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In de laatste Nieuwsbrief van juli j.l. spraken we de hoop 

uit de uitgestelde ALV 2020 in het najaar te kunnen 

houden. We hebben in het bestuur uitvoerig hierover 

gesproken en uiteindelijk besloten dit jaar geen live- ALV 

te houden.

De maatregelen van de overheid zijn sinds september 

met name in de regio Amsterdam weer flink 

aangescherpt omdat het aantal besmettingen fors toe 

is genomen. Veel leden van de Vereniging behoren wat 

leeftijd betreft tot de risicogroep. We willen als bestuur 

niemand een risico laten lopen.

Een alternatieve bijeenkomst via Zoom is niet voor alle 

leden haalbaar. Bovendien is een ALV ook bedoeld om 

met elkaar informeel van gedachten te wisselen met 

een drankje. Dat is via Zoom niet mogelijk en onder de 

huidige omstandigheden is een fysieke bijeenkomst niet 

verantwoord.

U ontvangt daarom bij hoge uitzondering volgende week 

onze jaarverantwoording schriftelijk. Dat wil zeggen: het 

inhoudelijke jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019,  het 

verslag van de kascommissie  en ons jaarplan 2021. We 

nodigen u van harte uit hierop te reageren door een 

mail te sturen aan 

bestuur@vriendenvanhetvondelpark.nl

We hopen begin 2021 wel weer fysiek bij elkaar te 

kunnen komen en deze stukken dan alsnog formeel te 

kunnen vaststellen.

De Vereniging

Vrienden van het Vondelpark

* is gesprekspartner voor de stadsdelen 
en de centrale stad als het over gebruik 
van het park door verschillende gebrui-
kersgroepen gaat

* werkt samen met andere stakeholders 
op gedeelde doelen, met zo min moge-
lijk overlap

* bewaakt het karakter van het park door 
kritisch en constructief mee te denken 
over het beheer van en de zorg voor het 
park

* is spreekbuis van de leden én inspireert 
leden tot actie

* ondersteunt acties van anderen, als die 
bij de doelstelling passen

* is zelf geen fondsenwerver en voert 
geen parkbeheer uit
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Geen fysieke ALV 2020

Voorzitter - Lidwien Verbeek

voorzitter@vriendenvanhetvondelpark.nl

Penningmeester - Wouter Voskuijl

penningmeester@vriendenvanhetvondelpark.nl

Secretaris & Ledenadministratie

Berend-Jan Steenman 

secretaris@vriendenvanhetvondelpark.nl

Bestuurslid PR / Marketing - Arlette Naus 

pr@vriendenvanhetvondelpark.nl

Bestuurslid Juridische zaken

Elsbeth de Vos

jz@vriendenvanhetvondelpark.nl
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“Ze deden dat heel leuk. Er waren ook 
kinderen bij en ze hadden voor jong 
en oud leuke weetjes over planten en 
struiken.” Op de wat waterige vrijdag-
ochtend verzamelde een groep Vrienden 
zich voor het hek van de weide. Een hek 
dat normaal gesloten blijft. “Dat vond ik 
het meest verrassende. Op deze weide 
stapten we in een ander Vondelpark.” 

Het was vroeg in de ochtend. De 
luidruchtige bezoekers van het park 
lieten zich nog niet horen. “De stilte 
omhulde ons. Alleen maar groen om je 
heen. Geen huis of andere bebouwing 
te zien. Je kon vergeten dat je net nog 
midden in de stad fietste.” De ontmoe-
ting met Jacqueline Dessing zet aan tot 

“Groen en groen en groen en rust.”

