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1. Inleiding 

Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) heeft niet te klagen gehad over ge-
brek aan belangstelling. Na de uiterst succesvol verlopen Tweede-Kamer-
verkiezingen van 3 mei 1994 (3,6% van de stemmen, zes zetels) was er 
volop aandacht. Maar het ging al snel, in het najaar van 1994 en rondom de 
Statenverkiezingen van maart 1995, om slecht nieuws. Nog geen jaar na de 
intrede in de Kamer 'spatte de fractie uiteen door onderlinge verdacht-
makingen, ruzies, royementen en intriges'.' 
Het moge zo zijn dat het AOV geruime tijd van probleem naar probleem 
struikelde, maar dit kan niet verhullen dat de partij bij de Tweede-Kamer-
en bij de Statenverkiezingen een spectaculair resultaat had behaald.' Bij 
deze historische Kamerverkiezingen - dieptepunt opkomst, ongekend verlies 
CDA, groot verlies PvdA, forse winst D66, intrede in de Kamer van drie 
nieuwe partijen - was toch het resultaat van de beide ouderenpartijen volgens 
sommigen de grootste verrassing.' Journalisten haastten zich met verhalen 
over het succes. Tot diepgravende analyses kwam het daarbij niet. Een 
vanuit wetenschappelijk perspectief belangrijke vraag bleef dan ook onbeant-
woord: 110e kan het dat een partij die ten tijde van de verkiezingen krap een 
half jaar oud is en in feite nog in de steigers staat, de stemmen krijgt van 
ruim driehonderdduizend kiezers? Kortom: waardoor was het AOV zo suc-
cesvol? In deze bijdrage staat deze vraag centraal. Bij de beantwoording 
ervan zal eerst worden nagegaan welke factoren in zijn algemeenheid van 
belang (lijken te) zijn voor de opkomst van nieuwe partijen. Vervolgens 
wordt bekeken of en in welke mate deze factoren relevant zijn voor de 
oprichting en het succes van het AOV, en welke overige factoren mogelijk 
een rol hebben gespeeld. De belangrijkste bevindingen zullen worden ver-
meld in de conclusie. Daarbij wordt dan tevens aandacht besteed aan het 
belang van een factor die zich theoretisch lastig laat 'vangen': het toeval, de 
incidentele gebeurtenis. 
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2. Over het ontstaan en succes van nieuwe partijen 

Alvorens in te gaan op factoren die voor de oprichting en het succes van een 
partij van belang geacht worden, dienen enkele begrippen te worden om-
schreven. Allereerst het begrip politieke partij; hieronder verstaan wij 'een 
georganiseerde groep, voorzien van een officiële benaming, die als zodanig 
kandidaten stelt voor de verkiezingen voor openbare functies'.' Wat is dan 
een nieuwe politieke partij? Voor de invulling van dit begrip is gesuggereerd 
dat gelet kan worden op nieuwe politieke strijdpunten (issues) of een nieuwe 
politieke dimensie; dat de scheidslijn tussen 'oud' en 'nieuw' getrokken 
wordt door een belangrijke historische gebeurtenis als de Tweede Wereld-
oorlog; of dat het gaat om partijen  die aan het oorspronkelijke partijstelsel 
zijn toegevoegd.' Toekenning van het predikaat nieuw op basis van een van 
deze drie criteria is problematisch, want bij uitstek willekeurig en in hoge 
mate afhankelijk van subjectieve elementen: wanneer is een issue een issue 
en nog nieuw ook, wanneer is een historische gebeurtenis belangrijk genoeg, 
wie bepaalt wat het oorspronkelijke partijstelsel is? Wij stellen voor een 
partij nieuw te noemen als de partij voor de eerste keer aan bepaalde ver-
kiezingen meedoet, aldus voor het eerst haar kerntaak - het stellen van 
kandidaten voor openbare functies - vervullend.' 
In de Engelstalige literatuur wordt veelal gesproken over de ontwikkeling  
(development)  van nieuwe partijen, oprichting en succes onder één noemer 
brengend. Er zijn redenen om deze twee zaken te (onder)scheiden: er ont-
staan geregeld nieuwe partijen,  maar slechts weinige zien hun inspanningen 
beloond met succes.' Als het onderscheidende element van een politieke 
partij het als zodanig stellen van kandidaten voor vertegenwoordigende 
functies is, dan kan succes worden opgevat als het verkozen raken van (zo-
veel mogelijk van die) kandidaten. De relevantie van het onderscheid tussen 
oprichting en succes kan worden geïllustreerd met de Kamerverkiezingen 
van 1994, waaraan dertien nieuwe partijen deelnamen; slechts twee partijen 
waren succesvol, dat wil zeggen slaagden erin Kamerzetels te bemachtigen. 

2.1 De oprichting van een politieke partij 

Bij het oprichten van een partij hoeft in Nederland slechts aan bescheiden 
formele eisen te worden voldaan. Aangezien de politieke partij als vereni-
ging wordt gezien, dient deze bij de notaris te worden opgericht. Als dit op 
correcte wijze is geschied, kunnen door de nieuwe partij zonder veel moeite 
kandidaten worden gesteld: de partijnaam moet worden geregistreerd, een 
borgsom moet worden betaald, en elke ingediende lijst moet worden onder-
steund door (op het gemeentehuis te zetten) handtekeningen van tien in-
woners van de betreffende kieskring. Heeft men deze drempels overschre-
den, dan staat geen enkele formele belemmering deelname aan verkiezingen 
meer in de weg. 
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Als het gaat om de inhoudelijke kant van de zaak, zijn de meeste onder-
zoekers het er over eens dat partijen worden opgericht als er 'iets mis' is. 
Hierbij kan het gaan om een wezenlijke, nieuwe scheidslijn die zich vertoont 
binnen de samenleving of om een minder vergaande ontwikkeling als het 
ontstaan of bestaan van een groot maatschappelijk probleem. De kans op het 
ontstaan van nieuwe partijen  zou dan het grootst zijn in grote landen die wat 
betreft taal, religie, ras of anderszins heterogeen zijn, omdat de kans op 
probemen daar groter zou zijn dan in kleine, homogene landen.' De aan-
wezigheid van een misstand is overigens mogelijk een noodzakelijke, maar 
zeker geen voldoende voorwaarde voor het ontstaan van nieuwe partijen. 
Het betreffende probleem dient te worden gepolitiseerd, dat wil zeggen: 
moet worden gedefinieerd als probleem waarop de overheid beleidsmatig 
dient te reageren.1°  Ook moet er een groep mensen zijn die van mening is 
dat een nieuwe partij een middel is om een oplossing te bereiken of dichter-
bij te brengen; deze mensen moeten bereid zijn tijd,  energie en wellicht geld 
te steken in de oprichting van een partij. 

