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De 100 voorbij

Pensioen van knarren voorlopig 
nog veilig ondanks kredietcrisis

De beschrijving klinkt dramatischer dan 
het is, want het PCM-pensioenfonds heeft 
zijn activiteiten al enkele jaren  geleden 
gestaakt. Na de fusie met GBF (Grafische 
Bedrijven Fondsen) zijn alle bezittingen 
en verplichtingen overgedragen aan dit 
fonds van de grafische bedrijfstak. Maar 
het ondernemingspensioenfonds van 
PCM heeft een langdurige doodsstrijd 
gekend. 

De afhandeling van openstaande kwes-
ties met de oude vermogensbeheerders 
en verzekeraars en andere formaliteiten 
namen nog jaren  in beslag. Maar in de 
laatste week van oktober konden de boe-
ken eindelijk worden gesloten met een 
onverwacht hoog batig saldo van ruim 1,5 
miljoen euro, een bedrag dat is overge-
maakt aan GBF. De Nederlandsche Bank 
heeft officieel laten weten dat het toezicht 
is beëindigd en de Kamer van Koophan-
del heeft de inschrijving van Stichting 

Pensioenfonds PCM uit de registers ge-
schrapt. Het PCM-pensioenfonds bestaat 
niet meer.

Maar voor de oude knarren van de 
Volkskrant leeft het fonds voort in GBF. 
En in deze tijden van crisis mogen zij God 
op de knokige blote knietjes danken dat 
PCM Pensioenfonds bijtijds is onderge-
bracht bij het grote, welvarende fonds van 
de grafici. 

Op het diepste punt van de recente 
koersval op de beurs had GBF nog een 
dekkingsgraad van 112. Dat betekent dat 
het fonds voor elke euro uit te keren pen-
sioen 1,12 euro in kas had. Inmiddels is de 
beurs weer zo’n 15 procent opgekrabbeld, 
dus het is aannemelijk dat de dekkings-
graad al weer verder is gestegen.

Dekkingsgraad
Het is onmogelijk te voorspellen of het 

ergste achter de rug is, maar als het diep-
tepunt op de aandelenbeurzen is gepas-
seerd, blijft de huidige Knar veel ellende 
bespaard. Dit in tegenstelling tot de ge-
pensioneerden van zo’n vijf jaar geleden. 

Het toen nog springlevende PCM-pen-
sioenfonds werd door de recessie en de 
koersval op de beurs in 2002/2003 kei-
hard getroffen. De dekkingsgraad van het 
fonds kelderde tot onder de 100 procent 
en dat had grote gevolgen. De Nederland-
sche Bank eist namelijk dat elk fonds dat 
de dekkingsgraad tot onder de 105 pro-
cent ziet dalen, een zogeheten herstelplan 
indient om de vermogenspositie te verbe-
teren.

Middenloonstelsel
Het ‘oude’ pensioenfonds van PCM 

moest daarom alles uit de kast halen. Het 
eindloonstelsel werd vervangen door het 
(goedkopere) middenloonstelsel, de pen-
sioenpremie ging fors omhoog en de in-
dexatie, de aanpassing van de pensioenen 
aan de inflatie, werd geschrapt. 

De laatste maatregel kwam waarschijnl-
ijk nog het hardste aan, want gepensioneer-
den voelden dat direct in de portemonnee. 

De Deelnemersraad, waarin onder meer 
gepensioneerden zitting hebben, heeft in 
die tijd dan ook felle kritiek gehad op het 
fondsbestuur, al ging de raad uiteindelijk 
wel akkoord met de maatregelen, die als 
onvermijdelijk werden beoordeeld.

Gerepareerd
Uiteindelijk is de schade van de vorige 

crisis nog meegevallen. Dank zij de sterke 
economische opleving kon de achterstand, 
die de gepensioneerden na het schrappen 
van de indexatie hadden opgelopen, in de 
jaren daarna weer worden gerepareerd.

