
Algemene beschouwingen 
Amsterdam Zuid 2012
Wij zijn sociaaldemocraten. Voor ons 
is vrijheid de kracht om volwaardig 
mee te doen in de maatschappij. Met 
ruimte voor wie wil en waardigheid 
voor wie niet kan. Geen vrijheid 
zonder gelijkheid. Voor het gelijkwaar-
dig meedoen van sommige groepen 
bewoners zullen we als gemeenschap 
vanuit solidariteit een extra inspan-
ning moeten leveren. Wij vragen om 
solidariteit om te zorgen dat bewoners 
die ziek zijn, lichamelijke klachten 
hebben of in de war zijn 
gelijkwaardig mee kunnen doen. 
Daarvoor willen we de straat, winkels 
en sportgebouwen beter bereikbaar 
maken voor die groep. We vragen om 
solidariteit om te zorgen dat bewoners 
die langdurig in armoede verkeren, 
of die door de crisis buiten de boot 
vallen fatsoenlijk kunnen leven en 
werken. Daarvoor moet het bereik 
van onze armoederegelingen sterk 
omhoog. En we willen bewoners 
samenbrengen om actief betrokken 
te zijn bij de veiligheid en het onder-

houd van hun buurt. Hiermee kunnen 
we zorgen dat vrijheid niet allen een 
voorrecht is van de succesvollen. 
Vrijheid is voor iedereen, ongeacht 
gezondheid, inkomen of woonbuurt. 
Vrijheid is ons doel, gelijkheid onze 
voorwaarde en de weg daarheen is 
broederschap.
 De PvdA heeft tijdens de Algemene 
Beschouwingen in de deelraad Zuid 
de volgende concrete maatregelen 
voorgesteld.

 Meedoen en Gezondheid
a. Verbeter de toegankelijkheid van 
straat, winkels en sport.
b. Richt sportstimulering op risico-
groepen.
c. Plaats sporttoestellen in de open-
bare ruimte.
d. Betrek leefstijl en voeding bij 
welzijn.
e. Sticht nieuwe ‘algemene hulpdien-
sten’ van vrijwilligers.
f. Alert op psychische steun en een-
zaamheid bij maatschappelijk werk.

Meedoen en Werk & Inkomen
a. Vergroot het bereik van inko-
mensvoorzieningen.
b. Versterk het participatiecentrum.
c. Ontwikkel de relatie participatie - 
cultuur.
d. Behoud het werk van de belangrijk-
ste voormalig participatiebanen.
e. Bemiddel werkgelegenheid voor 
jongeren die van school komen.

Meedoen en veiligheid
a. Geef bewoners een rol bij veilig-
heid en onderhoud in hun buurt.
b. Maak de straat beter schoon
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De lezer die interesse heeft in de stad 
Amsterdam en het stadsdeel Zuid, zich 
aangesproken voelt door de idealen van 
de PvdA en wel eens wat wil schrijven 
is de redacteur van de STEM van Rood 
Zuid die wij zoeken.
Wij zijn een klein enthousiast team dat 
vier keer per jaar voor de leden een 
STEM maakt.
Als dit u aanspreekt mail dan even naar 
j.amerongen@hcc.nl
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´Vrijheid is meedoen´
Door Marijn van Ballegooijen



Sociaaldemocraten horen kantteke-
ningen te zetten bij de ‘sorry-democra-
tie’. Het is immers al te gemakkelijk om 
gemaakte fouten, vaak met ernstige 
consequenties, af te doen met alleen 
maar excuses. 

Het blijft mensenwerk. We zijn een 
ledenpartij met vrijwilligers. We doen 
ons uiterste best. Het zijn uitspraken 
die irritatie wekken. Althans bij mij. 
Omdat ze duiden op gebrek aan ver-
antwoordelijkheidsgevoel. 
Deze ‘Stem van Rood Zuid’ verschijnt 

laat. Veel te laat.  Daar zijn personele 
problemen die (veel) te laat onderk-
end zijn, debet aan. Voor de gebrek-
kige communicatie neemt de eerst 
verantwoordelijke – ook een afde-
lingsblad van een politieke partij heeft 
een hoofdredacteur – de volle verant-
woordelijkheid. 

