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CONCEPT-JAARVERSLAG 2019 VRIENDEN VAN PARK DARWIN 

Nadat het vorige jaar geëindigd was met een vrijwilligersbijeenkomst in de Hortus op een 
recordwarme dag in december, kregen we een winter die geen naam mocht hebben. De 
woensdagploeg maakte op hun werkdagen  een aantal leerzame excursies in de buurt, bijvoorbeeld 
naar de beelden in het Oosterpark – samen met onze beeldhouwer.  
De in oktober geplante bollen stonden er op 1 maart fraai bij, al waren het er toch wat weinig. Chris 
Barendse (de ons bekende gemeentelijk tuinman) had samen met Flip Bethe (zie straks) inmiddels alles 
gesnoeid wat weg moest; het opruimen daarvan was op die dag al bijna klaar omdat we voor het eerst 
ook in de maand februari hadden gewerkt, terwijl de tuin voor het publiek nog gesloten was. Dat 
vroege tijdstip scheelde aanzienlijk! We konden al vroeg beginnen met onkruid wieden. Zo zag de tuin 
er op 1 maart veel mooier uit dan vorig jaar. 
 
Voor de winter hadden we ons verheugd op het nieuwe tuinhuis waarvanuit we het gehele jaar 
hoopten te kunnen werken.  
Helaas, er waren toch ernstige bezwaren gerezen, o.a. over de locatie. Uitstel! Aan het genoemde 
bezwaar was in het conceptbouwplan inmiddels al tegemoetgekomen, het vorige jaarverslag repte 
hierover. Maar er moest weer een regenrooster worden gemaakt – wat een paar keer erg fijn was - en 
tot verdriet van de omwonenden weer een Dixi worden geplaatst. Op 16 maart werden de piketpalen 
geslagen waarbij een omwonende ons inzichtelijk toonde hoe hoog het tuinhuis wel niet zou worden. 
Men was startklaar, het tuinhuis zou nog wat verder van de ingang worden geplaatst om iedereen 
tevreden te stellen. Aan de hoogte werd niet meer getornd.  
Het duurde dus even. Maar drie-en-een-halve maand later was het mooie door Christina Fuchs 
ontworpen gebouwtje echt klaar. De border tussen tuinhuis en ingang werd voor de bouw extensief 
beheerd omdat verwacht werd dat die veel te lijden zou hebben van de bouw. We konden voortaan 
prachtig overdekt buiten schuilen bij de regen als in een Japanse film. En onze bestuursvergaderingen 
in de tuin houden. Daarbij werd met weemoed teruggedacht aan de gezellige vergaderingen bij Jos, bij 
Sonja, of elders. Zelfs in de buitenpost Berthelotstraat, waar twee bestuursleden wonen. Maar op deze 
plek heb je meer voeling met de tuin.  
Het tuinhuis is een lust voor het oog. Vooral, maar niet alleen, door Jos Brouwer, onze 
penningmeester, en door zijn buurman Flip werd daarna nog heel veel werk verricht: schilderen, hang- 
en sluitwerk, composttoilet aanbrengen, wat tot nieuwe deskundigheden leidde, elektrische leidingen, 
verwarming en al wat verder komt kijken bij de bouw van een dergelijk tuinhuis.  
Onze eerste bestuursvergadering in het tuinhuis was op 20 augustus. 
Voor het tuinhuis is een inrichtingscommissie benoemd die geregeld bijeenkomt. Bestuursvoorzitter 
Sonja Vetter is er q.q. voorzitter van. Er is een opvallende lamp opgehangen door het nieuwe lid Rob 
Box. Er is een boekenruilkast, naast veel tuinliteratuur. Er zijn mooie waterbakken, waar waterplanten 
gaan groeien, en een grote regenton. 
Het optrekje waar tuinman Jan gebruik van maakte is inmiddels opgehaald, het was overbodig 
geworden. 
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Voor het sleutelgebruik is een heus sleutelplan opgesteld, zodat daar duidelijkheid over bestaat. 
Een probleem met het tuinhuis bleek te zijn, dat er soms, al is het heel zelden, een 
publieksbijeenkomst wordt belegd. In dat geval eist de overheid een veel betere fundering. Daar wordt 
nog driftig over nagedacht. Daarom kon het tuinhuis niet officieel worden geopend. In het volgende 
jaarverslag leest u daar vast veel over. De eerste stormen heeft het gebouwtje uitstekend doorstaan. 
Omdat we alles hebben gedaan in intensief overleg met de gemeente is zij financieel geheel 
verantwoordelijk voor eventuele kosten van bijvoorbeeld nieuwe poeren (zie Van Dale). 
Enkele malen werd het tuinhuis gebruikt voor extra, soms feestelijke, vriendenbijeenkomsten. Soms  
werd daar uit dank geld voor gedoneerd aan de vereniging. 
 