2.2 Het succes van een nieuwe politieke partij 

Bij de verklaring van het succes van een nieuwe politieke partij kan geen 
beroep worden gedaan op een alomvattende theorie, aangezien deze niet be-
staat. Wel is er een 'shopping list of  explanatory  factors'." De zaken die 
op dit lijstje staan, laten zich ordenen in drie groepen: institutionele, extern-
politieke en intern-politieke factoren. 

institutionele factoren 

De institutionele factoren ter verklaring van het succes van nieuwe partijen 
hebben betrekking op bepaalde aspecten van het politieke bestel, zoals het 
kiesstelsel, de aard van het bestel en het belang der verkiezingen. 
In de eerste plaats is gewezen op het belang van het kiesstelsel: in een stelsel 
met evenredige vertegenwoordiging hebben nieuwe partijen een grotere kans 
op succes dan in een meerderheidsstelsel. Bij evenredige vertegenwoordiging 
is het objectief gezien makkelijker om een kandidaat verkozen te krijgen, 
terwijl voor kiezers de psychologische horde - gooi ik mijn stem weg als ik 
deze nieuwe partij steun? - eenvoudiger te nemen zal zijn. In de praktijk 
blijkt er inderdaad sprake van een grotere kans op succes voor nieuwe 
partijen bij evenredige vertegenwoordiging.  12  Onder de noemer kiesstelsel 
kan ook gekeken worden naar een eventuele opkomst- of stemplicht. Bij 
aanwezigheid van zo'n plicht is het eenvoudiger voor nieuwe partijen om 
kandidaten verkozen te krijgen. Zo zou een nieuwe partij als ROSSEM het 
bij de Belgische verkiezingen van november 1991 minder goed hebben ge-
daan bij afwezigheid van de stemplicht. 3  
In de tweede plaats wordt verwacht dat een nieuwe partij een relatief grote 
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kans op succes heeft in een gedecentraliseerd federaal stelsel. Zeker als er 
sprake is van regionale concentratie van de aanhang, zou succes op subnatio-
naal niveau de stoot kunnen geven tot de uitbouw van en publiciteit voor de 
partij. Deze niet onlogische verwachting vindt echter weinig steun in empi-
risch onderzoek)4  
Tot slot is gewezen op het soort en daarmee samenhangende belang van de 
verkiezingen. Hier is het onderscheid tussen eersterangs- en tweederangsver-
kiezingen relevant.` Als verkiezingen (volgens de kiezers) betrekking 
hebben op de 'echte' machtsvraag - die in de regel alleen op nationaal 
niveau wordt gesteld - wordt gesproken van eersterangs verkiezingen, en in 
die gevallen waarin deze vraag niet primair aan de orde is van tweederangs 
verkiezingen. Omdat kiezers 'bij verkiezingen van de tweede orde meer met 
hun hart stemmen, terwijl zij dat bij verkiezingen van eerste orde meer met 
hun hoofd doen', kunnen nieuwe partijen bij tweederangs verkiezingen 
eerder op enig succes 

extern-politieke factoren 

Extern-politieke factoren hebben betrekking op de gevestigde politieke 
partijen en het electoraat. 
Nieuwe politieke partijen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de ruimte 
die gevestigde partijen bieden. De oprichting van een partij is veelal het 
gevolg van de definiering van een maatschappelijke misstand als politiek 
probleem (in enge zin opgevat als issue, in brede zin als dimensie). De kans 
op succes zal dan ook mede afhangen van de reactie van bestaande partijen 
op het gepolitiseerde probleem. Als deze partijen hier snel en effectief op 
inspelen, wordt nieuwe partijen de kans op succes min of meer ontno-
men.'7  Hier wordt tegenin gebracht, met name in extreem-rechtse kringen, 
dat nieuwe partijen zelfs dan kans op succes hebben, omdat kiezers de voor-
keur zouden geven aan het origineel boven de kopie.` 
Het ligt voor de hand dat diverse kenmerken van het electoraat van belang 
zijn voor de succeskansen van nieuwe partijen. Zo vormen sterke banden 
tussen kiezers en bestaande partijen een aanzienlijke hindernis voor een 
nieuwe partij. In de Verenigde Staten vormt partij-identificatie nog altijd een 
van de belangrijkste factoren in de verklaring van stemgedrag; een eenmaal 
ontwikkelde identificatie is in hoge mate bestendig.` Ook is geopperd dat 
een toename in de omvang van het electoraat kan bijdragen aan het succes 
van een nieuwe partij. Zeker als de nieuwe kiezers geen band ontwikkeld 
hebben met bestaande partijen, liggen er voor nieuwe partijen kansen bij de 
instroom in het electoraat van voorheen niet-kiesgerechtigden. Een variant 
hierop is dat een inactieve groep politiek wordt geactiveerd. Voor Nederland 
kan gedacht worden aan het succes van de Boerenpartij, dat deels kan 
worden toegeschreven aan de politieke 'bewustwording' en mobilisatie van 
althans een deel der boeren.` 
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intern-politieke factoren 