We schreven het al in de vorige nieuwsbrief: er zit 
veel muziek in ons Vondelpark. Soms een
beetje teveel. Maar in de Muziektent is het al lange 
tijd erg stil. Daarom hebben we voor de zomer 
een voorstel ingediend om de Muziektent weer 
in gebruik te laten nemen door muzikanten die 
door corona geen podium meer hebben. We zijn 
verheugd om te kunnen melden dat we inmiddels 
al twee rondes verder zijn. We kregen voldoende 
stemmen. Dank daarvoor en de gemeente heeft het 
plan inmiddels als haalbaar beoordeeld. Nu kunnen 
buurtbewoners wederom stemmen, op een selectie 
van plannen via de website van de buurtbudgetten 

(www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid). Elke inwoner 
van stadsdeel Zuid van 12 jaar en ouder ontvangt 
hiervoor een brief met een unieke stemcode.  Wij 
hopen natuurlijk dat u op ons plan gaat stemmen. U 
ontvangt van ons een reminder wanneer de plannen 
op de website zijn geplaatst door de gemeente en u 
daadwerkelijk uw voorkeur kunt uitbrengen.

Muziek in de 
Muziektent

Stem mee en er zit straks weer muziek in de Muziektent

Enthousiast doet Jacqueline Dessing, vriendin van het 
Vondelpark, verslag van de excursie die 

de vrijwilligers van GroeneBuurten op 10 juli 
voor de Vrienden van het Vondelpark verzorgden op de 

Koeienweide.

Heet van de naald

Bericht van het Stadsdeel

Gefeliciteerd, uw plan is door naar de finale! 

Bewoners kunnen stemmen op uw plannen van 1 oktober 

tot en met 21 oktober. Deze data staan ook vermeld in de 

bewonersbrief die woensdag 30/9 en donderdag  1/10 wordt 

bezorgd in Stadsdeel ZUID. In deze brief staat de persoon-

lijke stemcode en de uitleg over het stemproces.

De website gaat op 1 oktober live.
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verder onderzoek. Wie is deze vrouw 
die al vroeg vriend van het Vondelpark 
werd? En waar zijn de koeien gebleven 
die de naam aan deze groene oase heb-
ben gegeven? 

Jacqueline is een rasechte Amster-
damse. “Ik ben van de Dessings van het 
Rembrandtplein.” Geboren in 1948 op 
het hoekje van het plein waar de Engelse 
Pelgrimssteeg en café ‘t Brouwerswapen 
plaats moesten maken voor verwoes-
tende stadsvernieuwing. Ze gaf les op 
een Montessori basisschool in Osdorp en 

heeft daarnaast altijd aan beeldhouwen 
gedaan. “Ik woon mijn hele leven in Am-
sterdam, maar heb wel lucht nodig om te 
kunnen leven. Daarom is het Vondelpark 
zo’n fijne uitwijkplek.”

Op de koeienweide heeft ze genoten 
van de excursie ook al is er geen koe 
meer de bekennen.

Maar zo was het absoluut niet in 
1864 bij de opening van het Vondelpark. 
Eigenlijk was het 1865, maar dat is 
weer een ander verhaal. Koeien waren 
vanaf het begin vaste bewoners van het  
Vondelpark. In 1874 werd er dan ook 
een boerderij gebouwd. Die stond op de 

plek waar nu het Groot Melkhuis staat en 
waar men oud en jong tegenwoordig heel 
ander vertier biedt. 

Het begon met het idee om gegoede 
wandelaars en fietsers de landelijke sfeer 
te laten proeven. Al snel werd aan de 
boerderij een uitspanning toegevoegd 
waar men verse melk tapte. Rechtstreeks 
van de koe. Koeling was er toen nog niet. 
Op de weilanden waar nu de tennisvel-
den van Festina liggen, werden zo’n 25 
koeien geweid en gemolken. Later ver-
huisde de kudde naar de Kleine- en Grote 
Koeweide, die we nu kennen als Scha-
pen- en Koeienweide. In hun herden-
kingsboek ‘In het Vondelpark’ uit 1901 
noemden Heimans en Thijsse de huidige 
Koeienweide “De Paddestoelwei” met 
een klein verhoogd deel dat “De Hoogte” 
werd genoemd.

