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kassen leeg zullen raken voor toekom-
stige generaties. Maar door een absurde 
rekenmethode wil minister Kamp toch 
doorzetten dat de pensioenen fors gekort 
worden.” 
 
“Ik daag de minister uit om het onnodig 
uitkleden van gepensioneerden en aan-
staande gepensioneerden te stoppen. 
Als de renteberekeningen weer naar 4% 
gaan, zijn de meeste pensioenfondsen 
geheel uit de onnodige misère. Minister 
Henk Kamp zal er om electorale rede-
nen alles aan doen om dit punt over de 
verkiezingsdatum van 12 september te 
tillen. De grote partijen hebben het over 
van alles behalve over deze grote ramp. 
Ik ben écht kwaad. Het is onnodig wat er 
gebeurt. Sterker nog: ik vind het diefstal 
van mensen die hierop nooit gerekend 
hadden. Ik eis van minister Kamp dat hij 
niet ná 12 september maar vóór de ver-
kiezingsdatum vertelt wat hij er aan gaat 
doen. Het is een groot onrecht als alles 
afgewenteld wordt op gepensioneerden 
en aanstaande gepensioneerden, die dit 
voor hun dood nooit meer goed gemaakt 
zien.”

Henk Krol is altijd een man met een 
drijfveer geweest: “Ik heb me mijn hele 
leven ingezet voor een andere doelgroep 
en toen in 2001 voor hen het burgerlijk 
huwelijk werd opengesteld, had ik het 
gevoel dat op dat vlak het beste was 
bereikt. Toen Jan Nagel me twee jaar ge-
leden belde om te vragen of ik eens naar 
een verkiezingsprogramma wilde kijken 
dat hij had samengesteld, heb ik ja ge-
zegd. Daar stonden fantastische dingen 
in. Dat zei ik hem ook door de telefoon, 
met de opmerking dat ik wel wat aanvul-
lende suggesties had. Hij vroeg me toen 
bij hem langs te komen om dat door te 
nemen en zodoende ging ik richting Hil-
versum.”
“Daar kwam ik terecht bij een groep 
grijze nozems die allemaal kwaad wa-
ren dat ouderen de laatste tien jaar het 
meest van iedereen hebben moeten 

inleveren. Mensen van boven de 55 die 
niet meer aan een nieuwe baan komen 
als ze werkeloos worden. Toen dacht ik 
‘ja, dat is een door de politiek vergeten 
groep en daar wil ik me voor inzetten’. 
Mij werd op die bijeenkomst gevraagd 
of ik actief voor ze wilde worden en dat 
sprak me aan. Met mijn ervaring (Henk 

was jarenlang voorlichter in de Tweede 
Kamer, red.) kan ik veel betekenen voor 
ouderen in ons land. Ik kan op mijn leef-
tijd ook achterover gaan leunen, maar 
ik heb in mijn jeugd altijd geleerd op te 
komen en te knokken voor mensen die in 
de verdrukking zitten. Dat is oprecht mijn 
drijfveer. Alle bestaande partijen hebben 
ouderen aangepakt als het op bezuinigen 
aankomt. Ouderen zijn een makkelijk 
doelwit: ze gaan niet staken, ze zijn niet 
echt vertegenwoordigd in de Kamer, daar 
halen ze makkelijk het geld vandaan.”

Krol kan zich erg opwinden als wordt 
gesteld dat ouderen helemaal geen 
financiële zorgen hebben. “Wie nu met 
pensioen gaat, staat er doorgaans wat 
beter voor dan iemand die dat tien jaar 

geleden deed. Maar als je iemand die 
toen 65 werd, tien jaar volgt in vergelij-
king met iemand die werkt, dán zie je de 
verschillen. Die werkende heeft salaris-
verhogingen gehad, prijscompensaties 
en wellicht promoties. Inflatiecorrecties 
bij pensioenen zijn echter weg. En nu 
worden ze zelfs binnenkort gekort op 
hun pensioen. Dat leidt tot schrijnende 
situaties, ik ken ouderen die van minder 
dan 150 euro per maand moeten zien 
rond te komen. Ik vind dat schandalig. In 
een fatsoenlijk land als Nederland dien je 
niet zo met ouderen om te gaan.” 
 
De lijsttrekker is tot in zijn vingertoppen 
gemotiveerd om ouderen recht te laten 
doen. “Iemand moet dit toch doen? Ik wil 
ze graag een stem geven in Den Haag en 
knokken om te geven waar ze recht op 
hebben. Ouderen hebben moeten inle-
veren, ouderen komen niet meer aan het 
werk. In Nederland bestaat een verkeerd 
beeld van deze groep. In andere landen 

gaat men veel respectvol-
ler om met senioren. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar onze 
oosterburen. Bij BMW zoekt 
men bewust naar medewer-
kers van boven de 50 om de 
kwaliteit van hun producten 

hoog te houden. Die mentaliteit zouden 
we ons hier ook eigen dienen te maken. 
Dan is er meer kennisoverdracht waar 
ook jongeren profijt van kunnen trekken.”  
“En ik wil nóg een vooroordeel weghalen: 
als je hier in Nederland zegt voor oude-
ren op te willen komen, ben je automa-
tisch tegen jongeren. Wat een onzin, ik 
denk dat er geen oudere is die niet graag 
ziet dat het goed gaat met zijn kinderen 
en kleinkinderen. Heel veel jongeren 
komen ook niet aan de bak, we zouden 
een synergie moeten hebben waarbij 
ouderen langzaam maar zeker afbouwen 
en jongeren juist in het werkproces door-
groeien.” 