 De fusie met GBF - een fonds dat ruw-
weg twintig maal zo groot was als het 
PCM-pensioenfonds en dat bovendien  
over aanzienlijke reserves beschikte - 
moest een herhaling van de  pijnlijke toe-
standen van 2003 voorkomen. Dat lijkt 
vooralsnog te lukken.  De kredietcrisis en 
de koersval op de beurzen hebben GBF 
natuurlijk ook averij bezorgd, maar de 
dekkingsgraad van het fonds blijft op re-
delijk veilige afstand van de fatale grens 
van 105.

Prijzen
Kunnen de Krasse Knarren dus on-

bezorgd  fluitend op de toerfiets stappen? 
Niet helemaal. De Nederlandsche Bank 
heeft de pensioenfondsen geadviseerd 
nu nog geen beslissing te nemen over de 
verhoging van de pensioenen, maar te 
wachten tot eind van dit jaar als de situ-
atie op de financiële markten hopelijk wat 
kalmer is. Zekerheid over de indexatie is 
er dus nog niet. Mogelijk dat GBF besluit 
de pensioenen gedeeltelijk aan te passen 
aan de gestegen prijzen. Maar dat is nog 
altijd meer dan vier jaar geleden gebeurde 
bij de vorige crisis.

Nico Goebert

Zekerheid over 
indexatie
pas eind dit jaar

Met uitzicht op de Nieuwe Waterweg genoten een tiental heren op 
leeftijd en een enkele dame donderdagavond 30 oktober van een vor-
stelijk diner in het Vlaardingse Delta Hotel. Het gezelschap, waar-
onder Nico Goebert, bestond uit oud-bestuursleden van de Stichting 
PCM Pensioenfonds en leden van de Raad van Deelnemers van het-
zelfde fonds. Terwijl containerschepen, hoog als flatgebouwen voor-
bij gleden richting open zee, herdachten zij het definitieve eind van 
ons eigen pensioenfonds. Nico Goebert vertelt de achtergronden.

Het verschil:

Twintig jaar geleden al rees de vraag of 
de kop van de Volkskrant niet eens ge-
moderniseerd moest worden. 

Maak de stokken korter, suggereerde 
Waldemar Post. Maar het kwam er niet 
van. Wat haal je je allemaal aan, was 
de vrees. 

Intussen heeft de Volksknar enkele 
nummers geleden al zijn eigen kop ver-
anderd. Zie het verschil. 

Tot nu toe heeft niemand gereageerd 
op deze ingreep, ook de kenners niet.

Hoezo, verschil?     JqJ
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Hallo Sjakie!
Proficat. Ik heb van de weeromstuit er 
maar een feestelijk biertje bij genomen 
uit mijn Joe Sixpack in de ijskast. Proost. 
Ik smul elke keer van de Knar. 
Geenéén krant heeft zoiets prachtigs. De 
qualiteitskrant niet en het Verzetsblad Vrij 
Nederland al helemáál niet. Daar is een 
knar een knar en daarmee uit. Goed dat 
ik nog bij de Volkskrant heb gewerkt. Een 
mooie tijd trouwens.
Helaas kan ik in december niet op de 
braspartij komen want dan bevind ik me 
Deo Volare in het vliegtuig naar Laos en 
Cambodja, voor een volgend project.
Daarna hoop ik weer in levenden lijve 
present te zijn. En voorlopig ga ik dan 
niet meer weg want al mijn Liggende 
Gelden zijn in IJsland weggesmolten (in 
overdrachtelijke zin). Hopelijk tot dan! 

PS Als ze maar niet denken dat ik echt 
geld in IJsland had belegd, het schijnt 
dat enige jongelui bij de krant het schip 
in zijn gegaan, in de kou. Zo stom was 
ik niet en bovendien had ik niets om te 
beleggen. Zet dat er maar even bij.

Lisette Lewin
**

Jouw antwoord zal dus zijn ‘ja!’ als je de vraag gesteld krijgt die op deze kaart staat. 
Ga zo door! Erwin Horwitz.

Van harte gefeliciteerd met de 100ste 
knar. Mooi nummer ook. Sympathieke 
teksten van Wim de Jong, Kees Los en 
Bert Wagendorp en Han. Alle lof is dik 
verdiend.

Jan van Capel
**

Ik lees jouw krant over die oude lullen 
met veel plezier

Broer Scholtens
**

Pap, gefeliciteerd met je honderdste!!!
Goed nummer zeg met scherpe stukken.

