
          
 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Het was een historische dag vandaag. Ingaan op de gebeurtenissen. Ik feliciteer 

Jan Zoetelief met zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van 50PLUS aan de 

vooravond van belangrijke gemeenteraadsverkiezingen waaraan 50PLUS voor 

het eerst in meerdere gemeenten gaat meedoen. 

Het is bij dit afscheid als voorzitter goed om even terug te blikken hoe het 

gegaan is. In september is het acht jaar geleden dat wij met een scherp en sterk 

vernieuwend programma naar de media in Nieuwspoort gingen. 50PLUS, toen 

nog onder de naam OokU, kreeg ruime aandacht en iedereen wist dat er weer 

een ouderenpartij was. Die zou al spoedig een kans krijgen om mee te doen 

aan de Tweede Kamerverkiezingen, want in het voorjaar 2010 viel het kabinet 

Balkenende IV en op 9 juni volgden de verkiezingen. We wonnen adviezen in bij 

prominente oud-politici en deskundigen, die vonden dat het voor onze partij te 

vroeg kwam. Als we het niet zouden halen, dan waren we voorgoed weg, 

zeiden zij. Na lang vergaderen hebben we met een aantal getrouwen van het 

eerste uur de moeilijke beslissing genomen om niet deel te nemen. Niet 

deelnemen is belangrijker dan verliezen. Een wijze les. 

In 2011 deden we mee aan de Statenverkiezingen. In 9 van de 13 provincies 

kwamen we binnen en daarmee ook in de Eerste Kamer. Het bestuur en de 

hele partij bestonden op dat moment uit drie leden. Als voorzitter heb ik toen 

in zeer korte tijd georganiseerd dat we een democratische partij met meer dan 

1.000 leden werden en daarmee subsidie kregen. In 2012 deden we wel mee 

aan de tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen en we haalden twee zetels. En 

nu in 2017 hebben we onze zetels zowel in de Tweede Kamer als in de Senaat 

verdubbeld. We hebben beduidend meer zetels in 11 Provinciale Staten en we 

zijn zeer ruim vertegenwoordigd in de Waterschappen. Ons ledental is het 



afgelopen jaar met enkele honderden gegroeid en is weer boven de 6.000 

Resultaten om trots op te zijn. 50PLUS heeft zich vast genesteld in de 

Nederlandse samenleving en is niet meer weg te denken. 

Politiek is er voor 50PLUS juist nu en in de komende jaren veel te doen. Rob 

Witjes van uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de 55- tot 65-jarigen in 2021 

(dus over vier jaar) de grootste groep werklozen zullen vormen. Geconstateerd 

wordt dat het voor veel ouderen moeilijk is hun baan te behouden en zeker om 

aan de slag te komen. Witjes wijst op de bouwsector waar werkgevers zitten te 

springen om vak personeel. Toch zijn er 11.000 bouwvakkers, voor het 

merendeel boven de 50 jaar, in de WW.  Men wil gewoon weg geen ouderen. 

Daarbij vallen er vele banen weg door de robotisering. In de distributiecentra 

zullen de komende jaren van de 85.000 banen er 35.000 verdwijnen. Andere 

partijen hebben mooie praatjes maar die vullen geen vacatures. Het bestaan 

van 50PLUS is dringend noodzakelijk om voor de werkgelegenheid van de 

45plussers op te komen. 

Terwijl ouderen niet aan de slag kunnen komen en hun baan verliezen, gaat de 

AOW-leeftijd  tegen de wil van een duidelijke meerderheid van de bevolking, 

nog steeds snel omhoog. Ook hier wordt niet naar de kiezer geluisterd. 50PLUS 

heeft de plicht hiervan een hoofdthema te maken. 

Over de kabinetsformatie is al eerder het nodige door onze partijleider Henk 

Krol gezegd. Een GroenLinks dat door een verdeelde achterban niet kon 

meedoen. Maar dat hoefde ook niet. Het scenario was al de dag na de 

verkiezingen duidelijk. Als alle theoretische varianten maar tot op de bodem 

zijn uitgemolken, blijft er nog maar één meerderheidsvariant over. Met de 

Partij van de Arbeid. Ik denk dat de chauffeurs van de ministers Asscher en 

Dijsselbloem al stilletjes met elkaar geproost hebben omdat ze hun huidige 

baas blijven behouden. Natuurlijk heeft de PvdA gezegd na de gruwelijke 

verkiezingsnederlaag niet te zullen regeren, maar als er nu geen enkele 

mogelijkheid over blijft, de formatie duurt al zo lang en het lands belang gaat 

boven alles. Als ze slim zijn leggen ze het de leden voor dan zijn die 

medeverantwoordelijk. 