 In een gesprek tussen redactie en 
bestuur zijn goede afspraken gemaakt 
om problemen zoals die zich heb-
ben voorgedaan in de toekomst te 
voorkomen. We gaan ieder jaar vier 

inhoudelijk hoogwaardige en mooi 
vormgegeven afdelingsbladen maken. 
In digitale vorm. En voor wie dat wenst 
op papier.
Voor wat betreft dit nummer kan ik al-
leen maar hopen dat de inhoud de ver-
traagde verschijning enigszins com-
penseert. Het sociaaldemocratisch 
schaamrood staat me op de kaken.

Job van Amerongen
Redactie ‘De Stem van Rood Zuid’

Sorry.     

Beste partijgenoten,

Sinds maart hebben we inde afde-
ling georganiseerd: twee ALVs, twee 
discussiebijeenkomsten, twee con-
gresvoorbereidingsmeetings, één in-
spraakavond lokale politiek. Dit lijstje 
maak ik niet om ons als PvdA 
Amsterdam Zuid op de borst te klop-
pen. Overal in de partij puilt de agenda 
op het moment uit, en overal was het 
daarvoor maandenlang angstvallig stil. 
Maar sinds de leiderschapsverkiezing 
van maart barst de PvdA van de en-
ergie. 

Eerlijk is eerlijk, ik was tegen een lei-
derschapsverkiezing, ik dacht dat het 

alleen maar verdeeldheid zou zaaien. 
Ik had het fout: Diederik Samson heeft 
de partij snel achter zich verenigd, en 
de andere kandidaten bleken goede 
verliezers (hulde aan hen). De 
verkiezing bleek de PvdA zoveel 
goed te doen dat alle partijen met 
electorale tegenwind ons inmiddels 
nagedaan hebben. Maar nergens was 
de opgewekte energie even groot als 
bij ons.

Nu komt het er op aan deze energie 
om te zetten in stemmen voor de 2e 
Kamerverkiezingen. Dat wordt niet 
makkelijk. We zijn in de peilingen al 
heel lang niet meer de grootste op 
links. Dat betekent dat twijfelaars niet, 
zoals vroeger, op ons zullen stemmen 
omdat ze een rechtse premier niet 
zien zitten. We moeten nu aantrekkeli-
jker zijn dan alle andere partijen en 
partijtjes aan de linkerkant en in het 
midden van het politieke spectrum. 
In het weekend dat ik dit schrijf zetten 
we daarvoor de belangrijkste stappen. 
Op het partijcongres wordt besloten 
over het partijprogramma en de kan-
didatenlijst. Veel zal hierna afhangen 
van hoe Diederik Samson het doet in 
de openbaarheid. 
Dat betekent niet dat wij, de andere 
55.000 leden van de partij, nu achter 
onze televisie moeten gaan bibberen 

en hopen. Voor ons wacht één belan-
grijke taak: een geweldige campagne 
neerzetten. Niet elke stemmer laat 
zich overtuigen als hij canvassers aan 
de deur krijgt, of aangesproken wordt 
op de markt. Maar genoeg doen het 
wel. Misschien wisselen ze van een 
andere partij naar de onze, of ze gaan 
stemmen terwijl ze dat eerst niet van 
plan waren. Daarom, zet u in! Kom 
meehelpen bij onze acties. Het is ver-
rassend leuk om te doen, en als er één 
verkiezing uw inzet waard is, is het 
deze wel. Bij ons in Zuid is Lucien Nix 
de campagnecoordinator. Hij kan elke 
hulp gebruiken, op straat maar ook 
achter de schermen als dat u beter 
ligt. zuid.amsterdam@pvda.nl; meld u!

