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Fel is het debat over ouderen. De crisis treft hen het hardst, zegt het ene kamp. Ze zijn het rijkst, zegt 

het andere. War is de nuance? “Kijk hoe moeilijk jongeren het hebben”. 
'Ouderen hebben een, goede uitgangspositie. Maar ze gaan wel de zwaarste klappen krijgen' 
 

Het aanvullend pensioen wordt sinds begin2013 zwaarder belast, wat veelgepensioneerde enkele tientjes 
per maand scheelt. Het kabinet buigt zich over eventuele compensatie. 
 

De generaties botsen, en politici helpen een handje. 
Door onze redacteuren THIJS NIEMANTSVERDRIET en ERIKVANDERWALLE, DEN HAAG.  

 

Ouderen worden bozer en bozer. Directeur Liane 
den Haan van ouderenorganisatie Anbo merkt het. 
Zij krijgt nu ook telefoontjes van mensen die 

oproepen om naar het Malieveld te gaan. 
Om te demonstreren tegen de economische 
achteruitgang. Een bus huren kost ook veel geld, 

zeg ik dan." De boosheid is verklaarbaar, vindt 
Den Haan, zelf geen 65-plusser. Het gaat niet 
alleen om de economische tegenwind, maar zeker 

ook de harde toon van de discussie. Als er weer 
oneliners in de media komen over grepen in de 
pensioenkassen, over alle ouderen die het slecht 
hebben of juist het meeste vermogen hebben, 

worden mensen ongerust." 
 
Den Haan voelt zich als vertegenwoordiger van 

ouderen enigszins ongemakkelijk bij alle 
ongenuanceerde aandacht voor hun financiële 
positie. Ze is bang dat generaties tegen elkaar 

worden opgezet als jongeren en ouderen alleen 
nog maar oog hebben voor hun eigen belang.  
Eind januari 2013 riep PVV-leider Geert Wilders 

ouderen nog op om massaal het Torentje te 
bellen, als protest tegen hun koopkrachtverlies.  
50Plusonder leiding van Henk Krol heeft weinig 

oog voor nuances rond de problematische positie 
van ouderen. 
 

Dé oudere bestaat niet, zegt Den Haan. “Je moet 
kijken naar de mensen die het zwaar hebben.  
En dat betreft zeker een grote groep ouderen. 
Maar wij schetsen een eerlijker beeld dan Krol of 
Wilders." Ze begrijpt waarom deze politici vooral 
de tegenstelling zoeken.  

50Plus staat nu in peilingen op twaalf of dertien 
zetels. "Populistische uitspraken werken blijkbaar. 
Maar als Anbo willen we er ook zijn voor 
toekomstige gepensioneerden." 
 
Geen wonder dat die confrontatie er aankomt, 

zegt emeritus hoogleraar economie Flip de Kam 
(66). "Een steeds grotere groep krijgt AOW en als 
je populist bent richt je je op de oudere”, zeg hij. 
Na 2019 is minstens de helft van het electoraat 
ouder dan vijftig.” 

Maar zwaar hebben de 65-plussers het volgens De 
Kam gemiddeld niet.  
Volgens de armoedemonitor van het CBS is 2,6%  

van de gepensioneerden arm.  
Onder eenoudergezinnen is dat meer dan 10%. 
Dat geldt dus ook voor kinderen.  

“Als er één groep niet moet zeuren, dan zijn het 
welde ouderen,” zegt deze 65plusser. 
 

In de eerste week van februari 2013 debatteerde 
de Tweede Kamer over de koopkrachteffecten van 
het kabinetsbeleid. Uit de cijfers van minister 
Asscher (Sociale Zaken, PvdA) blijkt dat ouderen 

er flink in koopkracht op achteruitgaan. Mensen 
met een klein aanvullend pensioen leveren de 
komende vijf jaar 9 procent in. 

“Maar dat,” zo betoogde Asscher; “is niet het 
gevolg van kabinetsbeleid, maar vooral van 
kortingen van pensioenfondsen, en daar gaat het 
kabinet niet over.” 
“Asscher liegt,” was het commentaar van 
50Plus-leider Henk Krol.  

En het CPB, dat de koopkrachteffecten berekent, 
liegt volgens hem ook. Zijn fractiegenoot Norbert 
Klein nuanceerde Krols uitlatingen later in die 

week in een debat over pensioenen. “De woorden 
buiten deze zaal zijn soms wat harder dan in het 
belang van de discussie of gepensioneerden is." 
 