Dan nog even een opmerkelijk staaltje van klassenjustitie. U weet in de VVD 

tel je eigenlijk niet mee als je geen minister of staatsecretaris van justitie bent 



geweest. Daarom wisselen ze elkaar ook zo snel af. Alle politieke partijen, die 

bovendien een voorbeeldfunctie hebben, kregen van minister Plassterk een 

brief waarin ze nog eens gewezen werd op de wettelijke verplichting van het 

bekend maken van de giften voor het verkiezingsfonds. Geconstateerd is dat 

de VVD geen openheid heeft gegeven. Volgens de VVD is het er doorheen 

geglipt. Dat had 50PLUS eens moeten doen. De kolommen zouden te klein 

zijn geweest. De VVD heeft hiermee in strijd met de wet gehandeld. Dat kan 

de VVD natuurlijk wel eens een keer overkomen. Maar waar de burger al 

voor snelheidsovertreding van 5 kilometer gestraft wordt, hebben we nog 

niets gelezen van een onderzoek bij en vervolging van de VVD. Zou Stef Blok 

niet meer weten dat hij Opstelten en van der Steur is opgevolgd? Komende 

dinsdag zie ik briefschrijver minister Plassterk in de Eerste Kamer. Ik zal hem 

toch eens vragen, eventueel in de wandelgang, wat hij heeft ondernomen, 

want als dit op zijn beloop wordt gelaten en geen gevolgen heeft, waarom 

zouden andere partijen zich de volgende keer nog wel aan de wet houden? Ik 

ben benieuwd naar zijn antwoord. 

Tot slot nog een opvallend punt. De economie trekt aan. De groei is hoger dan 

verwacht. En  de Nederlandse Bank en PvdA minister Dijsselbloem roepen in 

koor dat de lonen niet achter moeten blijven. Bovendien is er een verwachte 

inflatie van 1,4% . Maar ik hoor niemand uit dit koor die wijst op de positie van 

de ouderen die al jarenlang geen indexatie krijgen, zelfs kortingen hebben 

ondergaan en de inflatie aan het lijf ondervinden. Als het ooit gerechtvaardigd 

is op dit punt voor de ouderen op te komen, dan is het nu. 50PLUS moet dit 

keihard de komende tijd naar voren brengen. 

Voorzitter, ik ga afronden. Ik dank iedereen met wie ik het afgelopen jaar 

intensief heb mogen samenwerken. Met name de afdelingsbesturen en 

voorzitters en de Adviesraad. Ik noem met name onze Zeeuwse voorzitter 

George Lernout, die zich de afgelopen tijd bijzonder heeft ingespannen voor 

50PLUS. George, een speciaal bedankje. Dat geldt ook voor de twee mensen 

die ons partijbureau bij tij en bij ontij geweldig hebben gerund: Peter Pont en 

Monique. En niet te vergeten de vrouw met wie ik al 54 jaar getrouwd ben en 

die tijdens de vele afspraken en vergaderingen bij ons thuis duizenden koppen 

koffie en iets sterkers heeft verzorgd. Yvonne, dank voor je steun.  

 Ik laat het hier even bij. 



Uiteraard neem ik geen afscheid van de partij. Met mijn fractiegenote Martine 

Baay, met wie ik zeer goed samenwerk, en fractiemedewerker Joop van 

Orsouw blijf ik in de Senaat actief. Maar zult u zich afvragen: je bent al twee 

keer eerder als voorzitter teruggekomen, zijn we nu eindelijk eens van je af? 

Het antwoord is:  voorlopig ja. Waarom voorlopig en niet definitief? 

De eerste Bondskanselier van toen nog West-Duitsland, bleef in zijn  functie tot 

op 87-jarige leeftijd. Hij leidde zijn regering, de eerste na de Tweede 

Wereldoorlog,  op een strakke soms geen tegenspraak duldende wijze. Toen hij 

op die 87-jarige leeftijd opstapte als Bondskanselier, vergisten degenen die 

dachten dat ze van hem af waren. Hij bleef nog drie jaar lang, tot op zijn 

negentigste, partijvoorzitter van de CDU. Ik hoop dat u mij over twaalf jaar 

opnieuw als voorzitter zult kandideren om dat record voor 50PLUS te breken. 

Tot slot: ik heb de afgelopen 8 jaar de partij mede opgebouwd. Soms met een 

strakke en harde lijn. Dat is bij een nieuwe partij soms nodig en zeker bij een 

ouderenpartij die bij voorbaat een bepaalde reputatie heeft. Ik heb het uit 

overtuiging gedaan in de wetenschap dat 50PLUS een noodzakelijk 

bestaansrecht heeft en in de toekomst verder kan groeien mits de eenheid 

bewaard blijft. Lieve vriendinnen en vrienden, ik wens jullie daarbij alle succes. 