Martijn Meeter

Colofon

Hoofdredactie:
Job van Amerongen
Medewerkers:
Estella Heesen
Jan Nico Knip
Eindredactie:
Hans Wamsteeker
Vormgeving:
Petra Urban

Van de voorzitter
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In Nederland wordt wel bezuinigd op 
cultuur. De gebruiker moet voortaan 
de kosten zelf betalen, van linkse hob-
by wordt cultuur zo een rijkeluishobby.

Groot mag blijven
Wethouder Gehrels van Amsterdam 
bezuinigt lustig mee. Er zijn teveel 
culturele instellingen in Amsterdam en 
daarvan moet er een aantal ver-
dwijnen. Amsterdam moet op het ge-
bied van kunst en cultuur een stad 
van wereldklasse worden. De grote 
beeldbepalende instellingen moeten 
behouden blijven en dit gaat ten koste 
van de middelgrote en kleine instel-
lingen. 
“Groot - groter - grootst,” lijkt het 
motto van Gehrels. Miljoenen worden 
in bouw en verbouw gestoken en 

budgetoverschrijding is eerder regel 
dan uitzondering. Cultuurgebouwen 
moeten mooi, groot en prestigieus zijn.

Selectief
Mevrouw Gehrels woont in de buurt 
van de Badcuyp; wij zien haar regel-
matig voorbij fietsen. Ooit vroegen 
wij een PvdA-cultuurwethouder van 
Oud Zuid waarom zij nooit bij ons bin-
nenkomt. Zij vond ons gebouw ver-
waarloosd en was ervan overtuigd dat 
de programmering dus niets kon zijn.
Deze gedachte komt terug in het kun-
stenplan. Er wordt in elk geval geld 
gereserveerd voor de grote beeld-
bepalende instellingen. Daarnaast re-
serveert Gehrels ook geld voor 
buurttheaters, voor vier stuks, maar 
dan wel die vier die net een nieuw 

gebouw hebben gekregen, of dit bin-
nenkort zullen krijgen. 
Uniek
Amsterdam is een bijzondere stad. 
De aantrekkingskracht op toeristen zit 
hem in de bezienswaardigheden en in 
de dichtheid en diversiteit van het aan-
bod van cultuur, creatieve bedrijfjes en 
winkels. Dit maakt Amsterdam uniek.
Een wethouder cultuur zou dat karak-
ter moeten versterken. Je in een rela-
tief kleine stad richten op groot - groter 
- grootst wordt uiteindelijk grotesk.
Daarbij zou een wethouder die zich 
sterk maakt voor talentontwikkeling 
en cultureel ondernemerschap juist 
moeten vechten voor behoud van al 
die kleine cultuurondernemers, die 
de kraamkamer voor nieuw talent vor-
men. Zij maken deze stad leefbaar, 
ook in tijden van crisis en leiden uitein-
delijk tot economische groei.

Zuid loopt voor
In stadsdeel Zuid – ook toen het nog 
uit twee stadsdelen  bestond – is het 
budget voor cultuur altijd lager ge-
weest dan in andere stadsdelen. Het 
cultuurbudget is de afgelopen jaren 
gelijk gebleven. Organisaties die 
buiten het cultuurbudget om gesub-
sidieerd werden zijn  wel flink gekort. 
Er  wordt dus minder geld  aan cultuur 
uitgegeven dan in voorgaande jaren. 
Positief is het voornemen om met een 
vierjarig kunstenplan te gaan werken. 
Hiertoe is een cultuurbeleid opgesteld 
en daarin loopt Zuid dus voor op de 
meeste andere stadsdelen. 
Ooit heeft een voormalig raadslid mij 
verteld dat hij af wilde van vriendjes-
politiek bij de verdeling van cultuur-
subsidie. Laten wij hopen dat dat met 
dit nieuwe systeem ook gaat gebeuren 
en dat de stadsdelen lang genoeg 
blijven bestaan om het nieuwe beleid 
vorm te geven. 

Europa is in crisis en overal wordt bezuinigd, maar niet 
overal op cultuur. In Duitsland en Frankrijk wordt zelfs 
meer budget voor cultuur uitgetrokken. Terecht blijkt uit 
een door de Michigan State University uitgevoerd onder-
zoek. Culturele activiteiten hebben een nauwe band met 
het succes van wetenschappers, ingenieurs en andere 
vernieuwers. 

