2j iaar samenwerkende ouderenbonden

Bescheiden maar niet te negeren
De oprichiing in 1993 van CSWO (Coördinatieorgaa n Samenwerkende Wageningse

Ouderenorganisaiies), dat nu z5 jaar bestaat, was eigenlijk aÍgedwongen. Begin
jaren 9o kende Wageningen afdelingen van de ANBO (Algemene Nederlandse
Bond van Ouderen), die hier zel<er vanaf dejaren 6o leden had, en van de PCOB
(ProÍestants-Ch risÍelijke Ouderenbond), die in r98r lokaalwas gestart. De l(atholieke
Bond van Ouderen, de Unie KBO, had geen afdeling in de stad.
Het is niet helemaal duidelijk waarom er een KBOafdeling moesl komen, wel dal Wageningen een
uilzondering was in Gelderland. Henk Voorbij, die
de eerste voorzitter van de Wageningse KBO werd,

herinnert zich de oprichtingsbijeenkomst begin
gesuggereerd

1993 in de Bergstraatkerk. Toen

werd dat Wageningen een onderaÍdeling van Ede
zou worden. meldde hij zich als voorziiter en kreeg
Wageningen een eigen KBO-aÍdeling.
Zo zetten de Wageningse ouderenbonden de verzuiling enthousiast voort, met een algemene, een
protestantse en een katholieke bond. De gemeenie zag daar minder heil in. Wethouder Maria
Hertsenberg (PvdA) had eerder al vergeeÍs aangedrongen op samenwerking van PCOB en ANBO.
Als KBO en ANBO wel zouden samenwerken, zou
de PCOB vanzelf meekomen, zo redeneerde

Hertsenberg. Dal. en waarschijnlijk ook het vooruitzicht van subsidie. resulteerde in juni 1993 in
samenwerking tussen de drie in een soort koepel,

cswo.
samenwerking werd voorbereid door Jan de
Ruiter (ANBO), Joop van Voorthuijsen (PCOB)en
Henk Voorbij (KBO). Het is niet duidelijk welke
slructuur CSWO kreeg (pas in zoo4 werd hei een
slichting), maar de gemeente had er blijkbaar verDe

trouwen in en kende een projectsubsidie van 5ooo
Door lan Mars

gulden toe. De club ging voortvarend van start,
met periodiek overleg met de wethouder welzijn,
lidmaatschap van de Overleggroep Ouderenbeleid, die de gemeente adviseerde, en de start

pensioen voor iedereen. Dat kwam er uileindeli.ik
pas in r95z de AoW.

Net na de Tweede Wereldoorlog werd de
Algemene Bond voor Bejaarden opgericht door
Rotterdamse havenarbeiders, met de nadruk op
belangenbehartiging voor ouderen. ln r977 Íuseerde deze mel de Bond voor Staatspensionneering
tot de ANBO. Momenleel heeÍt die ruim roo.ooo
leden.
De geschiedenis van KBO begint bij de kerk. Begin
jaren 5o bemoeide de kalholieke kerk in Nederland
zich inlensieÍ met het sociale en politieke leven
van haar aanhang. Met het Mandement in r954 verbood hel episcopaat kalholieken lid te zijn van

'socialistische' organisaties. In de zeven bisdommen ontstonden vanuii de kalholieke vakbeweging NKV diocesane ouderenbonden. De eersle
was in Breda, naar verluidl als reaclie op de oprichting van een ouderenbond door 'communisten'.

ouderenbonden kenden overal
plaalselijke aÍdelingen. Laler werden de diocesane
bonden omgevormd tot provinciale bonden, mel
De diocesane

de Unie KBO als koepel. De Unie heefl nu rgo.ooo
leden in ruim 5oo lokale afdelingen.
De PCOB was een initiatieÍ van hei CNV ln 1956

begon die mel hei vormen van groepen van protestants-christelijke ouderen. die later omgevormd
zouden kunnen worden lol een ouderenbond. Dat
gebeurde in 1960. PCOB opereerde zo veelmoge-

van een 'Wagenings 50+ Blad'.

lijk los van de andere CNV-bonden en richtie zich
op de kerl<en voor ledenaanwas. Dat ging moeizaam: bij het lienjarig jubileum in r97o waren er

Verzuiling

dal er 8o.ooo in 3oo afdelingen.

ouderenbonden in Nederland hebben hun wortels stevig in de verzuiling. De eerste werd opge-

De drie ouderenbonden zijn

nog geen Tooo leden in tien afdelingen. Nu zijn
De

lan Mars houdt zi.h bezig
rnet reda.iie, productie

richt in rgoo in Arnhem: de Bond voor Staats-

en bewerl<ing van lek-

pensionneering. lnitiatief nemer Cerardus
Lambertus Janssen (t859-r932) bepleiiÍe onder het
pseudoniem Perio jarenlang het premievrij staals-

sten, woorden en laa . Hij
is se.reiaris van CSWO.

