulist: Pieter van den Hout

1. Welkom en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-
kom. 

2. Vaststelling agenda
De vergadering stelt de voorgestelde agenda vast.

3. Notulen algemene ledenverga-
dering d.d. 3 april 2019
Vastgesteld, geen wijzigingen

4. Decharge oud-bestuursleden 
en benoeming nieuwe bestuurs-
leden
Nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor. Aanwezigen gaan 
akkoord met decharge en benoeming. 
 
5. Huishoudelijk reglement
Het bestuur licht het nieuwe huishoudelijk reglement toe. De 
vergadering gaat in op het in een eerdere vergadering gedane 
voorstel om naast reguliere leden ook sympathisant-leden te 
registreren. Verschillende meningen erover passeren de revue. 
Er zijn nu 240 betalende leden. Het aantal ingeschreven leden 
– waaronder ook niet betalende leden worden geteld – is 744. 
Het probleem is dat veel geïnteresseerden vergeten te betalen. 
Alle ingeschreven leden worden uitgenodigd voor de ledenver-
gadering. Er zijn ook mensen die alleen op de nieuwsbrief zijn 
geabonneerd. Het is erg moeilijk om de verschillende groepen 
uit elkaar te houden. Het bestuur gaat erover nadenken en komt 
op de volgende ledenvergadering met een voorstel. Van belang 
is om ook mensen bij het werk van de vereniging te betrekken. 
De vraag is daarom of je ze moet uitsluiten van de vereniging 
omdat ze geen lid zijn of willen worden. Het bestuur hoort 
graag suggesties van de leden over dit onderwerp. 

6. Stand van zaken beleid 2019 
en beleidsvoornemens 2020
Het doel voor 2019 was de basis weer op orde te brengen. De 
voorzitter meldt dat de ledenadministratie op orde is. Er is een 
e-mailadres melding@vriendenvanhetvondelpark.nl aange-
maakt voor mensen die iets zien in het park. Er zijn 49 nieuwe 
leden bij gekomen. Er is een instagram- en twitteraccount 
aangemaakt. Er is een flyer gemaakt, waarbij de oproep is ge-
daan om die aan potentieel geïnteresseerden door te geven. Het 
bestuur heeft kennis gemaakt met veel voor het park belang-

rijke personen. De taken in het bestuur zijn verdeeld. Er wordt 
momenteel een nieuwe website ontwikkeld. Er is een concept-
huishoudelijk reglement opgesteld. Er komt een protocol voor 
de kascommissie. Er komt een parkschouw. Daniël Kropman 
nodigt leden uit als het zover is. Er zijn gesprekken geweest 
met het stadsdeel over het aantal evenementen en de gevolgen 
daarvan. Het Vondelpark heeft een eigen locatieprofiel waarin 
regels voor evenementen staan. De vereniging is betrokken bij 
de evaluatie daarvan. 

Een lid stelt voor dat de vereniging een actieve rol krijgt in de 
evaluatie. Een lid vraagt zich af welke criteria worden gehan-
teerd bij de evaluatie. Het bestuur zou daar nu al naar moeten 
vragen.
Een lid vindt het van belang dat de vereniging goed weet wat 
ze wil. Er moet aan visieontwikkeling worden gedaan. De 
moeilijkheid is dat de mening van omwonenden anders kan zijn 
dan die van mensen die verder van het park vandaan wonen. De 
bewoners in huizen rondom het park hebben dikwijls bezwaar 
tegen luide muziek die er wordt gespeeld, terwijl mensen die 
wat verder uit de buurt wonen daarvoor nu juist naar het park 
toe komen. Een oplossing kan zijn om bijvoorbeeld alleen niet 
elektronisch versterkte muziek toe te staan.  

Het locatieprofiel is voor vier jaar vastgesteld. Het kan tus-
sentijds wel worden bijgesteld. Het bestuur is uitgenodigd 
om daarover mee te denken. Het bestuur zou een visie hierop 
moeten formuleren en die visie zou moeten worden voorgelegd 
aan de algemene ledenvergadering.

