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T
ot op heden zwegen wij. Niet om-
dat we lui waren, niet omdat het
ons geen ene reet kon schelen.
Nee, wij zwegen omdat het onze
gewoonte niet is om tweedracht
te zaaien, want wij geloofden in

een land waar leeftijd geen rol speelt.
Maar zo denken wij – gedwongen door uitzon-
derlijke omstandigheden – niet meer.

Sorry, oma.
Wij zijn nadrukkelijk niet tegen ouderen – hoe
groot die verleiding ook is. Er zijn tenslotte
meer ouderen dan ooit. Binnenkort is zelfs de
helft van alle stemgerechtigden vijftigplusser.
De bevolkingspiramide is een topzware pad-
denstoelenwolk met een heel dun steeltje. Dat
steeltje zijn wij: de jeugd, ‘de toekomst’.
Maar wij zijn dus niet tegen ouderen. Wij zijn
tegen de uitwassen van ouderen. Want ons land
wordt overspoeld door een nieuw soort oude-
ren, die niet solidair zijn, maar die hun eigen
kleinkinderen met ellebogenwerk willen weren
van een krimpend staatsbuffet.
Tegen déze ouderen, deze gerontofiele graaiers,
treden wij vandaag in het geweer – tegen onze
gewoonte in.
Zij kochten huizen toen die niets kosten, die ze
afbetaalden met banen die voor het oprapen la-
gen, dankzij studies die toen gratis waren ––
hun villa’s zijn inmiddels het driedubbele
wa a r d .
Zij menen desondanks dat in tijden van econo-
mische malaise iedereen uiteraard zijn steentje
moet bijdragen – behalve zij dan. Zij zijn ver-
ontwaardigde loterijwinnaars, woedend vanuit
hun jacuzzi’s.
Zelf hebben ze dat niet eens door. Ze geloven
echt in hun pech. Want ze zijn sluw opgehitst
door politieke opportunisten die electorale
kansjes roken.
50Plus heet hun pensioenslobby. Maar de echte
naam is: 50Pluk. Want deze partij plukt ons, de
jeugd, ‘de toekomst’.
Zij noemden ons: patatgeneratie. Maar waren
ze zelf, tijdens de Occupy-bezettingen, toen wij

Manifest 40Min //
De opkomst van 50Plus is een teken aan de wand //

Straks maken ouderen de dienst uit, terwijl zij het nu al zo
goed hebben // Jongeren kunnen niet langer stilzitten

Sorry

59 jaar
is de leeftijd van de
gemiddelde miljonair

De hoofdkostwinner van een mil-
jonairshuishouden in Nederland
is gemiddeld 59 jaar oud, dat is
acht jaar ouder dan de gemiddel-
de hoofdkostwinner. Dat staat in
het Dutch Wealth Report 2012 van
Van Lanschot. Miljonairs onder
de 40 zijn zeldzaam: slechts zes
procent is de 40 nog niet gepas-
seerd. Bijna 60 procent van de
miljonairs is tussen de 50 en 70
jaar oud.

Ouderen in cijfers

26 %
is het aandeel 65-
plussers in 2039

Het jaar 2039 is volgens de bevol-
kingsprognose van het CBS het
hoogtepunt van het aantal 65-
plussers. Ruim een kwart van de
bevolking is dan naar schatting
65-plusser, waarvan een derde
ouder dan 80 jaar. Ter vergelij-
king: in 2011 is het percentage 65-
plussers nog 16 procent, waar-
van 26 procent 80-plus is.

48,96
is de gemiddelde
leeftijd van Rutte II

Het kabinet is daarmee ongeveer
tien jaar ouder dan de gemiddel-
de leeftijd in Nederland. Maar de
gemiddelde leeftijd van de Twee-
de Kamer is wel weer lager dan
ooit, schreef nieuwssite Sargasso
afgelopen december.

107.000
euro is het mediane
vermogen van 65plus-
huishoudens

Hoe ouder de hoofdkostwinner
van een huishouden is, hoe gro-
ter het vermogen. Dat schreef het
CBS in het rapport Welvaart in
Nederland. Jonge huishoudens
hebben nauwelijks vermogen.
Dat wordt pas opgebouwd in de
loop der jaren. 65-plussers heb-
ben de hoogste vermogens. Ze
bezitten vaak een eigen huis en
hebben nauwelijks of geen hypo-
theekschuld meer. Begin 2011 be-
droeg het mediane vermogen
van huishoudens met een 65-
plusser als hoofdkostwinner 107
duizend euro.

