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Partijgenoten,

Nieuwe ervaringen, nieuwe 
fenomenen, nieuwe rollen. Deze 
Stem van Zuid kan ik met één 
woord voor u samenvatten: 
nieuw.
De kaarten van het lokale be-
stuur van Amsterdam Zuid 
zijn in maart opnieuw geschud 
terwijl met het verdwijnen van 
de deelraad de spelregels ook 
nog eens grondig zijn veranderd. 
Dat zorgde, het zal u niet verba-
zen, voor veel verandering. Voor 
nieuwe gezichten op vertrouwde 
plekken en vertrouwde gezichten 
op nieuwe plekken.
Zo zien we Marijn van Balle- 
gooijen in zijn nieuwe rol als por-
tefeuillehouder voor onder meer 
zorg, welzijn en sociale zaken.
Ook zien we Flora Breemer in 
haar kersverse rol als fractievoor-
zitter. Zij introduceert meteen 
ook een nieuw fenomeen: de  
steunfractie. En stelt de leden 
van deze steunfractie aan u voor.
Onze voorzitter Fred Cohen 
vertelt over een nieuwe hoeda-
nigheid: onderhandelaar. Hij 
blikt terug op de coalitie onder-
handelingen met D66 en VVD.

Hoop en ambities
Drie stukken aan het begin van 
een bestuursperiode. Met goede 
hoop en vol goede ambities. De 
vraag   blijft wel of het tussen het 
electorale geweld van onze li-
berale bestuursgenoten lukt om 
rode resultaten te blijven boeken. 
De redactie van de Stem zal hier, 
en dat is onze ambitie, zeer kri-
tisch naar kijken en verslag van 
doen.
Die kritische noot, al is het op 
een ander punt, brengt onze 
nieuwe  columnist meteen al 
in. Een man die voor actieve 
leden, maar ook voor veel Am-
sterdammers eigenlijk geen 
introductie nodig heeft: Job van 
Amerongen. Oud deelraads-lid 
en oud hoofdredacteur van de 
Stem, om maar wat te noemen. 
Job gooit meteen de bijl erin. Ik 
verklap niets, maar we  zullen 
een gesigneerd exemplaar van 
deze Stem op het Partijkantoor 
laten bezorgen.

Tot slot is mijn rol als 
hoofdredacteur van de Stem 
nieuw. Al moet ik met pijn in het 
hart mededelen dat het meteen 
ook mijn laatste nummer is als 
hoofdredacteur. Dit wegens een 
voorgenomen verhuizing naar 
stadsdeel Haarlem.
Dus hebben we voor de volgende 
Stem meteen weer iets nieuws: 
een nieuwe hoofdredacteur.
Ik wens u veel leesplezier.

Marc den Hertog  
hoofdredacteur
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‘Interessant en dynamisch’
Verslag van de coalitieonderhandelingen door Fred Cohen. 

Het is donderdag na de verkie- 
zingen. Als voorzitter van onze 
afdeling is dit een nieuwe erva-       
ring. Het onderhandelingsteam 
van de PvdA, Marijn van Balle-
gooijen, Flora Breemer en ik, is 
aanwezig bij de eerste vergade-
ring van de bestuurscommissie. 
Het initiatief ligt bij D66.  

Marijn maakt meteen duidelijk 
dat wij constructief mee willen 
werken maar dat ons een be-
scheiden opstelling past.
D66 geeft aan dat de politieke 
verhoudingen nu heel anders 
liggen en dat dit in het nieuwe 
beleid te zien moet zijn. Ik denk: 
“Dit wordt niet gezellig, we zul-
len goed moeten kijken of wij wel 
in een dergelijke coalitie willen 
stappen." Er zal genoeg 'vlees op 
de botten moeten zitten' om mee 
te doen. Dat blijkt ook de opstel-
ling van de onderhandelaars te 
zijn. Frappant is dat wij in de 
beeldvorming de grote verliezer 