De voorzitter legt de vraag voor hoeveel leden minder evene-
menten willen. Ongeveer de helft van de aanwezigen opteert 
voor minder evenementen.

Een lid wijst op het belang van een alles omvattende visie over 
het park. Als de vereniging een visie heeft, is het volgens dit lid 
makkelijker om potentiële leden te benaderen. Daarvoor is het 
wel van belang dat de leden met punten komen die zij belang-
rijk vinden. Alleen op grond daarvan kan het bestuur een visie 
formuleren.

Er is een vriendenwandeling georganiseerd. Verder zijn er pro-
testen geweest tegen de bomenkap. Van de veertig bomen die 
zouden worden gekapt, zijn er een stuk minder gekapt. Slechts 
29 bomen zijn gekapt (een boom is een boom als hij tien centi-
meter doorsnee heeft).

De vereniging heeft de ANBI-status terug, wat veel betekent 
voor de geloofwaardigheid voor de vereniging.

De vereniging wil dit jaar nog een nieuwsbrief aan de leden 
doen uitgaan.
Er is een gebiedsplan waaraan een bijdrage moet worden gele-
verd.
Het bestuur heeft contouren geschetst voor een beleidsplan 
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voor 2020. Van belang is om te weten wat er gebeurt in het 
park. Er zijn veel meer mensen in het park dan vroeger, vooral 
toeristen. Er is veel fietsverkeer. Ook is de klimaatverandering 
merkbaar. De horeca is fors uitgebreid. Het park heeft veel 
verschillende gebruikers, de vraag is daarom van wie het Von-
delpark eigenlijk is. 

Een lid merkt op dat de Stayokay ook een vergunning heeft 
gekregen voor externe horeca. Na een hoorzitting is bepaald dat 
de vergunning  ten onrechte is verleend en dat die moet worden 
teruggedraaid. Uiteraard is Stayokay daartegen in beroep ge-
gaan, de externe horeca kan daardoor nog even doorgaan.

De vraag is dus van wie het Vondelpark eigenlijk is. De leden 
hebben verschillende punten naar voren gebracht. Onder andere 
beschermen van het groen, beter schoonhouden waren belang-
rijke punten. Er zou in ieder geval een duidelijk beleid en een 
duidelijk management moeten zijn. 

De voorzitter trekt uit deze antwoorden haar conclusie. Waar 
gaan we voor? Voor een schoon, duurzaam park met bomen, 
bloemen en bijen. Er moet rekening worden gehouden met de 
monumentenstatus van het park. Gelet op de grote aantallen 
mensen die komen moet de handhaving goed zijn geregeld, het 
moet echt parkgebonden handhaving zijn. Verder is van belang 
dat er duidelijke borden zijn bij de verschillende ingangen die 
aangeven wat wel en wat niet is toegestaan in het park. Daarop 
moet bijvoorbeeld worden duidelijk gemaakt dat voetpaden zijn 
bedoeld als voetpaden en dus alleen door voetgangers mogen 
worden gebruikt, niet door andere verkeersdeelnemers. 

Het bestuur moet 
over de besproken 
punten met de stake-
holders in gesprek 
gaan. Er moet jaar-
lijks een parkschouw. 
De vereniging wil 
blijven samenwerken 
met andere groepen 
in het park. Er moeten veel en goede prullenbakken zijn waarin 
mensen hun afval kunnen deponeren en er moeten vooral ook 
voldoende toiletten zijn. Een lid fulmineert fel tegen scooters in 
het park.

De vereniging moet zorgen voor nieuwe leden, zij moet zicht-
baar zijn in de media en zij moet leden aanzetten om actief te 
worden.

8. Rondvraag en sluiting
Wat betreft de ANBI-status vraagt een lid hoe de vereniging 
aan geld komt. De penningmeester geeft aan dat de financiële 
positie van de vereniging behoorlijk is. Met meer geld kun je 
meer dingen, denk aan de mogelijkheid om een bomenexpert 
om advies te vragen.