streden tegen financieel onrecht, om hún pensi-
oenpotten te redden?
En waar zijn zij nu eigenlijk, nu een generatie
wegkwijnt zonder vaste baan, zonder huis,
maar met een burn-out van het flexwerk en een
Cadillac aan studieschuld van het ‘investeren in
jezelf’?
We weten wel waar ze zijn: as we speak souperen
ze snel nog even de pensioenspotten op waar wij
wekelijks een dagloon storten zonder garantie
er ooit een glimp van terug te zien.
Of zoals president Herbert Hoover ooit zei:
„Blessed are the young for they shall inherit the nati-
onal debt.”
Wij denken niet in leeftijd. Wij denken niet in
wij en zij. Maar nu zíj dat wel doen, die oudjes,
werpen wij een dam op. Daarom presenteren we
vandaag 40Min.
Geld speelt bij ons geen rol. Dit gaat over be-
schaving, over een culturele gijzeling. Vergis je
niet: hele wijken zijn gekaapt door massaver-
grijzing; heel ons land vervalt tot een slaperig
Limburgs dorp waar de jeugd is weg gevlucht,
waar alles stagneert, waar Libelle het invloed-
rijkste opinietijdschrift is, waar de Jeugdoplei-
ding van Ajax een farce is, waar André van Duin
na decennia opnieuw een hit heeft met Animal
Crackers, terwijl wie vernieuwing wil moet
zwemmen in een bad vol stroop.
Zelfs de jongeren worden oubollig, gaan opeens
elpees verzamelen, terwijl opa op Facebook zit
en Henk Krol een hacker werd.
Dat is onacceptabel in een beschaafde samenle-
ving. Het is tijd om die grijze ketenen af te wer-
pen. Hier is ons Plan van de Eeuwige Jeugd:

40Min is nadrukkelijk géén one issue-partij.
Wij bieden een totaalprogramma. Zo komen wij
op voor zowel linkse als rechtse als christelijke
jongeren. En we komen ook op voor jonge die-
ren, met name puppies en kittens, want die zijn
zo schattig; hierover valt niet te onderhandelen.

Het gaat 40Min nadrukkelijk niet om het
geld. Maar, puur om de balans te herstellen, ei-
sen we dat de huizenmarkt niet kunstmatig
wordt gered: laat die bubbel maar leeglopen,
totdat ook wij een dak boven ons hoofd kunnen
betalen.

Het gaat 40Min om rechtvaardigheid. Daar-
om eisen we dat gelijke arbeid gelijk beloond
wordt. Wie ouder wordt, presteert minder en
verdient dus ook minder (in plaats van anders-
om). Kijk naar de Paus: wie zijn baan niet aan
kan, stopt.

Jongeren moeten eerder kinderen krijgen,
om de balans in de samenleving te herstellen.
Het eeuwige uitstellen moet worden gestopt.

40Min opent de jacht op crypto-ouderen,
dat wil zeggen: zij die 40PLUS zijn, maar jonger
proberen te lijken door het gebruik van haar-
verf of hippe sneakers. Er komt een verbod op
het dragen van All Stars en trainingsjacks voor
mensen boven de veertig, met name cabare-
t i e r s.

Oud & nieuw wordt afgeschaft en vervangen
door Nieuw & Nieuw.

Geen bejaardentehuizen in buurt van cof-
f e e s h o p s.

Een verbod op vousvoyeren. De nieuwe aan-
spreekvorm voor mensen boven de veertig
wordt ‘Hé’, ‘gast’, of ‘leipe shit, ouwe’.

Als rollators worden vergoed, dan ook de
fixed gear bike en de bakfiets.

Lingo blijft, maar onder voorwaarden. Het
moet voortaan alleen gespeeld worden met 34-
letterwoorden.

Sommigen zullen deze plannen ‘h a r d v o ch t i g ’
vinden. Anderen zullen ons verwijten dat ze
‘niet kunnen’.
Wij zeggen: geef Nederland weer terug aan de
jeugd. Wij stappen over de grote grijze schaduw
heen.
En laat niemand ons verwijten dat wij dit enkel
doen uit eigenbelang. Iedereen wordt ooit oud,
maar niemand wordt meer jong. Wie dus op-
komt voor jongeren, komt op voor toekomstige
generaties. Een grotere solidariteit dan die van
ons is daarom ondenkbaar.

Stop de ruk naar grijs.

Oma
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Generatiekloof
Van solidariteit met
jongeren is nu al
geen sprake meer
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Amsterdam. Ze hebben de hoogste inkomens
en bezitten de mooiste huizen. Maar ouderen
laten meebetalen aan de crisis? Ondenkbaar.

50Plus, de partij van Henk Krol, vaart wel bij
dat standpunt. Als er nu verkiezingen zouden
worden gehouden, komt de ouderenpartij met
zestien zetels in de Kamer, peilde Maurice de
Hond gisteren. TNS NIPO kende 50Plus vorige
week zelfs 24 zetels toe.

Ouderen, zegt Krol, worden al „aan alle kan-
ten gepakt”. En als mensen anders beweren,
dan haalt Krol zijn schouders op. Of, zoals hij
laatst in een interview zei: „Ik ben niet iemand
van de cijfertjes.” Zou Krol wel naar die cij-
fertjes kijken, dan zou hij zien dat juist jongere
generaties het moeilijk hebben.