Van nieuwe partijen is beweerd dat 'to a  great extent they  are not masters of  
their own destiny',  afhankelijk als zij zouden zijn van externe factoren.21  
Volgens deze redenering moet het succes van nieuwe partijen niet worden 
gezien als het slagen van die partijen, maar primair als het falen van de ge-
vestigde partijen.` Relativering van het vermogen van nieuwe partijen om 
op eigen kracht succes te behalen mag er echter niet toe leiden dat intern-
politieke factoren, zaken die binnen de nieuwe partij aan- of afwezig zijn, 
buiten beschouwing blijven. Externe factoren bieden wellicht kansen, maar 
het benutten ervan lijkt mede afhankelijk van interne omstandigheden. Ook 
een perfecte voorzet moet nog worden ingekopt. 
Een eerste interne factor is het leiderschap. Heeft de nieuwe partij de 
beschikking over een inspirerende, charismatische en bekende leider, dan 
volgt aandacht van de media. Kiezers raken op de hoogte van de partij en 
kunnen zo sympathie voor die partij ontwikkelen.23  Bij goed leiderschap 
dient niet uitsluitend aan een individu - bijvoorbeeld de lijsttrekker - te 
worden gedacht, maar gaat het tevens om bet vereiste van een eensgezinde, 
coherente partijleiding. 
Een tweede mogelijk relevante interne factor heeft te maken met de organi-
satie van de nieuwe partij, of van aan die partij verwante groepen. Is er 
organisatorische ondersteuning van een eigen, nieuw of reeds bestaand 
netwerk? Zo is ten aanzien van een eventuele vrouwenpartij de verwachting 
uitgesproken dat succes alleen dan mogelijk is als de bestaande vrouwenor-
ganisaties het initiatief steunen, al is het maar om de reeds georganiseerde 
vrouwen op te laten roepen de vrouwenpartij te steunen 25  Onderzoek rela-
tiveert overigens het belang van deze factor. Veel nieuwe partijen boeken 
(initieel) succes zonder noemenswaardige organisatie of organisatorische 
ondersteuning - zaken die meer van belang lijken voor de voortzetting of 
consolidatie van succes.26  
Sommige auteurs wijzen op het belang van de (electorale) doelgroep van een 
partij. Von Beyme heeft gesteld dat de doelgroep te groot noch te klein mag 
zijn; een te grote doelgroep doet de partij tussen de wal en het schip belan-
den, terwijl een te kleine het haast per definitie lastig maakt groot succes te 
behalen  .27  Voor Nederland is bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1989 
enigszins tegen de verwachting in geconstateerd dat de electoraal meest 
succesvolle randpartijen (dat wil zeggen: partijen die aan verkiezingen 
meedoen maar geen zetel veroveren) geen duidelijke doelgroep hadden ge-
formuleerd.28  De relevantie van de doelgroep is voor het succes van 
nieuwe partijen  dus vooralsnog niet evident. 
De vierde en laatste interne factor die kan bijdragen aan het succes van 
nieuwe partijen zijn de hulpbronnen van de partij .29  Hierbij gaat liet boven-
al om leden, geld en publiciteit. Het belang van deze hulpbronnen laat zich 
moeilijk nauwkeurig vaststellen, deels omdat de omvang ervan samenhangt 
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met enkele van de reeds genoemde factoren (leiderschap, organisatie).' Uit 
onderzoek is gebleken dat er een positief verband bestond tussen door par-
tijen opgegeven ledentallen en aantallen behaalde stemmen; in 1989 was dit 
verband overigens sterker dan in 1994. Tussen de grootte van de campagne-
fondsen (zoals opgegeven door de betrokken partijen) en het stemmental 
bleek een zeer zwak positief verband te bestaan. Voorzover de gegevens een 
conclusie toelaten, gold dit ook voor de verkregen publiciteit en het aantal 
behaalde stemmen.` 

3. Het AOV 

Het AOV werd op 1 december 1993 officieel opgericht. Het Verbond be-
haalde bij de raadsverkiezingen van maart 1994 met 13,6 % van de stemmen 
vijf zetels in de gemeenteraad van Eindhoven, en maakte in mei met zes 
vertegenwoordigers zijn intrede in de Tweede Kamer. De vraag is wat de 
genoemde factoren kunnen bijdragen aan de verklaring van de oprichting en 
het snelle succes van het AOV. 