Een lid geeft aan dat het ook goed is dat onder de leden wordt 
gezocht naar mensen die echt iets kunnen betekenen.

Een lid vraagt naar de kerngedachte van de vereniging. Dit lid 
denkt daarbij zelf aan de gedachte dat eenieder gebruik zou 
moeten kunnen maken van het park, maar dan wel zonder daar-
mee het gebruik dat anderen ervan willen maken te frustreren.

Het tweede deel van de vergadering bestaat uit een lezing van 
Wim Pijbes met een belangrijke bijdrage van Hans Wijers 
en een daarop volgende discussie. Pijbes verwijst naar zijn 
eigen ervaring met initiatieven rondom een ander door Zocher 
ontworpen park in Rotterdam. Een suggestie is private conser-
vancy van het park, het privatiseren van de publieke ruimte. 
De publieke ruimte zou dan in particulier beheer zijn, zoals 
succesvol bij het Central Park in New York. 
De gemeente kan niet realiseren wat het Vondelpark aan dage-
lijks beheer nodig heeft. Daarvoor is het park afhankelijk van 
particulier initiatief. Naast hun drukke bestaan hebben mensen 
stilte, ruimte en tijd nodig. Er zijn parken waarin we die drie 
kunnen vinden. Daarin ligt de kwaliteit van parken.

Stel dat de politiek wordt overtuigd van mandatering in privaat 
domein, echter onder de voorwaarde dat er privaat geld in 

moet. Zijn wij als 
omwonenden van 
het Vondelpark dan 
bereid om daarin 
geld te investeren? 
Je zou dan een enti-
teit moeten hebben 
die geld ophaalt. In 
de komende jaren is 

de grootste transgenerationele vermogensoverdracht ooit. Het 
Vondelpark zou een ANBI moeten worden waaraan mensen 
hun vermogen kunnen overdragen. Een belangrijk punt daarbij 
is dat het park een rijksmonument is. Het merk Vondelpark is 
zeer sterk, daarmee moet wat te doen zijn. 

De voorzitter sluit de vergadering, dankt de sprekers en opent 
de borrel. 

We gaan voor een schoon, 
duurzaam, groen park met 
mooie bomen, bloemen en 

bijen dat goed wordt beheerd.

Conclusie van een kleine enquête onder de leden: de leden gaan voor 
een schoon, rustig en goed onderhouden park met nette wc’s, waar de 
natuur op nummer 1 staat!
(de leden houden niet van bootcamps met lawaai, gebrek aan handha-
ving, slechte paden en geluidsoverlast)
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De nieuwe website is al een poos in de lucht. Het is een 
begin. De site moet nog groeien. Dat is een organisch proces. 
Nu is het nog vooral een eerste kennismaking, zeg een 
uithangbord van de vereniging, maar de website moet het 
kloppende hart van onze activiteiten worden. De plek waar 
oud en nieuw samenkomen. Een plek waar nieuwe leden 
zich door aangesproken voelen en waar de huidige leden zich 
thuis voelen. Er moet nog veel gebeuren. Inhoud, of content 
zoals dat in modern communicatiejargon heet, komt eraan. 
Daarnaast zijn er andere nieuwe media waar we ons op kunnen 
manifesteren. Hoe we daar mee om gaan, leren we straks 
in een cursus door een van onze leden, Petra Hunsche. Zij 
is oud-stadsverslaggeefster en heeft van het communiceren 
via de nieuwe media haar hobbie gemaakt. Op een aantal 
avonden verzorgt zij een workshop over het in taal en beeld 

communiceren via de nieuwe media als Facebook, Instagram 
en Twitter. Ook voor leden die zelf geen sociale media-
aspiraties hebben, is de cursus aantrekkelijk. Petra brengt op 
een persoonlijke wijze moderne journalistieke technieken 
over, waar iedereen wat aan heeft. Of je nu alleen what’s app 
gebruikt, of email, of je wilt je bekwamen in andere vormen 
van communicatie, deze cursus is een aanwinst. Geef u op! 
Want wie weet kunt u ook nog een bijdrage leveren met het aan 
de man/vrouw brengen van onze vereniging bij mensen die het 
Vondelpark een warm hart toedragen. De cursus zal gehouden 
worden zodra de corona crisis het toelaat.