Initiatieven voor actie onder ‘40-minners’
zijn er wel geweest, zoals jongerenbeweging
G500, Alternatief Voor Vakbond, Partij 2030,
Lijst 17. Maar ze sneuvelden een voor een.

Waarom? Omdat het enige dat deze jongeren
en dertigers bindt het feit is dat ze nergens aan
verbonden zijn. Geen eerdere generatie be-
stond uit zulke zelfstandige, mondige indivi-
duen. De keerzijde van die splendid isolation is
dat ze niet voor de ander opkomen. De politie-
ke participatie onder jongeren en dertigers, zo
blijkt uit alle onderzoeken, is al jarenlang ma-
ger. Onder 40-minners bevinden zich verreweg
de meeste niet-stemmers. Qua wantrouwen te-
gen de politiek overtreffen jongeren de oude-
ren. En ook de vakbonden zijn vergrijsd. Dus
verliezen ze hun stem bij het overleg tussen de
sociale partners, waar het geld wordt verdeeld.

Intussen hebben 50-plussers optimaal gepro-
fiteerd van de economische groei en de verzor-
gingsstaat. Zij hebben gemiddeld de hoogste
inkomens. Na het pensioen ontvangen ze bo-
venop de AOW in de meeste gevallen een rela-
tief hoog aanvullend pensioen. Bovendien be-
zitten ze vaak in tegenstelling tot hun kinderen
een afbetaald, sterk in prijs gestegen huis.

Van de 65-plussers heeft 3 procent een inko-
men onder de armoedegrens, tegenover 7 pro-
cent van de volwassenen tot die leeftijd. Vijftig-
plussers zijn niet alleen rijker dan 40-minners,
ze hebben ook meer politieke invloed. Vakbon-
den hebben jarenlang met succes de versoepe-
ling van het ontslagrecht tegengehouden. De
AOW-leeftijd ging pas na lang gesteggel om-
hoog. En dan nog met kleine stapjes.

Henk Krol mag anders beweren, maar het
zijn toch echt jongeren die de rekening betalen.
Gemiddeld verdienen 40-minners minder en

hebben ze minder zekerheden dan dezelfde ge-
neratie tien, twintig jaar geleden. Starters heb-
ben de laatste jaren minder kans gekregen op
een vast contract. Veroordeeld tot tijdelijke
werkverbanden blijven zij ook langer minder
verdienen dan hun voorgangers. „Ze krijgen
geen vaste baan, maar ook geen opslag voor het
risico dat samengaat met wat zo mooi ‘flexibili-
sering’ wordt genoemd”, aldus SCP directeur
Paul Schnabel onlangs in N RC.

Jonge gezinnen vormen een kwetsbare
groep. Ouders moeten vaak beiden werken om
te kunnen rondkomen. Het eigen huis is meest-
al gekocht in de duurste jaren, waardoor de ge-
zinnen zijn opgezadeld met een restschuld.
Kinderopvang is fors duurder geworden. En
het besteedbaar inkomen staat flink onder
druk vanwege de opstapelende vaste lasten:
zorgverzekering, AOW, telefoon, energie, stu-
d i e s ch u l d .

De groep van 750.000 ZZP’ers, veelal 40-
minners, zijn er al aan gewend minder te ver-
dienen door de crisis. Zij deden de laatste jaren
minder opdrachten tegen lagere tarieven. Soci-
ale zekerheid hebben ze niet. Zet daar de (vaak
oudere) werknemers met een vaste baan tegen-
over: die hebben meestal niets hoeven inleve-
ren op hun salaris en maken ook minder kans
op ontslag, omdat het voor werknemers erg
duur is vaste werknemers te ontslaan.

En ook de vooruitzichten voor studenten
zijn niet rooskleurig. Door bezuinigingen staat
de kwaliteit van het onderwijs onder druk en
het kabinet wil de basisbeurs omzetten in een
lening, maar studenten uit een gezin met een
minimuminkomen behouden de aanvullende
beurs van 200 euro. Studenten worden dus op-
gezadeld met een hoge studieschuld en krijgen
er iets voor terug dat ze toch al hadden. Want
we houden het wel sociaal, zegt de generatie
die twaalf jaar over zijn studie kon doen zonder
hoge kosten.

Op riante pensioenen hoeven twintigers en
dertigers evenmin te rekenen. Ze betalen al veel
meer premie dan hun ouders voor een soberder
pensioen. De pensioenfondsen keren baby-
boomers nog vier tot zes euro uit voor elke in-
gelegde euro, maar jongere generaties kunnen
maar op zo’n twee euro rekenen, becijferde
Martin Pikaart, auteur van De pensioenmythe.
Moeten ouderen misschien een beetje pensioen
inleveren? Wat later met pensioen gaan? Wie
dat ronduit zegt wordt ervan beschuldigd de
‘solidariteit tussen de generaties’ in gevaar te
brengen.

Alsof die nog intact was.