zijn terwijl de VVD toch een zetel 
meer heeft verloren. Daarmee 
moeten we het doen. 
Marijn en Flora voeren de ver-
dere onderhandelingen.
Na een week krijgen we van D66 
en de VVD het verzoek het con-
cept voor een coalitieakkoord te 
bekijken. Dat concept biedt ons 
kans een bescheiden bijdrage 
te leveren. Ons standpunt over 
'voldoende vlees op de botten' 
blijft overeind. Enige tijd later 
worden we gevraagd om in de 
coalitie te komen.
Dan blijkt dat wij inhoudelijk veel 
kunnen inbrengen waardoor het 
pijnlijke verlies over de sociale 
woningbouw dragelijk wordt. 
De portefeuilleverdeling wordt 
nog wel spannend. D66 eigent 
zich de portefeuilles toe die zij 
ambieert, daar valt niet over 
te onderhandelen en PvdA en 
VVD moeten er maar uit zien te 
komen.
Marijn waagt nog een poging 

D66 te bewegen afstand te doen 
van een portefeuille maar krijgt 
gelijk te horen dat wij niet teveel 
moeten willen.
Voor mij een mogelijk breekpunt: 
'Wil ik wel dat onze partij in een 
coalitie zit waar zo met elkaar 
wordt omgegaan?’ Ik vind dat 
we moeten overwegen niet mee 
te doen, tenzij er goede tegenar-
gumenten zijn. Die zijn er, vindt 
Marijn, en die staan ook in het 
concept-coalitieakkoord. Dus 
moet hij met de VVD tot een 
akkoord komen over het restant 
van de portefeuilles.
Dat lukt en ik kan het akkoord in 
onze ledenvergadering met volle 
overtuiging verdedigen.
Inmiddels loopt de samenwer-
king tussen de drie partijen zeer 
goed.
Een interessant en dynamisch 
proces!

Fred Cohen 
Voorzitter PvdA, Zuid

                                 Foto: Hans Wamsteeker
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De stichting Partij van de Arbeid

Hebt u zich via pvda@
pvda.nl wel eens boos tot 
de voorzitter gewend? Hem 
een vraag gesteld? Of een 
suggestie gedaan? En wat 
zijn daarbij uw ervaringen? 
Ik ben razend benieuwd. 
Mijn ervaringen duiden niet 
op bovenmatige interesse 
van de partijvoorzitter voor 
de bevindingen van het 
modale lid.

De start is nog hoopvol. Er 
komt een standaardmail 
retour, waarin wordt aange-
kondigd dat een reactie bin-
nen tien werkdagen tege-
moet kan worden gezien. 
Daarna volgt het grote     
niets. Er komt helemaal 
geen reactie. De partijvoor-
zitter schrijft geen boze 
mail, waarin hij aangeeft 
dat ik eigenlijk een ge-
diplomeerde querulant ben, 
dat ik tot het zwartste deel 
van de reactie behoor of dat 
ik eigenlijk geroyeerd moet 
worden. 

Ook wordt het 
partijstandpunt niet 
nog eens uit de doeken 
gedaan of volgt er een 
vurige verdediging van 
Sidali. Ik word genegeerd. 
Slordigheid? Desinteresse? 
Ik weet het niet.
Mijn mails zijn heus niet 

altijd zuur en rancuneus. 
Ik bied de partij niet zelden 
hulp aan, bijvoorbeeld om 
mee te denken over de pro-
blemen in de zorg. Eigenlijk 
heel aardig van me. En toch: 
nooit een reactie. Zou het 
aan mij liggen? Of heeft de 
vereniging – Hans Spekman 
neemt dat woord altijd met 
trots in de mond – last van 
ondemocratische 

stichtingstrekjes?                                
Gelukkig mag ik voor ‘De 
Stem’ nog een column 
schrijven. Anders had ik 
het gevoel er helemaal niet 
meer bij te horen. 