Een ander geschiedkundig weetje be-
helst de opslag van de koeienstront. Net 
als vandaag de dag zorgde de mest ook 
eind negentiende eeuw voor problemen. 
Naast de koeien waren het vooral de 
paarden die, overal in de stad, voor veel 
vervuiling zorgden. Het gemeentebestuur 
verordende al in 1883 dat opslag van 
mest in de openlucht binnen de stads-
grenzen niet meer was toegestaan. Het 

parkbestuur besloot toen de mestvaalt 
te schonen en liet stadsingenieur J.G. 
Niftrik in wat nu het Kattenlaantje heet 
een gebouw plaatsen. Nu is dat deels 
BSO-Kinderkookkafé en wordt het ook 
gebruikt door Stadsdeelwerf Vondelpark. 
Op het eerste gezicht geen bijzonder ge-
bouw, maar wel degelijk een monument. 
Niet in de laatste plaats omdat het een 
van de weinige particuliere bouwprojec-
ten van Niftrik is. 

In 1962 verbood de gemeente offici-
eel het houden van koeien en het voeren 
van een boerenbedrijf in het park. Het 
duurde verschillende jaren voordat het 
doek definitief viel en de houten stallen 
aan de Kattenlaan echt werden afgebro-
ken. Daarna heeft een hobbyboer op de 
weides nog wisselend koeien, paarden, 
schapen en kippen gehouden. Er zijn 
zelfs lama’s op de weide geboren. Maar 
met de MKZ-crisis in 2001 moesten de 
dieren zonder pardon het veld ruimen en 
vervolgens is de weide verwilderd tot 
een prachtige heemtuin. Even is er, niet 
zo lang geleden, nog met de gedachte 
gespeeld om er weer koeien en schapen 
te laten grazen, maar ook hier stonden 
tussen droom en daad, wetten in de weg 
en vooral veel praktische bezwaren.

Jacqueline mist de koeien niet echt. 
“Ik ga voor het groen en de stilte,”  zegt 
ze. Ze vertelt dat ze een plekje in Noord-
Holland heeft waar ze naast haar stadse 
leven af en toe ook midden in de natuur 
kan zijn. Het is in een weidegebied en 
om de link met de koeienweide van het 
Vondelpark te maken: ook daar zijn de 
koeien aan het verdwijnen. “Je ziet dat 
de boeren het ook daar steeds moeilijker 
krijgen met alle beperkende milieumaa-
tregelen hun bedrijf te behouden.” De 
strijd van die boeren is nog lang niet 
gestreden. “Gelukkig is de strijd voor 
het behoud van bomen en bloemen in het 
Vondelpark bij de Vriendenvereniging in 
goede handen.”
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Werk met je handen in de aarde en de dopamine 
zal je belonen. Het is bewezen, als je met je handen 
in de aarde werkt stroomt de dopamine door je lijf. 
Het stofje wordt niet voortdurend afgegeven, maar 
telkens wanneer je dingen doet die volgens je herse-
nen een beloning verdienen. Denk aan sporten, eten, 
seks en verliefd zijn. En vooral ook werken met je 
handen in de aarde. Juist dan zorgt de afgifte van 
dopamine voor een golf van genot.

Ongeveer 16 keer per jaar organiseert Groene-
Buurten werkochtenden op het ecologisch stadspa-
radijs, de Koeienweide. Tijdens de werkochtenden 
helpt een groep vrijwilligers met het ecologisch 
onderhoud van het natuureducatiepad wat rondom 
de weide loopt: het C.W.F. Haakpad. 
De werkzaamheden variëren van hooien, zaaien, 

vijvers schoonmaken tot het knotten van wilgen en 
nestkastjes schoonmaken. Incidenteel wordt er ook 
op andere locaties in het park gewerkt. Bijvoorbeeld 
op de Schapenweide en bij het Vondelmonument. 
Het is licht werk dat makkelijk kan worden gedaan 
zonder speciale groenkennis of ervaring. Ook kinde-
ren zijn van harte welkom.

De ochtenden worden begeleid door een enthou-
siaste groenmedewerker van de gemeente. Deze 
deskundige vertelt niet alleen wat er gedaan moet 
worden aan het pad, hij geeft ook veel interessante 
informatie over de aanwezige flora en fauna op de 
Koeienweide. Voor handschoenen en gereedschap-
pen wordt gezorgd, koffie en thee staan klaar. Neem 
bij warm weer zelf water mee.