3.1 Het ontstaan van het AOV 

De formele eisen die in Nederland aan de oprichting van een partij worden 
gesteld, zijn bescheiden genoemd. Toch had het AOV moeite om aan die 
eisen te voldoen: de financiering leverde problemen op. In feite werd de 
oprichting mogelijk gemaakt door F.J. Philips, voormalig eigenaar van het 
gelijknamige bedrijf. De oprichter van de partij M.C. Batenburg, die als 
personeelschef en trainingsmanager van een opleidingsinstituut werkzaam 
was geweest bij Philips, had diverse personen (onder anderen Heineken, 
Heijn, Brenninkmeijer) benaderd met het verzoek om steun voor de door 
hem op te richten partij •32  Philips was echter de eerste die bereid bleek 
hulp te verlenen. Hij deelde Batenburgs afkeer van de gevestigde politieke 
partijen en diens mening dat er behoefte bestond aan een ouderenpartij . 
Hij schonk Batenburg en de zijnen duizend gulden om de eerste kosten te 
dekken. Met dit geld kon de partij officieel worden opgericht. Toen Philips 
er eenmaal van overtuigd was dat de plannen serieus waren, gaf hij de partij 
nog eens zo'n vijfduizend gulden als startkapitaal. 
Aan de inhoudelijke voorwaarde voor de oprichting van een partij was meer 
dan voldaan. Er was duidelijk 'iets mis': er was sprake van een maatschap-
pelijk probleem met betrekking tot ouderen en ouderenbeleid. De in 1992 
geformuleerde voorspelling van de socioloog De Vries, dat ouderen en 
bejaarden inzet van politieke strijd zouden worden, werd bewaarheid. Een 
schets van de ouderenproblematiek maakt aannemelijk waarom dit het geval 
was. 
In de eerste plaats is er de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Het 
aantal ouderen neemt sinds het begin van de eeuw toe, maar het tempo van 
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die toename zal de komende decennia hoger liggen dan de afgelopen dertig 
jaar. Dit gaat samen met een proces van ontgroening, het afnemen van het 
aandeel van jongeren in de bevolking. De veroudering van de bevolking is 
aldus onafwendbaar. Volgens de Wetenschappelijk Raad voor het Regerings-
beleid (WRR) heeft deze veroudering in het bijzonder effecten op drie 
terreinen: de vergrijzing van de beroepsbevolking, de financiële oudedags-
voorziening, en de zorgsector. 
De afgelopen jaren is het aantal 55-plussers dat niet (meer) werkt, fors 
toegenomen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau daalde de arbeids-
participatie van mannen van 55 tot 64 jaar van 81% naar 46%.36  In de 
jaren zeventig en tachtig ontstond door de toetreding van grote groepen 
jongeren en vrouwen een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt, terwijl te-
gelijkertijd van diverse regelingen gebruik gemaakt kon worden om oudere 
werknemers te laten afvloeien. De kosten van uitkeringen en pensioenen aan 
niet-werkenden van 50 tot 64 jaar waren in 1990 opgelopen tot 26 miljard 
gulden, omgerekend 7% van het netto nationaal inkomen.  37  Zorgen over 
deze kosten stimuleerden het denken over maatregelen die de deelname van 
ouderen aan het arbeidsproces bevorderen. De WRR merkte in 1992 in een 
advies aan de regering op dat ouderen in de toekomst langer moeten gaan 
werken; een advies waarop de regering instemmend reageerde .3' Recente-
lijk zijn diverse plannen ontwikkeld om de participatie van ouderen in de 
beroepsbevolking te doen stijgen; het zal ouderen moeilijker worden ge-
maakt om 'voortijdig' te stoppen met werken en ouderen zullen waarschijn-
lijk langer moeten werken dan tegenwoordig om gelijke pensioenrechten op 
te bouwen. 
De betaalbaarheid van oudedagsvoorzieningen is de laatste jaren nadrukkelijk 
onderwerp van discussie geworden. Los van dit voortdurende - en vanuit het 
perspectief van de ouderen niet altijd even geruststellende - debat valt 
moeilijk vol te houden dat de afgelopen periode de uitkeringen zoals de 
AOW zogenaamd welvaartsvast zijn geweest. De ontwikkeling van de uitke-
ringen is achtergebleven bij de lonen. De koopkracht van de AOW is vol-
gens de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid sinds 1980 met 12% ge-
daald.39  Als gevolg van het niet volledig compenseren van prijsstijgingen 
is de AOW in de eerste helft van de jaren negentig substantieel achter-
gebleven bij de loonontwikkeling.` Hierin zal naar verwachting de komen-
de jaren geen verandering komen. Een belangrijke groep ouderen - ongeveer 
een kwart miljoen mensen - heeft niet of nauwelijks aanvullend pensioen en 
niet of nauwelijks eigen vermogen, en is dus vrijwel uitsluitend op de AOW 
als inkomstenbron aangewezen.` 
Hierdoor, en wellicht mede als gevolg van het feit dat 'de AOW' hecht ge-
worteld is in de Nederlandse samenleving, ontstond grote beroering toen het 
CDA eind januari 1994 bekend maakte dat men alle uitkeringen - inclusief 
de AOW - de komende regeerperiode wilde bevriezen. 'Onder druk van de 
publiciteit en van de partijtop doet Elco  Brinkman  op nogal geëmotioneerde 
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wijze de toezegging dat het CDA 450 miljoen gulden extra zal uittrekken 
voor de koopkrachtbeschenning van de bejaarden. Maar het onderwerp zal 
niet meer van de publieke agenda verdwijnen,' aldus de journalist Metze.42  
Het CDA krijgt het zwaar te verduren: de achterban mort, en in de persoon 
van partijvoorzitter W. van Velzen moet Barbertje begin maart hangen. Het 
rumoer rondom de AOW domineerde de al geruime tijd eerder geplande 
actiedag tegen de bezuinigingen op het ouderenbeleid van 13 april 1994 in 
het PSV-stadion - de Tweede-Kamerverkiezingen staan dan voor de deur. 
Onder de slogan 'Handen af van de AOW' kwamen duizenden ouderen bij-
een om hun onvrede en boosheid te tonen. Zo was in ruim een half jaar tijd 
voor de tweede maal sprake van een massaal protest van ouderen, nadat in 
september 1993 duizenden ouderen in Utrecht protesteerden tegen bezuini-
gingen op de verzorgingshuizen (zie hieronder). 
De zorgsector is liet derde terrein waar de gevolgen van de vergrijzing 
aanzienlijk zijn. Voor 1990 kon een kleine helft (45%) van alle zorguitgaven 
worden toegerekend aan 'gebruik' door 65-plussers.` Nederland heeft het 
hoogste percentage in bejaardenoorden en verpleeghuizen opgenomen 
ouderen van West-Buropa.' Dit kost de overheid veel geld, terwijl daarbij 
de opvatting veld wint dat opname ouderen isoleert, passief en minder 
gelukkig maakt. Ondanks het bestaande en in de toekomst nog ernstiger 
dreigende gebrek aan opnamecapaciteit en de kwetsbaarheid van de bewo-
ners in de tehuizen - tehuisbewoners hebben vergeleken met leeftijdsgenoten 
die elders wonen een relatief laag inkomen45  - is de zorgsector de laatste 
jaren getroffen door vele bezuinigingen. Een greep uit de (voorgestelde) 
maatregelen. Honderden organisaties op het gebied van welzijn en volksge-
zondheid ontvingen in juni 1991 een schrijven van minister H. d'Ancona van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), waarin werd aangekondigd 
dat de subsidie met ingang van 1 januari 1992 drastisch zou worden beperkt 
of zelfs geheel ingetrokken. Tal van organisaties actief met ouderen en 
ouderenbeleid, zoals de Stichting Opleidingen Bejaardenwerk, de ouderen-
bonden ANBO, PCOB en UnieKBO plus het overkoepelend orgaan COSBO 
en de verzorgingstehuizen, werden getroffen. Na protest en onderhandeling 
werd hier en daar de pijn weliswaar verlicht, maar nergens helemaal 
weggenomen. Staatssecretaris E. Heerma van Volkshuisvesting kondigde in 
1992 aan dat zelfstandig wonende 'ouderen-met-indicatie' geen huursubsidie 
meer zouden ontvangen. Ook werd het idee geopperd een vermogenstoets 
voor verpleeghuisbewoners en mensen die langdurig afhankelijk zijn van 
zorg in te voeren, een idee dat de basis onder de AWBZ wezenlijk zou 
aantasten. In 1993 werden wederom bezuinigingen aangekondigd door 
WVC, onder meer voor de ouderenbonden en bejaardenoorden. In septem-
ber kondigde minister d'Ancona aan dat de bejaardenoorden oude stijl 
binnen vijf tot tien jaar verdwenen zouden moeten zijn, hetgeen grote onrust 
bij ouderen wekte: velen vreesden uit hun vertrouwde huis gezet te worden. 
Bovendien zou in 1994 voor in totaal 127 miljoen gulden op de verzor- 
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gingstehuizen bezuinigd moeten worden - een bezuiniging die volgens 
waarnemers eigenlijk ruim het dubbele zou gaan bedragen .4' Eind septem-
ber werd in reactie op de plannen een actieweek gehouden onder het motto 
'Handen af van het verzorgingshuis'. In het hele land werden protestmani-
festaties georganiseerd. Het was overigens tijdens één van deze manifestaties 
dat Batenburg voor het eerst publiekelijk de wens uitsprak een ouderenpartij 
op te willen richten  .47  De actieweek werd op 29 september afgesloten in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Hierbij waren zeven- a achtduizend ouderen aanwezig 
en hiermee was het de grootste demonstratie van ouderen die ooit in Neder-
land plaatsvond  .48  Minister d'Ancona trok uiteindelijk mede op instigatie 
van PvdA-leider W. Kok haar plannen in,49  waarop door het kabinet de 
adviescommissie Modernisering Ouderenzorg (conimissie-Welschen) in het 
leven werd geroepen. Deze commissie zou constateren dat de voorgenomen 
bezuinigingen niet uitvoerbaar waren. 
Op basis van deze (en andere, hier niet genoemde) ontwikkelingen en voor-
vallen moet geconcludeerd worden dat er heel wat mis was met betrekking 
tot ouderen en ouderenbeleid ten aanzien van wezenlijke zaken als arbeid, 
inkomen, huisvesting en zorg. 