Job van Amerongen

In maart 2014 vergeleek bestuurslid Fouad Sidali in een ongelukkige tweet 
PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler. Ik ben niet zo van dergelijke 
uitingen van het moderne verzet en stuurde via pvda@pvda.nl - ons digitale 
clubadres - een mail naar partijvoorzitter Spekman, waarin ik uitlegde dat 
Sidali niet langer lid van het landelijk partijbestuur kon zijn. Maar over dat 
principiële punt gaat het in deze column niet.
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“Fractievoorzitter van mezelf?”
Flora Breemer stelt de ‘steunfractie’ aan u voor en vertelt over het ontstaan en de plannen 
van dit nieuwe fenomeen.

De politieke situatie in Amsterdam Zuid is radicaal veranderd. De deelraad met 29 zetels en veel 
bevoegdheden heeft plaatsgemaakt voor een uitvoerende bestuurscommissie met 15 gekozen 
zetels inclusief de bestuurders. Na een intensieve campagne volgde een teleurstellend verkie-
zingsresultaat met slechts 2 zetels voor de PvdA in Zuid. Marijn van Ballegooijen werd de porte-
feuillehouder Sociale Zaken (zie verder in deze Stem). Dus werd Flora Breemer, nummer 2 op de 
lijst, fractievoorzitter. Wat er daarna allemaal gebeurde, vertelt ze zelf.

Estella Heesen: Rode vrouw in 
hart en nieren

Nisan Sarican: Formuleert 
scherp en eloquent

Daniel Sajet: Een goudmijn

Flora: “Daar zat ik dan. Marijn 
werd bestuurder en ineens was ik 
“de fractie”. Zelfs fractievoorzit-
ter. Maar van wie? Van mezelf? 
Dat zou tot eenzame taferelen 
hebben geleid. Gelukkig boden de 
meest actieve campaigners aan 
te helpen. Zij wilden mij graag 
ondersteunen met het politieke 
werk in de bestuurscommissie. 
En zo ontstond een nieuw begrip: 
de ‘steunfractie’. In deze Stem 
staan foto’s van de zes leden van 
de steunfractie. Ik stel ze aan u 
voor:

Estella Heesen: een rode vrouw 
in hart en nieren. Estella kent 
iedereen en vice versa. Ze is 
bevlogen en betrokken en op de 
hoogte van bijna alle initiatieven 
die ontplooid worden in Zuid. Dit 
houdt zij voor ons bij in haar be-

roemde “lijst van bijeenkomsten”.

Nisan Sarican: is toegetreden 
tot de bestuurscommissie als 
buitengewoon commissielid. 
Nisan heeft zich razendsnel dos-
siers eigengemaakt en formuleert 
behoedzaam, doch scherp en elo-
quent de standpunten van onze 
partij. Dat maakt hem geliefd bij 
portefeuillehouders en collega-
bestuurscommissieleden. 

Daniel Sajet: zijn ervaring en 
kennis is een goudmijn voor de 
steunfractie. We maken dankbaar 
gebruik van zijn kennis en con-
tacten.

Vincent de Kom: onvermoeibaar, 
vol enthousiasme en compas-
sie. Zonder hem hadden we geen 
campagne- of ombudsteam ge-

had in Zuid. Vincent combineert 
zijn gevoel voor rechtvaardigheid 
met politiek-strategische inzich-
ten.

Mark de Vos: hij signaleert, als 
een van de eersten, dat er ergens 
iets onredelijks gebeurt. Samen 
met Elles Bense is hij een graag 
geziene gast bij ouderen-eettafels. 
Dat maakt hem van onschatbare 
waarde.

Matthijs de Groot: onze link met 
zowel het bestuur als de Jonge 
Socialisten. Matthijs gaat het nog 
ver schoppen in de politiek.