Dag / tijd: woensdag- en soms zaterdagochtend van 
10.00 tot circa 12.30 uur.  Verzamelen om 10.00 uur 
bij het houten hek van de Koeienweide.
Wil je ook deelnemen aan een werkochtend? Stuur 
de eerste keer dat je komt een bericht naar 
Simone@groenebuurten.nl

Kijk op de Agenda voor actuele data. 
https://groenebuurten.nl/vondelpark

Daarom is Jacqueline al 
lang lid van de Vrienden van 
het Vondelpark. “Geen blok-
kades, maar duurzaam overleg 
met alle betrokken partijen.” 
En af en toe leuke excursies. 
Bijvoorbeeld in samenwerking 
met  GroeneBuurten.

Werkochtenden met GroeneBuurten
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De koeien in het Vondelpark

Gespeend van alle verten der landouwen 
ligt op dit stukje Amsterdamse grond
het landrig Holland vredig te herkauwen,
een huisgezin van zedig zwart-rood-bont.

Zo, aangestaard door drentlende mevrouwen
en amazones in de morgenstond
en met muziek, ‘t Wilhelmus van Nassouwe,
ligt daar hun leven zalig afgerond.

Beschermd door prikkeldraad en door politie,
is er geen wereld die hun ziel bezeert.

Het gras houdt ze in grazige conditie,
zij leven vadsig, vrij en onverweerd,

maar zij aan zij slapen zij coalitie,
hoewel noch zwart noch rood dit heeft begeerd.

De koeien komen ook voor in de litera-
tuur van het Vondelpark.
In het geweldige boek ‘Ode aan het 
Vondelpark’ uit 1997, een aanrader voor 
iedereen die alles wil weten over het 
Vondelpark, belicht Ernest Kurpershoek 
op pagina 14 al de koeien uit het Vondel-
park.

Voor zover bekend, hebben de lama’s in 
het Vondelpark nog geen plaats in de 
literatuur gekregen. Hun heel wat ‘ge-
wonere’ voorganger, de oer-Hollandse 
koe wel. Gerard den Brabander ziet hen 
als een metafoor voor het gezapige, na-
oorlogse Holland.

Op verzoek van vrienden schreven E. 
Heimans en Jac.P. Thijsse in 1901 dit 
boek. Het is in mei 1901 uitgegeven 
door W. Versluis te Amsterdam en de 
digitale heruitgave (facsimile) is in 
2013 verzorgd door Hans Homburg met 
medewerking van de Heimans en Thijsse 
Stichting. Het is gratis beschikbaar ge-
steld door de auteur bij Apple Books en 
als downloads via deze website. https://
www.inhetvondelpark.nl/index.html.
Dit is trouwens een geweldige website 
als je meer over het Vondelpark wilt 
weten. We mogen van Hans Homburg 
ook vaak foto’s gebruiken voor onze 
nieuwsbrief.

Jaarlijks worden in het najaar 30.000 tulpen geplant 
rondom het Vondelmonument als onderdeel van 
het Tulpfestival. De tulpen worden eind oktober (of 
eerste week november) geplant. Een groenmede-
werker van de gemeente is aanwezig voor hulp en 
uitleg, en natuurlijk alle materialen en veel bollen! 

Vrijwilligers worden gezocht voor het planten en de 
rol van gastvrouw/heer. 
Zie www.tulpfestival.com

Gezocht: vrijwilliger gastvrouw/heer voor Tulpfestival Vondelpark
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Een leuke reactie ontvingen we van de 
website VrijeTijd Amsterdam.nl. Of ze ons 
mochten interviewen over de activiteiten 
van de vereniging? Natuurlijk, graag zelfs. 
Zo staat daar nu ons verhaal, met wat his-
torie over het Vondelpark, de aantrekkings-

kracht van het park verklaard en berichtten 
we over de lezing tijdens de ALV van vorig 
jaar… alles in de hoop om nog meer leden 
te werven. Kom jij ergens leuke reacties 
tegen, laat het ons weten. Hieronder de link 
naar hun verhaal.

