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Geacht college, 
 
 
 
Publieke generatiewissel.  
 
Elke dag gaan enkele honderden jongeren voor het eerst door de poorten van de maatschappij. Zo 
rond hun 25ste levensjaar gaan zij aan het einde van hun studietijd over naar de maatschappelijke 
levensfase. Veelal onbewust van de vraag waardoor die maatschappij is ontstaan en waarom die 
poorten voor hen zomaar opengaan! 
Jongeren kijken naar de toekomst. Als het goed is, hebben zij zich voorbereid! 
Ouderen kijken terug. 
Wat kunnen zij de jongeren leren? 
 
Het samenbrengen van ouderen en jongeren is, denken wij, daarom heel waardevol. 
Jongeren kunnen (veel) leren van ouderen, maar ouderen kunnen ook leren van onze jongeren. 
Voor deze jongeren valt er tegenwoordig veel te kiezen. De oudere generatie ziet dat wellicht als luxe, 
maar voor de twintigers levert dit onzekerheid en keuzestress op. Deze millennials streven veelal naar 
het perfecte plaatje. Ze kijken naar leeftijdsgenoten en vergelijken zich met hen. 
 
Hoe is de blik van jongeren, hoe zien zij in onze samenleving de rol van de ouderen! 
Met andere woorden: hoe kunnen beide groepen elkaar vinden en versterken? 
Hoe kunnen we deze twee belevingswerelden bij elkaar brengen? 
Ouderen hebben zich in hun arbeidzame leven ingezet om de maatschappij van hun tijd in stand te 
houden en uit te bouwen. Zij hebben gezinnen gesticht. Zij zijn niet collectief weggetrokken naar de 
Randstad of naar het buitenland. 
Nee, ze zijn in Rijssen-Holten gebleven; zijn dagelijks opgestaan en hebben constructief hun werk 
verricht. Er is gebouwd en bewaard! 
Aan jongeren is de betekenis van de oudste generaties echter veelal voorbijgegaan. Als dat besef 
later ontwaakt, hebben velen van deze generatie in stilte de samenleving verlaten. 
 
Zo blijft de generatiewissel onzichtbaar en onopgemerkt. En zo gaan ouderen en jongeren in het 
publieke en sociale domein op essentiële levensmomenten aan elkaar voorbij. 
Ze kunnen veel voor elkaar betekenen in deze geïndividualiseerde, bindingsarme tijd. Met publieke 
erkenning en waardering enerzijds en met bemoediging en steun bij de overgang naar de 
maatschappelijke levensfase anderzijds. 
Met verhalen over levensverwachtingen en teleurstellingen, over de zin van het leven, over 
maatschappelijk zwijgen en spreken en nog veel meer! 
 
Pleiten voor een publieke generatiewissel is niet nieuw. Daar zijn de aanvankelijk positieve idealen 
van de Franse Revolutie, waarbij ouderen werden gezien als dragers van een erfenis die oude, 
constructieve krachten in de samenleving oproept. 
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Zo werden bijvoorbeeld op landelijke bijeenkomsten ‘de vaandels van de 86 departementen door 86 
grijsaards gedragen’. Onzichtbaar gemaakte ouderen werden op die wijze weer in de publieke 
lichtcirkel getrokken. Dat is ouderenemancipatie ten voeten uit! 
 
Begin november van ieder jaar organiseert onze gemeente ’De Dag van de Dialoog’. Op deze dag 
wordt er gegeten en onder leiding van gespreksleiders een gespreksthema aan de orde gesteld. 
Wellicht kan deze dag ook de ‘dag van de publieke generatiewissel’ worden. Dit zou dan een mooie 
aanvulling c.q. uitbreiding van deze dag kunnen zijn.  
Onze burgemeester zou op bovengenoemde dag een representatieve groep van 80+ers en 25-jarigen 
kunnen uitnodigen om de generatiewissel publiek te vieren en daarvan melding te maken aan alle 
80+ers en 25-jarigen in onze gemeente. 
Zo doende heb je een emancipatorische generatiewissel in de 21ste eeuw! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 
 


