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ALV virtueel 23 maart
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Verre Vrienden van het Vondelpark
Social Media voor leden
Hart voor het Vondelpark en Groene Buurten
Vriend Vondel komt uit de kast
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* is gesprekspartner voor de stadsdelen en de
centrale stad als het over gebruik van het
park door verschillende gebruikersgroepen
gaat
* werkt samen met andere stakeholders op
gedeelde doelen, met zo min mogelijk 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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Het zijn spannende tijden in ons Vondelpark
In de wintermaanden was het Vondelpark een echt
Rij- en Wandelpark zoals Van Eeghen, de oprichter en geldschieter, en vader en zoon Zocher, de
ontwerpers, het ooit bedoelden. Een lange slinger
van wandelaars kuierende rustig door het park. Een
uitlaatplek tijdens de lockdown.

betrokken partijen na te denken over een beleid
dat ook na corona zorgt dat het Vondelpark niet
als een festivalterrein gezien wordt waar alles mag
en kan. Beter is het af te koersen op een beleid
dat bepaalt dat ons park een park is waar mensen
‘elkaar ontzien, elkaars leefruimte respecteren en
geen rotzooi maken’, zoals stadsgeograaf Irina van
Aalst onlangs in de Volkskrant zei.

Daarna de plotselinge
inval van de winter
met sneeuw en strenge
vorst. Het besneeuwde
park met vrolijke schaatsers op de vijvers zag er
prachtig uit.

Er is ook goed nieuws. Het bestuur verwelkomt
vier nieuwe (kandidaat)bestuursleden. Zonder
uitzondering zeer capabele en enthousiaste mensen
en daarbij ook nog eens heel erg aardig. In deze
Nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor en op de
Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen zij
officieel benoemd worden.

Toen volgden de eerste lentedagen. Op 24
februari werd het Vondelpark onder toeziend
oog van Vondel zelf
een grote dansvloer vol
feestende jonge mensen.
Er is veel over gezegd
en geschreven. Met als
grote gemene deler:
‘Het kan niet, het mag niet, maar we kunnen wel
begrijpen dat jonge mensen feesten willen’. Jammer
alleen dat die jonge mensen een oneindige hoeveelheid rotzooi achter lieten. De ‘day after’ verscheen
’s ochtends vroeg een sliert witte vuilniskarretjes
waaruit tientallen mannen sprongen die met een
grote voortvarendheid de boel weer opruimden. Ik
heb ze daarvoor als dank vanuit de Vereniging van
Vrienden van het Vondelpark gebak bezorgd. Dat
werd zeer gewaardeerd.

De ALV zal dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging digitaal gehouden worden.
Vorig jaar hoopten we elkaar in 2021 weer live te
kunnen spreken, maar dat zit er voorlopig niet in. U
krijgt van tevoren duidelijke instructies hoe u deel
kunt nemen.
Ik heb veel enthousiaste reacties gekregen op ons
plan om weer muziek uit de Muziektent te laten
klinken. Er zit gelukkig ook muziek in de voorbereiding. De Stichting Splendor (www.splendor.nl)
gaat ons helpen met de selectie van musici en de
verdere voorbereiding. We hopen dat deze zomer
corona genoeg binnen de perken is om de uitvoeringen mogelijk te maken.
Blijf gezond en geniet van ons park, ook al is het af
en toe moeilijk te bereiken. Veel leesplezier met
deze Nieuwsbrief en ik hoop u op de ALV te mogen
verwelkomen.

Het feest was een uitzonderlijke gebeurtenis. Na
het in 2012 uit de hand gelopen feest in Haren,
staan deze bijeenkomsten ook wel bekend als Project X-Feesten. Of Facebookfeesten. Daar is weinig
kruid tegen gewassen. Jammer genoeg was dat wel
een druppel die de bestuurders deed besluiten het
park grotendeels af te sluiten. Nodig om te voorkomen dat teveel mensen te dicht bij elkaar zijn. Een
nogal draconische maatregel, waar iedereen van
mag denken wat hij of zij wil, maar dat het park er
in het ontluikende voorjaar nu bijna verlaten bijligt,
terwijl er nauwelijks andere verpozing in de stad te
vinden is, is heel erg zuur. Het is goed om met alle

Lidwien Verbeek
(voorzitter)
PS. Zaterdag 13 maart
wordt mijn antwoord op
een artikel in Het Parool
geplaatst.
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Even voorstellen
Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunt u de
nieuwe en oude bestuursleden uiteraard - al is het
virtueel - ontmoeten. Hier stellen ze zich alvast
voor. Opgetekend door Jolanda Janssen.