Krol reageerde najaar 2012 ook kritisch toen het 
Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde dat 

het inkomen van 65-plussers van 1990 tot 2010 
harder (23 %) was gestegen dan van jongere 
mensen (17 %). “Dat er veel armoede is, blijkt bij 
ons elke dag aan de telefoon, dus iets moet er in 
deze cijfers absoluut niet kloppen." 
 
Auteur van de studie van het SCP is Arjan Soede. 
Anders dan de heftige reacties deden vermoeden, 
is zijn verhaal genuanceerd. 

“Je kan zeggen dat ouderen een hele goede 
uitgangspositie hebben, maar dat zij wel de 
komende jaren de zwaarste klappen gaan krijgen", 

zegt Soede. "Net als bijvoorbeeld werklozen en 
jongeren." 
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Dat blijkt volgens hem niet uit de koopkracht 

plaatjes omdat de positie van juist werklozen en 
jongeren vaak dynamisch is. Dat wil zeggen dat ze 
geregeld in een nieuwe situatie terechtkomen.  

"En koopkrachtplaatjes gaan altijd uit van een 
statische situatie." 
Volgens hem blijkt ook niet uit de cijfers van het 

CPB dat juist de oudere met een hoger inkomen er 
stevig op achteruitgaat. "Mensen die vooral 
afhankelijk zijn van AOW worden meer ontzien."  
 
Uit Soedes promotieonderzoek blijkt dat sinds 
2006 ‘duidelijk" meer ouderen dan jongeren 
vinden dat zij gemakkelijk rondkomen.  

Maar hoe zit het met de opeenstapeling van 
maatregelen die ouderen de komende jaren gaan 
treffen?  

Nog los van de korting op de pensioenen stijgt het 
eigen risico in de zorg: evenals de eigen bijdrage 

in een zorginstelling. En de zorgtoeslag daalt. 

“Natuurlijk krijgen ouderen te maken met 
tegenslagen, maar dat krijgen anderen ook", zegt 
Soede.  “Jongeren zien ook de huursubsidie, 
kinderopvang en de kinderbijslag teruglopen. En 
ambtenaren staan op de nullijn." 
 

Volgens Flip de Kam is het grootste probleem voor 
de discussie dat jongeren geen politieke partij 
hebben die voor hun belangen opkomt en dus 

geen tegenwicht kunnen bieden aan bijvoorbeeld 
50Plus.  
“Je moet eens kijken hoe moeilijk jongeren het 
hebben. Ze komen moeilijk aan werk, aan een 
hypotheek. En ze hebben geen tijd om een eigen 
politieke partij te beginnen. Tegelijkertijd doen 
veel ouderen vrijwilligerswerk in hun eigen 
belang.” 

 

 

Achter 50plus huist een kakelbonte coalitie 
50Plus scoort flink met protest tegen ouderen die worden "gepakt" door het kabinet. Door wie laten jan 
Nagel en Henk Krol zich van informatie voorzien ? 
Door onze redacteuren THIJS NIEMANTSVERDRIET en ERIKVANDERWALLE DEN HAAG.  

 
Ze kennen elkaar al sinds 1978, Jan Nagel en 
Henk Krol.  

Nagel was eindredacteur van het spraakmakende 
VARA-radioprogramma “In de Rooie Haan”, dat 
politiek mengde met humor en opinie.  

Krol was voorlichter van de VVD-fractie in de 
Tweede Kamer.  
"Als we zaken deden met de VVD", zegt Jan Nagel, 

"dan sprak ik met Henk". 
 
Dertig jaar later, toen Nagel kandidaten zocht voor 

zijn nieuwe partij 50Plus, belandde hij bij Krol, 
ondernemer en hoofdredacteur van de Gay Krant. 
“Je weet hoe dat gaat", zegt Nagel. “Je kijkt onder 
je relaties en kennissen. Toen dacht ik: Henk, dat 
zou een goeie zijn." 
 
Nagels intuïtie bleek te kloppen.  

Sinds ze samen de spil vormen van 50Plus - Krol 
als het gezicht in de Tweede Kamer, Nagel als de 
strateeg op de achtergrond - gaat het de partij 

voor de wind.  
De partij trekt aandacht met gepeperde 
stellingnames over ouderen die "aan alle kanten 

worden gepakt" door het kabinet Rutte. In één 
maand meldden zich naar eigen zeggen duizend 
nieuwe leden. In de peilingen liet 50Plus een 

spectaculaire stijging zien: van 2 naar 12 tot 13 
zetels. 
 

