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Jong’ versus ‘oud’ vormt de nieuwe
tegenstelling in de politiek [1]
De laatste zuil van Nederland staat pal
voor het eigen belang
door Peter Cuyvers
Adviseur en directeur van het adviesbureau
Family Facts.

Het zal niemand in de politiek ontgaan zijn:
de Heintje Davids van de politiek, Jan Nagel, is bezig met zijn volgende comeback.
Zijn partij heeft een naam die maar een heel
klein beetje populistisch is, namelijk OOK
U. Om tot die naam te komen is wat linguïstische acrobatiek nodig, want de volle naam
Onafhankelijke Ouderen en Kinderen Unie
lijkt een beetje gezocht. Kinderen krijgen
van de partij van Nagel immers maar twee
dingen. Het ene is vrijstelling van erfrecht
tot 250.000 euro, leuk dus voor gezinnen die
(met een gemiddelde van twee kinderen)
meer dan een miljoen oude guldens te verdelen hebben, niet zoveel dus. Het tweede is
de opheffing van het verbod op softdrugs.
• • •
De reden dat Jan Nagel de jeugd wil laten
blowen is overigens vrij duidelijk: alleen in
volstrekt benevelde staat zal een jongere op
OOK U gaan stemmen. Het gaat hier namelijk om een verkapte belangenorganisatie
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die de verworvenheden van de babyboomers
veilig wil stellen. Inderdaad, tot en met het
belastingvrij doorgeven van de grachtenpandjes die ze ooit voor een zacht prijsje op
de kop getikt hebben. Het spreekt dus voor
zich dat de partij van Nagel de pensioenleeftijd op 65 wil handhaven, maar hij gaat nog
verder: ouderen moeten meer vakantiegeld
en een dertiende maand krijgen. En aan
de hypotheekrenteaftrek mag alleen maar
gemorreld worden voor ‘nieuwe gevallen’:
als OOK U gaat regeren dan wordt de aftrek
voor degenen die nu een huis kopen jaarlijks
afgebouwd. Bovendien worden zij verplicht
om hun huis binnen 30 jaar ook af te betalen.
Kortom: Jan Nagel en zijn generatiegenoten
blijven de komende 20 jaar aftrek genieten
over aflossingsvrije hypotheken van 500.000
euro, jonge starters moeten echt nog even
wachten tot ze de dubbele lasten van een
klassieke zogenaamde lineaire hypotheek
kunnen opbrengen. Gelukkig geldt dat niet
voor de (klein)kinderen van Jan Nagel, want
die kunnen met de belastingvrije erfenis
hun slag slaan.
• • •
Het zou lachwekkend zijn als het niet volstrekt serieus bedoeld was en ook serieuze
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politieke effecten had. De leiders van de
babyboomgeneratie bedienen zich op dit
moment van onverbloemd populisme richting ouderen om hun eigen positie veilig
te stellen. Het instrument waarvan ze zich
bedienen is al die tijd hetzelfde gebleven en
heet ‘na ons de zondvloed’. Vrijwel iedere
maatregel die ze genomen hebben begon
achter hun rug. Jonge ambtenaren en leraren kregen structureel lagere salarissen en
carrièrekansen. Na hun eigen ongelimiteerde studiejaren schroeiden ze de financiering

De leiders van de babyboomers
hebben in feite een eigen zuil
opgericht, de Ik-zuil
dicht voor de volgende generaties. Nadat
hun kinderen de elitaire gymnasia bezocht
hebben moeten de ouders van vandaag
gedwongen worden om hun kinderen naar
gemengde scholen te sturen, enzovoort. Of
het nu ging om kostwinnerstoeslagen of
nabestaandenpensioenen, elke maatregel
is voorzien van een jaartal om de ‘bestaande
gevallen te beschermen’. En die bestaande
gevallen, dat zijn zij.
• • •
In feite is de exercitie van Nagel dus een herhaling van zetten en het is nuttig om dit in
historisch perspectief te plaatsen. De leiders
van de babyboomers hebben in de strijd met
de klassieke zuilen in feite een eigen zuil opgericht, de Ik-zuil. Vanuit deze zuil bonden
de babyboomers toen ze jong waren de strijd
aan met de ouderen om hun privileges over
te nemen. Nu de leiders van de Ik-zuil oud
zijn binden ze de strijd aan met de jongeren
om die privileges te behouden. Telkens werd
daarbij het feitelijke egoïsme gemaskeerd
met het ideaal de zwakken in de samenleving te beschermen.
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• • •
Let wel, ik heb het nadrukkelijk niet over de
grote meerderheid van de modale burgers:
die zijn immers net zo goed het slachtoffer
geworden van de Ik-zuil. De salonsocialisten
lieten de oude wijken aan hun lot over, de salonfeministen hebben niet eens in de gaten
gehad dat vier van de tien moeders in Nederland wel degelijk werkte… omdat ze het geld
gewoon nodig hadden. De middenklasse
werd samengepropt in Vinex-wijken, zodat
elke koe haar honderd vierkante meter in het
Groene Hart kon behouden. Infrastructurele
middelen werden bij voorkeur uitgegeven
aan treinen in plaats van aan moderner
vervoersmiddelen als auto’s en vliegtuigen.
Allemaal op grond van een permanent ideologisch dan wel ecologisch gelijk van een
informele kaste van enkele tienduizenden
mensen die nog steeds doen alsof ze hun behoorlijke persoonlijke welvaart veel minder
belangrijk vinden dan hun idealen en het
heil van de mensheid.
• • •
En hun slachtoffers zijn uiteindelijk steeds
degenen die ze zogenaamd willen beschermen. Zoals de grote meerderheid van de
lager opgeleiden, die onvoldoende theoretisch talent had om ‘verheven’ te worden,
maar in de verheffingsdrang wel haar
praktische leerwegen kwijtraakte. Zoals de
migranten, die vreselijk welkom waren (in
andermans wijken natuurlijk), maar wegens het multiculturele ideaal vooral geen
Nederlandse taal en normen opgedrongen
moesten krijgen. Welnu, de nieuwe slachtoffers van Nagel en zijn leeftijdgenoten zijn
dus de jongeren: iemand moet immers het
hogere vakantiegeld en de dertiende maand
van de gepensioneerden blijven betalen in
de toekomst. Bijvoorbeeld uit de verminderde aftrek van de hypotheekrente voor de
‘nieuwe gevallen’.
Kortom, OOK U is in feite WEER IK.

