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Onderzoek Ouderencommissie 
Inleiding

Al lange tijd leefde in het bestuur van de PvdA afdeling Amsterdam Zuid de behoefte om onze 
vereniging meer leven in te blazen. Een van de groepen die aandacht moest krijgen waren de 
ouderen binnen onze geleding. Leden van wie enkele al 67 jaar lid zijn van de PvdA. Leden die in 
de jaren die ver achter ons liggen heel actief waren, afdelingsvergaderingen bezochten, lid waren 
van de Rooie Vrouwen, vrijwilligers bij campagnes of ondersteuning van de fractie, bestuurder, 
raadslid of bestuurslid, Tweede en Eerste Kamerlid, Europarlementariër waren of sommigen uit de 
afdeling werden zelfs minister of staatssecretaris. 

De afdeling is velen van hen uit het oog verloren. Een enkeling komt nog naar een afdelings-
vergadering of bijeenkomst, maar de meesten ziet de Partij niet meer. 

De Ouderencommissie kreeg als doel mee om te kijken wat de afdeling voor deze groep leden nog 
kan betekenen. Vrijwilligers waren snel gevonden Estella Heesen en Elles Bense hadden tijdens de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen al gesproken om iets te gaan doen voor de oudere 
leden. Daan Sajet, die zitting heeft in het Seniorenoverleg kwam er bij zitten en ook Ada Min en 
Mark de Vos, twee betrekkelijk nieuwe leden, meldden zich.

De eerste bijeenkomst was een brainstorm. De een wilde graag dat deze groep haar stem binnen de 
partij kan laten horen. Wat leeft er bij hun, waar kan de partij iets betekenen? Wat betreft dagelijkse 
ongemakken, maar ook vragen als zingeving kunnen aanbod komen? Worden er activiteiten 
verwacht van de afdeling? Is er behoefte aan een koffieochtend met gelijkgestemden? Wil deze 
groep sowieso nog wel iets van PvdA? Vragen, vragen waarop de commissie antwoorden zochten. 

Al gauw kwam naar voren dat de beste weg om dat te weten te komen was om iedereen een 
persoonlijk bezoek te brengen en enkele vragen te stellen. Op die wijze leerde de commissie de 
oudere leden kennen. En bovendien kon zij er op die manier achter komen of er behoefte zou zijn 
aan contact dan wel bijeenkomsten. 

En zo zijn we begonnen. Zoals Diederik Samson het tijdens de campagne steeds maar weer 
vertelde: Van deur tot deur. Maar in dit geval kregen de mensen uit de eigen geleding een bezoek. 

Het enthousiasme van de commissie was groot na de eerste bezoeken. Iedereen ontmoette geweldig 
energieke leden die nog volop actief in het leven staan. Vol verhalen over de PvdA uit vroegere 
jaren, maar ook meningen over hoe het nu gaat. De resultaten van de bevindingen van de 
Ouderencommissie kunt u op de volgende 
pagina´s vinden.

Tot slot doet de Oudercommissie een oproep aan alle PvdA afdelingen in Nederland om een 
soortgelijk onderzoek uit te voeren. Het is bijzonder om al deze mensen te ontmoeten, het is een 
goudmijn aan informatie en geeft de afdeling nieuwe input om leden meer te betrekken bij het 
afdelingswerk. Het levert nieuwe vrijwilligers op. En als laatste de Ouderencommissie heeft enorme
waardering gekregen van de mensen die werden bezocht. 

Amsterdam, 15 oktober 2013 
De Ouderencommissie, PvdA Amsterdam afdeling Zuid
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Uitwerking van de gegevens

Er waren in Amsterdam Zuid op 1 januari 2013 163 leden van boven de zeventig jaar

In totaal is er met 153 leden contact gelegd. 

De commissie is bij 62 leden op huisbezoek geweest

Telefonisch hebben 19 mensen gereageerd.

Er waren 34 leden die geen interesse hadden in het onderzoek

38  leden hebben niet gereageerd

Met 10 mensen volgt een afspraak
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Hoe lang bent u lid?

In januari 2013 heeft de PvdA afdeling Amsterdam Zuid  163 leden.

Gekeken is naar het jaar dat deze leden zich als lid hebben aangemeld bij de PvdA

Negen mensen zijn lid vanaf het jaar vanaf de oprichting in 1947

Zijn er negen 67 jaar lid.

