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Groep pensionado’s krijgt nog
geld terug van Centraal Beheer
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Waldemar Post: internationale allure

Journalisten die na 1 januari 2004 met 
de vut of met pensioen zijn gegaan, heb-
ben recht op teruggave van de betaalde 
premie van de WAO-hiaatregeling voor 
Dagbladjournalisten.
 

De teruggave heeft te maken met de 
vervanging van de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering  WAO door de WIA 
(Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-
vermogen) op 1 januari 2006. Onder 
de nieuwe regeling is de werkgever 
verplicht het loon van werknemers in 
geval van ziekte twee jaar door de be-
talen. 

Het komt erop neer dat in de jaren 
2004 en 2005 premie is geheven voor 
een regeling die al was beëindigd.

Werknemers van PCM hebben afge-
lopen zomer de premie al teruggestort 
gekregen. In de meeste gevallen kwam 
dat neer op een bedrag van rond 500 

euro netto. Datzelfde geldt voor oud-
collega’s die gebruik hebben gemaakt 
van een regeling om vervroegd te ver-
trekken en hun geld elke maand van 
PCM krijgen overgemaakt.

Een hoofdstuk apart vormen de oud-
collega’s die hun geld maandelijks 
rechtstreeks uitgekeerd krijgen van het 
VUT-fonds Stichting FWG (Stichting 
Fonds Werktijdvermindering Oudere 
Werknemers in de Grafische Bedrij-
ven) of het pensioenfonds GBF. Zij 
moeten de premie terug zien te krijgen 
van verzekeraar Centraal Beheer. Het 
probleem is dat Centraal Beheer  geen 
initiatief neemt. Als een betrokkene 
niets laat horen, steekt Centraal Beheer 
het geld in eigen zak.

Even Hoofddorp bellen
Om dat te vermijden, moeten oud-

collega’s die aan bovengenoemde voor-
waarden voldoen (vertrokken na 1 ja-
nuari 2004 en rechtstreeks betaald door 
VUT- of pensioenfonds) even bellen 
met Jeroen Warmerdam van Centraal 
Beheer (in Hoofddorp, 023-5679200). 

Hij heeft in ieder geval de laatste sala-

risafschriften van 2004 en 2005 nodig. 
Die zijn aan te vragen bij de loonad-
ministratie van PCM. Daarnaast wil 
Centraal Beheer ook wat persoonlijke 
gegevens hebben zoals sofinummer en 
– niet te vergeten – gironummer voor-
zover die niet op de salarisafschriften 
staan.

Daarna gewoon afwachten en de ver-
zekeringsbureaucratie langzaam laten 
draaien. In mijn geval duurde het ruim 
drie maanden, maar daarna heb je ook 
wat. Om precies te zijn € 908,38 kreeg 
ik deze maand op de giro gestort. 

Het is wel een brutobedrag, waar-
schuwde Centraal Beheer trouwhartig, 
waarover nog belasting moet worden 
betaald. ‘Centraal Beheer is verplicht 
om deze restitutie aan de belasting-
dienst te melden.’

Nico Goebert

De afwezigheid van een Weusten, of een 
’t Hart of hoe ze tegenwoordig ook alle-
maal in de hoofdredactie mogen heten, 
was wel opvallend bij de opening van 
de tentoonstelling van werk van Wal-
demar Post vorige week donderdag. 
Daarentegen waren tientallen anderen 
er wel, meer dan het Persmuseum er 
ooit had gezien bij een opening.

En een mooie tentoonstelling is het (tot 
en met 8 maart 2009) met prominent werk 
van Waldemar Post in passende lijsten ge-
zet. Tekentechnische hoogstandjes alle-
maal. ‘Een tekening van Waldemar is al-
tijd in orde. Niets op aan te merken. Ik be-
grijp ook niet dat hij niet wereldberoemd 
is’, merkt collega Peter van Straaten op in 
het boek De laatste illustrator, dat tege-
lijk met de opening van de tentoonstelling 
is uitgekomen.

‘Eigenlijk doet dit boek geen recht aan 
het werk van Waldemar’, vond graficus 

Peter Brusse spreekt Waldemar Post toe in het Persmuseum. Helemaal links Waldemars vrouw Ag-
gie Nieuwint; midden Maurits Schmidt.           Foto Jacques de Jong

Te veel betaalde premie 
voor WAO-hiaat
is blijven liggen  

Bureaucratie gewoon
langzaam
laten draaien
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Geen eigen producties meer, waarom 
niet?
‘Toen ik ruim vier jaar terug stopte met 
werken, nam ik me voor veel van mijn tijd 
te gaan steken in mijn kleinkinderen, in 
het verstevigen van de sociale contacten 
waar tijdens mijn Volkskrant-jaren wat 
sleet op was gekomen, en in intensivering 
van enkele hobby’s zoals lezen en muziek 
(luisteren). 