momenteelÍlinl( in

beweqinq. De ANBO heefl een forse interne crisis
achter de rug, die ertoe leidde dat de Wageningse
afdeling eind zor5 eruit trad en verder ging als de
Algemene Vereniging Senioren Wageningen, aÍge-

Binnenlaudsch Nieuws.

korï Seniorenwageningen of SW. Met het veÍtrek
van ANBO is SW de opvolger in CSWO.
ln 2016 vormden Unie KBo en PCOB de landelijke
vereniging KBO-PCOB, met sinds 2017 een gezamenlijk kantoor. Uileindelijk moet deze samenwerking uitgroeien tot een geÍuseerde christelijk-geÏnspireerde ouderenbond. ln Wageningen is die
samenwerking allol stand gekomen, alwas het
maar omdal PCOB hier al enige tijd geen besluur

tond voor Stanbpomionuocrirg.
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De eerste jaren was CSWO een overleg van de

pionjlellk voor de buresu-besobteo,

voorzitÍers van de samenstellende delen, waarbij
hel bestuur rouleerde. Dat leverde wel wat problemen op vanwege de cultuurverschillen tussen algemenen, katholieken en protestanten. Vooral de

verzekerdctr.

slapie aanvankelijk teruqhoudend in CSWO.
Ook de strucluur van de bonden speelde CSWO
parlen. De ANBO werd steeds meer centraal aangesluurd. Uileindelijk verloren de lokale afdelingen
hel beheer over hun aÍdelingskas en moeslen bij

hDd belrèkliug Mn dàDler, dau eoor

gen veelorganiseren met hun eigen budget. De

was klein en organiseerde weinig.
Daarbij li.jden de ouderenbonden - en CSWO met
hen - aan imagoproblemen: niemand vindt het
leul< ouder genoemd te worden, of bejaard, oÍ
PCOB

senior. Dat vijÍtigplussers al lid kunnen worden,
doet daar weinig aan af en ook de stijgende AoW-

leeflijd helpt niet. De tendens is aljaren dat het lidmaatschap van ouderenbonden daalt. Wageningen
is daar geen uilzondering op.
Het roulerende voorzitterschap werd in de loop
van de jaren aangepasl. Eerst kwam er in 2oo4,
tegeli.jk met de overgang naar de stichiingsvorm,
een onaÍhankelijke penningmeester, drie jaar later
een secretaris en ien slotte in zooS drie onaÍhankelijke bestuursleden. Naast deze drie parliciperen de

voorzilters van de drie bonden in CSWO.
Vanaf het begin heeÍt CSWO zich beijverd de leden
ie informeren. Dal gebeurde met hel Wagenings
5o+ Blad, dat in zoog werd omgedoopt tot senior
Wageningen. om het bereik van de berichlgeving
over ouderenbeleid te vergroten, maakt een redaciie sinds 2or5vier keer perjaar een pagina in De
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sioneerde leden. De opkomsl van ouderenbonden
was in die zin ook een proteslbeweging. ongeveer
zoals de politieke parlij 5o+ in wezen een protest-

pariij is.
Ouderenbonden hebben mel de gangbare vakbonden gemeen dat ze de belangen van hun leden
behartigen. Anders dan vakbonden beschikken
ouderenbonden niet over een machtige arm om
gansch het raderwerk stil te leggen. Een algemene
staking van senioren zou op geen enkele wijze
indruk maken. Ouderenbonden moeten het dus in
principe hebben van de welwillendheid van de
instanlies waar ze hun belangen behartigen.
Dat zie je ook terug in het beleid van CSWo. ln het
openbaar worden geen grole woorden gesproken,

PeÍio (psèudoniem

van G.L. Janssen).
ReliëÍportret door Nel
Bakèma.

EeÍsle gedeelle van
een wervend adikel
dooÍ de Bond voor
Slaalspensionneering
in dewageningsche

Couranl van 9 maarlrgro.
BeeldbankWageningen,
collectíe Cemeenlearchief

laat staan dreigemenlen geuit. CSWo praat mee,
overlegt. spreekt in. Er zijn ontelbare raden, over-

leggen, meldpunten, werkgroepen, slichtingen en
samenwerkingsverbanden waar de belangen van
ouderen aan de orde komen en waar CSWO
optreedt.
ln 1997 Íormuleerde CSWO een 'Werkplan len
behoeve van de belangenbehartiging van
Wageningse ouderen'. Belangriikste aandachlspunten: inkomen, wonen en veiligheid, zorg, welzijn
en aclivileiten, scholinq en voorlichling

- eigenlijk

alles dus. En dat spreekt natuurlijk vanzelÍ; de

belangen van ouderen verschillen niei wezenlijk

door subsidieperikelen op het spel.

van de belangen van willekeurig welke burger.
Alleen hebben willekeurige burgers vaak meer

Belangen

kanalen om zich te maniÍesteren, en liggen de
accenten in de belangen van ouderen anders.

bond van hun beroepsqroep blijven. Die'qewone'
vakbonden deden echter niet veel voor hun gepen-
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Stad Wageningen. Hel voortbeslaan daarvan staaÍ