GROOT, GROTER, GROOTST....GROTESK

Door Jannekee Jansen op de Haar
Directeur van de Badcuyp
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Het zijn moeilijke tijden voor de cul-
tuursector. Gestapelde bezuinigin-
gen van Rijk en provincie, maar ook 
van de gemeente zelf, waaronder de 
afschaffing van de gesubsidieerde 
arbeid, treffen Amsterdam zwaar. 
Ons publiek zit niet te wachten op 
hogere kaartprijzen. De crisis be-
moeilijkt ook het ophalen van spon-
sorgelden, waarbij de laat-
dunkende houding van onze 
regering ten opzichte van cultuur 
niet echt helpt. Er is kortom bar 
weinig speelruimte voor iedereen. 

Gelukkig vindt het stads(deel)bestuur 
kunst en cultuur nog steeds belangrijk, 
zo  valt  te  lezen  in  de  hoofdlijnen- 
nota en ook in de uitvoeringsnota 
kunst&cultuur van stadsdeel Zuid. 
Amsterdam wil ruimte blijven bieden 
aan talentontwikkeling en experiment, 
twee zaken die het Rijk aan de kant 
heeft gezet. Dat is een goede zaak: de 
talenten van nu zijn immers de Grote 
Namen van morgen. Een novum voor 
Amsterdam is dat een viertal culturele 
instellingen met een buurtfunctie in 
aanmerking komen voor ondersteu-
ning vanuit het kunstenplan. 
Met minder middelen toch een 

pluriform cultuuraanbod in stand 
houden met groot en klein, geves-
tigd en experimenteel, is belangrijk 
voor deze stad waar cultuur van emi-
nent belang is voor de uitstraling en 
de economie. Maar de vraag of de 
overheid de juiste keuzes maakt kan 
pas in het najaar beoordeeld worden. 
Vanuit welk perspectief men naar het 
resultaat van de kunstenplanproce-
dure kijkt is daarbij belangrijk. Gaat 
het om public relations voor de stad of 
het stadsdeel? Of om de ontwikkeling 
van de kunsten? Of vooral om goede, 
betaalbare culturele voorzieningen 
die, verspreid over de hele stad, be-
reikbaar zijn voor alle inwoners van 
Amsterdam? Dat laatste heeft ónze 
voorkeur. Omdat het van belang is 
voor Amsterdam als creatieve stad! 

In mijn optiek is er nog een ander be-
lang. Cultuurgebouwen en wat daar 
gebeurt hebben symboolwaarde. Het 
is een teken van beschaving. Amster-
dam XXL wordt armoedig zonder. 

gebouwen waar kunst gemaakt en 
getoond wordt door kunstenaars, 
met inzet van een toegewijd legertje 
medewerkers van al die instellingen. 

Daar moet de overheid achter staan. 
Dat is dé legitimatie voor subsidies.
Het zou ook fijn zijn als kunstinstel-
lingen, kunstenaars en beleidsma-
kers eerlijker zijn over de rol die kunst 
en kunstenaars kunnen spelen bij het 
oplossen van maatschappelijke pro-
blemen. 
Een realistische inschatting van de 
mogelijkheden van de sector om geld 
uit de markt te halen, zou goed zijn. En 
hou goed in de gaten dat samenwer-
kingsverbanden, die nu onder druk 
van bezuinigingen tot stand komen, 
broos zijn. 

Wat uiteindelijk telt is de intrinsieke 
waarde van kunst en het plezier dat 
mensen daaraan beleven. Kennis 
nemen van en actief deelnemen aan 
kunst en cultuur draagt bij aan de 
ontwikkeling van (jonge) mensen. Al 
het andere is prima bijvangst, maar 
mag nooit belangrijker zijn dan de 
kern.

Het Ostadetheater gaat  vanaf 2015 
als Amstelvloer verder in een nieuw 
pand op het voormalige Archiefterrein.

