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Oud Bang Boos 
Als laatste groep kiezers zijn ook de ouderen op 
drift geraakt. 
Nog even en de Partij  50Plus is de grootste van 
het land.  
De boze vijftiger: Er is een hetze gaande tegen 
ouderen, ingegeven door jaloezie”. 
De veertigers zijn aan de macht nu volgt de 
afrekening. 

“Henk Krol is voor ouderen de ridder op het witte 
paard" 
MARGREET VAN BEEM 
 

Sla het blad 'Zin' open en lees wat de 'actieve 
vijftigplusser' zoal beweegt:  
'Dansen zit gewoon in mij', 
 'Op de motor kon ik weer mezelf zijn' en  
'Eindelijk kon ik mijn creatieve tentakels gebruiken'. 
Stukken over pornografische bestsellers die eerder 
waren dan 'Vijftig tinten grijs' ('Heter en beter'), een 
spannende boottocht over de Mekong in Thailand en 
Laos en de levenslessen van een ouwe rocker (Barry 
Hay).De enthousiaste vijftigplusser Annemargreet 
Dwarshuis over haar man Berthold: "Hij wordt steeds 
sexier, heeft zelfs een wasbordje." 

 
De oudere van tegenwoordig is, als we de 
vaklectuur mogen geloven, niet meer de 
bejaarde van weleer.  
Hij is vrolijk, zelfstandig, kapitaalkrachtig en 
vooral: helemaal niet zielig.  
Granny power. 

 
Demograaf Harry van Dalen schreef het in 2003 al 
in het blad Demos:  

"De macht van ouderen is in feite de macht van 
het getal. Als de grens tussen jong en oud bij de 
leeftijd van 65 jaar wordt gelegd, dan is de groep 

ouderen weliswaar niet te verwaarlozen, maar is 
die ook geen factor van doorslaggevende 
betekenis. Het wordt natuurlijk anders wanneer 
een slimme campagneleider de definitie van oud 

neerwaarts bijstelt tot bijvoorbeeld vijftig plus.” 
 
In de virtuele wereld van de opiniepeilers zijn de 

ouderen aan een opmerkelijke opmars begonnen. 
Volgens Maurice de Hond kan 50Plus van Henk 
Krol inmiddels rekenen op zestien zetels.  

TNS Nipo stelt zelfs dat de partij 24 zetels kan 
halen als er nu verkiezingen zouden worden 
gehouden. Daarmee zou 50Plus de tweede partij 

van het land worden, net voor de PvdA. 
 
Sinds de verkiezingen van 2012 is het aantal 

mensen van vijftig jaar en ouder dat 50Plus stemt 
volgens Maurice de Hond gestegen van 4 naar 22 
procent.  

De coalitie van VVD en PvdA daalde onder 

ouderen van 54 naar 22 procent. Bijzonder, omdat 
van oudsher juist de ouderen op de 
verkiezingsmarkt het minst in beweging zijn. 

 

Het onderzoek van De Hond laat ook zien dat zowel 
ouderen met een laag als met een hoog inkomen 
massaal overstappen naar de ouderenpartij. De 
vijftigplussers zijn aanzienlijk ontevredener over het 
kabinet en hopen velen dat het valt.  

Wat is er in hen gevaren?  

 
Een voormaiig SP-stemmer tegen TNS Nipo: 

"Ouderen worden onevenredig hard aangepakt. 
We hebben vaak meer dan veertig, vijfenveertig 
jaar gewerkt. De jongeren van tegenwoordig 
beginnen pas met 23 à 27 jaar te werken, dus die 
halen dat nooit. Wij hebben het land na de oorlog 
opgebouwd en dit is onze dank." 
Een ex-D66-stemmer: "Laat de politiek eerst eens 
iets serieus doen aan bonussen en salarissen van 
bankiers en andere onevenwichtige inkomsten. 
Zolang dat niet wordt aangepakt, kies ik uiterst 
links en denk ik, tegen mijn gevoel, uiterst rechts: 
alleen aan mijn eigen belang." 
En een gevallen VVD-stemmer: "Ik voel me in de 
steek gelaten. ik ben gepensioneerd en heb meer 
dan veertig jaar hard gewerkt voor een eigen 
woning en een paar spaarcenten en dat wordt me 
nu op een asociale manier afgenomen. Mocht ik in 
een bejaardenhuis komen, dan bestaat de kans 
dat ik me blauw moet betalen, terwijl een andere 
inwoner die er maar op los heeft geleefd van alle 
kanten steun krijgt." 
 