Het ontstaan van ouderenbonden in Nederland
vloeit voort uit hel beseÍ dat ouderen na hun pensionering méér zijn dan oud-timmerman oÍ oudonderwijzer - anders zouden ze wel bij de vak-

de

(beDe{eus huu

riii qit. D,6'is or-

geslsgeleD è!2.) gaan

PCOB

de landelijke organisatie aankloppen als ze iets wilden organiseren. Bijde KBO konden lokale aÍdelin-
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zo is het voor ouderen en hun Íunctioneren in de
samenleving belangrijk dat er een behoorlijk vervoersbeleid is. CSWO stimuleerde in zoo4 het succesvolle protest van senioren tegen aÍschaÍfing
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Íestival vanaf 2006 jaarlijks op 5 mei een speciaal
muziekprogramma voor ouderen in een tent op de
cerdesstraat. Daar was altijd veel belangstelling
voor, lot hel programmaonderdeel in zor5 plotseling geschrapt werd. Protesten van CSWO en anderen leidden er slechis loe dal de burgemeesler de
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kwestie bij de evaluatie'mee zou nemen'. ln 2or6
was er een alternatieÍ programma in de achterzaal
van wat eens de Wielewaag was, in zorT werden
senioren verwezen naar de Dreijen.
Recenler bleek de machteloosheid bij de beireurde
sluilinq van de Wielewaag. Ook de terugkerende
klacht dat de Woningstichling niet wil overleggen

mel CSWO vali daaronder, evenals in zor6-17 de
herschikking van de Wmo-gelden in hel SamenWageningenproces, waaruil CSWO met lege handen levoorschi.jn kwam.

Verworvenheden
CSWO kan gelukkig ool< successen melden. Sinds

rggs is er een jaarlijkse daqtochl met vele

tiental

len deelnemers. Vooral die van zooz scoorde

hoog, 'niet het minst door de onverwachte warme
maaltijd aan boord'. Ook heel succesvol is de
5o+bios, sinds zoo4 in hel Heerenstraatiheaier.
Tegenwoordig is hel bijna maandelijks een veelal
uitverkochie happening. ln maart 2or6 werd de
honderdste 5o+bios gevierd.
Een hogelijk gewaardeerde service is de belastinghulp: speciaal geschoolde senioren helpen bij het
invullen van het belasiingÍormulier. Vrijwillige
ouderenadviseurs van CSWO vormen de schakel
tussen inslellingen en cliënten. Elke vijÍjaar orgaOuderen genielen in een

groletenlopde
Gerdesslraal van een
eigen muziekpÍogràmma,
5
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door de gemeente van taxibonnen, en legen de
dreigende omlegging van busdiensten, waardoor
Noordwest minder toegankelijk zou worden. Ook
zetie cswo zich in voor rijvaardigheidscursussen,
scoolmobielcursussen en zelfs een keer een
instructiedag elektrische íielsen.
Bereikbaarheid van voorzieningen is een ander
zwaarwegend onderwerp. Zodra er sprake was
van verhuizing van het ziekenhuis naar Ede heeÍl
cSWo zich drukgemaakt over het inrichlen van een
polikliniek of minstens een pril<posl in
Wageningen. ln hel verlengde daarvan werd
gepleit voor een behoorlijke busverbinding naar
het nieuwe ziekenhuis. Bij de sloop van Rustenburg

pleitte CSWO voor herhuisvesting in de buurt van
winkels. Ondanks loezeggingen mislukte dit Íaliekant. Rusienburgbewoners kwamen uiteindelijk
ver van alle voorzieningen aan hel MörÍelden
Waldorffplein terechl. CSWO moest dat uit de krant
vernemen. Het laal zien hoe machteloos ouderenbonden wezenlijk zijn.
Dal bleek ook bij de teleurslellende gang van
zaken rond het 5o+ Plein. Na een succesvolle
lobby door CSWO organiseerde hei Bevrijdings-

E

niseerde CSWO de LeeÍbeurs, waar aanbieders van

trapliÍlen lol diëiisien zich presenleren naasl lezingen en workshops. Helaas staal ook daarvan hel
voortbestaan door subsidieperikelen op het spel.
Belangenbehartiging staat ofvalt met het draagvlak dat de behartiger heeÍt, een draagvlak waar
door middelvan inÍormatievoorziening en mel
concrete aclies aan gebouwd kan worden. CSWO
is er de afgelopen z5 jaar in geslaagd een bescheiden maar niet te negeren draagvlak te verwerven
onder Wageningse senioren. Dat is tol stand gekomen met voornamelijk vrijwillige inzel. Hel ziet er
niet naar uit dat het wegvallen van subsidie die
vrijwilligers heeÍt ontmoedigd. De activileilen en
acties van CSWO zullen ongelwijÍeld doorgaan, al
zal het gebrek aan inkomen de club parten gaan

spelen.'
Met veel dank aan Henk Voorbij en Annie Slaa-de
Jong voor hun hulp bi.jde lotstandkoming van dit

artikel.