Vanaf de oprichting van de PvdA in 1946 tot 1950 zijn elf mensen lid geworden.

vanaf 1950 tot 1960
werden 13 mensen lid
In deze periode valt het jaar 1958 op met een aanwas van vijf leden.

vanaf 1960 tot 1970
werden 18 mensen lid. 

vanaf 1970 tot 1980
werden 32 mensen lid.
Uitschieters zijn 1974 met negen en 1977 acht nieuwe leden.

vanaf 1980 tot1990
werden 21 mensen lid.

vanaf 1990 tot 2000
werden 11 mensen lid.

vanaf 2000 tot 2010
werden 31 mensen lid.
De grootste aanwas vond plaats in 2002. Toen werden elf mensen lid.

vanaf 2010 tot 2013
werden 21 mensen lid
Opmerkelijke sterke aanwas in drie jaar tijd. 
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Wie zijn de 70+ leden van PvdA afdeling Amsterdam Zuid
Hoe gaat het met ze? 

Het oudste lid PvdA lid in Amsterdam Zuid wordt in oktober 2013 102 jaar oud. 
De afdeling Zuid telt 13 leden ouder dan negentig jaar. 
In Zuid wonen 38 PvdA-leden ouder dan  tachtig jaar
En 110 leden zijn tussen de zeventig en tachtig jaar oud 

De afdeling Amsterdam Zuid is een bijzondere afdeling. Er zitten mensen met verschillende 
maatschappelijke posities en verschillende achtergronden. Van een oud-president van de Hoge 
Raad, huisvrouwen, kunstenaars, acteurs, oud-ministers tot ambtenaren. Kerkelijk gezindten en 
atheïsten. Bij allen is de maatschappelijke betrokkenheid is opmerkelijk groot. Men volgt het 
nieuws op de voet, leest de krant, volgt op de actualiteiten op radio en tv. Het partijnieuws komt 
veelal via internet.  Ander nieuws komt via de vakbond of de kerk. Bij iedereen staat een goed 
gevulde boekenkast. Er wordt veel gelezen. De leden zijn begaan met de wereld. 

Veel ouderen zijn nog zeer actief, ze bezoeken concerten, maken zelf muziek, leggen een kaartje 
maar bovenal zijn ze actief als vrijwilliger, uiteenlopend van helpen met het invullen van 
belastingformulieren, koffie schenken in een buurthuis, ondersteunen van daklozen, al dan niet 
vanuit een kerkgenootschap. Sommigen zijn toezichthouder of bekleden een bestuursfunctie. Een 
van hen is deelraadslid, een ander Buitengewoon Commissielid. Sommigen zijn actief in de 
afdeling. Een lid is bezig samen met buurtbewoners een organisatie op te richten om, bij geval van 
ziekte, voor elkaar te zorgen. 
 
De commissie bezocht een 94-jarig lid die nog volop borduurt, prachtige miniatuur schilderijtjes 
maakt en daarnaast ook haar mail regelmatig checkt en soms nog de tram neemt om iemand te 
bezoeken. Een 79-jarig lid uit de Rivierenbuurt vertaalt wetenschappelijke artikelen over 
milieuzaken en wil graag dat de PvdA daar iets mee doet. 
Over het algemeen gaat het de 70+ leden in Zuid goed. Bijna iedereen woont nog zelfstandig. Velen
rijden nog auto of maken gebruik van het openbaar vervoer. Eenzaamheid kwamen we nauwelijks 
tegen.  

Conclusie
De 70+leden in de afdeling Amsterdam Zuid is een groep mensen die volop in het leven staat.  
Eenzaamheid komt nauwelijks voor. 
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Bent u vroeger actief geweest in de Partij van de Arbeid?

Veel leden van de ondervraagden van de mensen waar de ouderencommissie op bezoek is geweest 
waren vroeger maatschappelijk actief: Rooie Vrouwenlidmaatschap, afdelingsvergaderingen 
bezoeken, tijdens campagnes actief, lid van werkgroepen, wethouder geweest, Tweede Kamerlid, 
Europarlementariër, Eerste Kamerlid, burgemeester. Maar ook waren er leden die werkten op het 
partijbureau. Of bij de aan de partij gelieerde organisaties als de VARA,  de vakbeweging en waren  
lid van de AJC geweest. 

Een paar voorbeelden: 

 Een oud-bestuurslid in een kleine gemeente in Zeeland met dertien leden. Hij was 
voorzitter en secretaris tegelijkertijd. 

 Een wethouder uit Buitenveldert. Daarvoor altijd bestuurder in de vrouwenbond van het 
NVV geweest. Nog steeds actief tijdens campagnes.