Het Ostadetheater 

 Kunstbeleid:
 gaat het 
 alleen om 
 geld?
  Door Eliane Attinger 
  algemeen directeur 
  Ostadetheater
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De PvdA is sinds jaar en dag 
de grootste partij in de Amster-
damse groot-stedelijke politiek.  
Traditioneel liet zij de positie 
van wethouder Kunst & Cul-
tuur maar al te graag aan (een 
kleine) coalitiepartner. Zo heb ik 
in de eerste twintig jaar van mijn 
loopbaan in de cultuursector 
met wethouders van het CDA en 
vooral van D66 samengewerkt. 
De PvdA-leiders leken Kunst 
en Cultuur een stuk minder re-
levant te vinden dan Onderwijs, 
Zorg, Welzijn of bijvoorbeeld Ar-
moedebestrijding (en wie geeft 
ze ongelijk…?). 
In eerste instantie was de cul-
tuursector blij met een wethou-
der van de PvdA, Hannah Bel-
liot, totdat we door kregen dat zij 
haar andere portefeuille (Zorg)  
veel belangrijker vond, liefst cultuurge-
bouwen als Carré in de uitverkoop 
deed en zelfs teleurgesteld was als 
een door haar voor-gestelde bezuini-
ging op cultuur niet door ging. En ook 
zo verstandig was dit in het openbaar 
op AT5 te ver-klaren(!). Een dieptepunt 
in de Amsterdamse (PVDA) politiek.

Carolien Gehrels
Dat werd anders toen Carolien Gehrels 
zes jaar geleden namens de PvdA de 
mooie maar lastige portefeuille Kunst 
& Cultuur overnam. Wat een veradem-
ing, een wethouder die kon commu-
niceren met de sector, de gemeente 
raad en de media, veel plannen had 
en bovenal  ambities.  Maar  in  een  
bestuursperiode dat er ook flinke ste-

un was van toenmalig coalitiepartner 
Groen Links, de eco-nomie nog flink 
groeide en er niet bezuinigd hoefde 
te worden. Er leken minder hoofdpijn-
dossiers te zijn dan nu. Is het ‘Gehrels-
effect’ na zes jaar een beetje uitge-
werkt? De komende jaren zullen het 
leren. Ik denk van niet, Carolien komt 
glansrijk terug, let op mijn woorden. 

Intrinsieke waarde
Waar iedere PvdA wethouder Kunst & 
Cultuur en PvdA raadsfracties, zowel 
grootstedelijk als in het stadsdeel, last 
van lijken te hebben is dat Kunst & 
Cultuur altijd ergens goed voor moet 
zijn. Voor cultuurspreiding, onderwijs, 
maatschappelijke betrokkenheid en 
cohesie, integratie, economische of 

ruimtelijke ontwikkeling. Ik heb 
al  die  jaren  weinig  PvdA   be-
stuurders kunnen betrappen op 
de gedachte dat Kunst & Cul-
tuur een belangrijke intrinsieke 
waarde heeft, en dus om die 
reden een substantieel deel van 
het beschikbare gemeentelijk 
budget mag 
krijgen.

Kerntaak
Dat lijkt zich op grootstedelijk 
niveau nu toch te wreken. In-
stellingen van Kunst & Cultuur 
worden verplicht het basisonder-
wijs te voorzien van educatief 
aanbod. Maar hun kerntaak ligt 
hier niet want die is gericht op 
aanbod voor volwassenen. Of 
dat er erg veel geld lijkt te gaan 
naar cultureel erfgoed en kunst 

van vorige eeuwen omdat dit goed is 
voor het toe-
risme uit binnen- en buitenland. 

Klinkt allemaal logisch, maar ik ver-
wacht dat in deze economisch zware 
en politiek conservatieve tijden de ver-
nieuwing en de creativiteit geleverd
door  jonge  kunstenaars   en   film-
makers. Zij moeten ons en dus ook de 
PvdA echt verder helpen. 