Diep tragisch was het plotse overlijden van de gebiedsmakelaar van het stadsdeel met wie wij veel te 
maken hadden, Broer Soolsma. Hij had net tweemaal (van publiek en van personeel) groots afscheid 
genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en was nog bezig zijn 
vakantiedagen op te maken. Kort daarna was de Huygensdag waar we een kraam hadden; die werd er 
geheel door beheerst; er heerste een grafstemming. In café Genieten naast het stadsdeelkantoor was 
een heel druk bezochte condoléance waar het bestuur vertegenwoordigd was.  
In de loop van het jaar trad zijn opvolger Saloua Oulad Youssef aan, met wie inmiddels een goede 
werkrelatie is opgebouwd. 
Aan het eind van het jaar werd het bestuur versterkt met een nieuwe penningmeester, die Jos zou 
gaan ontheffen van zijn zware taak. Dat is Joke Jansen Schoonhoven, ervaren in dat werk. Op de 
jaarvergadering zal het bestuur aan de leden voorstellen Joke te benoemen als penningmeester. 
De subsidie die we van de overheid krijgen werd geheel gereorganiseerd. De penningmeester zal 
daarvan verslag doen. Sonja woonde daarover een aantal overleggen bij. 
Sonja schreef een beleidsplan voor de komende jaren. Ook dit jaar kunnen we daarop voortborduren. 
Er werd door Anna Tomson, algemeen secretaris, voor de vereniging  een privacyreglement opgesteld, 
daar ben je tegenwoordig toe verplicht. 
Voor de communicatie naar buiten wordt een communicatieplan nagestreefd. Uiteindelijk doet Jules 
Schaper de website en Annelies Teunissen de facebookpagina, terwijl Sonja het meest doet aan 
contacten met de pers. Anna doet de opmaak en  de eindredactie  van de  nieuwsbrief die elk kwartaal 
uitkomt  en waaraan diverse leden meewerken.  
 
De stand van de  ledenadministratie was op 31 december 2019: 188 leden, 110 vrijwilligers van wie er 
43 daadwerkelijk actief in de tuin werken, 61 donateurs en 65 belangstellenden. Dit is ongeveer gelijk 
aan de eindstand van 2018.  
In de loop van het jaar zijn er voor de vrijwilligers twee excursies: een naar het oude Thijsse’s Hof in 
Bloemendaal (wat een stinzenplanten, net als in het nieuwere Thijsse’s Hof in Amstelveen waar leden 
dezelfde week waren) en een naar de Vlinderhof in Utrecht, een grote moderne tuin van Pieter Oudolf 
met talloze verrassingen. Bijzonder daar was, dat betrokkenen een klein stukje van die tuin, die iets 
kleiner is dan de onze, in beheer mogen nemen en erop kunnen toezien dat het goed onderhouden 
wordt of ook zelf de handen uit de mouwen kunnen steken. 
Voor bovengenoemde border heeft bestuurslid Maartje der Kinderen een nieuw beplantingsplan 
opgesteld, dat in november in uitvoering is genomen. In oktober zijn er door de tuin heen nog 
evenveel bollen bijgeplant als een jaar eerder. De niet opgekomen winterakonieten kregen we gratis 
van de firma waarvoor dank. De taxushaag is door verplaatsen en bijplanten aanzienlijk verbeterd; hij 
werd intensief bijgehouden en extra van compost voorzien.  
Tweemaal moest een tropenrooster worden ingesteld, bijvoorbeeld tijdens het all-time 
temperatuurrecord in Nederland. Het aantal vrijwilligers bleek het hele jaar ruim voldoende. O.a. via 
vrijwilligersorganisatie ViiA kregen we prima nieuwe krachten. Opnieuw dank! Er is heel hard gewerkt; 
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ook het onkruid kon effectiever worden verwijderd. We strooiden compost waar nodig, verwijderden 
paardenbloemen en zevenblad en wat niet al en sneden verdorrende bloemen af. Er is gewerkt aan de 
volgende doelstellingen:  
 

