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Henk Krol wil ouderen weer een stem geven met 50Plus ’Ik weet nu hoe belangrijk pensioenen zijn’  

DEN HAAG - Het gaat goed met seniorenpartij 50Plus. In sommige peilingen komt de 

ouderenbeweging uit op dubbele cijfers bij de verkiezingen in maart. Politieke concurrenten houden 

er serieus rekening mee dat de partij straks wel eens een factor van belang kan worden. Alle reden 

om lijsttrekker Henk Krol te vragen naar de toekomst van 50Plus. Henk Krol (66) is op zijn hoede. De 

voorman van 50Plus vindt dat de belangen van ouderen jarenlang zijn verwaarloosd. Ook de media 

ziet hij niet als zijn vrienden. Laatst was er nog een incident rond een vermeend handgemeen met 

een tv-verslaggever. En ook de krant zou eens wat vaker aandacht moeten besteden aan zijn partij, 

vindt hij. Concurrenten zetten Krol dikwijls weg als een sluwe vos die halve waarheden verkondigt 

om de stem van de oudere kiezer te winnen. Zijn leiderschap bij 50Plus is evenwel onbetwist, hoewel 

bij de laatste partijbijeenkomst leden zich nog wel boos maakten over de rest van de kandidatenlijst.  

Een deel van uw achterban liep bij die bijeenkomst verontwaardigd de zaal uit toen ze geen inspraak 

kregen. Ze hadden bezwaren tegen alle nieuwe gezichten op de lijst, omdat die hun loyaliteit nog 

niet hebben bewezen.  

„Daar hebben we juist heel nadrukkelijk naar gekeken. Uren en uren zijn in de kandidatenselectie 

gaan zitten. Of kandidaten loyaal zijn, kan de commissie beter beoordelen dan een gemiddeld lid.”  

Zo werkt democratie toch. Bent u niet bang voor baantjesjagers?  

„Als we dat ook maar enigszins gedacht hadden, hadden we hen niet op de lijst toegelaten.”  

Of vreest u voor heibel zoals we in het verleden wel zagen bij ouderenpartijen?  

„Nee, nee, nee. Wel is het zo dat we natuurlijk uit een ander reservoir moeten putten dan andere 

partijen. Onze partij is veel jonger, dus dan is de kans groter dat je de deskundigheid van buiten moet 

halen. Volgende week gaan we met de top 12 van de lijst een week lang op de hei te zitten om aan 

elkaar te wennen. Dat doen we heel bewust, om te zorgen dat de groep een eenheid wordt. Aan 

elkaar te snuffelen. Ik heb daar heel veel zin in.”  

  

  Foto: Dijkstra bv En dan gaat u liedjes oefenen zoals ‘Blijf van mijn poen af’, die zanger Ben Cramer 

bij de partijbijeenkomst in verschillende versies ten gehore bracht?  

„Ik zing dat soort liedjes niet. Ik ben een slechte zanger. Dat moet je niet aan mij overlaten.”  

En de leus ‘we pakken ze terug’?  

„Ja, die wel! Daar leef ik bij op. Die is mij uit het hart gegrepen.”  

Wie is ‘ ze’?  



„De partijen die ons dit nu hebben aangedaan. Kijk, toen de economische crisis uitbrak, hebben we 

daar allemaal aan meebetaald. Maar toen er vorig jaar eindelijk weer wat geld te verdelen was, ging 

dat alleen naar de werkenden. Dat steekt mij.”  

Wat had het kabinet dan moeten doen?  

„Ze hadden dezelfde koopkrachtstijging die aan werkenden gegund is, ook aan nietwerkenden 

moeten gunnen. Via een hogere ouderenkorting en fatsoenlijk vakantiegeld bij de AOW-uitkering.”  

Vindt u dan dat een gezin met twee kinderen met een modaal inkomen (36.500 euro red.) geld had 

moeten inleveren om een stel van 75 bij te plussen?  

„Ik gun een modaal gezin nog steeds dat ze er wat bij krijgen, maar minder dan ze nu hebben 

gekregen. Minder meer. Wij zorgen ervoor dat ouderen weer een stem krijgen. Onderwerpen waar 

we het nu over hebben, zoals pensioenen en werkgelegenheid voor 50-plussers, waren 4,5 jaar 

geleden nog volstrekt taboe. Sinds wij in de Kamer zitten, rollebollen andere partijen over elkaar om 

leuke dingen voor ouderen te roepen. Maar intussen hebben ze er bijzonder weinig voor gedaan.”  

Ze worden kennelijk nerveus. Een speerpunt van 50Plus is dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65. 

Als u straks meedoet aan een kabinetsformatie, is dit voor u een breekpunt?  

„Ik zal het woord breekpunt nooit in de mond nemen. Het zal een heel sterk te verdedigen punt zijn. 

Ik zal in ieder geval eisen dat andere partijen met ons willen meedenken.”  

Het is dus géén breekpunt?  