Niet alleen 'objectief waren er problemen, maar dit werd ook zo gezien en 
beleefd. Zo werd in het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) van 1994 meer 
dan bij eerdere gelegenheden de ouderenproblematiek genoemd als een der 
belangrijkste nationale problemen; het noemen van dit probleem vertoonde 
een positief verband met leeftijd. Tegelijkertijd bestond scepsis met betrek-
king tot de voornemens van de gevestigde partijen ten aanzien van het te 
voeren ouderenbeleid. In de woorden van een oudere die aanwezig was bij 
de manifestatie in het PSV-stadion:  'Brinkman  heeft het stom gebracht, maar 
wat hij met de AOW wil wijkt niet zoveel af van de standpunten van een 
hoop andere politieke partijen. Wij ouderen hoeven niet alleen  Brinkman  te 
wantrouwen.` Dat er, positiever geformuleerd, gezien de bestaande pro-
blematiek kansen lagen voor ouderenpartijen kan worden afgeleid uit het 
NKO. Voor een aantal problemen is gevraagd welke partij of partijen de 
beste ideeën hebben over de oplossing van het genoemde probleem. Een 
relatief grote groep (ruim 20%) verwijst waar het gaat om het waarborgen 
van een goede oudedagsvoorziening niet naar de gevestigde politieke par-
tijen, maar naar (één der) ouderenpartijen.51  Kortom, het probleem was 
aanwezig, werd als probleem ervaren, werd door velen niet toevertrouwd 
aan de gevestigde partijen, en was door die partijen, het kabinetsbeleid en de 
acties van de ouderenbonden krachtig op de politieke agenda geplaatst - een 
bijzonder vruchtbare bodem voor het AOV. 
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3.2 Het succes van het AOV 

Voor het inzicht in het succes van het AOV en voor de ordening van het be-
toog zal het geïntroduceerde onderscheid in institutionele, extern-politieke en 
intern-politieke verklarende factoren worden gehanteerd. 

institutionele factoren 

Nederland heeft als kiesstelsel een stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
zonder drempel. Dat leidt tot een bijna zuivere vertegenwoordiging van kie-
zers in de Kamer en biedt dus kansen op succes voor nieuwe partijen. Ne-
derland kent daarentegen geen opkomst- of stemplicht meer, die waarschijn-
lijk eveneens in het voordeel van nieuwe partijen zou werken.52  
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat en in een decentraal stelsel 
zouden nieuwe partijen  een relatief grote kans op succes hebben. Dit lijkt 
voor het AOV van belang: het eerste succes werd geboekt bij raadsverkie-
zingen. Op diverse manieren droeg dit bij aan het landelijke succes. Aller-
eerst was het de kleinschaligheid van raadsverkiezingen die een 'experiment' 
zonder al te veel mensen en middelen mogelijk maakte. Toen het positieve 
resultaat geboekt was, kwam er steun en publiciteit, waardoor het makkelij-
ker werd de sprong naar het landelijke niveau te maken. Voor het AOV zijn 
hier twee extra zaken van belang. Philips raakte door hei succes in de 
lichtstad overtuigd van de levensvatbaarheid van de partij en zette deze 
overtuiging om in concrete steun: hij schoot de borgsom van 25.000 gulden, 
vereist voor deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen, voor.` Binnen 
het AOV zèlf werden de raadsverkiezingen nadrukkelijk als proef gezien: 
men had vooraf afgesproken dat men ten minste vijf zetels in Eindhoven zou 
moeten behalen alvorens door te zetten naar het landelijke niveau. De 
verkiezingen leverden het AOV exact vijf zetels op. 
Of het belang van de verkiezingen relevant is voor inzicht in het succes van 
het AOV, is niet duidelijk. De opeenvolgende resultaten van het AOV zijn 
niet in strijd met de verwachtingen die kunnen worden afgeleid uit het 
onderscheid tussen eersterangs en tweederangs verkiezingen. Zo deed het 
AOV het in Eindhoven iets beter bij de raadsverkiezingen dan bij de Kamer-
verkiezingen (13,6% respectievelijk 12,4%) en was de score over het hele 
land bij  de Statenverkiezingen een fractie hoger dan bij de Kamerverkiezin-
gen (5,2% respectievelijk 4,5%)•55  Tegelijkertijd zijn de verschillen in 
resultaat zo gering, dat vergaande conclusies onverantwoord zijn. 