1. Terug in de tuin brengen van themaplanten per border; 
2. Behoud van de hoofdzaken van de huidige borders; 
3. Voorjaarsbloeiers toevoegen; 
4. Hagen knippen in de richting van de gewenste hoogte. 

 
De minituincursus van 4 wandelingen was een minder groot succes dan vorig jaar. 
In de tuincoördinatoren, dat waren het hele jaar door Jos, en Bea Steenvoorden, zat enig verloop, 
Annelies stopte ermee wegens te veel andere bezigheden en werd direct vervangen, Lizette 
Oostendorp nam haar plaats in. Marijke van Daalen nam soms waar. Ze gaven goed leiding waar dat 
nodig was. Maartje kon opnieuw in de zomer gerust een maand op vakantie. 
Af en toe kreeg het verkommerde rosarium van het park Darwin extra aandacht van ons. We hopen 
dat dit er ooit beter uit gaat zien; Chris werkte er harder dan andere jaren, ook in de rest van het 
Darwinpark.  
De koffiepauze was telkenmale een rustmoment waar erg naar werd uitgekeken. Frédéric ten Broek 
verwende ons regelmatig met culinaire hapjes, ook de auteur Hein Heinen was er vaak bij met cake en 
teksten.  
 
De jaarvergadering vond dit jaar plaats in het Hoekhuis in Amsteldorp. Sonja en Jos werden in hun 
functie herbenoemd. Joeri van der Steenhoven die zich door tragische privéomstandigheden tijdelijk 
moest terugtrekken uit het bestuur maakte dat tijdelijke na de vergadering helaas definitief.  
De kascommissie heeft, na de presentatie van het financieel jaarverslag door de penningmeester, een 
aantal vragen en opmerkingen gemaakt waarmee terdege rekening gehouden zal worden. Beide 
leden, Karel Kneppelhout en Sam Drukker trokken zich na die paar jaren uit hun verantwoordelijke 
functie terug; 2 nieuwe leden werden inmiddels bereid gevonden voor de toekomst. Het bestuur werd 
voor het afgelopen jaar zonder problemen gedechargeerd, alles klopte uiteindelijk. Het is fantastisch 
hoe Jos, zonder specifieke deskundigheid, de functie van penningmester zo adequaat heeft kunnen 
vervullen. Hulde! 
Karel meldt in de rondvraag nog in een emotioneel betoog dat hij absoluut geen tegenstander is van 
het tuinhuis, wat wel eens leek, maar verheugd is dat het er voor ons gekomen is zoals het er is 
gekomen. Hij is gewoon kritisch van aard. Hij wenst ons er voordeel mee. 
 