De Vereniging Vrienden van het Vondel-
park hebben al jarenlang een ambivalente 
relatie  met het Vondelpark Openlucht 
Theater (VOLT).  Veel Vrienden zijn 
trouwe bezoekers op de avonden dat 
er een  bekende cabaretier optreedt en 
of wanneer er een mooie dansvoorstel-
ling is.  Maar er zijn ook Vrienden die 
al jarenlang last hebben van het lawaai 
dat het VOLT ontegenzeggelijk met zich 
mee brengt, vooral voor de bewoners 

aan de westzijde van 
het park. Met name 
tijdens de popconcer-
ten op zondagmid-
dag. Die ergernis is de afgelopen jaren 
toegenomen omdat het aantal maanden 
dat VOLT actief is van drie naar vijf 
maanden is gestegen en de horeca op het 
VOLT-terrein fors is toegenomen.
De regelgeving van de gemeente waar-
aan VOLT voor een vergunning moet 
voldoen, is op zijn zachts gezegd ondoor-
zichtig. Is het Locatieprofiel leidend of 
het bestemmingsplan? Hoort 5 mei nu 
wel of niet tot het reguliere programma? 
Ontplooit VOLT nu wel of niet commer-
ciële activiteiten? Mag VOLT het terrein 

nu wel of niet verhuren aan derden? Etc.
Het bestuur heeft eind 2019 bezwaar 
ingediend tegen de vergunning van de 
gemeente aan VOLT. Dit bezwaar is door 
een bezwarencommissie beoordeeld en 
ongegrond verklaard. 
In zekere zin klopt dit besluit ook wel. 
VOLT houdt zich aan de wet- en regeling 
die veel ruimte biedt voor allerlei nieuwe 
(commerciële) activiteiten. De gemeente 
is echter verantwoordelijk voor de on-
doorzichtigheid hiervan. Maar daar ging 
het bezwaar niet over.

De verrrassende reactie

https://vrijetijdamsterdam.nl/algemeen/de-stad/het-verhaal-van-de-vereniging-vrienden-
van-het-vondelpark/

In gesprek met 
het Vondelpark 
Openlucht Theater
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Erfgoeddeal
Een van onze leden, Guy Limpens 
wonende in Sittard (!), maakte 
ons attent op de mogelijkheid 
om voor het Vondelpark gebruik 
te maken van de zogenaamde 
Erfgoeddeal. Het is een lande-
lijk programma dat know-how 
beschikbaar stelt voor het toe-
komstbestendig maken van land-
schappen en steden vanwege de 

klimaatverandering.  
(zie onderstaand voor meer uitleg 
over de Erfgoeddeal).
We hebben het stadsdeel over 
deze regeling geïnformeerd en 
zij reageerde enthousiast. Helaas 
was het niet meer mogelijk om 
een aanvraag in te dienen voor 
september van dit jaar. Maar begin 
volgend jaar zijn er nieuwe kan-
sen.
We willen ons lid uit Sittard 
hartelijk bedanken voor deze tip. 
Wellicht dat op deze wijze toch 
iets van de ideeën van Wim Pijbes 
gerealiseerd kunnen worden.
 

“Klimaatveranderingen leiden 
tot nieuwe ruimtelijke opgaven. 
In deze turbulente tijden biedt 
cultureel erfgoed houvast. Het 
verleden biedt inspiratie voor de 
opgaven waar we voor staan. Zo 
wordt de toekomst van ons land 

Kortom, zo’n bezwaar maken kost zeeën 
van tijd en geeft veel frustratie. Reden 
voor het bestuur om het anders aan te 
pakken. We gaan met VOLT in gesprek 
en kijken hoe we door overleg tot een 
betere samenwerking kunnen komen. 
VOLT heeft hier al enthousiast op gere-
ageerd, maar verkeert op dit moment in 
een penibele positie. Door COVID-19  is 
de voorstellingsperiode tot twee maan-
den gereduceerd. Tegelijkertijd heeft het 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten de 

subsidie stopgezet.
Daarmee dreigt het Openluchttheater 
voor het Vondelpark verloren te gaan, 
wat natuurlijk doodzonde is van zo’n 
oude traditie.  De Vrienden willen VOLT 
graag ondersteunen in de strijd voor hun 
voorbestaan, maar wel in goed overleg 
over de randvoorwaarden.

