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Bijeenkomst over de ‘Oudere als burger’  

In aanloop naar de verkiezingen heeft het CDA Culemborg een ‘Ouderenpamflet voor 
steviger ouderenbeleid’ gemaakt om daarmee aandacht te vragen voor de steeds groter 
wordende groep ouden in onze stad. Ouderen hebben een belangrijke plek in onze 
samenleving. Toch is er soms te weinig aandacht voor hen. Dat komt wellicht omdat deze 
groep niet meer deelneemt aan het arbeidsproces of het eind daarvan in zicht is. Dat 
betekent echter niet dat de deelname aan de samenleving daarmee ook beëindigd is! 
Integendeel, ouderen vervullen op veel andere manieren een waardevolle rol in onze 
samenleving: in de familie, de buurt, de kerk, moskee of de vereniging. Ouderen die 
hulpbehoevend of mindervalide zijn hebben naast hun waardevolle rol soms ook 
ondersteuning en zorg nodig. 
 
Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald willen we dit onderwerp weer bij de kop 
pakken. In de herfst 2018 is een nieuwe uitgave van de Christendemocratische 
verkenningen uitgekomen. In deze uitgave met als thema ‘ De oudere als burger’ wordt het 
dominante beeld van ouderdom in onze samenleving verkend.  
 
In de inleiding is te lezen: ‘Op het werk kunnen vijftigplussers zich al een oudere werknemer 
voelen. Na het pensioen houden we de ouderdom zo lang mogelijk van ons weg en maken 
we, vitaal als we nog zijn, verre reizen en genieten van het leven nu het nog kan. En als de 
aftakeling eenmaal inzet, zien we de ouderdom als onaangename levensgezel die ons 
hulpbehoevend, afhankelijk en eenzaam maakt. We zouden hem het liefst kwijt willen, 
desnoods via een actieve handeling.’ Maar klopt deze negatieve beeldvorming - ouderdom 
die last oplevert of ontkend wordt - wel met de werkelijkheid? Of zijn er positieve verhalen te 
vertellen over het ouder worden? We onderzoeken welke rol ouderdom en ouderen innemen 
in onze samenleving, waarin jong en vitaal zijn de dienst uitmaakt. En we bezien welke rol 
het christendemocratische mensbeeld daarbij speelt. Daarin is het leven, net als de natuur, 
ons niet slechts voor onszelf gegeven, maar ook om in relatie met anderen te staan. Het 
blijkt dan dat we juist in het ouder worden, hoe moeilijk dat ook kan zijn, veel te geven 
hebben. Actief én passief. Want zelfs in het ontvangen kan paradoxaal genoeg veel gegeven 
worden.” (Uit: Christen Democratische verkenningen, De oudere als burger, Meppel: Boom tijdschriften, 2018, 

pagina 7).’ 
 
Na het huishoudelijke gedeelte van de Ledenvergadering, zal Marc Janssens 
(hoofdredacteur van bovengenoemde uitgave) ons vanaf 20.15 uur meenemen in het 
onderwerp. Daarna zullen wij over het onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Voor dit 
gedeelte worden ook niet-leden en vertegenwoordigers van ouderenbonden en organisaties 
uitgenodigd. Attendeer ook anderen op deze bijeenkomst en neem hen mee. 
 
Interessant is ook zijn interview met Hugo de Jonge  ‘Ouderen als spil van de samenleving’  
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