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“Huiskamer belangrijkst” 
 
Het 50PLUS-Kamerlid Henk Krol (65) zakt graag onderuit op de bank in zijn nieuwe pied-à-terre in het 
centrum van Den Haag.  “Ik gebruik deze plek om uit te rusten als ik uit de Tweede Kamer kom. Maar 
deze plek is ook een inspiratiebron. 50PLUS heeft in het Kamergebouw slechts twee kleine ruimtes 
tot zijn beschikking. Daarom loop ik overdag nogal eens deze kant op. Deze plek bezielt mij in de 
strijd voor ouderen.  
Het wandeltochtje van en naar mijn appartementje is geen straf. Geregeld spreken mensen mij op 
straat aan. De Tweede en de Eerste Kamer zijn belangrijk, maar het belangrijkst blijft de huiskamer. Ik 
houd van een strakke inrichting. Eenvoud maakt me rustig. Wat ik ook mooi vind, zijn de twee bomen 
op het plaatsje.  
Ik begin de dag altijd met een stukje hardlopen. Het liefst doe ik dat om kwart over zes. Ik ben een 
ochtendmens. Door dat dagelijkse rondje ben ik de hele dag een stuk fitter. Met mijn 65 jaar ben ik 
ondertussen het oudste Kamerlid. Wat mij betreft blijft dat zo. Als het hoofdbestuur mij vraagt voor 



een nieuwe periode, ben ik beschikbaar. Tenminste, als mijn gezondheid dat toelaat. Enkele jaren 
geleden had ik een ernstige ziekte. De gevolgen ervan merk ik nog steeds.  
Ik ben van dinsdag tot en met donderdag hier te vinden.  

Dan ga ik graag terug naar Eindhoven, de plek waar ik al jaren woon met mijn 
vriend. Ik bemerk tot mijn vreugde dat veel lezers van het RD zo’n relatie 
tussen twee mannen anders gaan zien dan vroeger omdat ook steeds meer 
orthodoxe christenen begrijpen dat elke liefde door God gegeven is. 
Ik ben soms jaloers op mensen met een rotsvast geloof. Mooi als je dat inspireert en troost. Ik geloof 
ook in een hogere macht en in een scheppende hand. Maar het persoonlijke van het geloof mis ik. 
Het heilige vuur heeft mij jammer genoeg nog nooit geraakt.” 
 
Dit is het slot van een negendelige serie over de plek waar Tweede Kamerleden wonen. 
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