Flora Breemer: Fractievoozitter 
PvdA in de bestuurscommissie. Ik 
kom uit het onderwijs. Dezelfde 
drijfveer die ik ervaar in mijn werk, 
maakt dat ik bij de PvdA hoor. Wij 
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Vincent de Kom: Onvermoei-
baar, vol compassie

Mark de Vos: Van onschatbare 
waarde

Matthijs de Groot: Gaat het 
nog ver schoppen in de politiek

zijn immers de partij die strijdt 
voor verheffing en gelijke kansen 
voor iedereen. Op dat vlak is er 
nog genoeg te doen.

Hard nodig
De steunfractie heeft geen of-
ficiële politieke status, maar is wel 
hard nodig. De lokale politiek is, 
misschien wel meer dan ooit, ge-
baat bij signalen en beweging uit 
de buurt. Nu zijn wij als partij erg 
goed in contact leggen om zoveel 

mogelijk mensen te betrekken in 
onze plan- en besluitvorming. Dat 
is dan ook de belangrijkste taak 
van de steunfractie. 

Tijdens onze eerste algemene be-
schouwingen was betrokkenheid 
het centrale thema. Niet alleen 
betrokkenheid bij besluitvor-
ming, maar ook bij elkaar en bij 
de buurt. We hebben het gehad 
over kleinschalige verbindingen 
en manieren om elkaar beter te 
kennen; weten wat de ander nodig 
heeft en weten wat de ander kan 
bieden.  

In moties en amendementen 
zochten we naar manieren om 
mensen met elkaar te verbinden. 
Om betrokkenheid te creëren 
onder bewoners en onderne-
mers in Zuid. Want onderlinge 

betrokkenheid doorbreekt het 
isolement en de verlegenheid. En 
betrokkenheid bij de buurt maakt 
de buurt schoner en veiliger.

Ontmoeten
Een mooi voorbeeld hiervan is 
een motie die we indienden met 
de coalitiepartners om samen 
met de buurt plannen te maken 
voor het verbeteren van het Hen-
rick de Keijserplein en het plein 
aan de Gaaspstraat. Dit soort 

initiatieven zorgen ervoor dat 
mensen elkaar en de buurt beter 
leren kennen. En iets voor elkaar 
over hebben. 
Waar mensen elkaar ontmoeten, 
worden verschillen overbrugd en 
ontstaat iets nieuws. Dat moet de 
overheid faciliteren, daar moeten 
mensen toe worden uitgedaagd. 
Nu ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen, is het onze ge-
deelde verantwoordelijkheid ze 
te helpen met bijvoorbeeld dat 
klusje op een trapje. En iemand 
moet erop toezien dat ouderen 
goed voor zichzelf zorgen, goed 
eten en niet vereenzamen. 

Solidariteit
Betekent dit nu dat we alles 
overlaten aan de eigen kracht 
van mensen? Of dat we het laten 
aankomen op de mantelzorgers, 

of de vrijwilligers bij de speeltuin-
vereniging, de wijkcentra, de par-
ken, of de hulpdiensten? Nee, die 
taak heeft de overheid. Want wie 
zich  inzet voor anderen, moet te 
allen tijde kunnen steunen op de 
overheid. 
Wie de eigen kracht niet om zich 
heen kan organiseren, mag nooit 
langs de zijlijn komen te staan. 
Daar sta ik samen met mijn 
steunfractie pal voor. Dat wordt 
deze periode het speerpunt. 

Daarvoor willen we de omgeving, 
zowel fysiek als sociaal, zo inrich-
ten dat nabijheid en solidariteit 
ontstaat.

Flora Breemer
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Als een vis in het water!
Estella Heesen interviewt Marijn van Ballegooijen.

Onze nieuwe bestuurder Marijn 
van Ballegooijen is voor velen 
een bekend gezicht. Eerst als 
deelraadslid in ZuiderAmstel en 
de afgelopen vier jaar als onze 
fractievoorzitter in Zuid.  
Bovendien is hij de architect van 
de vijf Huizen in de Wijk in het 
stadsdeel. Veel bewoners uit Zuid 
weten wie hij is.