Lidwien Verbeek (69), voorzitter
Ik woon 38 jaar aan het park en heb er
ontelbare herinneringen aan. Voetballen,
kinderfeestjes, mijn twee kinderen hebben er
toen ze klein waren leren fietsen en schaatsen.
De voorstellingen in het Openluchttheater, de
Muziektent met prachtige klassieke zang.
Ik hou van de seizoenen die het park
steeds weer zo afwisselend maken. Maar ik
zie ook de enorme toename van het aantal
bezoekers en het daarbij behorende afval dat
’s avonds achterblijft.
Ik ben in het bestuur gegaan om iets terug
te doen voor alle mooie momenten die het
park mij gegeven heeft. Ik wil ook bijdragen
aan het in stand houden van het park als
rijksmonument. En vooral spannend nu: hoe
gaan de stad en het park eruit zien na deze
coronaperiode? Is er nog voldoende geld voor
onderhoud, komen er weer miljoenen toeristen naar het park?
Mijn ‘mooiste plekje’ is eigenlijk mijn
balkonnetje op een zonnige lentemorgen als
het park nog rustig is en ik uitkijk op het
prille groen en de bloesem in de bomen. Dat

‘Iets terugdoen
voor alle
mooie momenten’

Berend-Jan Steenman (61),secretaris en ledenadministrateur

Janni Dekker,
(kandidaat) bestuurslid

Ik ben Franse taal- en letterkundige en woon
in het Museumkwartier met zicht op het
Vondelpark. Mijn huis kijkt uit op het Blauwe
Theehuis. ’s Avonds is de aanblik heel

In het Vondelpark ben ik vaak bukkend te
zien met een bonbontang in mijn hand en
een afvalzakje: in plaats van me te ergeren
aan zwerfvuil, raap ik het op. De reacties van
voorbijgangers zijn vrijwel altijd positief.
In de appgroep ‘de schone raapster’ heb ik
medestanders verzameld. Meer rapers en
raapsters zijn welkom. [zie verderop ook de
oproep van Groene Buurten voor de landelijke opschoondag, red.]
Ik heb in ruim 25 jaar het park sterk zien
veranderen. Positief in de zin van duurzame
onderzoekstechnieken. Negatief in de relatie
van bezoekers tot het park. Hierbij denk ik
aan de versterkte muziek die het onmogelijk
maakt om van de natuur te genieten. Ik spreek

‘Rosarium mooi
verstopt
in het groen’
feeëriek met al die brandende lampjes. Het
Rosarium vind ik erg fraai wanneer de rozen
bloeien; het is zo mooi verstopt in het groen.
De muziektent doet me denken aan vroegere
tijden. Rondom worden ieder jaar bloemen
geplant, dat maakt het kleurrijk en vrolijk.
Ik heb in Utrecht, Leiden, Loenen aan
de Vecht en Zuid-Frankrijk gewoond en in
Amsterdam in de Pieter de Hoochstraat,
Ruysdaelkade, Bilderdijkstraat en op de
KNSM-laan.
Ik ging in het bestuur om van het park een
nog mooier park te maken en om te proberen
iets te doen aan de geluidsoverlast, het zwerfafval en de vercommercialisering.

wordt op de voet gevolgd door de Koeienweide, waar ik op een beetje miezerige dag
een rondleiding kreeg van Groene Buurten
en me tussen het hoge riet en de bijzondere
planten op een groen eiland waande ver weg
van de grote stad.
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‘Afval rapen
met bonbontang’
hier mensen vaak op aan. Soms door te zeggen dat de muziek boven de vogels uitkomt.
Soms door uit te leggen dat onze eigen
muziek in huis overstemd wordt.
Ik zou me sterk willen maken voor
nadruk op de natuurbeleving in het park, op
het park als een plaats om tot rust te komen,
mindfull en open. De bomen staan er niet
voor niets en de vogels zingen voor iedereen.
Ik houd eigenlijk van elk plekje in het
park, maar als ik een favoriet moet noemen
dan is dat misschien wel het bankje met
uitzicht op de ooievaars.