 Een oud-bestuurslid in een kleine gemeente in Zeeland met dertien leden. 
 Een gemeenteraadslid en daarna tien jaar lid van de Tweede Kamerlid onder meer in de 

tijd van Den Uyl. 
 Een Buitengewoon Commissie lid van de fractie in Zuideramstel en later 

penningmeester in het bestuur van de afdeling. 
 Een lid was vroeger actief in de Baarsjes. 
 Een vrouw werkte 25 jaar op het partijbureau. 
 Een lid was vijftien jaar Statenlid in Noord Holland, daarvoor haalde ze elke week de 

contributie op voor de afdeling. 
 Een lid zat in de gemeenteraadslid in Amsterdam in de jaren zeventig. 
 Een lid van 85 schreef boeken over de sociaal democratische geschiedenis. 
 Een vrouw vertelde dat ze in de jaren vijftig en zestig altijd alle afdelingsvergaderingen 

bezocht. Blaadjes rond bracht en tijdens de 1 meiviering buiten liep. 
 Een lid was ruim tien jaar gemeenteraadslid in Hoofddorp een ander een periode in 

Alphen aan de Rijn. 
 Een man was lid geweest van een werkgroep die de antidiscriminatiewet voorbereidde. 
 Een vrouw was lid van de Amsterdamse vrouwenbeweging ABC in Osdorp. 

Conclusie: 
Ruim zestig procent van alle mensen die de commissie heeft gesproken was op de één of andere 
manier actief betrokken bij de PvdA. 
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Bezoekt u afdelingsvergaderingen of andere bijeenkomsten 
die de afdeling organiseert?

De meeste mensen gaan niet meer naar bijeenkomsten. Redenen daarvoor zijn voor sommigen de 
onmogelijkheid wegens ziekte. Echter het grootste deel van de leden hebben het te druk met andere 
bezigheden. Ze passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk in de buurt, zetten zich in voor 
de ANBO, zijn toezichthouder of hebben bestuurlijke functies, schrijven boeken, gaan naar 
concerten en maken zelf muziek.
 
Een tweede reden voor een grote groep is dat zij de mensen niet meer kennen die nu in de politiek 
zitten. Een lid gaf als tip dat het goed zou zijn om mensen tijdens een afdelingsvergadering te 
verwelkomen. Fractieleden en bestuurders zouden een naamkaartje moeten dragen.
 
De betrokkenheid bij de afdeling is kleiner geworden. Een aantal mensen vertelde lid te zijn van het
grote geheel waarmee ze de landelijke PvdA bedoelen. De plaatselijke politiek staat verder van hun 
af. 

Ook vertelde een lid dat hij de politiek vroeger toch echt veel spannender vond. 

Conclusie 
Bijna negentig procent van de ondervraagden komt niet meer naar bijeenkomsten. De 
Ouderencommissie gaat ervan uit dat de mensen die geen interesse of behoefte hebben aan meer 
contact met de PvdA  of waar de ouderencommissie geen contact mee heeft gehad, niet naar 
bijeenkomsten komt.
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Heeft u behoefte aan aan speciale bijeenkomsten deel te
nemen?

De behoefte is niet groot om partijbijeenkomsten te bezoeken. Om dezelfde reden als in de vorige 
vraag werd genoemd. 

Bovendien heeft geen enkele van de door de commissie bezochte leden  behoefte aan 'gezellig 
koffiedrinken'. Gezellig koffiedrinken staat voor een bijeenkomst waarin geen inhoudelijk bijdrage 
zit.

Maar toch vertelde een groot aantal leden dat als er een interessante bijeenkomst zou worden 
georganiseerd zij wel wilden komen. Zo kwamen er tijdens de gesprekken bij sommige leden 
ideeën naar voren om bijeenkomsten te organiseren. Zoals: een architectuurwandeling, een 
bijeenkomst in het Verzetsmuseum, een uitje naar de Burcht het Vakbondsmuseum, een rondgang 
bij grote bouwwerken als de Zuidas, bezoek aan de Bazel.
Ook zocht een aantal mensen verdieping en wilde graag met gelijkgestemden praten over nieuwe 
woonvormen: ,,Hoe hou je als oudere het heft in eigen handen?”  

Een speciale bijeenkomst voor oudere leden wordt alleen op prijs gesteld als het onderwerp zinnig 
en actueel is. Een thema-bijeenkomst met alle leden wordt ook op prijs gesteld om ook andere 
meningen te horen.

Bereikbaarheid met tram of bus is een belangrijke voorwaarde voor veel van de ondervraagden om 
te komen. 

Veel leden benadrukten dat ze juist niet naar een bijeenkomst alleen voor ouderen wilden maar 
liever een gezelschap zien waar alle leden naar toe komen, zowel jong als oud. 

Belangrijkste conclusie van uit deze vraag is dat mensen altijd een bijeenkomst willen met een een 
inhoudelijk onderwerp. 'Gezellig koffiedrinken'  is niet aan deze leden besteed. Zo liet bijna 
iedereen weten. 