Op de succesvolle en zonnige Open Dag op 6 juni (200 mensen, veel nieuwe leden) kregen we hoog 
bezoek: de ontwerper van het originele beplantingsplan Hennie Hofman-Kuper, en de ontwerper van 
het aangepaste plan van 20 jaar later, Chris Evers. In  Nieuwsbrief 15 staat een kort interview met 
Hennie met foto. We waren verguld haar eens te treffen. Ze had veel complimenten. Wij stelden vast 
dat de tuin er elk jaar beter bij staat.  
Op die dag was er veel belangstelling voor iets wat buiten de tuin gebeurde maar wel in het 
Darwinpark: een boomvalkpaartje met kroost hoog in een boom. Vogelaar Martin Kempe had zijn 
camera recht op het nest gericht, velen gingen kijken.  
Op de dagen dat het park zich aan de buitenwereld presenteerde, de Huygensdag, Amsteldorpdag en 
de Jeruzalemdag, bleek de Amsteldorpdag het meest succesvol omdat dat echt een buurt is; op het 
eind van die dag verslechterde het weer ineens. Maar op al die dagen werden nieuwe leden en 
vrijwilligers geworven. In Jeruzalem waren we aanwezig op een extra Burendag van een enkele 
woningbouwvereniging in een partytent vlak tegenover de tuin. Daar en bij de belendende 
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woningbouwvereniging maakten we vooral reclame voor het eenzaamheidsproject dat het vorige jaar 
gelanceerd was, een bijeenkomst waar informatie zou worden gegeven. De bedoeling daarvan was, 
dat wij wijkbewoners zouden ondersteunen bij het opknappen van hun achtertuin, die soms  geheel 
versteend is (dit alles in het kader van Amsterdam Rainproof); het was een voorwaarde om subsidie te 
verkrijgen. Maar helaas meldden zich hiervoor te weinig mensen aan ondanks een ruime befoldering 
en veel toezeggingen. De subsidie kregen we toch. 
De vereniging Ons Amsterdam deed 4 historische wandelingen door Jeruzalem, waarbij ook de 
Bloementuin met een uitgebreid bezoek werd vereerd, eenmaal op een werkdag van ondergetekende. 
Men was onder de indruk. 
Opnieuw deden we mee aan de dag ‘Nederland Zoemt’ en aan de nationale vlindertelling; bij die 
laatste vielen de resultaten opnieuw tegen; nog een na-effect van de warme zomer van het vorige 
jaar? 
In de zomer kregen we bezoek van 3 leerlingen van De Amsterdamse MAVO voor een stage. 
Ook deden we vroeg in het voorjaar mee met NLDoet; er waren een paar onbekende vrijwilligers op af 
gekomen die hard meewerkten. We hopen op hoog bezoek de volgende keer. 
In de zomer gaf Carla Budding een cursus aquarelleren in de tuin, met succes. 
 
De boekettendag in september, waarbij leden gratis - niet-leden voor €5 - een groot boeket bloemen 
uit de tuin mochten plukken, was opnieuw een groot succes. Zoals gebruikelijk scheen de zon volop. 
De dag leverde zomaar een paar honderd euro op, en veel nieuwe leden. Na afloop was met moeite te 
zien dat er iets gebeurd was. Via Anna konden we aan plantjes komen die we voor een gering bedrag 
verkochten maar wat toch aardig wat opleverde. Ook was er jam te koop. 
. 
Maartje kon geld binnenbrengen voor de vereniging door een adviserende functie te vervullen namens 
de vereniging bij bewoners van Torenwijck, een wooncomplex in Osdorp aan de Sloterplas. 
Dagelijks bestuurders van het stadsdeel overstroomden ons met complimenten; Ivar Manuel was 
eenmaal op een bestuursvergadering aanwezig, voorzitter Maarten Poorter spraken we regelmatig en 
uitte zich op een bijeenkomst opmerkelijk positief over onze bloementuin. Maar uiteindelijk is het 
gemeentebestuur de baas. Al doet men zijn best verantwoordelijkheden over te dragen aan de 
bestuurscommissie van Stadsdeel Oost. 
Eind november al vond de afsluitende vrijwilligersbijeenkomst plaats, opnieuw in de Hortus. De 
stemming was positief, Sonja hield een dankbare en inspirerende toespraak, ze kreeg een cadeau met 
een speech. De spreker benadrukte daarbij, hoezeer zij een hele dagtaak heeft aan de tuin, 
bijvoorbeeld in verband met voortdurend veranderende subsidievoorwaarden. Vrijwilligers die meer 
dan 5 keer geweest waren kregen een cadeaubon. Ook de openers en sluiters die er structureel altijd 
maar weer zijn (Frédéric zelfs elk weekend) werden in het zonnetje gezet. 
Het bestuur organiseerde een aparte bijeenkomst voor de andere vrijwilligers; daar waren enigen op 
af gekomen, al waren sommigen abusievelijk bij de verkeerde groep gerekend waarvoor excuus. Het 
jaar was nu echt voorbij. Per 1 december gingen de hekken dicht, al vergaderde het bestuur het jaar 
een keer in het tuinhuis. Zou het dit keer wel weer gaan winteren? 
 
Jan Dijk, secretaris verslaglegging 


