
 

In memoriam oud-voorzitter Kees Stoffel (1947-2019) – 22 september 2019 

Op 5 augustus vond in besloten kring het afscheid van Kees Stoffel plaats, nadat hij op 

29 juli op 71-jarige leeftijd was overleden. Kees was letterlijk en figuurlijk een man 

waar je niet omheen kon. Oudere partijgenoten zien hem nog zo voor zich: een grote, 

forse beer, met een stemgeluid dat met gemak tot achter in de cafés Eik en Linde aan 

de Plantage Middenlaan en P96 hoorbaar was. ‘Voorzitter!’ 

Vanaf begin jaren ’90 werd Kees een van de beeldbepalende figuren in de afdeling 

D66-Binnenstad. Hij werd al snel de tweede voorzitter en legde in zijn 

bestuursperiode van 1993-1996 de basis voor wat de afdeling nu nog steeds is. Het 

bestuur bestond verder o.a. uit Jet de Bussy (inderdaad van de ‘Penning’), René van 

Veen (inderdaad van de ‘Award’) en ondergetekende. Met bestuursvergaderingen bij 

Jet in haar de kelder aan de Reguliersgracht, ledenvergaderingen in P96, een gezonde 

financiële en secretariële huishouding, de oprichting van het (papieren!) ledenblad De 

Muis en talloze debatten. Vele prominente Amsterdammers wist hij hiervoor te 

strikken. 

Kees’ grootste verdienste is echter zijn rol bij het tot stand komen van het stadsdeel 

Centrum in 2002. Nu vinden we het logisch dat dit stadsdeel er is, maar het was maar 

een dubbeltje op zijn kant of het zou er niet zijn gekomen. ‘Want de binnenstad is toch 

immers van álle Amsterdammers??”, zeiden de tegenstanders. Als secretaris van het 

Binnenstadberaad, een overleg tussen de binnenstadvoorzitters van PvdA, D66, VVD, 

CDA en GroenLinks, trad hij in tal van discussiefora op  en lobbyde hij onvermoeibaar 

en met succes bij de leden van de gemeenteraad.  

We blijven Kees herinneren als een beeldbepalende voorzitter van een van de 

grootste D66-afdelingen van het land. Soms een olifant in een porseleinkast, dan weer 

vaderlijke aanmoedigingen voor zijn veelal veel jongere afdelingsgenoten. Maar altijd 

bezig voor een eerlijke en transparante democratie in Amsterdam en haar binnenstad. 

  



 

In Memoriam: Hans Onno van den Berg (1947-2019) – 22 september 2019 

Hans Onno van den Berg is op 14 augustus ook op 71 jarige leeftijd overleden. Hij was 

bestuurslid van D66 Amsterdam - penningmeester en later vicevoorzitter Politiek - 

van 1998 tot 2002. 

Hans Onno heeft niet alleen veel betekend voor D66. Zowel als vrijwilliger als in zijn 

professionele leven heeft hij onder meer ontzettend veel gedaan voor de kunst- en 

cultuursector, het bedrijfsleven en de stad Amsterdam. Hij was naast zelfstandig 

adviseur, ook directeur van de Vereniging van Schouwburg- en 

Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) 

en de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek, en bekleedde diverse 

bestuursfuncties, onder andere bij MKB Amsterdam en Stichting Concertzender, en 

was hij tot aan zijn overlijden voorzitter van Amsterdam Gastvrij (de vereniging van 

particuliere woningverhuurders). 

Udo Kock herinnert hem als volgt: "In mijn tijd als penningmeester in het 

Amsterdamse afdelingsbestuur, was Hans Onno vicevoorzitter politiek. Zijn 

eigenwijsheid, gezelligheid en bevlogenheid hielden echter niet op bij zijn inzet voor 

een doelmatige overheid. Ik herinner me hem als een echte maatschappelijke 

duizendpoot met een liefde voor de kunsten". 

Ik zelf heb Hans Onno deze periode leren kennen toen ik gemeenteraadslid was. Hij 

zat de fractievergaderingen van D66 bij en leidde talloze debatten. Hij introduceerde 

de functioneringsgesprekken met de gemeenteraadsleden van D66, iets wat voordien 

ondenkbaar geweest zou zijn. Halfgoden hoeven immers geen verantwoording af te 

leggen, anders dan alleen aan de kiezers. Maar hij zette door. Mij leerde hij 

bijvoorbeeld dat ik al mijn leuke verkeersplannen onder één 'paraplu' moest 

onderbrengen. In dit geval 'een betere bereikbaarheid van Amsterdam'. Tot op de dag 

van vandaag heb ik plezier van zijn opbouwende feedback." 

Hans Onno zal zeer worden gemist door D66 Amsterdam en we gedenken hem met 

ere. 
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