Geef u op bij Arlette Naus, pr@
vriendenvanhetvondelpark.nl. 

Workshop voor onze leden 
om te werken met nieuwe media

Wijs anderen in het park op de noodzaak de regels in 

acht te houden. Het is voor iedereen belangrijk dat ons 

park open blijft en er niet te vaak extra beperkende 

maatregelen genomen hoeven te worden.
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Tekst: Olaf Paulus van Pauwvliet

Pijbes begint bij het begin. Waarom is een park belangrijk? Het 
antwoord: een park is gezond. Het bewijs daarvoor vond hij on-
langs in The New York Times. Daarin zou hebben gestaan dat 
Amerikaanse dokters een verblijf in Central Park voorschrij-
ven. Een healing environment zou zieke mensen beter maken. 
Een park is ook om een economische reden belangrijk. Op de 
woningmarkt is dat duidelijk zichtbaar. Huizen aan de rand van 
een park zouden gemiddeld vijftien procent meer waard zijn. 
Een deel van die extra meerwaarde zou volgens Pijbes via de 
WOZ geoormerkt terug moeten vloeien naar het park. Som-
mige vrienden van het Vondelpark schuiven ongemakkelijk 
op hun stoel. Er is vrees voor hogere lasten. Deze argwaan 
typeert volgens de Rotterdammer Pijbes het Amsterdamse 
klimaat. De filantropie uit de tijd van Sarphati en Wertheim is 
uit de hoofdstad verdwenen. Het Rijksmuseum en het Stedelijk 
Museum zijn gefinancierd met particulier geld. Het Vondelpark 
was tot 1954 privébezit. Die onbaatzuchtige visie mist Pijbes 
in het moderne Amsterdam. Honend schetst hij het verschil met 
Rotterdam: “Bij ons is het ‘hand in hand kameraden’. Bij jullie 
‘I Amsterdam’”. In Rotterdam zouden honderd particuliere 
fondsen zijn die financieel hulp bieden. In Amsterdam zijn het 
er tien. Het wordt tijd dat de bewoners van de hoofdstad weer 
verantwoordelijkheid nemen, vindt Pijbes. Bijvoorbeeld door te 
gaan zorgen voor het Vondelpark. 

De voormalige museumdirecteur schets een somber beeld: 
het Vondelpark wordt belaagd door zwervers en junks. On-
dernemers houden populaire evenementen die afval, overlast 
en schade veroorzaken. De gemeente toont zich intussen een 
slechte beheerder. Zij ziet parken vooral als kostenpost. Het 
park verschraalt. Kortom: het roer moet om. En Pijbes weet 
hoe.  Weer wijst hij naar Amerika. Daar worden veel parken 
beheerd door een stichting, een onafhankelijke rechtspersoon 

waarin particulieren en bedrijven participeren. Het Central 
Park in New York wordt bijvoorbeeld op deze manier “als een 
bedrijf” beheerd, compleet met CEO die aanspreekbaar is op 
resultaten. Sinds de invoering zou de misdaad in het park zijn 
gedaald van 1000 naar 60 incidenten per jaar. Het nieuwe rook-
verbod wordt met succes gehandhaafd. In het hele park zou 
geen peuk meer te vinden zijn. 