Jacqueline de Jong
**

Gefeliciteerd dat je de 100 gehaald hebt. 
De buurvrouw haalde het vorig jaar, 
maar van het leven dat ze nu leidt of 
lijdt, word je niet vrolijk. Hoop dat dit bij 
jou niet het geval is.

Wim Ruigrok
**

Ook in Australië wordt elk nummer tot de 
laatste letter gelezen.

Marc van den Broek

Van harte met nummer 100!
Lucy Prijs

**

Terechte loftuitingen. Van harte. Met 
stramme groet,

Knar De Boer
**

Gefeliciteerd! Ik blijf als knar van je ge-
nieten.

Willem Kuipers
**

Ik sluit me aan bij degenen die de 
loftrompet bliezen en je feliciteerden met 
de 100ste Volksknar. 
Complimenten!
Salut, 

Victor Lebesque
**

Ik heb me laten vertellen dat de adver-
tentieafdeling jaloers op me is, nu je me 
top-acquisiteur hebt genoemd.
De werkelijkheid is anders; als ik van de 
Volksknar vertel, gaan alle ogen glim-
men: ‘Mag ik er ook een?!’ 
Het gaat vanzelf. Kan PB nog van leren, 
heel misschien, als’ie nog wil.
De crux is natuurlijk bij ons knarren bek-
end: professionaliteit. 
En daar kan menige redactie - ik noem 
geen namen - een puntje aan zuigen.

Harry van Seumeren
**

Beste Jacques en Han,
Erg gefeliciteerd en bedankt voor de 
honderdste Volksknar. Een geweldige 
prestatie. 
Ik waardeer het zeer hoe jullie de geest 
van het Volkskrant-verleden hoog houden 
en hart hebben voor mensen en dingen 
die niet voorbij gaan, maar voort leven.

Jan Luijten
**

Wat een FANTASTISCH jubileumnummer, 
ik word er helemaal vrolijk van, hier in de 
regen op mijn berg in de Ardèche.

Ineke Jungschleger

**
Hartelijk dank voor het prachtige jubi-
leumnummer van de Knar. En proficiat 
met deze mijlpaal. Dat er nog vele mo-
gen volgen!

Bas van Kleef

Iedereen blij met nummer 100

Honderd rozen

Lezer, dit is uw pagina! 
Hartverwarmende reacties op ons honderdste 
nummer! Hartelijk dank! We gaan door! 
We never change! 
We kennen vele redacties op de krant, maar 
wat telt is de som! Rode, groene, blauwe, 
paarse, maar wij blijven de Volkskrant!
De som is meer dan het geheel der delen. 
Zo is het ook nu! 

Geen gezeur, samen door één deur!
Het is even wennen aan het nieuwe fenomeen 
van deze Obama-taal.
Niettemin: laat u nog wat van zich horen?
De Volksknar moet blijven! 
Aan de redactie zal het niet liggen. 

Yes, we can!
Namens de directie, Han van Gessel
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Hiernaast een foto die ik eind jaren zestig in de Hervormde 
kerk in Elburg maakte. De dominee daar moest openlijk 

vergiffenis vragen aan zijn beminde gelovigen: hij had een 
catechisante naar huis gebracht na afloop van een les. 

Ik was een onderdeurtje op Piet Vliets fotoredactie, nog niet 
benoemd tot fotograaf. Maar Han van der Meer en Jan Rogier 
wilden ernaar toe, met mij erbij voor een foto. En Kees Jansen 
mocht mee (voor de krant ‘Kees de Graaf’ want hoofdredacteur 
Joop Lücker hield niet van de naam Jansen, van-
daar ook Han J. A. Hansen). 
Kees de Graaf zat op de kunstredactie bij Ad 
Odijk, maar hij was geïnteresseerd in oecu-
mene, iets wat toen juist begon op te bloeien. 
Dus op een zondagochtend vroeg reden wij 
gezamenlijk in het Opeltje van Jan Rogier naar 
Elburg. 
De persbelangstelling daar was groot, maar het 
kerkvolk stond klaar en iedere persvreemdeling 
mocht alleen vergezeld van twee ouderlingen de kerk binnen. 
Zo zag ik Anton Veldkamp van De Telegraaf opgebracht wor-
den. Hij zat op een prachtige plaats, maar zijn camera’s kon hij 
wel vergeten. 
Kennelijk had ik zo’n gereformeerde kop dat ik vrij op een 
bankje opzij kon zitten en daar vanuit mijn gulp een paar keer 
blindelings kon knippen met een heel klein Olympus Pen-ca-
meratje, zo’n halfkleinbeeld-ding. 
Toen ik me na afloop van de dienst weer bij mijn ploegje voeg-
de, ontdekte de kerkleiding dus dat ik ook een vreemdeling 

