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‘Kon ík nog maar 
gaan backpacken’

Leden PCOB in gesprek met studenten Windesheim, Zwolle

‘Als je met elkaar praat,  
is er helemaal geen kloof!’
Solidariteit tussen generaties kun je niet 

afdwingen. Maar je kunt wel het goede 

voorbeeld geven. Daarom doet de PCOB 

mee aan het generatiegesprek ‘Groen en 

grijs’, een initiatief van ‘Windesheim in 

dialoog’.

“Behalve mijn oma van zestig spreek ik 

eigenlijk nooit een oudere. Ik dacht dat 

ouderen saaie mensen waren. Maar nu 

ik met een paar leden van de PCOB heb 

gepraat, weet ik dat ze best meevallen.” 

“Ouderen zijn heel beleefd, maar soms 

wel pessimistisch.” 

“Ik voel mij helemaal 

niet oud, maar weet 

wel dat ik feitelijk oud 

ben.” “Kon ík nog 

maar backpacken. Ik 

ben jaloers op de keuzemogelijkheden 

van de jeugd.”

Zomaar een paar reacties die je eind 

maart in Zwolle kon horen tijdens 

het generatiegespek ‘Groen en grijs’. 

Tientallen studenten en PCOB-leden 

gingen in gemengde groepjes aan de 

hand van een aantal stellingen met 

elkaar in gesprek, met als doel stereo-

type vooroordelen te onderzoeken en 

hopelijk te ontzenuwen. Zoals ‘ouderen 

zijn saaie, pessimistische klagers’ en 

‘jongeren zijn oppervlakkige en materi-

alistische egoïsten’. Wat kunnen oud en 

jong van elkaar leren? Wat hebben we 

aan elkaar? 

Op stap

Aanleiding voor het generatiegesprek 

is de vergrijzing en ontgroening van 

Nederland. Tel daarbij op dat er maar 

weinig contacten zijn 

tussen oudere en 

jongere generaties, 

anders dan in fami-

lieverband en het is 

hoog tijd om elkaar 

eens beter te leren kennen. Hoe kan dat 

beter door de beeldvorming onder de 

loep te laten nemen door de generaties 

zelf? Het blijft niet bij praten alleen, want 

elke jongere van Windesheim gaat op 

stap met een oudere van de PCOB. Ze 

laten elkaar iets zien wat belangrijk voor 

ze is of wat ze bezig houdt in hun dage-

lijkse leven. Dit sluit aan bij de conclusie 

van een groepje dat er helemaal 

geen generatiekloof is, als je dezelfde 

interesses deelt. Zo is een PCOB’er 

van negentig jaar fanatiek speler van 

Wordfeud (digitaal scrabbelen) op de 

i-Pad, waarbij ze een geduchte tegen-

stander is voor de jeugd. Een jongen die 

graag voetbalt, zou de oudere generatie 

niet graag willen missen langs de lijn en 

in de sportkantine.

Beeldvorming

Voorafgaand aan het generatiegesprek 

is een korte enquête gehouden onder 

de deelnemers, waarin ouderen zijn 

bevraagd over hun beeld van jongeren 

en jongeren hun beeld van ouderen 

kenbaar konden maken. Na afloop van 

het dagje op stap worden deze vragen 

opnieuw gesteld om te kijken of daad-

werkelijk contact de - vermeende? - kloof 

tussen ‘groen en grijs’ kan dichten. 

Wilt u meer lezen of ook in gesprek met 

jongeren? 

Kijk op www.pcob.nl/groenengrijs voor 

achtergrondinformatie en mogelijkhe-

den om u aan te melden.
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‘Knokken’ tegen 
belastingverhoging 
Gewapend met bokshandschoenen 

en tienduizenden handtekeningen 

bezochten donderdag 14 maart enkele 

tientallen leden van ouderenorganisaties 

Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, 

samen met de koepel van ouderen-

organisaties CSO, het ministerie van 

Financiën. Zij ‘knokten’ daar voor het 

terugdraaien van de belastingverho-

ging voor ouderen. Directeur Directe 

Belastingen Visser van het ministerie 

van Financiën nam de handtekeningen 

in ontvangst. Hij gaf aan dat elk signaal 

van bezorgde burgers serieus wordt 

genomen, helemaal als 20.000 ouderen 

hun bezorgdheid uiten door hun handte-

kening te zetten. De problematiek heeft 

de aandacht van het ministerie.

Kijk voor de laatste stand van zaken op 

www.oudereninactie.nl. Lees meer over 

beeldvorming tussen generaties in de 

column van PCOB-voorzitter Rienk van 

Splunder op pagina 23. 