Even voorstellen

Stokje
overdragen
Drie bestuursleden dragen bij de
aankomende ALV graag het stokje
over aan nieuwe enthousiaste bestuursleden. Zowel penningmeester
Wouter Voskuijl, als bestuurslid PR /
Marketing Arlette Naus als bestuurslid Juridische zaken Elsbeth de
Vos hebben de afgelopen twee jaar
met veel plezier verschillende activiteiten ontplooid voor de vereniging.
‘De financiële administratie is
weer op orde, evenals de statuten en we zijn weer actief
op verschillende (social media)
communicatiekanalen. Leuk om
te merken dat we veel enthousiaste reacties kregen op onze
oproep voor nieuwe bestuursleden. Inmiddels hebben we
kennisgemaakt met de nieuwe
kandidaten (via Zoom) en hun
ideeën gehoord! We hebben er
alle vertrouwen in dat het mooie
werk van de Vereniging door de
nieuwe samenstelling van het bestuur wordt voortgezet. Tijdens
de ALV kunt u zelf met ze kennismaken als ze officieel worden
voorgedragen!’
Hartelijke groet van Wouter,
Elsbeth en Arlette

Bart Kruijssen (48)

Katherine Diaz (37),
(kandidaat) bestuurslid

Emmanuel Zegeling (48),
(kandidaat) bestuurslid

Mijn hele leven kom ik al in het Vondelpark.
Als kind in de speeltuin bij het Melkhuis,
daarna met vrienden chillen op een van de
vele grasveldjes en de laatste jaren als een
van de vele joggers of lopend met de hond,
een heerlijk eigenwijze Shiba Inu. Het mooiste plekje voor mij is nu het ‘hondenveldje’.

In 1992 kwam ik van Haarlem naar Amsterdam om te studeren. Nu woon ik al meer
dan twintig jaar op hetzelfde adres in de
Schinkelbuurt, en ik heb het Vondelpark in
de achterliggende kwart eeuw/helft van mijn
leven ervaren als hangjongere, voetballer,
terrasbezoeker, getuige op een bruiloft, wandelaar, en ten slotte als gids bij een historische rondleiding.
Maar het mooiste was waarschijnlijk
gewoon als vader: wandelen met mijn
dochter, toen ze een jaar of zes was – op zo’n
zonnige zaterdagmiddag, wanneer de mensen
hun hondjes aan het uitlaten zijn. Dan leert
zo’n meisje opeens iedereen kennen. En hun
hondjes.
Mijn hobby is de geschiedenis van
Amsterdam, en in het bijzonder de geschiedenis van Amsterdam-Zuid. Vanuit deze hobby
en mijn band met het park heb ik naar de
bestuursfunctie gesolliciteerd. Mijn speerpunt
zou zijn om er alles aan te doen om het mooi
te houden. Ik wil meedenken over oplossingen voor zwerfvuil, fraaie bebording, en
alternatieven bedenken voor plastic.
Ik zou lezingen en rondleidingen kunnen
(helpen) organiseren, artikelen voor nieuwsbrief en website kunnen schrijven, en ik
kan het ook allemaal vormgeven - ik ben art
director. Daarnaast kan ik helpen wervingscampagnes en acties op poten te zetten.

‘Hondenveldje is
een luxe’
Onze hond is er niet een die je makkelijk
los kunt laten lopen, dus het feit dat hij daar
lekker zijn energie kwijt kan, zo dicht bij huis
(we wonen in Oud-West) is een luxe. Het is
een plek waar mensen komen om elkaar te
ontmoeten, van alle leeftijden en achtergronden. Om even met elkaar te kletsen en van
de omgeving te genieten. Het vat voor mij de
verschillende functies van het park samen.
Ik wil me graag inzetten voor het behoud
van het park. Voor het verder versterken van
de verbindende factor voor verschillende bevolkingsgroepen aan de ene kant, en ook het
behoud van de natuur aan de andere kant. Zo
zijn we bezig met het organiseren van (kleinschalige) activiteiten waarmee we mensen
willen activeren meer betrokken te zijn bij het
park. Maar meer daarover vertellen we tijdens
de ALV op 23 maart.