extern-politieke factoren 

Niet alleen bij het ontstaan maar ook bij het succes van een nieuwe politieke 
partij is de ruimte die gevestigde partijen bieden potentieel van belang. 
Pogen zij de politieke nieuwkomer de wind uit de zeilen te nemen of niet? In 
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het geval van het AOV is het om praktische en principiele redenen lastig om 
uit te maken wat de waarde is van deze verklarende factor. Zo werden 
enkele voorgestelde bezuinigingen - denk aan de interventie van Kok op het 
beleidsterrein van d'Ancona - weliswaar teruggedraaid, maar dit was veeleer 
een reactie op het protest van ouderen en ouderenbonden dan een poging het 
AOV dwars te zitten. In eerste instantie, na het geslaagde electorale op-
treden bij de raadsverkiezingen, namen de gevestigde partijen het AOV 
trouwens nauwelijks serieus.` Als de gevestigde partijen al van invloed 
zijn geweest op het succes van het AOV, dan hebben zij eerder de wind aan-
gewakkerd dan uit de zeilen genomen. De hoogst ongelukkige presentatie 
van het CDA-programma en de door de enorme snelheid wellicht minder ge-
loofwaardige manier waarop vervolgens gepoogd werd de 'schade' onder 
ouderen te herstellen, vormen slechts een enkel voorbeeld. Het CDA stond 
niet alleen: de VVD beloofde vlak na de aangekondigde bezuinigingen op de 
bejaardenoorden 500 miljoen extra voor de ouderen. Zo probeerden de drie 
grote partijen voor de Kamerverkiezingen op de een of andere manier in te 
spelen op de op de agenda geplaatste ouderenproblematiek. Maar de vraag 
of en in welke mate het motief hiervoor het (gevreesde?) succes van het 
AOV was, is daarmee niet bevredigend beantwoord - partijen geven zelden 
openlijk aan dat deze of gene actie of standpuntbepaling tot doel heeft een 
andere partij dwars te zitten.57  In ieder geval staat vast dat het AOV electo-
raal succes behaalde: als de gevestigde partijen van zins waren het AOV de 
wind uit de zeilen te nemen, zijn zij daar niet in geslaagd. Het valt niet uit 
te sluiten dat het AOV een beter resultaat zou hebben geboekt als de geves-
tigde partijen niets hadden gedaan, maar het empirische bewijs  daarvoor valt 
(principieel) niet te leveren. 
Wat de kenmerken van het electoraat betreft, dient eerst gekeken te worden 
naar de banden tussen kiezers en partijen. Er zijn inderdaad aanwijzingen 
dat die banden verzwakken, waarmee de kans op succes voor een nieuwe 
partij wordt vergroot. Zo bleek in 1994 een kwart der kiezers zich tot geen 
enkele partij aangetrokken te voelen; aangetrokken voelde zich 40%; 15% 
beschouwde zich aanhanger en bijna 20% zag zich als overtuigd aanhanger 
van een partij. Dit beeld is vergelijkbaar met dat voor eerdere jaren, maar 
het aantal overtuigde aanhangers lijkt af te nemen.58  Tegen het gebruik van 
begrippen als 'aanhanger van een partij' wordt echter in Nederland wel 
bezwaar gemaakt. Het geïmporteerde concept van partij-identificatie zou hier 
niet werken, omdat kiezers zich niet zozeer met een partij maar met een 
sociale groep of 'zuil' identificeren - al bezit die zuil overigens wel een 
'eigen' partij.` Het proces van ontzuiling dat zich langzaam maar zeker 
voortzet, zou deze band aantasten en dus de kans op succes voor een nieuwe 
partij als het AOV doen toenemen - zeker indien ontzuiling zich ook onder 
ouderen zou voordoen.6°  Hoewel ouderen meer dan jongeren verzuild stem-
men, blijkt een deel der oudere kiezers zich inderdaad aan het verzuilde 
patroon te onttrekken. Juist onder seculiere arbeiders en katholieken was dit 
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het geval. En van de niet-verzuild stemmende katholieken zowel als van de 
niet-kerkse arbeidersklasse gaf ongeveer één op de drie kiezers de stem aan 
één der ouderenpartijen. De katholieken en de niet-kerkse arbeidersklasse 
behoorden traditioneel tot de natuurlijke achterban van CDA respectievelijk 
PvdA, partijen die het bij de Kamerverkiezingen van 1994 slecht deden. 
Deze gegevens maken het aannemelijk dat de ouderenpartijen geprofiteerd 
hebben van de ontzuiling van de (oudere) kiezers, die tot de traditionele 
achterban van het CDA en van de PvdA behoorden.` 
Van een substantiële toename van de omvang van het electoraat was in 1994 
geen sprake. De toename van het aandeel oudere kiezers binnen het electo-
raat kan het AOV wel in de kaart hebben gespeeld, juist nu die oudere 
kiezers hun partijtrouw lieten voor wat het was en zich ongekend heftig 
roerden. 'Het zijn de ouderen, gewoonlijk de meest trouwe categorie 
kiezers, die op drift zijn geraakt.` Als variant op deze factor is in het 
voorafgaande het (politieke) ontwaken van een sociale groep genoemd, waar-
bij voor het AOV vooral aan ouderen gedacht moet worden. Zo'n ontwaakte 
groep kan aan het succes van een nieuwe partij ten grondslag liggen. 
Hiervoor is weinig bewijs te vinden. Zo heeft onderzoek aangetoond dat er 
onder ouderen geen sprake is van een duidelijk groepsbewustzijn, wat met 
de heterogeniteit van de groep kan samenhangen.  63  De gedeelde hoge leef-
tijd alleen is onvoldoende basis voor het gevoel een groep te zijn. Bij de 
verklaring van het succes van het AOV kan dus geen beroep worden gedaan 
op de groei in omvang van het electoraat of de bewustwording van een deel 
van dit electoraat; wel is het oudere deel van het electoraat enigszins 'op 
drift' geraakt. 
Bij de kenmerken van het electoraat maken we ten slotte nog melding van 
een verschijnsel verwant aan tactisch of strategisch stemgedrag. Los van de 
genoemde mogelijke overwegingen van kiezers - niet het oog op het kiesstel-
sel: verspil ik mijn stem?; met het oog op het belang van de verkiezingen: 
gaat het hier om de macht of niet? - kan liet oordeel dat men heeft over 
kleine versus grote partijen van belang zijn. Bijna elke nieuwe partij begint 
klein, en als onder de kiezers de mening leeft dat kleine partijen geen taak 
hebben, dan wordt het voor een nieuwe partij lastig om succes te behalen. 
Op basis van het NKO van 1994 kan worden geconstateerd dat een deel van 
het electoraat wel degelijk een politieke rol ziet weggelegd voor kleine 
partijen: ongeveer de helft der ondervraagden is het oneens niet de stelling 
dat alleen grote partijen werkelijk iets kunnen betekenen in de politiek, en 
slechts één op de vijf kiezers betuigt instemming met de stelling dat mensen 
die op kleine partijen stemmen, hun stem verspillen.  De vrees dat een 
stem voor een kleine partij een verloren stem is, blijkt dus slechts bij een 
minderheid aanwezig en derhalve het succes van een nieuwe partij niet in de 
weg te staan. Zowel stemmen vanuit het hart als stemmen vanuit het hoofd 
kan zo een bijdrage leveren aan het succes van een nieuwe partij als het 
AOV. 

138 



intern-politieke factoren 

Het is niet eenvoudig na te gaan of het leiderschap effect heeft gehad op het 
succes van het AOV, mede omdat het idee van dit 'leiderschap' op theore- 
tisch niveau onvoldoende is gespecificeerd. Wanneer is een politiek leider 
charismatisch, inspirerend of bekend? Van de leiders van het AOV - in den 
beginne: Batenburg en mevr. H.M. Nijpels-Hezemans - kan in ieder geval 
moeilijk worden beweerd dat zij nationale bekendheden waren. Wel genoot 
Nijpels enige bekendheid in Eindhoven, waar zij raadslid voor de VVD was 
geweest voordat zij die partij verliet na een aantal conflicten. Na de oprich-
ting van het AOV werden beiden meer bekender. Met name Nijpels kreeg 
als lijsttrekker aandacht, vanwege haar relatief jonge leeftijd en haar familie-
band met E.H.T.M. Nijpels, haar zwager, die in de jaren tachtig politiek 
leider van de VVD en minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu was geweest. Of de leiders van het AOV charismatisch en inspire-
rend waren, valt moeilijk na te gaan, alleen al vanwege de gecompliceerd-
heid van beide begrippen.` Zeker is dat zij, en dan met name Batenburg, 
in staat waren in zeer korte tijd mensen enthousiast te maken voor het AOV. 
Of dit aan charisma of aan andere kwaliteiten moet worden toegeschreven, is 
hierbij van ondergeschikt belang. Derhalve kan met enig recht worden 
beweerd dat de combinatie Batenburg-Nijpels toch over enkele eigenschap-
pen beschikte die het succes van het AOV in de hand hebben gewerkt. 
Los van individuele personen gaat het bij het leiderschap om zaken als 
coherentie en eensgezindheid van de partijleiding als geheel. Laat de ge-
schiedenis het beeld niet vertroebelen: in de beginperiode van het AOV 
bestond een dergelijke eensgezindheid. De direct betrokkenen van het eerste 
uur werkten eendrachtig samen om het AOV van de grond te krijgen en te 
laten slagen. 67  