"De Eerste Kamer is belangrijk en de Tweede 
Kamer is belangrijk", zei Henk Krol onlangs in het 

televisieprogramma 'Pauw en Witteman'.  
"Maar de huiskamer is het allerbelangrijkst." Daar 
doet de economische crisis zich gelden, in elk 
geval in de hoofden. 
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Van de vijftigplussers zegt 91 procent persoonlijk 
iets van de crisis te merken, aldus TNS Nipo. “ 

Bijna 70 procent van de ouderen vreest het 
komende half jaar een afname van het inkomen, 
tegenover een gemiddelde voor de hele bevolking 

van 52 procent. Slechts een kwart is optimistisch 
over de richting waarin ons land zich ontwikkelt. 
 
En de feiten?  
 

In een artikel op het economenforum Me judice 
proberen de demografen Harry van Dalen en Kène 

Henkens enige zaken op te helderen.  
 

Zo zijn ouderen er volgens het SCP de afgelopen 
decennia naar eigen zeggen meer in inkomen op 
vooruitgegaan dan jongeren. Zei in 1991 nog 40 

procent van de ouderen dat zij gemakkelijk van 
hun inkomen rond kunnen komen, twintig 

jaarlater is dat gestegen naar 63 procent. 

 

Volgens het Armoedesignalement 2012 van het 
SCP is de armoede onder 65-plussers ook 
aanzienlijk lager dan onder jongere 
leeftijdsgroepen.  

 

Het armoedepercentage voor de gehele 
Nederlandse bevolking was in 2010 6,5 procent, 
voor 65-Plussers was het 2,6 procent. 

 

PvdA-voorman Diederik Samsom had de euvele 
moed om in februari 2013 maand tijdens het 
Libelle Nieuwscafé in Den Haag te stellen dat 

ouderen de rijkste groep van Nederland vormen, 
omdat ze over de grootste vermogens beschikken.  
Het kwam hem op dagenlange hoon van Henk Krol 

te staan, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat 
het gemiddelde vermogen (in 2011) oploopt van  
€ 24.000 onder jongeren tot € 278.000 onder de 
groep 65-75 jarigen. 

 
“Als percentages je gelijk niet aan tonen, zijn er 
nog altijd de absolute aantallen", schrijven Van 
Dalen en Henkens.  
Zo kan Henk Krol niet vaak genoeg benadrukken 
dat zijn mailbox volstroomt met klachten.  

Zo kreeg 50PLUS vijfduizend reacties op haar 
Meldpunt Koopkracht. Uiteraard is dit een fors 
aantal, maar als men de cijfers van het SCP over 

ouderen vertaalt naar het heden, had de mailbox 
van Henk Krol eigenlijk 230.000 á 250.000 
klachten moeten bevatten."  

 
Van Dalen: "Mensen nemen gewoon niet de 
moeite om te onderzoeken of het juist is wat 

politici vertellen. Dat is ook helemaal niet in hun 
belang." 
 
De ouderen zijn boos, maar vooral ook bang voor 
de toekomst.  

"Ze zitten in een kwetsbare levensfase", zegt Van 
Dalen. "Voor ouderen is het moeilijk om tegen-
slagen te compenseren door bijvoorbeeld extra te 
werken. Krol vertolkt deze zorgen op een 
aansprekende manier. Hij is de ridder op het witte 
paard." 
 
“Ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door 
de politiek,” zegt hoogleraar ouderenbeleid René 

Schalk, initiatiefnemer van de seniorenbarometer. 
"Sommige ouderen hebben wel degelijk te maken 
met een opeenstapeling van negatieve 
maatregelen."  
Voor de zaken die zij belangrijk vinden, is bij de 
traditionele partijen nauwelijks aandacht. 
 