‘Er alles aan doen om het
mooi te houden’

Dit (kandidaat) bestuurslid wordt in de
eerstvolgende nieuwsbrief geïntroduceerd.
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20 maart weer afval prikken
Iedereen moet natuurlijk zijn eigen rommel opruimen. Maar we zien in het Vondelpark maar al te
vaak dat dat niet gebeurt. Wie geeft het symbolische
goede voorbeeld?
Zaterdag 20 maart is het Landelijke Opschoondag.
GroeneBuurten en StayOkay Amsterdam Vondelpark
organiseren dan samen een actie tegen het zwerfvuil
in het park. Iedereen kan meeprikken tussen 10.00
en14.00 uur, zolang je maar loopt met maximaal
twee personen of een huishouden. Start- en eindpunt is de StayOkay. Daar zijn afvalprikkers, vuilniszakken en werkhandschoenen (voor volwassenen).
Er zijn startblokken van een half uur, aanmelden
daarvoor kan via GroeneBuurten: simone@groenebuurten.nl.

Vondelpark figureert in...
Ferry Vermeulen maakte vorig jaar onder de naam
‘Amsterdams Audio Kartel’ een podcast over Amsterdam om duurzaam toerisme te stimuleren. De
luisteraar wordt op de fiets naar verschillende locaties gestuurd en krijgt zo meer inzicht in de verborgen rijkdom van de stad.
In de laatste aflevering gaat hij op zoek naar de
wilde dieren van Amsterdam. Met filmproducent
Ignas van Schaick bespreekt hij o.a. de paddentrek in
het Vondelpark (aflevering 2.4).
De serie is bij Spotify via onderstaande link te beluisteren:
https://open.spotify.com/show/4qEssin1koJpYzeVhIARAE?si=evShYK-0SB2UFyOKenohnw/

De leukste reactie...
verbetering van groenstroken en speelplekken of de ingebruikneming van de muziekkoepel door musici, mogelijk
gemaakt door jullie via het initiatief uit de buurtbudgetten. Ik dank jullie voor jullie inzet in een bewogen jaar.
Bedenk dat het, ondanks de beperkende maatregelen,
een jaar is geweest waarin juist veel mensen extra
hebben genoten van het park en jullie inspanningen.
Ongetwijfeld is daarom dit jaar de waardering van al
die gebruikers van het park voor jullie inzet extra groot.
Hopelijk biedt dit inspiratie voor de toekomst.
Hartelijke groet, Rocco Piers’

Van stadsdeelvoorzitter Rocco Piers ontving het bestuur voor de jaarwisseling een aardige bedankbrief.
Een citaat daaruit delen we graag met onze leden:
‘Het park heeft sinds 1865 meer roerige periodes in de
geschiedenis meegemaakt. De coronacrisis is er straks
ook een hoofdstuk van. Hopelijk nemen we in 2021
zoveel mogelijk afscheid van het virus en de beperkende
maatregelen. En kan iedereen weer zoveel mogelijk
genieten van het park en het groen.Want er staan
mooie dingen te gebeuren om het park te verbeteren en
Gemeente Amsterdam groener te maken. Denk aan de
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’Samen voor een netter park’
Door Jolanda Janssen.
‘Wat ziet het park er mooi uit! Dan ben
ik toch erg trots’, zegt Paula van Zijl als
we door een sprookjesachtig besneeuwd
Vondelpark naar het bankje bij het Vondelpark Informatie Punt (VIP) lopen. Dat is de
Voorzittersbank van de Stichting Hart voor
het Vondelpark en sinds een jaar is het ‘haar’
bankje.
Niet dat ze er vaak zit als voorzitter van de
stichting. Ze heeft wel heel veel met groen
of planten, ze wandelt vaak met vriendinnen,
houdt de plantenbakken op het bordes voor
haar deur bij en in maart gaat ze een keer
helpen snoeien in het Rosarium, maar veel
tijd om te zitten heeft ze niet.