Mocht u VOLT willen steunen, teken dan 
de petitie op www.openluchttheater.nl

Vanwege drukke werkzaamheden hebben onze 
bestuursleden Elsbeth de Vos en Wouter Voskuijl 
aangekondigd het bestuur te willen verlaten.  Heel 
erg jammer natuurlijk. We zijn daarom op zoek naar 
twee nieuwe bestuursleden: een penningmeester en 
een algemeen bestuurslid.
Voor beide posities geldt dat we mensen zoeken 
die affiniteit hebben met het Vondelpark, een 
bijdrage willen leveren aan de doelstelling van de 
vereniging, goed kunnen samenwerken en gemiddeld 
een dagdeel per week beschikbaar hebben. Van 
de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij de 

begroting en jaarrekening opstelt en zorgdraagt 
voor de lopende financiën en betalingen.
Voor wat betreft het bestuurslid algemene zaken zijn 
we op zoek naar iemand die kennis heeft van flora 
en fauna in het park en leuk vindt om contacten te 
onderhouden met partner-organisaties.

Aarzelt u niet om contact op te nemen wanneer 
u belangstelling hebt. Dat kan het beste via de mail 
voorzitter@vriendenvanhetvondelpark.nl.
Een uitgebreid profiel is ook beschikbaar.

Gezocht:
2 nieuwe
bestuursleden

WE NEED YOU
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In de vorige nieuwsbrief startten 
we de nieuwe rubriek Vondel-
park in Film en Literatuur. We 
hopen nog op tips van onze 
lezers hiervoor. Nu verwijzen we 
graag naar de naamverwijzing 
van ons park voor een nieuwe 
sluipwesp. Onderzoekers vonden 
dit insect vorig jaar tijdens een 
expeditie in de Koeienweide en 
doopten het: de Aphaereta von-
delparkensis. 
De expeditie was op touw gezet 
door Taxon Expeditions, dat 
wetenschappelijke onderzoe-
ken organiseert in alle uithoeken van 
de wereld. Het leek oprichter Menno 
Schilthuizen een goed idee om ook eens 
op het drukste plekje van Amsterdam te 
kijken wat daar leeft. Voor zijn onder-
zoek vormde Schilthuizen, schrijver van 
het in 2018 verschenen boek Darwin in 
de stad, een team van wetenschappers en 
burger-onderzoekers. Zij verbleven vijf 
dagen op de Koeienweide en de resulta-

ten waren spectaculair, zegt stadsecoloog 
Remco Daalder. “Meer dan honderd 
soorten nachtvlinders, 85 soorten kevers, 
21 soorten spinnen, 15 soorten slakken: 
ook op een paar hectare in de stad blijkt 
de biodiversiteit ontzettend groot.”
Daalder spreekt van een eye-opener. 
“Het goede van Schilthuizen is dat 
hij zich op het leven in de grond heeft 
gericht. Wij denken bij biodiversiteit 
aan een merel of een konijn. De bodem 

bleek een rijkdom aan soorten te 
bevatten.”
De bijzondere sluipwesp werd 
aangetroffen in een jampotje met 
rottend vlees dat in de grond was 
ingegraven. In het laboratorium 
van de Vrije Universiteit kon 
daarna worden vastgesteld dat het 
inderdaad om een nog onbekende 
soort gaat.

De ontdekking van de Aphaereta 
vondelparkensis werd in januari 
2020 officieel gepubliceerd in 
Biodiversity Data Journal.

Burgerwetenschappers aan 
het werk in de koeienweide.

met zorg vormgegeven. Dertien 
partners hebben de handen ineen 
geslagen en met elkaar de Erf-
goeddeal gesloten. In de komende 
drie jaar draagt de Erfgoeddeal
financieel bij aan aansprekende 
voorbeelden en initiatieven waar 

ruimtelijke opgaven en erfgoed 
samenkomen.
Tegelijkertijd leren we van elkaar 
en doen we onderzoek om in 
het hele land nieuwe en betere 
samenwerkingen tot stand te 
brengen.