„Het is een van de allerbelangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma. Maar ik ben ook een 

realist. Ik kan de kiezer beloven dat ik me tot het uiterste zal inspannen. Die AOWleeftijd is met name 

ook belangrijk voor de jongere generatie. Want zij zijn het die nu voorgespiegeld krijgen dat ze 

misschien wel tot hun tachtigste moeten doorwerken.”  

Wie heeft gezegd dat ze tot hun tachtigste moeten doorwerken?  

„Als ze door blijven gaan met het verhogen…”  

Nee, maar u zegt ‘voorgespiegeld'. Dus dat is kennelijk verteld. Door wie?  

„Nou, als je de berekeningen ziet, zijn de mensen die nú beginnen met werken, straks de klos. Die 

werken tot hun tachtigste.”  

Waar haalt u die berekeningen vandaan?  

„Of ik die nu wel of niet heb, íedereen kan nagaan dat jongeren van nu veel langer moeten 

doorwerken. Dat is wat ik proef uit de monden van andere politici en daar wil ik voor waarschuwen.”  

Zijn de mensen die nu beginnen met werken niet vooral de klos als ze enorme premies en 

belastingen moeten ophoesten omdat de andere helft van de bevolking met pensioen is?  

„In een fatsoenlijk land kiezen we daar met zijn allen voor. Dat noemen we onderlinge solidariteit.”  



Krol krijgt in de Tweede Kamer en in de media vaak de wind van voren als hij roept dat de 

gepensioneerden gepakt worden. Critici slaan hem dan met statistieken om de oren die vermelden 

dat ouderen vermogender zijn dan ooit. En dat het achterblijven in koopkracht te wijten is aan de 

problemen bij de pensioenfondsen, niet aan het kabinetsbeleid. Ook tijdens het gesprek met De 

Telegraaf lijkt de 50Plus-leider de bui te voelen hangen. Met zijn armen over elkaar en met gedempte 

stem vertelt hij over zijn voorstel om de rekenrente te verhogen, zodat pensioenuitkeringen 

geïndexeerd kunnen worden en kortingen van de baan zijn. Andere partijen vinden dat hij daarmee 

‘gokt’ met de pensioenen van toekomstige generaties. Het blijkt een gevoelig punt…  

Kunt u beloven dat er met uw plan voldoende overblijft voor de jongere generaties?  

„Hoeveel denk je dat de ouderen van nu gemiddeld aan erfenis hebben gekregen van hun ouders?”  

We weten in ieder geval dat veel van hen, niet allemaal, in mooie huizen wonen. Hun hypotheek 

staat in geen verhouding tot wat starters op de woningmarkt moeten betalen.  

„Dat vroeg ik niet hè?”  

Nee, maar u zoekt nu naar iets wat u goed uitkomt...  

„Ik vind het wel leuk dat jullie steeds van onderwerp willen veranderen, maar ik wil ook heel graag de 

antwoorden geven die ik zelf wil geven.”  

Nou, laten we dan even naar het punt gaan waar wij naar vroegen.  

„Zullen we dan een eind maken aan het gesprek? Want als ik niet meer mag zeggen wat ik zeg, dan 

zijn we niet meer met een interview bezig, maar met een kruisverhoor. En daar doe ik niet aan mee.”  

We proberen antwoord te krijgen op vragen. We stellen de concrete vraag of u kunt garanderen dat 

de jongere generaties straks net zo royaal van de pensioenpotten gebruik kunnen maken als de 

generatie waarvan u nu vindt dat ze een extraatje verdienen. Vervolgens komt u met een opmerking 

over erfenissen.  

„Niemand kan garanties geven op de toekomst. Maar ik probeerde uit te leggen dat mijn generatie 

over het algemeen nauwelijks iets te erven had van de generatie die vlak na de oorlog begon met het 

weer opbouwen van dit land. Terwijl je er nog van zal opkijken wat de toekomstige generatie erft. 

Inderdaad dankzij die stenen waarin de ouderen wonen. Daar kunnen ze nu geen boterhammen van 

kopen, maar als ze er straks niet meer zijn, kunnen hun kinderen zo’n huis verkopen en die zijn er 

goed mee.”  

Wie er minder goed mee zijn, zijn de werknemers waarvoor u als ondernemer jarenlang geen 

pensioenpremies afdroeg. Heeft u daar spijt van?  

„Zeker.”  

Diskwalificeert u dat niet om als politicus juist van pensioenkwesties een punt te maken?  

„Ik heb mij toen onvoldoende gerealiseerd hoe belangrijk pensioenen zijn. Maar het heeft mij een 

betere pensioenwoordvoerder gemaakt. Ik weet nu hoe belangrijk pensioenen zijn.”  



Spreekt u die benadeelden nog wel eens?  

„Jazeker. Ik heb ze rond de vorige kerst allemaal uitgenodigd en ze zijn allemaal op twee na 

gekomen.”  

Heeft u ze nog betaald?  

„Het bedrijf is failliet en degene die er in harde getallen echt het meest onder geleden heeft, ben ik 

zelf geweest. Maar dat doet er niet toe. We hebben er een streep onder getrokken.” 