‘We moeten weer trots worden
op het Vondelpark’

Hart voor het Vondelpark

‘Ik ben voorzitter geworden omdat ik het
Vondelpark onlosmakelijk verbonden vindt
met Amsterdam en ik heel graag iets wil
doen voor Amsterdam, de stad maakt me zo
gelukkig. En vooral: ik houd van vergaderen,
sturen en dingen ontwikkelen’, vertelt Paula.
Haar leven in vogelvlucht: ze is 66 jaar
geleden geboren in Voorburg, als jongste
van zeven kinderen, groeide op in Voorhout,
studeerde in Den Haag en later Amsterdam
(Sociale Academie, Maatschappijleer en
Kunstgeschiedenis), verhuisde met man
en kind naar Hoorn, werkte daar voor de
gemeente als beleidsadviseur Kunst en Cultuur, scheidde en verhuisde naar Amsterdam,
begon een eigen organisatiebureau op het gebied van beeldendekunstprojecten en werkte
freelance voor de gemeente Almere. Vorig
jaar ging ze met pensioen. ‘Een goede vriend
van mij was voorzitter van ‘het Hart’ en die
wilde wat anders gaan doen. Mij leek het wel
wat om zijn functie over te nemen.’

Ze heeft enkele speerpunten. Ten eerste een
nieuw Vondelpark Informatie Punt (VIP).
‘Deze kregen we in 2018 van Artis, maar
stort nu bijna in elkaar. De gemeente staat er
welwillend tegenover dat er een nieuwe komt.
Maar zowel gemeente en stichting willen
liever geen tweedehandsje. Ik denk dat we er
een kunstopdracht van gaan maken; ik ga onderzoeken hoe we dit samen met de Vrienden
van het Vondelpark en ondernemers in het
park op kunnen pakken’, aldus Paula.

Vervolgens zou ze graag gastheren en
-vrouwen door het park zien rondlopen om
informatie te geven over het park. ‘In de hoop
dat mensen netter met het park omgaan. Nu is
het park van iedereen en dus neemt niemand
verantwoordelijkheid.’
En, zegt ze: ‘Het onderhoud kan beter. Het
park op zich is mooi genoeg. We moeten weer
trots worden op het Vondelpark. Dat kan alleen als we er met z’n allen goed voor zorgen
en er met liefde mee omgaan.’

In 1996 is de Stichting Vondelparkfonds opgericht om geld in de zamelen voor verbetering van het
Vondelpark. In 2004 is deze stichting opgevolgd door de Stichting Hart voor het Vondelpark. Deze
houdt zich vooral bezig met het onderhoud van het Rosarium en met de bemensing van en informatieverstrekking via het VIP. Fondsen daarvoor komen binnen door
de verkoop van bankjes, adoptie van rozenperken en sponsoring door
netwerkorganisatie JCI met een jaarlijks golftoernooi en fietsverhuurder A-Bike, die in ruil daarvoor folders neerlegt in het VIP. Er werken
27 vrijwilligers aan het Rosarium en 19 bij het VIP. Aantal banken: 238
waarvan 116 geadopteerd.
Aantal rozenperken: 63 waarvan 11 geadopteerd.
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Deze zomer weer
rondleidingen van
Groene Buurten
Op Facebook kregen we het herhaald aanbod van Groene Buurten
voor een rondleiding waar we in het
zomer graag weer leden gebruik van
laten maken. In de volgende nieuwsbrief zullen we hiervoor mogelijk een
concrete datum noemen.