Voor een groot aantal leden is de 1 mei Viering belangrijk. Een lid begreep niet dat het een vraag 
was in het onderzoek. ,,Dat is toch vanzelfsprekend.” 

De jaarlijkse tulpenronde, waarbij fractieleden, mensen uit het bestuur en andere vrijwilligers op 1 
mei tulpen rondbrengen bij de leden van boven de zeventig, wordt gekoesterd.
 
Een aantal leden zouden graag iets voor de Stem van Rood/Zuid willen doen. 

Conclusie
De 70+leden vinden het leuk als er bijeenkomsten worden georganiseerd maar die moeten wel 
inhoudelijk zijn, goed bereikbaar zijn, zowel voor jong als oud interessant zijn. Gezellig 
koffiedrinken wordt niet zinvol geacht. De 1 mei viering is voor een groot aantal leden belangrijk. 
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Kleine en grote ergernissen over partij en stadsdeel?

“Vroeger was de Partij van de Arbeid meer een actiepartij. Er zijn nu teveel academici die het voor 
het zeggen hebben. Die voeren minder strijd, maar werken meer vanaf de tekentafel.”

“De PvdA zou in het stadsdeel meer de bewonerscommissies moeten bezoeken in plaats van ons 
ouderen te bezoeken. Dan kom je te weten wat er werkelijk speelt onder ouderen. Eenzaamheid en 
angst voor inbraken en overvallen.”

Algemene klacht van de leden in Buitenveldert is dat het openbaar vervoer zo schrijnend slecht is. 
Een aantal rijdt met de auto naar de sneltram en komt alleen op die wijze de stad in. Nu er sprake is 
van het opheffen van een aantal haltes, zal die mogelijkheid vervallen. “Dan kom ik niet meer in de 
stad.”  Zou het niet mogelijk zijn dat het stadsdeel een buurtbus opzet?

“De afdeling zou haar leden tijdens afdelingsvergaderingen meer moeten betrekken bij de 
onderwerpen. Zodat leden zich gehoord voelen en ook het gevoel krijgen serieus genomen te 
worden.” Een ander lid stelde: “dat er te weinig discussie is geweest de afgelopen jaren tijdens 
afdelingsvergaderingen. Het was vooral een formele bijeenkomst waar punten werden afgehamerd.”

Een lid merkte op dat De Stem van Rood/Zuid een aparte bladzijde voor ouderen moet invoegen. 
Met daarin artikelen die specifiek interessant zijn voor ouderen. 

Een paar leden gaven heel specifiek aan persoonlijk teleurgesteld te zijn door de afdeling. Een dame
had zich ooit opgegeven voor de kieslijst en zegt nooit te zijn teruggebeld door de kiescommissie. 
Eén lid gaf aan zo beledigd te zijn door een bestuurder dat hij de ALV voortaan mijdt. En één lid 
vertelde aan dat hij uitgenodigd werd door de afdeling omdat hij 50 jaar lid was. Toen hij eindelijk 
zijn levensverhaal wilde doen kreeg hij daar van de voorzitter geen gelegenheid voor.

Een aantal leden maakt zich bezorgd over hoe het met de zorg in Nederland gaat. Zij maken zich 
niet eens zo druk om zichzelf maar wel om de mensen die van weinig geld rond moeten komen. 

 

Conclusie
Duidelijk is dat een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens Partij-bijeenkomsten van 
groot belang is voor de oudere leden. In vergaderingen zou aandacht ,moeten worden besteed aan 
onderwerpen die dicht bij de leden ligt. Dat is van groter belang dan het afwerken van bestuurlijke 
onderwerpen. Er moet zorgvuldig en respectvol met de leden worden omgegaan. 
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Samenstelling  Ouderencommissie 

Elles Bense
Voormalig raadslid in Maarsen en oud bestuurslid in de Rivierenbuurt. Bijna veertig jaar lid.

Ada Min 
Was als vrijwilliger lid van het belteam en werd een jaar geleden lid van de PvdA

Daan Sajet
Voormalig gemeenteraadslid en huidig Buitengewoon Commissielid in de fractie van Amsterdam 
Zuid. Ruim acht jaar lid van de PvdA.

Mark de Vos 
Komt veel op afdelingsvergaderingen en was direct zeer enthousiast om in de Ouderencommissie 
plaats te nemen. Sinds een jaar lid.

Estella Heesen
Voormalig lid van de fractie van Zuideramstel. Tegenwoordig fractiemedewerker, redacteur bij het 
afdelingsblad De Stem van Rood/Zuid en bijzitter bij het bestuur. Zestien jaar lid van de PvdA.
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