‘Maar voordat ik er erg in had, was mijn 
werkkamer thuis een tweede redactielo-
kaaltje geworden: lid van een sportdenk-
tank bij uitgever Tirion, dientengevolge 
vier boeken in evenzovele jaren, eindre-
dacteur van het literaire wielerblad De 
Muur (met tevens bijdragen), verzoeken 
om (wieler)artikelen van deze en gene 
zijde, en op gezette tijden ook nog een 
radiomicrofoon waarin verstandige tekst 
over de wielersport werd verwacht. Van 
al mijn mooie voornemens kwam niet 
veel terecht en dat ging me steeds meer 
spijten.

‘Het stoppen met schrijven en redigeren, 
werd tevens nadrukkelijk in de hand ge-
werkt door een  darmoperatie in septem-
ber 2007. Daarbij werd een kwaadaardige 
tumor verwijderd. Er waren geen uitzaai-
ingen, maar de chirurg vond het toch ver-
standiger (‘geen enkel risico nemen’) om 
een chemokuur te doen. En dat heeft er 
een half jaar stevig in gehakt. 

‘In die tijd heb ik per e-mail regelmatig 
gecorrespondeerd met Marianne Bois-
sevain, die eenzelfde operatie had onder-
gaan (helaas wel met uitzaaiingen) en die 
ook een chemokuur volgde. Eén duidelijk 
punt van overeenkomst hadden we: we 
vielen allebei in rap tempo af.’

Aan welke boeken heb je de afgelopen 
jaren gewerkt?
‘Het eerste was De Kneet, een mini-bio-
grafie over wijlen Gerrie Knetemann, de 
oud-wielrenner. Samen met ANP-collega 
Leo van der Ruit geschreven. Er zijn er 
tegen de 8000 van verkocht.

‘Toen volgde Alles uit de kast, een vuist-
dik naslagwerk over het beroepswielren-
nen. Dat was al eens eerder uitgekomen in 
1988, bij een Brabantse uitgever. 

‘Ik heb het volledig geactualiseerd. Dat 
vergde driekwart jaar,  zowat dag en nacht 
aan de computer.

 
‘Het derde boek was in samenwerking 

met een Groningse collega, Dick Heu-
velman, en de Groningse hoogleraar 
wiskundige logistiek Gerard Sierksma: 
Tour de France Top 100. Sierksma liet 
de computer los op álle Tourdeelnemers 
en kwam zodoende tot een top 100, van 
wie Heuvelman en ik de anecdotische bi-
ografietjes schreven. Goed gelopen, twee 
drukken zelfs.

‘Tot slot het boek waarop ik best trots 
ben, ook al stokte de verkoop ergens rond 
de 1200: Op karakter. St. Willebrord: van 
paarse hei tot gele trui. Geschreven met 
Peter Heerkens, oud-redacteur van het 
Haarlems Dagblad, maar afkomstig uit 
West-Brabant en dus kenner van de streek 
en de mensen aldaar. Het was een boek 
dat heel veel research vergde, waarvoor 
we vele mensen hebben geïnterviewd en 
waaraan we bij dat werk en het schrijven 
onnoemelijk veel plezier hebben beleefd. 
Met als kers op de taart een fantastische 
boekpresentatie in St. Willebrord waar-
voor het dorp leegliep (ruim 400 aanwe-
zigen) en waar oud-premier Dries van Agt  
(die een bijdrage aan ons boek leverde)  
de show stal.’

Wat nu dan?
‘Nu dan toch die voornemens. Hoewel, 

ik heb mijn twee kleinzonen (7 en 10 jaar) 
nooit echt verwaarloosd natuurlijk. Inte-
gendeel, twee keer per week halen José 
en ik ze van school, eten ze bij ons en 
worden ze om zeven uur opgehaald. En in 
de vakantie trekken we regelmatig dagen 
met ze op wanneer hun ouders moeten 
werken. 