Raymond Walravens is directeur van 
Rialto en het festival World Cinema 
Amsterdam

De PvdA en Kunst&Cultuur:
 
een gelukkig huwelijk of een moetje..?
Door Raymond Walravens
Illustratie Petra Urban
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Mirko Krabbé is kunstenaar en heeft 
zijn atelier in De Pijp. Een veelzijdig 
mens. Schilder, gespecialiseerd in 
‘Community Art’ en computerkunst 
(‘digital paintings’). Met zijn vrouw 
Anke Akerboom, sieraadontwerpster, 
docente en initiatiefnemer van de 
Vakschool Edelsmeden (www.vak-
schooledelsmeden.nl), realiseerde hij 
het project ‘Dichter in de Buurt’ (www.
dichterindebuurt.nl).

Zorg dragen
Hij ziet als belangrijkste overheidstaak 
voor de schone kunsten, het zorg 
dragen voor een zo divers mogelijk 
cultureel landschap. Die rol vervult 
de overheid op dit moment niet goed. 
Natuurlijk moet de overheid kritisch 
zijn wanneer het gaat om de beste-
ding van gemeenschapsgeld. Pro-
bleem is dat de gemaakte keuzes 
zelden gebaseerd zijn op gedegen 
kennis. 

Linkse hobby
De armoedige kreet ‘kunst als linkse 
hobby’ heeft Krabbé doen schrikken. 
Een dergelijke type-
ring roept de vraag op of er voor 
de kunstenaar als individu en be-
roepsbeoefenaar nog wel plek in de 
samenleving is. De PVV heeft het 
gevoel dat borrelend in de samenle-
ving aanwezig was – ‘kunstenaars zijn 
luie mensen met lak aan regels, die 

leven op kosten van de staat’ – sa-
lonfähig gemaakt. Daarmee wordt vol-
strekt voorbijgegaan aan het keiharde 
werken en het onzekere bestaan van 
de kunstenaar waarbij succes niet 
verzekerd is en een redelijk pensioen 
meestal ‘non-existent’.

Kijkcijferdenken
Hij erkent dat de protesten tegen de 
kaalslag op cultureel gebied relatief 
kleinschalig zijn geweest. De organi-
satiegraad in de beroepsgroep is te 
beperkt. Ook is het gebrek aan verzet 
een teken van  gebrek aan belangstel-
ling voor kunst en cultuur. Mirko vindt 
niet dat de overheid zich moet laten 
leiden door dit gebrek aan belangstel-
ling. Niets is zo gevaarlijk als het ‘kijk-
cijferdenken’. Het gaat niet alleen om 
kwantiteit, maar vooral om kwa-
liteit. Er moet meer ruimte zijn voor wat 
hij ‘het plezier van het kijken’ noemt. 
Talentvolle creativiteit moet onder alle 
omstandigheden en op alle terreinen 
worden gestimuleerd. Gebrek aan cre-
ativiteit betekent gebrek aan toekomst. 

Kunsteducatie
Krabbé is een warm pleitbezorger van 
kunsteducatie. Kunstenaars betrekken 
bij het onderwijs, te beginnen op de la-
gere school. Waardering voor kunst en 
cultuur begint bij de jeugd. Die waar-
dering wordt gehinderd door de veel te 
sterke focus op de financiële waarde 

van kunstuiting. De intrinsieke waarde 
is zeker zo belangrijk.
Mirko staat niet te juichen bij de cul-
turele prestaties van Amsterdam. 
Grote exposities zijn te vaak ‘elders’. 
Er is een hele generatie die nog nooit 
het Stedelijk Museum heeft kunnen 
bezoeken. Dat is een bizarre situatie. 
Daarnaast waardeert de lokale over-
heid de zakelijke talenten van onze 
museumdirecteuren te sterk.
De onderwaardering voor creatieve en 
kunstzinnige talenten, doet afbreuk 
aan het cultureel klimaat. 