De dramatische verkiezingsuit-
slag met twee zetels voor de 
PvdA maakte het spannend. Toch 
wilden VVD en D66 er graag een 
PvdA-er bij hebben. Dat alle por-
tefeuilles in het sociale domein 
naar de PvdA zijn gegaan was 
een kadootje.
Van Ballegooijen: “Al jaren ver-
diep ik me in de onderwerpen 
jeugd, welzijn, zorg, participatie 
en armoedebestrijding. Het is 
een zware portefeuille omdat we 
midden in de overheveling van 
taken in de zorg zitten.” 
“Maar ik geloof dat het echt beter 
zal worden, omdat we het anders 
gaan organiseren. De ondersteu-
ning van buurtbewoners moet 
echt veel beter. We gaan er voor 
zorgen dat de mensen krijgen 
wat ze nodig hebben. Er zal veel 
meer sprake zijn van maatwerk. 
In ons stadsdeel zijn wijkteams 
in oprichting en er komen 
zorgteams. Door die teams gaan 
organisaties veel beter samen-
werken, omdat duidelijkheid is, 
wie wat doet. Dat wil niet zeggen 
dat alles vlekkeloos zal verlopen 
maar de brandblusser staat klaar. 
Als iemand niet de zorg krijgt die 
nodig is gaan we het fixen.”

Hij heeft er nu zes maanden 
op zitten. Met een nieuwe rode 

stropdas, werkt hij zo’n zestig 
uur per week. Het gaat eigenlijk 
heel goed . Wel heel erg druk. 
Ik verdeel mijn tijd in drieën. 
Werkbezoeken, vergaderingen 
en bureauwerk. Ook de samen-
werking met VVD en D66 gaat 
voorspoedig. Slettenhaar en ik 
kennen elkaar natuurlijk goed. 
Slettenhaar is VVD-er met een 
sociaal hart. We hebben alledrie 

veel respect voor elkaar en dat 
werkt prettig.” 

Over zijn dagelijks werk zegt hij: 
“Ik ben als een vis in het water. 
Als je in het bestuur zit, kun je 
zoveel doen. Een paar weken 
geleden heb ik aan twintig al-
leenstaande bijstandsmoeders, 
die de cursus “Bewegen naar 
werk” hebben gevolgd, een 
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certificaat overhandigd. Dat was 
echt geweldig. De vrouwen waren 
al jaren kansloos voor werk. We 
hebben ze benaderd. Ze waren 
dolblij dat we kwamen. Sport 
aangeboden -wel verplicht hoor- 
en ze zijn geholpen met hun 
persoonlijke ontwikkeling en zelf-
ontplooiing. Inmiddels heeft een 
aantal werk gevonden, anderen 
zijn vrijwillig actief. Maar het be-
langrijkste is: ze zijn van die bank 
afgekomen en hebben het heft 
weer in eigen handen genomen. 
Het zijn sterke vrouwen ge-
worden. Ik moet eerlijk zeggen, 
ik was echt ontroerd tijdens de 

bijeenkomst. Nu ik bestuurder 
ben, heb ik veel meer mogelijk-
heden om echt iets te doen aan 
de problemen waar buurtbewo-
ners tegenaan lopen. Dat voelt 
heel goed.”

“De grootste uitdaging voor 
de komende jaren vind ik de 
aanpak van eenzaamheid. Een 
tragisch en moeilijk probleem 
dat velen in ons stadsdeel treft. 
Ik zie me hierin gesteund door 
onze minister Van Rijn, die hier 
ook veel aandacht voor heeft. 
Aan elk onderwerp dat bij mij op 
tafel komt koppel ik eenzaam-

heidsbestrijding. Zo heb ik in 
september in de Pijp samen met 
welzijnsorganisatie Combiwel 
en personenalarmering ATA een 
24-uurslijn opgezet voor ouderen 
en kwetsbare bewoners. Ieder-
een kan de lijn bellen als ze hulp 
nodig hebben en niet weten wie 
te bellen, ook mantelzorgers. 
Mensen kunnen worden doorver-
wezen maar soms is een ge-
sprekje al genoeg. De lijn draait 
volledig op vrijwilligers. Als het 
goed werkt, wil ik dat het hele 
stadsdeel van de lijn gebruik kan 
maken.” 