Ingezonden reacties over overlast door sporters
Erelid Daniel Kropveld schreef ons:
‘De coronapandemie slaat hard toe. Mensen
houden ramen en deuren gesloten en zitten
bibberend van angst de hele dag thuis. Zo
langzamerhand ziet men de weegschaal
gevaarlijk ver naar rechts doorslaan. Dan
komt natuurlijk de vraag: zal mijn bikini over
een paar maanden nog wel passen?
Vervolgens de grote beslissing: om voor veel
geld middagen lang in een strak nylonpakje
achter een vent met een fluitje aan te hollen. Sinds de sportscholen moesten sluiten,
wordt het Vondelpark als gratis uitwijkplaats
gebruikt. Grote stukken openbare weg
worden met pionnen afgezet, zodat de
fietsers zigzaggend tussen de hinkelende
sporters door moeten. Kinderen worden
uit de speeltuintjes weggejaagd terwijl de
trekelastieken aan de klimrekken worden
bevestigd. Argeloze wandelaars springen van
schrik opzij als er weer een groepje komt
aanstormen.’

Een andere buurtbewoner schreef:
‘Als vader van een klein kindje kwam ik
graag in deze speeltuin om mijn zoon te
leren fietsen, te laten klimmen en om met
andere kindjes te laten spelen. Helaas is
deze plek ontdekt door de sportklasjes.
Sinds corona ons in de greep houdt, is het
aantal sportclubjes aanzienlijk gestegen.
Inmiddels wordt elke hoek, elk attribuut
gebruikt door sportende volwassenen.
Op zich geen probleem, maar zodra ik
ruimte vraag om mijn kind te laten spelen,
wordt dit beantwoord met verontwaardiging
en boosheid en een belediging op de koop
toe. Ik woon zelf 13 jaar in deze omgeving,
met ook het Staring- en Cremerplein in de
buurt. Genoeg plek voor kinderen zou je
denken? Helaas worden kinderen hier ook
steeds vaker (door sportclubjes en hondenkak) geweerd.
Mijn vraag concreet: kan er iets worden
gedaan aan de situatie van de speeltuin/vijver? Ik ben niet de enige ouder die tegen
dit probleem aanloopt en naarstig op zoek
is naar een uitraas-plek voor de kinderen.’
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Reactie VVVP:
We hebben dit eerder met de gemeente
besproken, maar die zegt hierop niet te
handhaven ‘omdat het hele park voor iedereen beschikbaar moet zijn’.We houden het
als VVVP wel op onze agenda!
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‘Vondelpark
doet
niet
onder
voor
Central Park’

Pancras en hond Benno in
Central Park in New York.
Door Jolanda Janssen.
Het Vondelpark kent vele vrienden, van
allerlei pluimage en ook enkelen die niet
zo heel dichtbij wonen. Zoals Mariska
Beekenkamp-Wladimiroff en haar man
Pancras, die woonachtig zijn in Engeland in
de Cotswolds (Ford, Temple Guiting).

het half zover naar mijn (schoon)ouders in
Den Haag als het was van ons huis in Chelsea
(London) naar onze dochter, die in Highgate
(London) woont - dus daar draaien we ook
ons hand niet voor om!
Dat gaf me de kans weer eens fijn veel door
het Vondelpark te lopen. Het is een leuk park

Mariska schrijft: ‘Vijfentwintig jaar geleden
zijn wij uit Amsterdam vertrokken. Sindsdien
wonen wij in Engeland; de laatste 8 jaar hebben we eveneens een huis in New York.
London heeft een heleboel mooie parken,
maar Central Park in New York is wel mijn
lievelingspark. Het voelt alsof daar altijd wat
te beleven valt, door de verschillende vegetatie, de romantische prieeltjes en spannende
paadjes, maar natuurlijk ook door de mensen
en wat ze er allemaal organiseren!
Wij hebben nog familie in Nederland en
vanwege de pandemie leek het ons verstandig
wat meer in de buurt te zijn van ouder wordende ouders. We hebben nu ook een huis aan
de Bloemgracht. De ouders wonen allemaal
in Den Haag, maar vanaf de Bloemgracht is
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zo in het centrum en er wordt ongelooflijk
veel gebruik van gemaakt.
Aangezien ik een trotse Hollander ben, vind
ik dat het niet onderdoet voor al die mooie
parken in London of dat fijne Central Park!
En om dat zo te houden, draag ik daar graag
aan bij en ben ik lid geworden. Zeker nu zo
met deze afschuwelijke pandemie, waar het
extra belangrijk voor mensen is om de mogelijkheid te hebben hun huis te ontsnappen.
Zelf ben ik kunsthistorica en ik organiseer
cultuurhistorische evenementen met mijn
eigen bedrijf Art Historical London. Dat is
op dit moment natuurlijk allemaal online, dus
het maakt voor mij niet uit waar ik zit. Op
dit moment in Nederland wonen is geen straf
gezien de situatie in het Verenigd Koninkrijk
en Amerika! Ik vind het heerlijk om hier weer
even te zijn! Zonder het massatoerisme zijn
de grachten precies zoals we ze achterlieten
in de jaren 90.’