Investeren
Een samenleving die investeert in 
kunst en cultuur is volgens Krabbé 
een  ‘mooiere  en  betere’ samenleving  
Een  welvarender  samenleving ook. 
De oude meesters mogen tot 
voorbeeld strekken. Nog steeds 
lokken Rembrandt en Van Gogh tien-
duizenden toeristen per jaar naar de 
stad. 

Voorbeeldfunctie
Tenslotte  wil  de  kunstenaar  ons 
wijzen op het (financieel) bereikbare 
van beeldende kunst. In bijna iedere 
prijsklasse zijn prachtige originele 
werken te koop. Zeker de politicus, 
die een voorbeeldfunctie vervult, zou 
jaarlijks een kunstvoorwerp moeten 
aanschaffen.

Pleidooi voor de creatieve samenleving
Door Job van Amerongen   Foto Mirko Krabbé
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Op 30  maart namen veel mensen in 
de Zuiderkerk afscheid van stads- 
en partijgenoot Auke Bijlsma. 

De uit Sexbierum afkomstige Fries 
woonde sinds 1964 in de Nieuwmarkt-
buurt. Opgeleid als bioloog heeft hij 
het Nederlands Instituut voor Biologen 
mede opgezet en daarna jaren ge-    
werkt voor de Nederlandse Organisa-
tie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
Daarnaast zette hij zich in voor zijn 
buurt, organiseerde het verzet tegen 
de metrolijn en zorgde voor een verant-
woorde stadsvernieuwing die de ziel 
van de buurt in stand hield. Auke was 
sinds begin jaren negentig actief voor 
de PvdA, zat tussen 1994 en 2006 ge-
durende 12 jaar in de gemeenteraad 
en was congresafgevaardigde. 

Een mooie opsomming, maar het zegt 
maar weinig over Auke. Auke was met 
hart en ziel verbonden met alles wat 
op zijn pad kwam. Alles dat hij deed, 
deed hij met passie, in een zelden ver-
toonde combinatie van trouw en vol-
harding voor de zaak zelf en voor de 
mensen om zich heen. Zo eigenwijs 

                 Illustratie Stan van Houcke

maar ook o, zo sympathiek.. 

Bij zijn toetreden tot de raad (een 
jongensdroom) stuurde Auke een in-
gezonden stuk naar het Parool met 
94 actiepunten die hij wilde bereiken. 
Bij zijn aftreden in 2006 bleek dat de 
meeste punten daarvan waren gere-
aliseerd.
Toen ik in 1998 gemeenteraadslid 
werd, leerde ik Auke kennen. Hoewel 
ogenschijnlijk heel verschillend konden 
wij het meteen heel goed vinden. 
Nu ik afscheid van hem moet nemen, 
borrelen allerlei herinneringen bij mij 
op. Hoe we voor de Hortus voldoende 

geld konden regelen. Hoe we moties 
indienden bij de PvdA-congressen om 
de hypotheekrenteaftrek ter discus-
sie te stellen. Hoe we na suffe verga-
deringen nog uren in de kroeg zaten 
om de stand van de zeebiologie door 
te nemen. Hoe we in de trein naar 
Koog aan de Zaan reden om het Ruud 
Vreeman te spreken over regionaal 
openbaar vervoer. Hoe Auke voor de 
wedstrijd Ajax tegen Heerenveen in 
de Arena, tot afgrijzen van Ajax-fan 
Schelto Patijn, mooie Friese vlaggen 
had meegenomen. Over het lastige 
gesprek met Hendrik Battjes en TCA 
toen we besloten om ‘voor eens en 
altijd deze Augiasstal te reinigen’ en 
de taxiwet te steunen. En natuurlijk 
de Noord Zuidlijn. Auke en ik sloten 
ons dagenlang op om alle stukken te 
lezen. Daar troffen wij in bijlage 17 de 
reden aan waarom we die voorberei-
ding niet voor niets deden. Wegens de 
vertrouwelijkheid tot 2017 kan ik daar 
nu niets over zeggen. 

De PvdA verliest met de dood van Auke 
een icoon, en velen van ons verliezen 
een echte vriend en strijdmakker. 

