Beste Nelly,
Er is een foto gemaakt op een politieke bijeenkomst waar jij op staat, toevallig naast Emile
Roemer. We hebben hem laten circuleren onder bewoners van Centrum. Bijna iedereen vroeg zich
af wie die vent is, die daar naast Nelly Duijndam staat.
De SP in Amsterdam Centrum is bijna synoniem aan Nelly Duijndam. Je bent hier het gezicht van
de partij, zowel in de Stopera als daar buiten. Bijna iedereen die op wat voor manier de afgelopen
jaren in dit stadsdeel met de SP te maken heeft gehad, kent je naam. Onvermoeibaar sta je
wekelijks op de markt te flyeren; keer op keer sta je vooraan bij bewonersprotesten. Op
werkbezoek bij de Voedselbank? Je staat meteen te rekenen of je niet ergens nog wat uurtjes voor
wéér een vrijwilligersklus over hebt.
Op politiek vlak houd je niet alleen altijd je eigen fractie scherp, maar ook in de stadsdeelraad en
later de bestuurscommissie kent iedereen je als iemand die áltijd álle touwtjes in handen heeft. Je
weet ons tot op de dag van vandaag te verrassen met soms even voor de hand liggende als
onverwachte vragen. Je bent ons altijd een paar stappen voor en ik kan me zo voorstellen dat wij
niet de enige zijn met dergelijke ervaringen.
En hoe vaak hebben we niet kunnen grinniken om teleurgestelde gezichten van collega's die aan
het einde van de vergadering, met een reeds ingepakte tas en één been al richting kapstok
stonden - en even waren vergeten dat jij natuurlijk nog een hele sloot rondvragen hebt...
We waren begonnen aan een overzicht van je wapenfeiten maar daar zijn we maar weer mee
gestopt. Het werd al snel een duizelingwekkende lijst van moties, amendementen, notities,
agenderingen en rondvragen. Van initiatieven, protestacties en van bezwaren. Maar als we je een
beetje goed hebben leren kennen, vind je zo'n overzicht niet interessant. Het gáát immers
helemaal niet om Nelly - het gaat om de bewoners! (en andere belanghebbenden) En als het dan
lukt om die te mobiliseren, om ze met zijn allen en liefst zo luidruchtig mogelijk hun ongenoegen
kenbaar te laten maken, op straat én in de commissiezaal - dan is je dag pas goed.
Amsterdam Centrum verliest een icoon. Met jou vertrekt een schat aan kennis en ervaring, aan
contacten en energie. En de centrale stad krijgt er een boegbeeld bij. Onze gemeenteraadsfractie
had zich geen beter kandidaat kunnen wensen.
We weten dat je er niet van houd, dat je vindt dat het niet bij de partij hoort. Maar dat deze fractie
afscheid van jou gaat nemen zónder je te bedanken, is ondenkbaar. Dus voor een laatste keer:
bedankt Nelly, voor je onuitputtelijke inzet en je tomeloze energie en voor alle lessen. Bedankt
voor het stempel dat je op de fractie én op dit stadsdeel hebt gezet.
Alle succes in de gemeenteraad.