Wat is het belang geweest van de Organisatie of organisatorische ondersteu-
ning? Op basis van de literatuur kon worden vermoed, dat nieuwe partijen 
het goed zouden kunnen doen zonder noemenswaardige organisatie. Het 
AOV kan worden toegevoegd aan de lijst van partijen waarvoor dit vermoe-
den correct is. In feite kwam het AOV pas na de Kamerverkiezingen toe aan 
het opzetten van een partijorganisatie. In het prille begin was er geen 
formele organisatie. Mensen werden op straat aangesproken om mee te doen 
en persoonlijke netwerken werden ingeschakeld om menskracht en andere 
middelen te verzamelen. Dat enkele betrokkenen van het eerste uur enige 
organisatorische ervaring hadden,68  maakte het mogelijk dat deze werkwij-
ze effectief was. De snelle opeenvolging van oprichting (december 1993), 
deelname aan raadsverkiezingen (maart 1994) en aan Kamerverkiezingen 
(mei 1994) en het onverwacht grote succes, stonden de opbouw van een 
partijorganisatie in de weg. Na de Kamerverkiezingen gaf het AOV hieraan 
prioriteit; men besloot om die reden niet aan de Europese verkiezingen van 
juni 1994 mee te doen. Het succes van het AOV kan al met al niet aan de 

139 



(eigen) organisatie worden toegeschreven. 
Ook organisatorische ondersteuning van bijvoorbeeld de ouderenbonden, is 
onbruikbaar in de verklaring van het succes: die ondersteuning was er niet. 
De ouderenbonden bleken niet enthousiast over het initiatief, vanuit de 
opvatting dat politieke partijen  niet moesten opkomen voor een deel- maar 
voor het algemeen belang. Het ontstaan en het succes van het AOV konden 
door de ouderenbonden ook worden opgevat als een soort motie van afkeu-
ring aan hun adres, te meer daar zulks vanuit de partij werd gesuggereerd. 
Een derde reden waarom de organisatorische ondersteuning uitbleef heeft te 
maken met het idee dat belangengroepen hun tijd en energie liever aan grote 
gevestigde dan aan kleine nieuwe partijen besteden.` In de formulering van 
een woordvoerder van de Algemene Nederlandse Ouderenbond (ANBO): 
'Wij willen integratie van ouderen in de samenleving en richten ons op grote 
partijen. Een splinterpartij in de Tweede Kamer leidt alleen maar tot 
versnippering. '70  
Hiervoor zijn al enkele kenmerken van het electoraat aan de orde geweest; 
bij de doelgroep van een partij gaat het om dat deel van het electoraat waar 
een partij zich op wenst te richten. Voor het AOV ligt de doelgroep voor de 
hand: de ouderen. De zaak zat echter iets ingewikkelder in elkaar. Baten-
burg wilde nadrukkelijk dat het AOV zich niet uitsluitend op ouderen zou 
richten - voor je het weet heb je dan te maken met een gewone politieke 
partij, en dat wilde hij voorkomen. Batenburg verafschuwde politiek en poli-
tieke partijen en had zijn geesteskind bewust geen 'partij' genoemd. Voor de 
oprichter was het woordje 'Algemeen' van belang, het ging om een 'partij' 
voor iedereen. Liever dan AOV zou hij zijn initiatief de naam AOJV hebben 
gegeven: Algemeen Ouderen en Jongeren Verbond, maar de naam AOV was 
toen al bekend geworden.71  Ondanks dit alles ligt het voor de hand dat de 
ouderen de doelgroep van het AOV vormden. In de concept-statuten was 
opgenomen dat de vereniging zich in het bijzonder ten doel stelde 'de 
behartiging van de belangen van ouderen in de leeftijd van vijftig jaar en 
ouder'; in de definitieve versie heet het dat het AOV zijn doel toespitst 'op 
het welzijn van alle mensen in de overtuiging dat daardoor aan de ouderen 
van nu en van de toekomst de beste bescherming op materieel en immate-
rieel gebied wordt geboden' - de gerichtheid op alle mensen terwille van de 
bescherming van de ouderen. In de verkiezingsprogramma's wordt relatief 
veel aandacht aan de ouderenproblematiek besteed, en volgens Nijpels richt 
het AOV zich op 'alles in betrekking met ouderen'.` Volgens Batenburg 
mocht het dan niet zo zijn, maar het AOV had de ouderen duidelijk als 
doelgroep voor ogen. En deze gerichtheid heeft naar het schijnt vrucht 
gedragen: uit gegevens van het NKO en van het bureau Inter/View blijkt dat 
het bovenal ouderen zijn geweest die het AOV aan zijn succes hebben 
geholpen. 'Uiteraard hebben deze [ouderen]partijen liet vooral goed gedaan 
onder oudere kiezers: ruim 80% van de AOV-kiezers is de vijftig gepas-
seerd... Het vermogen om kiezers uit alle windstreken aan te trekken en de 
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zeer eenzijdige leeftijdsopbouw maken AOV en Unie 55+ een soort D66 
voor oudere kiezers. '73 
Tot slot wordt met betrekking tot de interne factoren gekeken naar het be-
lang van hulpbronnen als geld, leden en publiciteit. Wat het eerste betreft: 
het AOV zat permanent krap bij kas en heeft het succes zeker niet 'ge-
kocht'. Het belang van het ledental kan moeilijk nauwkeurig worden aan-
gegeven door het ontbreken van betrouwbare cijfers.74  Volgens Nijpels had 
de partij vlak voor de Kamerverkiezingen meer dan vijfhonderd leden.` 
Hiermee lag het ledental onder dat van enkele andere nieuwe partijen die 
zOnder succes een zetel trachten te bemachtigen.` Het succes van het AOV 
kan dus moeilijk verklaard worden met een verwijzing naar het ledental. En 
de publiciteit? Onderzoek naar de berichtgeving in drie landelijke dagbladen 
wijst uit, dat elf berichten over het AOV verschenen. Maar er verschenen 59 
(merendeels negatieve) berichten over de CP'86, 23 over de SP, negen over 
de Groenen en twee over de Unie 55+. De CP'86 behaalde net als De 
Groenen geen zetel, de Unie 55+ haalde één zetel, de SP twee en het AOV 
zes. Zo op het oog is er geen rechtlijnig positief verband tussen de hoeveel-
heid publiciteit voor en de mate van succes van een partij .7" Een specifiek 
voor het AOV relevante hulpbron mag niet onvermeld blijven: Philips. Hij 
zorgde zoals gezegd voor de broodnodige financiën. Belangrijk is ook dat 
Frits Philips een begrip is in Eindhoven. Philips bezorgde het AOV een 
vliegende start door in te stemmen met de koppeling van zijn naam aan het 
AOV. Batenburg had zich dit terdege gerealiseerd en expliciet toestemming 
gevraagd de naam van Philips te mogen gebruiken: 'Daar heb ik een enorme 
opsteker mee gehad. Philips heeft in Eindhoven een geweldige naam, vooral 
bij de gewone mensen.` 