Onze Auke Bijlsma 5 september 1946 – 26 maart 2012

Door Egbert de Vries

Onze jubilarissen bij de ALV van 21 mei 2012
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Met grote verslagenheid heeft de 
Partij van de Arbeid afdeling Zuid 
zaterdag 14 april kennis genomen 
van het overlijden van ons fractielid 
Toon Weerts . Hij was pas 55 jaar.

Toon was een inspirerende man die 
veel voor onze partij heeft betekend. 
Eerst als gemeenteraadslid in Vier-
lingsbeek en sinds 2006 als raadslid 
in ons stadsdeel, waarvan vier jaar als 
fractievoorzitter. De afgelopen periode 
was hij woordvoerder in de 
Commissies Ruimte en Wonen en 
Leefomgeving.

Toon was een sociaal democraat in 
hart en nieren en een inspiratiebron 
voor ons allemaal. Een politicus waar 
wij als Partij van de Arbeid trots op 
kunnen zijn: doordacht, kritisch, bereid 
om te luisteren naar argumenten, te 
zoeken naar compromissen. Iemand 
die nooit op de man speelde. Maar 
bovenal iemand met oog voor het 
kwetsbare in de samenleving: zowel 
voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben als voor de natuur. 
Als geograaf en planoloog van huis uit, 

heeft hij zijn kennis en ervaring tot op 
het laatst ingezet voor het stadsdeel, 
waarbij hij zich in het bijzonder 
bezighield met de grote projecten, de 
stadsvernieuwing en het groen.

Toon was al geruime tijd ziek. Na 
een korte periode van herstel is zijn 
ziekte hem toch fataal geworden. We 
verliezen met Toon een kundig en 
waardevol raadslid, maar vooral een 
warm en sterk mens.
Wij wensen René en de familie kracht 
om dit grote verdriet te dragen.

Toon is begraven in zijn geboorte-
plaats Overloon. 

Marijn van Ballegooijen 
(Fractie PvdA Zuid)
Martijn Meeter 
(Bestuur PvdA Amsterdam Zuid)

Raadslid Toon Weerts overleden

Toon Weerts

Marc is van 2006 tot 2010 lid geweest 
van de fractie in Oud Zuid, het laatste 
half jaar als fractievoorzitter. In het 
dagelijks leven is hij tekstschrijver en 
vader van een dochter. Hij zal zich 
in de komende twee jaar toeleggen 
op duurzaamheid en stedelijke on-
twikkelingen en wil ook nadrukkelijk 
bezig zijn met het gezonder maken 
van Zuid. 

“Het vaderschap is van invloed op hoe 
ik naar ons stadsdeel kijk. Je gebruikt 
een stad anders. Ik ervaar aan den 
lijve wat toegankelijkheid betekent, als 
ik met de kinderwagen door de straten 

loop. Maar ook schone lucht, veilig-
heid en gezondheid zijn belangrijker 
geworden. Ik wil daar politiek iets 
mee gaan doen.”

Hij is twee jaar uit de dagelijkse 
stadsdeel politiek weg geweest. 
Wat hem na zijn terugkeer opvalt is 
het ambtelijk taalgebruik. “Ik ben nu 
een paar keer bij deelraadsvergade-
ringen geweest en het is echt opval-
lend. Vooral als je er even uit bent 
geweest. Ik herkende het direct uit 
mijn eigen periode.  Soms is de taal 
echt onbegrijpelijk. Ik ga daar goed 
op letten. ”

De fractie is verheugd dat Marc, di-
rect nadat er een beroep op hem 
werd gedaan, zo snel beschikbaar 
was om in de fractie plaats te  nemen.  

Marc den Hertog beëdigd in deelraad Zuid 

Marc den Hertog is op 30 mei tijdens de deelraadsvergade-
ring beëdigd als deelraadslid voor de PvdA Zuid. Hij zal 
zitting nemen in de commissie Leefomgeving en Ruimte & 
Wonen. Hij volgt Toon Weerts op die in april is overleden. 
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