Zo creëren we leefomgevingen 
waar de geschiedenis ons door de 
ogen van erfgoed meeneemt in de 
toekomst. “

Meer weten over de Erfgoed 
Deal?

D
e w

esp Aphaereta vondelparkensis door Kees 
van Achterberg, N

aturalis Leiden

Mogen wij u 
voorstellen:
de APHAERETA 
VONDELPARKENSIS

Op de bres voor bomen, 
planten en bezoekers.
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe 
Vrienden van het Vondelpark. Ken je iemand 
die de natuur en het park een warm hart 
toedraagt, maak ze duidelijk:
“WE NEED YOU”. 

https://vriendenvanhetvondelpark.nl/
word-ook-vriend/



9

De Man in het Park, onze  Vriend Vondel, wendt zijn 
gezicht naar de zon. Een traktatie zo laat in het jaar. 
De zon schittert laag door de bomen die hun groen 
voorzichtig aan het verliezen zijn. Indian Summer, zegt 
iedereen. De Man in het Park sluit zijn ogen en hoort de 
jongeren genieten van de corona-ruimte die het park juist 
op deze dag te bieden heeft. De opwarming van de aarde 
zorgt voor dit cadeautje. Nog nooit werden zo laat in het 
jaar zulke tropische temperaturen gemeten. 

Maar hoezo, Indian Summer? Voor de Man in het 
Park heeft het een licht koloniale connotatie. Maar dan 
wel vanuit de Engelse of Amerikaanse geschiedenis. Hij 
weet dat het aan de Oostkust van de USA een begrip is. 
In New England. De ‘maple leaf ’ kan dan bosrijke streken 
helemaal betoveren met een roodgouden gloed. 

Goed beschouwd is deze warme dag in september 
nog geen Indian Summer. Pas voor een periode in oktober, 
soms zelfs november, spreekt de Nationale Weerdienst bij 
warm, rustig en vooral ook wazig weer van een ‘Indische 
Zomer’. Voor de Engelse term in zwang kwam sprak men 
van een ‘Tweede Zomer’, dat was aan het einde van de 
18e eeuw. Niet toevallig in de tijd van de Amerikaanse 
Revolutie. Dertien koloniën vochten zich vrij van de 
Engelsen en vormden later de onafhankelijke Verenigde 
Staten. Nederland speelde daar nog een belangrijke rol in 
door de strijd met leningen en wapenhandel te steunen. 
Wat de Engelsen weer niet leuk vonden en dat leidde 
weer tot de zoveelste oorlog met de voorouders van de 
latere brexiteers. 

De Man in het Park vermant zich. Hij dwaalt 
af. Helemaal zeker is het niet, maar wellicht komt het 
Indian van deze Summer toch van de oorspronkelijke 
bewoners van Amerika. Zij, die wij toen nog Indianen 
mochten noemen, beschreven deze tijd van het jaar aan 
de Europeanen die hen kwamen bekeren tot het ware 
geloof en en passant ook hun land in pikten. Het was de 
tijd van het jaar waarin de Indianen op jacht gingen. 

De Man in het Park glimlacht, die naam voor deze 
nazomer is dus eigenlijk dubbel fout. Fout omdat het 
refereert aan een koloniale tijd en dat kan niet in de tijd 
van Indian Lives Matter Too. Maar ook omdat de naam 
voor Indianen gewoon verkeerd is. Zij kregen die van hun 
‘ontdekker’ Christoffel Columbus. Die dacht in 1492 een 
andere route naar Indië gevonden te hebben, maar kwam 
uit in de Nieuwe Wereld. Dat hij zo onder Spaanse vlag 
bracht, met alle koloniale en dus ook vaak oorlogszuchtige 
consequenties van dien.

Hoe dan ook, de Man in het Park geniet van deze 
Indian Summer. Hij kijkt om zich heen en realiseert zich 
dat zijn eigen Indian Summer ook begonnen is. De late 
herfst in zijn leven. Nog een laatste bloeiperiode voor de 
ouderdom van de winter definitief intreedt.

Amsterdam, 15 september 2020

Indian Summer, kan dat wel?