was. Prompt kwamen de kerkeleden achter ons aan 
en Jan Rogier moest wegscheuren om de stenen te 
ontwijken die ons achterna werden gegooid.

Terug in Amsterdam kregen we te horen dat er geen spra-
ke van was dat daarover uitgebreid in de krant gerapporteerd 
zou worden. Immers, het pastoraal concilie in Noordwijkerhout 
werd voorbereid en de krant wilde de oecumene niet in de weg 
staan. 

Mijn wraak was zoet, want Han van der Meer schnabbelde voor 
de Haagse Post en de foto werd alsnog op het omslag geplaatst. 
Er staat me bij dat ik er zelfs 25 gulden voor gevangen heb.
En dat De Telegraaf geen plaat had, kwam dus níét door de 
oecumenische gedachte.

Wim Ruigrok

Ik wil de kluts kwijt, heet het boek dat 
collega Gerard van den Boomen (85) 
heeft geschreven over dertien jaar ver-
zorging van zijn dementerende vrouw 
Grietje. Hij noemt het zelf het ‘laatste 
eerbetoon aan mijn lief’. Zij is begin dit 
jaar gestorven.

Eerder had RKK Kruispunt twee docu-
mentaires gewijd aan mantelzorger Ge-
rard, twee indrukwekkende uitzendingen. 
Ze zijn op dvd aan het boek toegevoegd, 
samen honderd minuten.

Het boek is als paperback uitvoerd, het 
ligt voor € 19,95 in de winkel.

Daarnaast verschijnt van zijn hand ook 
een dichtbundel Woorden als Tranen. De 
gedichten hebben de vorm van senryu’s,  
een vorm van Japanse dichtkunst over 
de onvolkomenheid van de mensen, ge-
schreven in drie regels van vijf, zeven en 
vijf lettergrepen.

Een voorbeeld:
als ik wakker lig

wil ik lang slapen dromend
dat zij nog steeds leeft

Gerard van den Boomen: 
‘Laatste eerbetoon’

‘Stenen werden ons 
achterna gegooid’

Waldemar Post
op tentoonstelling
Peter Brusse opent op donderdag 20 
november in het Persmuseum te Am-
sterdam een overzichtstentoonstelling 
van het werk van Waldemar Post. Te 
zien zijn illustraties die hij maakte voor 
de Volkskrant en HP/De Tijd.

Tegelijk verschijnt het boek Waldemar 
Post, De Laatste Illustrator, uitgegeven 
door Bas Lubberhuizen. Het boek stond 
onder redactie van onder meer collega 
Willem Ellenbroek. Er staan bijdragen in 
van Jan Blokker, Peter van Straaten, Ben 
Haveman en Carel Alphenaar.

Volgens de uitnodiging wordt het werk 
van Waldemar Post gekenmerkt door een 
grote voorliefde voor het portretteren van 
mensen uit de literaire en politieke we-
reld. 

‘De tekeningen vormen een weerslag 
van de kunst van het illustreren in Neder-
land in de laatste vijftig jaar.’

Ouweknarren kennen uit hun Volkskrant-tijd allemaal wel een 
verhaal dat in hun herinnering is blijven hangen als hun mooiste, 
gekste, leukste, opmerkelijkste of meest spraakmakende stuk. 
In deze serie vertellen oud-Volkskrant-redacteuren het verhaal 
achter hun uitverkoren verhaal. Wat maakte het zo bijzonder?
In deze aflevering Wim Ruigrok over een bijzondere foto.