‘Verder ben ik bezig met een inhaalslag 
lezen.  Zo ervaar ik het tenminste, ook al 
ben ik altijd een gulzige lezer geweest, 

‘Alles over Multatuli, tot en 
met knipsels en pamfletten’

Oud-premier Dries van Agt, wielerliefhebber, feliciteert Frans van Schoonderwalt met 
het uitkomen van zijn boek over St. Willebrord.

Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? In 
de politiek gegaan? In deze rubriek 
doen we een poging daar achter te 
komen. 
Frans van Schoonderwalt is weer 
gaan lezen, een inhaalslag.

Zie verder pagina 3
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van kindsbeen af, erfenis van mijn vader 
die helaas door mijn kinderen niet is over-
genomen. De kleinzonen daarentegen 
lijken weer wel het goede pad te hebben 
gevonden. 

‘Het mooie vind ik nu dat ik complete 
oeuvres te lijf kan gaan. Ik ben momenteel 
bezig Charles Dickens volledig te herle-
zen. Doordat ik onlangs in de Verenigde 
Staten op een mij onbekend boek over de 
vrouwen van Ernest Hemingway stuitte, 
ben ik  ook weer in diens boeken gedo-
ken. En ik probeer ook eindelijk Thomas 
Mann volledig te ‘overrompelen’, inclu-
sief zijn vele dagboeken en brieven. Die 
staren mij al zo lang verwijtend aan van-
uit de boekenkast.’

Waar gaat je literaire voorkeur naar 
uit?
‘Het is een heel breed veld: Hella Haasse, 
Louis-Paul Boon, Jeroen Brouwers, Wil-
lem Elsschot, Nescio, Voskuil, de dagboe-
ken van Paul Leautaud, Céline, de grote 
Russen, de brieven van Gerard Walschap, 
de Britse literatuur uit de negentiende 
eeuw, P.A. Daum, Annie Proulx, enzo-
voort.
 

‘En dan moet ik natuurlijk niet de twee 
schrijvers vergeten van wie ik al jaren al-
les verzamel: Multatuli en Georges Sime-
non. En ‘alles’ betekent bij Multatuli ook 
knipsels, pamfletten en dergelijke. Mijn 
collectie gaat terug tot rond 1870, de tijd 
dus dat Multatuli nog leefde.’

Heb je jouw belezenheid ooit kunnen 
toepassen op de krant? 
‘Meestentijds las ik voor mijn eigen ple-

zier. Maar ik heb er bij Traject ook reis-
reportages aan overgehouden: ik heb het 
spoor gevolgd van onder andere Bomans 
(Haarlem), Couperus (Den Haag), Els-
schot (Antwerpen, Het Dwaallicht achter-
na), Ernest Claes (De Witte achterna), Fe-
lix Timmermans (Lier), Simenon (Luik, 
mijn eerste Traject-bijdrage toen ik nog 
op verslaggeverij zat), Peskens/Van Oir-
schot (Vlissingen), Ibsen (Noorwegen), 
de gebroeders Grimm (Duitsland).

‘Overigens werd in vele Volkskrant-ja-
ren mijn schaarse leestijd vaak opgeslokt 
door de thrillerrubriek, eerst via recensies, 
later ook als eindredacteur. Trouwens al-
tijd met heel veel plezier gedaan. En het 
stelde me in staat grootheden te intervie-
wen als Ruth Rendell, Elizabeth George, 
Michael Dibdin, Morse-bedenker Colin 
Dexter en Ian Rankin, de schepper van 
Rebus.’

Verzamel je nog steeds muziek?
‘Ik draai veel en verzamel ook nog, maar 
niet meer zo intensief als jaren terug. De 
elpee-verzameling heb ik inmiddels te-
ruggebracht tot een paar duizend. José 
vond dat het huis te klein werd! 

‘Mijn grote liefde is de opera, bij voor-
keur tot rond de jaren zestig van de vorige 
eeuw. En op dat gebied heb ik weer een 
specialiteit gemaakt van Fritz Wunder-
lich, de Duitse tenor die op 35-jarige leef-
tijd (in 1966) dodelijk verongelukte. Mijn 
verzameling over hem beslaat rond de 
350 lp’s, tegen de 300 cd’s plus een stapel 
singles. Daar zit natuurlijk veel van het-
zelfde tussen, maar de opnamen worden 
(op cd althans) steeds mooier ‘bewerkt’, 
en op gezette tijden duikt er uit Duitse ra-
diokelders weer iets onbekends op.

