Vergrijzing
Nederland wordt onbetaalbaar en dat is onze schuld. En vooral die
van de babyboomers. Zij hebben vroeger te hard gewerkt,
waardoor de sociale voorzieningen te goed werden, wij gezonder
en gezonder en dus ouder werden en de pensioenen te veel
omhoog schoten. En nu we gestopt zijn of gaan stoppen graaien
we teveel in de oudedagspot en de nieuwe generatie werkenden zal
de dupe zijn en moeten inleveren. .Dat is zo’n beetje de teneur van
de discussie als er in de politiek, de werknemers- en werkgeversvergaderingen en aan de
borreltafel en de toog over de betaalbaarheid van het maatschappelijk leven in de toekomst
gepraat wordt.
De aanstaande leden van de KBO hebben het gedaan. Het ergste is nog wel dat ze allerlei
leuke dingen gaan doen, zoals veel en ver op vakantie gaan, comfortabele luxe apparaten
kopen, de deuren van de dokters en ziekenhuizen plat lopen en enorme voorraden pillen,
poeders en drankjes aanleggen. Om nog niet te spreken van de aanschaf van allerlei leuke
kleren, schoenen, toerfietsen en lidmaatschappen van tennisclubs, zwemverenigingen,
sportscholen en meer van die de gezondheid bevorderende activiteiten. En dan dat onzinnige
gedoe met een stressless stoel, een comfortabel bed met beweegbare en instelbare bodem.
Alsof het allemaal niks kost en zij maar betalen. Dat kan niet langer zo en dus moet er worden
ingegrepen. Het mes erin, zogezegd. Dat ouwe spul brengt geen geld meer in het laatje en dus
moeten ze maar op rantsoen. Weg met het graaien en grissen, langer werken, meer betalen en
minder voordeeltjes.
Natuurlijk erg gechargeerd. Misschien zeggen ze het niet zo letterlijk, maar het is wel de
achterliggende gedachte is van wat er tegenwoordig allemaal over wordt gedacht en soms
geschreven door velen van de generatie tussen 30 en 40 jaar. Zij moeten werken voor onze
oude dag en dat vinden ze niet eerlijk.
Dat nu vind ik vreemd. Wij hebben ook voor onze ouders en
grootouders premies afgedragen, we zorgden voor hen als ze ziek
waren en we werkten 48 uur in de week tegen een heel wat lager
salaris en met minder goede sociale voorzieningen, geen
zwangerschaps- en langdurig ziekteverlof. Ook geen onbetaald
arbeidsverlof en nog meer van die zegeningen van de hedendaagse
maatschappij. En we droegen daaraan via de AOW-premie, de
werkloosheids- premie, de pensioenpremie, ziektekostenverzekering en wat er nog allemaal
aan sociale voorzieningen te sparen en betalen viel. Van huursubsidie had nog niemand
gehoord. De huurpenningen moest men maar bijeen zien te krijgen. Desnoods liep men
daarvoor een krantenwijk. In de loop der latere jaren ging het beter met ons. Dankzij dat
geploeter, overwerken en bijverdienen kwamen die goede voorzieningen langzaam maar
zeker tot stand. Er kon korter worden gewerkt tegen hetzelfde of een hoger loon, het
ziekenfondspakket werd steeds verder uitgebreid, we kregen meer vakantiedagen en toen het
wat minder werd, vonden we de VUT uit. De oudere werknemer maakte dan plaats voor een
jongere collega en kon vroeger stoppen met werken. Baas en arbeider dokten daar samen het
nodige geld voor neer in al weer een aparte spaarpot.
En nu is het weer niet goed. Wij grijze koppen hebben het te goed. Maar is het onze schuld
dat de jongere generatie soms in te dure huizen woont, minstens twee auto’ s per gezin
hebben, minstens twee keer per jaar op vakantie gaan, een sabbatical nemen, kasten vol met
postorderkleren hebben en een schoenenvoorraad, waarop Imelda Marcos in haar meisjesjaren
jaloers zou zijn geweest.
En oud politieker uit Nederland werd ooit “rupsje nooit genoeg” genoemd. Hij heeft nu een
goede baan bij de VN. Hij zit zo gezegd gebeiteld en ik neem aan dat hij met plezier

meebetaalt aan onze voorzieningen. Laat de jongere generatie dat
nu ook doen en misschien moeten we ook wel wat inleveren. En
het vergrijzen? Het zal nog flink wat jaren doorgaan, dus hoe dan
ook, er zal toch gedokt moeten worden! Solidariteit dus en dat is
een woord dat nooit vergaat, ook al zijn velen het vergeten
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