Uitnodiging
Woensdagmiddag 21 januari vanaf 14.00 uur

+Over de veranderingen in de zorg+

Vanaf 1 januari treedt de nieuwe zorgwet in werking. Voor velen van ons zal die 
verandering gevolgen hebben. Onze PvdA vertegenwoordiger in de bestuurscommis-
sie Marijn van Ballegooijen vertelt in deze ’Stem’ van Zuid dat het stadsdeel goed is 
voorbereid en als er problemen zijn de brandblusser klaarstaat. De Ouderencommis-
sie vindt het belangrijk om met U van gedachten te wisselen hierover.  Wat vindt u 
ervan, hoe gaat het en wat moet op korte termijn anders.

Wij nodigen u van harte uit om op woensdagmiddag 21 januari vanaf twee uur een 
bijeenkomst over dit onderwerp bij te wonen. De plaats waar we bij elkaar komen 
maken we later bekend. 
Onze eigen mensen als Marleen Barth, Eerste Kamerlid die over zorg gaat, Maarten 
Poorter onze zorgman in de gemeente en Marijn van Ballegooijen onze vertegen-
woordiger in de bestuurscommissie in Zuid zullen antwoorden geven op prangende 
vragen en goed luisteren naar de knelpunten die naar voren worden gebracht. 

De veranderingen in de zorg treffen ons allemaal kom daarom langs op 21 januari 
vanaf 14.00 uur.
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In memoriam Fenna van den Burg

niet altijd in dank afgenomen…
Fenna was na een wetenschap-
pelijke omzwerving in Oslo naar 
het vermaarde Instituut voor 
polemologie van Johan Galtung 
teruggekeerd naar het Groningse 
Polemologisch Instituut van 
Röling. Als toen actief partijlid in 
Groningen stond zij aan de wieg 
van Nieuw Links. 
Fenna bleef met één been in 
Amsterdam, als docente aan de 
Toneelschool waar haar goede 
en dierbare vriend Jan Kassies 
directeur was. Het waren de 
tijden van de Actie Tomaat (en 
Notenkraker) en ook acteurs 
moest maatschappelijk bewust-

Door Jurriaan Fransman

Fenna was een studievriendin 
van mijn ouders. Die vriend-
schap zou meer dan 60 jaren 
duren. Fenna was van huis uit 
medisch analiste en is pas op 
latere leeftijd politicologie gaan 
studeren. 
Bij het uitreiken van de 50-jarige 
jubileumspeld van de PvdA 
memoreerde Ed van Thijn aan 
hun gezamenlijke periode bij 
het Koos Vorrink Instituut, de 
voorloper van de Wiardi Beck-
man Stichting, en ook aan het 
destijds beruchte VARA tv panel 
“Welbeschouwd”, waarin Fenna 
vaste gast was. De toenmalige 
partijleiding heeft dat haar lang 

zijn worden bijgebracht. 
Van geëngageerd polemoloog 
en sociaal wetenschapper ont-
wikkelde Fenna zich meer en 
meer tot historica. Dat mondde 
in 1983 uit in een prachtige dis-
sertatie over De Vrije Katheder. 
Maar haar engagement bleef, 
ook door ver na haar pensione-       
ring het redactielidmaatschap 
van de Internationale Spectator.
Het was een voorrecht Fenna een 
leven lang te hebben gekend.

(voor de volledige tekst zie: 
http://www.pvdaamsterdam.nl/
stadsdeel/zuid )