Henk Krol denkt dat door de inzet van 
50PLUS Nederland weer socialer gaat 

worden. “Het zou zeer wenselijk zijn als 
er tegenstellingen in de maatschappij 
zouden verdwijnen en dat we samen 
– jong en oud – die maatschappij vor-
men. Opkomen voor mensen die daarin 
buiten hun schuld niet kunnen meeko-
men. Die plicht hebben wij met zijn allen. 
Ik hoop ook dat de beeldvorming in de 
media over ouderen verandert. Nu zie je 
vaak óf mensen die met een strohoed op 
in Zuid-Frankrijk rentenieren, óf je ziet 
bibberende ouderen aan een looprekje. 
Beide groepen vormen maar een klein 
deel van de grote groep. Een groep die 
volop meedoet met de maatschappij, 
actief is in het verenigingsleven en het 
vrijwilligerswerk, en op de kleinkinderen 
past. Daarmee houden ze ook de econo-
mie draaiende en als je dat zou kapitali-
seren, krijg je een heel ander beeld van 
ouderen. Als ik aan dat andere beeld mijn 
steentje kan bijdragen, dan is mijn missie 
geslaagd.” 
 
Krol is er van overtuigd dat 50PLUS het 
verschil kan gaan maken in Den Haag. 
“In tien jaar tijd zijn er vijf kabinetten 
geweest. Mensen denken ‘ze doen maar 
wat, we worden niet meer serieus geno-
men’. Daardoor verdwijnt het vertrouwen 
in de bestaande politiek. Je merkt dat 
er nu partijen komen die het op een an-
dere manier willen doen. Dat alles is de 
schuld van de bestaande grote partijen 
die teveel grote belangengroepen heb-
ben verwaarloosd. Zij moeten zich eens 
achter de oren gaan krabben en zien 
of er andere coalities gevormd moeten 
worden zodat meer mensen zich verte-
genwoordigd voelen. Daarom ben ik niet 
in een grote bestaande partij gestapt, die 
hebben geen oren naar de belangen van 
ouderen. 50PLUS gaat dat wel doen en 
dat zullen ze merken op het Binnenhof.” 

Blijf niet thuis: ga zeker stemmen!

‘De grote partijen moeten zich 
eens achter de oren krabben’ 

Mensen die op een onbezorgde oude dag hadden 
gerekend, komen bedrogen uit. De bestaande 
politieke partijen hebben de ouderen volledig in de 
steek gelaten. Niemand is echt voor ze opgekomen. 
Ouderen vormen een machteloze groep. Ze kunnen 
niet staken en zijn voor veel werkgevers niet 
interessant. Daarom zal het kaalplukken van oude-
ren ook de komende jaren doorgaan, tenzij er op 
12 september iets gebeurt. Een opstand van mensen 
die het niet langer nemen. 
 
Het kabinet heeft het openlijk toegegeven: ouderen 
gaan er het meest in koopkracht op achteruit. Mensen 
die de 50 zijn gepasseerd en hun baan verliezen, 
merken hoe moeilijk het is om als 50-plusser aan werk 
te komen. Ouderen die geweldige bijdragen leveren 
in de zorg, het verenigingsleven en als vrijwilliger, 
merken hoe weinig de politiek ze serieus neemt. Veel 
mensen zeggen: het maakt niet uit wat we vinden, ze 
doen in Den Haag toch wat ze willen.

50PLUS wil dat veranderen. Wij hebben nu al in 
acht provincies en in de Eerste Kamer zetels en op 

12 september doen we voor het eerst mee met de 
Tweede Kamerverkiezingen. De laatste drie regeringen 
waren afhankelijk van de steun van kleine partijen. Dat 
kan ook de komende vier jaar weer het geval zijn. 
 
50PLUS IS ER KLAAR VOOR

Hoe meer zetels we halen,
des te groter wordt onze invloed
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LET OP: Uiterlijk twee weken voor de verkiezing 
krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met 
deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen uw 
gemeente stemmen. U mag alleen stemmen als u 
een identiteitsbewijs kunt laten zien. Dit bewijs mag 
maximaal vijf jaar verlopen zijn. 

Toch is de kwestie van een identiteitsbewijs voor veel 
ouderen juist een groot probleem. Normaal gesproken 
hebben de meeste ouderen dat ook nooit nodig. 
Niemand vraagt ernaar. En voor wie moet leven van 

alleen AOW en een klein pensioentje, zijn de kosten 
van zo’n wettig identiteitsbewijs veel te hoog.

Maar, is er een oplossing! Bij de gemeente kan vooraf 
een volmacht worden aangevraagd om een ander te 
laten stemmen. Dat is een andere volmacht dan die 
op de achterzijde van de stemkaart. Dat kan vaak al 
door een formulier via de website van de gemeente 
in te vullen. 50PLUS heeft in alle regio’s afdelingen 
die daarbij graag behulpzaam zijn. Kijk daarvoor op 
www.50PLUSPARTIJ.NL

En: wie een verlopen paspoort of identiteitsbewijs 
heeft, kan daarmee toch zelf stemmen als het 
document niet langer dan vijf jaar over de datum is! 