Doordat over hun hoofden heen wordt besloten, 
ontstaan paniek en frustratie.  
Schalk: "Ouderen moeten bijvoorbeeld hun eigen 
vermogen aanspreken als ze naar een 
verzorgingshuis gaan. Dat is lastig, want dat geld 
zit vaak vast in het eigen huis. Als je dan ziet dat 
voor mensen die tijdens hun leven alles hebben 
uitgegeven wel alles wordt betaald, slaat een 
gevoel van onrechtvaardigheid toe.  
Krol buit dat handig uit." 
 
Schrijver en politicoloog Gerhard Horman is zo'n 

boze vijftiger: "Er is een hetze gaande tegen 
ouderen, ingegeven door jaloezie. Nu de 
veertigers aan de macht zijn, volgt de grote 
afrekening. De babyboomers moeten bloeden." 
 
Feiten en cijfers spelen volgens hem nauwelijks 

een rol in de beeldvorming. “Eén van de zaken die 
mij het meest ergeren, is de vergelijking van de 
vermogenspositie van ouderen en jongeren. Het is 
logisch dat als je oud bent en lang hebt gewerkt, 
je meer bezittingen hebt dan als je net begint. 
Maar als je dertig jaar braaf je hypotheek hebt 
afgelost en een tussenwoning bezit, ben je niet 
vermogend. Het is ook nog eens papieren bezit in 
de huidige woningmarkt." 
 

Logisch dat ouderen razend zijn dat ze nu de 
rekening voor hun spaarzaamheid krijgen bij de 
AWBZ, vindt Hormann. Bovendien ontbreekt het 

jongeren totaal aan historisch besef, vindt hij.  
“Je hoort maar steeds dat ouderen overal van 
hebben geprofiteerd. Zo zouden ze hun huis voor 
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een habbekrats hebben gekocht. Maar in 1979 is 
de huizenmarkt eveneens ingestort, de mensen 
die daarvoor een huis hebben gekocht, hadden 
ook pech: in 1995 was de markt pas weer op het 
oude niveau. Toen ik afstudeerde, had ik ook een 
schuld van 22.000 gulden. De basisbeurs bestond 
niet bij het begin van mijn studie." 
 

Jongeren willen te snel te veel en gaan eraan 
voorbij dat ze nu een heel ander welvaartsniveau 

hebben dan ouderen vroeger, aldus Hormann.  
“Ik snap heel goed dat ouderen zich onevenredig 
hard gepakt voelen en zich als groep voelen 
weggezet." 
 

 
 
Eerder - kortstondig – succes. 

 
Henk Krol is niet de eerste die scoort met een 
ouderenpartij. 
In 1994 deed het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) 
mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.  
De partij haalde meteen zes zetels. In dat jaar werd 
ook de Unie 55+ door de kiezers beloond, met één 

zetel.  Lang duurde het succes niet.  
Na ruim vier maanden was de eerste splitsing een feit: 
AOVkamerlid Jan Hendriks werd uit de fractie gezet 
wegens 'solistisch optreden'.  
Daarna vertrok fractievoorzitter Jet Nijpels met twee 
fractiegenoten. Het drietal vormde de nieuwe partij 
Senioren 2000, die zich volgens de regels van het 
parlement echter Groep Nijpels moest noemen.  

De twee achtergebleven AOV'ers kregen ruzie: Verkerk 
en Van Wingerden gingen ieder voor zich verder. 
In 1998 deed AOV-oprichter en Eerste Kamerlid Martin 
Batenburg met het Nieuw Solidair Ouderen Verbond 
(NSOV) mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.  
Het AOV bundelde de krachten met Unie 55+.  

De combinatie AOV/Unie 55+ kreeg 45.994 stemmen; 
een fractie van het aantal in 1994 en niet genoeg voor 
een zetel.  
De andere ouderenpartijen (NSOV en Senioren 2000) 
haalden elk nog minder stemmen en dus ook geen 
zetel. 

 