In zijn eigen woonplaats Rotterdam is Pijbes alvast begonnen 
met Het Park. Ondanks de fantasieloze naam is het in de 19e 
eeuw net als het Vondelpark ontworpen door vader en zoon 
Zocher in de Engelse landschapsstijl. Het ligt ingeklemd tussen 
het Erasmusziekenhuis en de Maas aan de voet van de Euro-
mast. Net als elk ander stadspark kampt Het Park met grootste-
delijke problemen. Het gemeentelijke beheer vond Pijbes on-
dermaats. Was hij alleen met zijn kritiek? Hij ging eens praten 
met het ziekenhuis. Het Erasmus Medisch Centrum ligt pal aan 
het park en is in de stad een invloedrijke partij. De bestuurders 
zagen wel iets in de plannen van de museumdirecteur. Daarna 
gingen overal de deuren open. “Draagvlak creëren” noemt Pij-
bes dat. Hij kreeg het voor elkaar om tientallen handtekeningen 
te krijgen onder een intentieverklaring. De bobo’s uit bestuur-
lijk Rotterdam verklaren daarin steun aan de oprichting van 
een beheersstichting voor Het Park. Daarmee is stap 1 gezet. 
Nu is Pijbes bezig met stap 2: geld. Er moet een financieel plan 
komen dat ook aantrekkelijk is voor de gemeente. Hij mikt op 
fifty-fifty. De helft van de beheerskosten zouden in de toekomst 
privaat gefinancierd moeten worden. Hij rekent op jaarlijks 5 
miljoen euro. Waar komt dat geld vandaan? Een deel zou via 
de WOZ kunnen lopen van huiseigenaren uit de omgeving van 
Het Park. Maar Pijbes verwacht veel van fondsen, donaties en 
erfenissen. De filantropische mentaliteit zou in de havenstad 
nog springlevend zijn. Wellicht is dat in de hoofdstad anders, 
maar geen nood: Nederland staat aan het begin van de grootste 
“transgenerationele vermogensoverdracht” uit de geschiede-

Een Rotterdammer 
over het park in 020

Wim Pijbes presenteert plan voor toekomst Vondelpark

Wim Pijbes is een praktisch mens. De voormalig directeur van het Rijksmuseum denkt 
graag concreet in oplossingen. “Ik ga u helpen”, zegt hij zelfverzekerd tegen de Vrienden 
van het Vondelpark terwijl hij uit zijn binnenzak een lezing haalt. Het is een verhaal van 
mogelijkheden en kansen. Een routekaart naar een betere toekomst voor het Vondel-
park. “Hou je hand op, er komt een tsunami van geld.”
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nis, zoals Pijbes het noemt. Aanzienlijke vermogens zullen 
door vergrijzing een weg zoeken naar goede doelen. “Er komt 
een tsunami van geld”, zegt de museumdirecteur enthousiast. 
“Hou je hand op”. De feiten lijken zijn analyse te ondersteunen. 
Zes jaar geleden ontving de stichting van het Central Park in 
één klap honderd miljoen dollar uit de nalatenschap van een 
beurshandelaar. Met de “merknaam” Vondelpark liggen grote 
donaties en erfenissen binnen handbereik. Maar dan moet er 
wel een goede stichting zijn.

Daarna komt stap 3: de politiek. Daar moet je behoedzaam 
opereren weet Pijbes uit ervaring. Eindeloos heeft hij moeten 
soebatten met politici ten tijde van de problematische renova-
tie van het Rijksmuseum. Toch is hij nu optimistisch. “Vaak 
vragen mensen iets van de politiek. Ze komen iets halen. Nu is 
het omgekeerd: wij komen iets brengen. Een goed doortimmerd 

plan met een stevige financiële basis en een breed maatschap-
pelijk draagvlak. Voor een politicus is dat een prachtige kans 
om te shinen.”

Ten slotte biedt Pijbes zijn hulp aan. Praktisch, zoals hij graag 
werkt. De Vrienden van het Vondelpark mogen gebruik maken 
van zijn Parkarchief. Hij is bereid om alles door te sturen. Zo 
kan Amsterdam de plannen van Rotterdam overnemen. Ook 
kan hij adviezen influisteren, als dat nodig is. Oud-minister van 
Economische Zaken Hans Wijers (D66) en prominente Vriend 
van het Vondelpark, treedt na afloop van de lezing soepel op als 
gespreksleider. 
De bijdragen van beide heren werden zeer gewaardeerd door de 
aanwezige leden. Het bestuur kan zich vol inspiratie bezinnen 
op de vervolgstappen. 