Voor het begrip van het succes van het AOV moeten nog twee factoren ge-
noemd worden, die niet direct voortvloeien uit of passen bij de suggesties 
die te vinden zijn in de literatuur. De eerste heeft te maken met de partij-
naam. De naam Algemeen Ouderen Verbond lijkt op Algemene Ouderen 
Bond. Deze gelijkenis kon tot misverstanden en tot extra steun voor het 
AOV leiden. Dit was de partijtop  bekend: Nijpels erkende dat het ledenbe-
stand van het AOV in het begin voor een deel uit oude mensen bestond die 
soms dachten dat ze lid van een ouderenbond waren geworden.8°  De oude-
renbonden zelf merkten na de Kamerverkiezingen dat sommige van hun 
leden op het AOV hadden gestemd in de veronderstelling een stem uit te 
brengen op de voorzitter van de eigen ouderenbond.8' De gelijkenis van de 
naam AOV met AOW is evident, maar of deze gelijkenis het AOV electo-
raal voordeel heeft gebracht is niet vast te stellen. 
Ten tweede zijn er mogelijke opkomst-effecten. De hoogte van de opkomst 
kan, bijvoorbeeld door de uiteenlopende mate van partijtrouw bij onderschei-
den partij-achterbannen, van invloed zijn op de door partijen behaalde 
resultaten. De Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1994 kenden met 78,3% 
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de laagste opkomst bij parlementsverkiezingen sinds de afschaffing van de 
opkomstplicht. En: 'De ouderenpartijen hebben geprofiteerd van het feit dat 
oudere kiezers trouwer naar de stembus gaan dan jongere kiezers.'83  De 
hogere opkomst onder ouderen hangt enerzijds samen met het onder deze 
groep relatief sterk levende idee dat stemmen een (morele) plicht is en kan 
anderzijds mede het gevolg zijn van het simpele feit dat vrij veel stemloka-
len in bejaardentehuizen gehuisvest zijn, wat het voor de aldaar wonende 
ouderen in elk geval wel heel eenvoudig maakt hun stem uit te brengen. 

4. Slotopmerkingen 

In de verklaring van de oprichting en liet succes van het AOV zijn de ex-
tern-politieke factoren van het grootste belang. Hierbij gaat het in het 
bijzonder om het bestaan en de politisering van de ouderenproblematiek, 
gecombineerd met het minder handige optreden van de gevestigde politieke 
partijen in dezen. Het AOV werd opgericht als reactie op aangekondigde 
bezuinigingen van PvdA-minister d'Ancona van WVC: haar in de zomer van 
1993 aangekondigde bezuinigingsplan riep verzet op. Het leidde tot onder 
meer een protestbijeenkomst op het provinciehuis in Den Bosch waar Ba-
tenburg in zijn hoedanigheid van actief lid van belangenorganisaties voor 
ouderen aanwezig was, en bracht hem op het idee een politieke partij voor 
ouderen op te richten. Een prima start bij de raadsverkiezingen en het 
wispelturige en weinig vertrouwen wekkende optreden van 'de' gevestigde 
politiek gaven Batenburg en de zijnen vervolgens vleugels. 
De externe factoren zorgden voor een bijzonder gunstige uitgangspositie 
voor het AOV, maar voor het benutten van de geboden kansen moet toch 
ook gekeken worden naar intern-politieke factoren. Denk aan Philips, die 
niet alleen enkele financiële obstakels uit de weg ruimde, maar in liet prille 
begin zijn goede naam leende aan het initiatief van Batenburg. Batenburg en 
enkele andere AOV-ers van het eerste uur slaagden er tevens in om hun 
persoonlijke netwerken (inclusief families) te activeren. 
En toch laat het ontstaan en succes van het AOV zich niet goed beschrijven 
als men, naast de institutionele en in- en extern-politieke factoren, geen oog 
heeft voor een in de literatuur min of meer verwaarloosde factor: het toeval. 
Deze factor - het is al gezegd: de eenmalige gebeurtenis is per definitie 
uitennate lastig op te nemen in een coherente theorie over de ontwikkeling 
van nieuwe politieke partijen - speelde in het geval van het AOV een 
aanwijsbaar grote rol. Enkele voorbeelden: 
- In september 1993 ontmoette J. van Gijzel, verslaggever voor het 

Eindhovens Dagblad, bij de protestbijeenkomst in Den Bosch Baten-
burg. Van Gijzel zette op 28 september 1993 met een klein bericht 
onder de kop 'Eindhovenaar (74) wil bejaardenpartij oprichten' het 
spel op de wagen. 

- Batenburg was overtuigd van het belang van een ouderenpartij, 
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maar was niet op de hoogte van liet feit dat al in september 1992 de 
ouderenpartij Politieke Unie 55 + was opgericht en zijn initiatief dus 
in zekere zin 'overbodig' was. 

- Eindhoven bleek een goede startplaats voor liet AOV, vooral ook 
vanwege de medewerking aan het AOV van Philips - zou de plaat-
selijke pers net zo positief, de aandacht even groot, liet lokale 
resultaat even opzienbarend zijn geweest als een van de andere (en 
eerder!) door Batenburg benaderde kopstukken zou hebben toege-
hapt? 

- Nijpels was na de nodige aanvaringen in december 1993 uit haar 
partij (VVD) gestapt, en was als min of meer ervaren en uiterst 
mondige politica net op tijd voor liet AOV beschikbaar. 

- Het AOV had zelf als voorwaarde voor deelname aan de Kamerver-
kiezingen het behalen van vijf raadszetels gesteld. Er werden 
precies vijf zetels gehaald. 

- De aankondiging van de bevriezing van de uitkeringen door het 
CDA verliep op een hoogst ongelukkige manier: de econoom A. 
Kolnaar verzorgde mede de presentatie van het programma en gaf - 

meer als wetenschapper dan als politicus - op de vraag of het hier 
ook om de AOW ging, onverbloemd een bevestigend antwoord. De 
voorzitter van de verkiezingsprogranimacommissie, de politiek 
gepokt en gemazelde oud-minister G.J.M. Braks, was bij deze 
bijeenkomst afwezig. 

Het toeval, de aaneenschakeling van eenmalige gebeurtenissen waarvan de 
gevolgen niet bekend en veelal ook niet als zodanig bedoeld en (te) voorzien 
zijn, speelde een belangrijke rol in het ontstaan en het succes van het AOV. 
Voor wie een alomvattende theorie over liet ontstaan en succes van nieuwe 
politieke partijen wil ontwikkelen, is dat een welhaast onoverkomelijk 
probleem. Maar wie de werkelijkheid enigszins tracht te doorgronden, kan 
er niet omheen. En bovendien: in de eigenaardigheden van liet specifieke 
geval tonen zich veelal ook de aardigheden. 
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