Verder op weg met sociale media
De Vereniging Vrienden van het
Vondelpark is een verzameling van
vrijwilligers die op de bres staan voor
de bomen, bloemen en bezoekers.
Wij zijn vrijwilligers, maar geen amateurs. Een van de Vrienden is
Petra Hunsche, als je haar beter
kent mag je Petronella zeggen, en zij
is zeker een professional. Zij is een
schrijver/journalist die bijvoorbeeld

voor de Straatkrant veel werk op
Facebook doet. Haar aanbod om
Vrienden op weg te helpen op de digitale snelweg werd door een groep
enthousiast opgepakt. Zelf gebruikt
zij social media vooral om haar werk
als journalist en schrijver onder de
aandacht te brengen bij een groter
publiek.

Op vier maandagavonden ontving Petra ons
namens de vereniging geheel coronaproof
in De Roos aan de rand van het Vondelpark.
‘Het is me een groot genoegen om jullie in
deze coronatijd een beetje op weg te helpen
met sociale media’, opende zij de eerste
bijeenkomst. Zij wilde vooral de nadruk
leggen op ‘een beetje’, want een doorgewinterde technische expert is ze niet. Het
werden workshop-achtige lezingen, waarbij
de deelnemers hun grenzen met Facebook,
Instagram en heel voorzichtig ook met Twitter opzochten. Meer gericht op inhoud dan op
e-techniek.
‘Petra gaf mij duidelijke handvatten hoe ik
een stukje op zou kunnen stellen’, is de reactie van een van de deelnemers. ‘Veel goede
tips waar ik zeker wat aan heb. Heel nuttig
en waardevol maar ook leuk. Door samen te
brainstormen hoor je toch weer dingen die je
zelf niet wist of waar je niet aan gedacht had.’

‘Maak vooraf een plan. Wat wil je met sociale
media bereiken? Doe niet alles overal tegelijk, maar concentreer je op één facet om in te
zetten. Juist in deze tijd is het belangrijk om
moedig te zijn en ook elkaar te bemoedigen’,
gaf Petra ons mee. ‘Vooral ook via de sociale
media. ‘Gewone stemmen’ te laten horen,
stemmen uit de samenleving zonder extreme
standpunten. Mocht je ergens in of vanuit je
eigen bubbel iets vreemds zien verschijnen,
kun je ook rustig en vriendelijk reageren. Dat
helpt volgens mij echt. Mensen zijn behoorlijk de weg kwijt.’
Een andere deelnemer reageerde ook enthousiast: ‘Het was een bijzonder aanbod van de
Vrienden van het Vondelpark. Van zo dichtbij.
Ik dacht: goede kans om me hier meer in
te verdiepen want ik schuif het weg en ben
zo niet meer van deze tijd. Het heeft veel
drempels geslecht en een paar deurtjes zijn
opengegaan voor me. Nu is het aan mij meer

Tijdens de cursus stond deze Sigmund in de
Volkskrant. Een aantal deelnemers stuurde
hem door. Het was het onderliggende thema
van de avonden. We ‘lenen’ hem hier even ter
illustratie.

de ruimte of het digi-geweld te gaan verkennen. Verder was het gezellig en persoonlijk,
dit laatste was wel een groot accent van de
docente.’
We willen Petra hartelijk bedanken voor haar
inzet. Haar laatste raadgevingen: ‘Wees niet
bang om van alles te ondernemen. Er kan
weinig misgaan. Hou je wel, zoals gezegd,
aan je doelstelling. Met een zekere discipline
en ritme. De hulp van Seniorweb.nl is er gelukkig ook nog om jullie verder te helpen.’
Het schrijfwerk van Petra Hunsche vind je
op: www.schrijfwerklauriergracht.nl.