De volgende ALV was gepland voor 
mei, maar, maar... 

We zullen zo snel mogelijk proberen een ALV 
te organiseren en laten u weten wanneer en 
op welke wijze.

En intussen, maak van al uw vrienden 
Vrienden van het Vondelpark
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Op welke gebieden gaan we ons in 2020 manifesteren?

•	 Bestuur	dat	op	kritische	maar	positieve	wijze	in	gesprek	gaat	met	
stadsdeel, ondernemers, centrale stad, politie en andere stakeholders

•	 Resultaten	behalen	bij	evaluatie	van	Locatieprofiel	en	Gebiedsplan:	
minder evenementen, minder overlast

•	 Deelnemen	aan	jaarlijkse	Parkschouw
•	 Samenwerken	met	andere	groepen	die	park	een	warm	hart	toedra-

gen: Groene Buurten, Hart voor het Park, omwonenden-initiatieven
•	 Meer	aandacht	voor	handhaving,	groenbeheer,	schoonmaak	(ook	si-

garettenpeuken!), toiletten, prullenbakken

Er zit een man in het park. Het had ook een vrouw 
kunnen zijn of een genderneutraal mens, maar voor 
deze keer is het een man. De man is in verwarring. Hij 
fietste vanmorgen met zijn hond door de stad en de 
straten in die stad waren ontdaan van zo goed als alle 
mensen die normaal de straat bevolken. De ‘hurly burly’ 
was verdwenen. Hij zegt het maar even in het Engels, 
want die drukte wordt ook meestal veroorzaakt door 
straatgebruikers die zich met deze taal een weg langs 
onze bezienswaardigheden naar de coffeeshops banen. 
‘Hilversum Drie bestond nog niet’ zong de man in het 
park op zijn fiets. Zijn stad voelde als weleer. Maar een 
ieder zong zeker niet zijn eigen lied. Iedereen zingt het 
lied van de onzekerheid die het coronavirus over de stad 
heeft gelegd. 
Sneller dan normaal bereikte de man met zijn uitgelaten 
hond zijn park en daar werd de verwarring nog groter. 
Zijn park was toch nog heel erg gewoon zijn park. Hij 
fietste langs de speelweide waar de vogel van Picasso 
ook nu na meer dan 50 jaar zijn vleugels uitslaat naast 
bomen in bloei. Op zijn vertrouwde bankje aan het water 
kijkt hij om zich heen. De narcissen en de crocussen 
bloeien ook als elk jaar omdat het lente is geworden. 
De bomen botten weer voorzichtig hun nieuwe leven 
uit. Het gras vraagt zich een beetje angstig af hoe lang 
het nog duurt tot de maaimachines komen om met hun 
meedogenloos ronddraaiende messen alles weer tot op 
maaiveld niveau te nivelleren. Want oorverdovend maken 
we alles oogverblindend, zo herinnert de man zich een 
uitspraak van Midas Dekkers. Maar de bizarre rust 

die de bebouwde stad had geboden, blijft uit. Sterker, 
het is heerlijk gezellig in het park. Iedereen houdt zijn 
afstand. De zon draagt zijn warmte bij. Joggers joggen 
hun rondjes. Kinderen spelen in de speeltuinen en op 
de weiden. Niet gehinderd door de afwezigheid van 
grote glijbanen en jungle klimtoestellen, die in de revisie 
zijn, omhelzen zij de vrijheid van het park. Honden 
springen in het water hun stokken achterna en sproeien 
hun glimlachende baasjes nat. De man ziet het op zijn 
bankje met welbehagen aan. Zijn hond snuffelt rond. 
Deze nieuwe lente brengt dan dit jaar overal een nieuw 
geluid, hier in zijn park krijgt het nieuwe leven zoals het 
al meer dan honderdvijftig jaar doet, alle kans opnieuw 
tot bloei te komen.

De baas van Bobbie

Een man in het park