50Plus vormt een wonderlijke coalitie.  
Het andere Tweede Kamerlid, Norbert Klein, is een 

voormalige VVD'er, net als Krol en een aantal 
leden van het partijbestuur. Maar in de kring van 
informele adviseurs zitten weer oud-PvdA-

prominenten als Bram Peper en Marcel van Dam. 
Peper dacht mee "over de sociologie van 50Plus”, 
Van Dam helpt met de finesses van overheids-

financiën" en andere zaken waar ik in mijn 
Volkskrantcolumn regelmatig over schrijf.”  
Hij kent Nagel al sinds de vernieuwingsbeweging 

Nieuw Links die de PvdA eind jaren zestig 
opschudde. 
Ook opiniepeiler Maurice de Hond speelde een 
belangrijke rol bij de opkomst van 50Plus.  

Hij deed vanaf het begin onderzoek voor de partij, 
gaf Nagel het advies om niet mee te doen met de 
voorlaatste Kamerverkiezingen en ontdekte dat de 

naam '50Plus' het beste resoneerde bij kiezers.  
De Hond en Nagel kennen elkaar eveneens van 
“In de Rooie Haan.” Ze raakten bevriend. 

 De Hond was als adviseur betrokken bij twee 
eerdere politieke avonturen van Nagel: Leefbaar 
Nederland en de Partij voor Rechtvaardigheid, 

Daadkracht en Vooruitgang rond misdaadverslag-
gever Peter R. de Vries.  
De Hond zegt dat hij iedere partij die bij hem 

aanklopt, adviseert. 
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Henk Krol is het gezicht van 50Plus maar is hij ook 

de baas?  
Vermoedelijk niet. Het lijkt erop dat oprichter Jan 
Nagel de leiding nog altijd stevig in handen heeft. 

Behalve het lidmaatschap van de Eerste Kamer 
heeft Nagel geen officiële functies meer in de 
partij. “Ik ben het enige erelid."  

Het voorzitterschap droeg hij eind 2012 jaar over 
aan Willem Holthuizen, oud-burgemeester van 
Bussum. Maar informeel is Nagels invloed groot: 

elke dinsdagmorgen vergadert hij als senator mee 
met de Tweede Kamerfractie, en hij heeft naar 
eigen zeggen "vrijwel dagelijks" contact met Krol 
via e-mail en telefoon. 

 
De 73-jarige Nagel heeft fans, en ook veel 
vijanden. Hij wordt bewonderd om zijn 

uithoudingsvermogen en politieke gevoel.  
Bram Peper noemt hem liefkozend een 
oproerkraaiertje".  

Maar niet iedereen kan zich vinden in zijn 
autoritaire stijl van leidinggeven.  
De tweede senator van 50Plus stapte in 2012 

woedend uit de partij.  
Ook oud-PPR-politicus Michel van Hulten, in 2011 
vierde op de lijst voor de Eerste Kamer, vertrok 

met slaande ruzie.  

Hij noemt Nagel nu "een angstige man die niet wil 

dat anderen iets te zeggen krijgen". 
Door wie laten Krol en Nagel zich eigenlijk 
informeren?  

Hun standpunten, zeggen Kamerleden van andere 
partijen, lijken wel érg op die van de grote 
pensioenfondsen en belangenclubs voor ouderen: 

het korten van de oudedagsvoorziening is niet 
nodig, want de buffers zijn hoog genoeg. 
Krol bestrijdt de suggestie dat 50Plus uitsluitend 

wordt gevoed vanuit de pensioen- en 
ouderenlobby:  
De lijst van mensen met wie ik praat is haast 
onuitputtelijk. “Ik heb inmiddels gesproken met de 

jongerenclubs van bijna alle politieke partijen." 
 
Maar Jan Nagel vertelt een ander verhaal.  

Gevraagd naar zijn belangrijkste informatie-
bronnen, zegt hij: “Ik put mijn kennis vooral uit 
directe contacten met de pensioenfondsen."  
Hij praat veel met Martin van Rooijen, oud-
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden. En deze week, 

vertelt hij, was hij nog op bezoek bij de directeur 
van PNO, het pensioenfonds voor de media. 
"Slimme man, zou je ook eens mee moeten 

praten!" 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