Heeft u een idee?
Oproep ledenactiviteiten: het bestuur denkt
na over nieuwe activiteiten voor leden. Als
u een idee voor een activiteit heeft, die u
graag wilt aanbieden aan andere leden, laat
het ons weten. Dan kan het bestuur kijken
hoe we dat kunnen faciliteren.
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YOOST MAG HET WETEN

VOL IS VOL
Opeens was de maat vol. Terwijl het al een

hedendaagse mens. Altijd bekeek de Man in

tijd in de lucht hing, ging het zo niet langer. De

het park dit vanaf de zijlijn. Zijn commentaar

Man in het park, die we ook leerden kennen

bleef in de marge en was slechts een terloops

als Vriend Vondel, komt in actie. Vele jaren
bewoog hij zich anoniem en ongezien
door het park, maar de tijd is gekomen om zich in het debat te
mengen. Om zijn gezicht te la-

terzijde.
Toen sloeg de pandemie toe. Het
park werd de uitlaatplek voor de
van verveling vervulde stedelingen. De horeca-uitbaters pro-

ten zien en zich nadrukkelijk

beerden als koek-en-zopies

als Vriend van het Vondel-

nog wat omzet goed te

park te profileren.

maken en de boa’s hiel-

Dus bij deze wil hij zich

den een oogje in het zeil

graag voorstellen. Zijn

maar knepen dat af en

naam is Yoost. De voor-

toe ook dicht.

naam van de man waar

Dat ging goed tot de

het beroemdste park

Facebook-vandalen op-

van

naar

riepen om een drank-

vernoemd is, maar dan

festijn aan te richten. Van

anders. Eerst had het rij-

heinde en ver kwamen ze

en wandelpark geen echte

huishouden. Vriend Vondel

naam, maar al snel vonden

zag de verontreiniging en de

Nederland

de oprichters het gepast hun
park naar onze schrijver uit de
17e eeuw te noemen. Waarom
dat zo kwam en hoe het standbeeld

verontwaardiging al aankomen. Iedereen had er wel wat
over te vertellen. Heel veel over te
vertellen.

tot stand is gekomen is een verhaal apart,

Vriend Vondel hoorde veel zin en onzin. Af en

maar eerst met een ‘s’ en al snel zonder

toe herkende hij zichzelf in een geponeerde

maakte de groene vinger evenwijdig aan de

stellingname. Maar de ruis en de onrust ver-

Overtoom al snel naam als Vondelpark.

troebelden een duidelijke boodschap. Daarom

In dit park vertoeft onze man maar al te

komt de Man in het park uit de kast. Niet

graag. Hij versleet er drie honden. Zijn kinde-

meer alleen als toeschouwer, maar als een

ren en kleinkinderen kennen elk klimtuig en

man met een mening. Vanaf nu mag Yoost het

groeven kuilen in alle zandbakken. Soms was

weten. En in deze column laat hij dat zien.

het park vol van muziek, met liefhebbers die
in het Openlucht Theater hun dosis decibellen verorberden. Soms waren de speelweiden

Tekst: Leo Bogers

overvol gevuld met het hedonisme van de

Cartoon:Tom van Dun
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19.30

Dierbare Vrienden,
Door de coronamaatregelen kunnen we helaas niet live bij elkaar komen.
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark heeft besloten om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 toch door te laten gaan, want het moment is aangebroken om nieuwe bestuursleden
te benoemen. Daarom vergaderen we online, via Zoom. U krijgt hier van tevoren instructies voor toegestuurd.
Vanwege de coronapersconferentie, starten we de digitale ALV om 19.30 uur, iets later dan eerder aangekondigde tijd. We hopen toch een groot aantal leden te ‘ontmoeten’. Reageer s.v.p. op de uitnodiging zodat
we weten hoeveel mensen we ‘op scherm’ kunnen verwachten.

Op de bres voor bomen,
bloemen en bezoekers
We zijn 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:

Het Vondelpark heeft je nodig
https://vriendenvanhetvondelpark.nl/wordook-vriend/
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