‘Ik heb meer muziekliefdes: country, 
met ver vooraan Johnny Cash, gevolgd 
door zangers als Waylon Jennings, Willy 
Nelson, Eddy Arnold en George Jones. 
Ook het chanson neemt een ruime plaats 
in, vooral Jacques Brel.’ En natuurlijk 
niet te vergeten de nostalgie, de muziek 
van mijn middelbare-schooljaren, rock 
‘n’ roll, met Elvis, Roy Orbison, Buddy 
Holly, de Everly Brothers, noem maar 
op.’

In september naar Amerika geweest. 
Had je een aanleiding? 
‘Ik heb altijd schriftelijk (de vaste nieuw-

jaarskaart!) contact onderhouden met drie 
dienstmakkers met wie ik in 1964 een op-
leiding Russisch volgde in Harderwijk. 

‘Twee jaar terug mondde dat eindelijk 
uit in een reünie en toen we een jaar later 
op het punt stonden weer bijeen te komen, 
meldde zich opeens tot onze stomme ver-
bazing een vierde dienstmakker, vanuit 
Amerika waar hij al veertig jaar woonde 
en het helemaal gemaakt heeft. Hij woont 
in Bethesda, Washington, maar nodigde 
ons uit in zijn buitenhuis aan de Ches-
apeake Bay, in Easton. Een buitenhuis 
zoals je ze vroeger in de soapserie Dallas 
zag, maar dan prachtig gelegen aan het 
water in plaats van aan een oliebron. Dat 
in diezelfde buurt Cheney een buitenhuis 
heeft, zegt misschien genoeg. Althans 
over de buitenhuizen.

‘Daar hebben we een onvergetelijke 
week doorgebracht. Daarna hebben José 
en ik per huurauto een tocht gemaakt van 
twee weken via Philadelphia, New York, 
Cape Cod, Boston, Niagara Falls en Penn-
sylvanië.’ 

Hoe beviel Amerika?
‘Ik kende de Verenigde Staten al, was er 
altijd al van gecharmeerd, maar slaagde 
er nooit in José mee te krijgen. Zij kon 
zich niet voorstellen dat ze zich daar thuis 
zou voelen. Nou, ze is volledig bekeerd. 
Bezweken vooral voor New York, maar 
evengoed voor het land zelf, voor de be-
woners, voor de way of life.’

Andere bezigheden?
‘Ik heb volstrekt geen tijd om even achter 
mijn geraniums te gaan zitten. De compu-
ter roept (e-mail). Of een kleinzoon. Of 
de dvd-speler (heerlijk toch dat weer al 
die oude films te draaien zijn, de Marx-
Brothers, Laurel & Hardy, Humphry Bo-
gart, Franse en Italiaanse films uit de ja-
ren vijftig en zestig). 

‘Er is altijd wel iemand die, of iets dat 
roept. De Volksknar bijvoorbeeld!’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Bij de Niagara watervallen in september. Foto: José van Schoonderwalt
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Eric d’Ailly na aankoop, ‘het had twee 
keer zo groot en twee keer zo dik moeten 
zijn’. Maar Waldemar Post maakte in zijn 
dankwoord duidelijk dat het al moeite ge-
noeg heeft gekost om het boek te financie-
ren. Het neemt niet weg dat het een fraaie 
vormgeving  heeft gekregen.

Jan Blokker, een van de auteurs, be-
schrijft Waldemar Post als journalist. ‘Hij 
heeft bovenal als journalist voor kranten 
gewerkt: met ongelooflijk veel portretten 
die voor meer of minder actuele artikelen 
(recensies, jubilea, necrologieën) ter illu-
stratie dienden (…) behalve schrijvers en 
schilders heeft hij ook ministers, kamer-
leden, ondernemers en wetenschappers 
verbeeld.’

Peter Brusse als feestspreker ging hierop 
door: ‘Maar – en dat is het snobisme – het 
moeten wel beroemdheden zijn. Want een 
portret van de directeur van een schoon-
maakbedrijf in Schiedam, nee dat lukt 
Waldemar niet, dat kan hij niet. Nee, Wal-
demar is niet van de straat.’

Peter Brusse beschreef Waldemar ver-
der als iemand die nooit zomaar een te-
kening uit de losse hand maakt. ‘Over dat 
losse doet hij uren. Hij zwoegt als een 
ambachtsman.’ 

En over het laatste nippertje waar Post 
bij de krant altijd heel goed in was: ‘Wal-
demar de perfectionist, de zelfkweller! 
Maar vergis je niet: de slimme vos weet 
verdomde goed dat als de prent eindelijk 
toch nog net op tijd arriveert (...) dat dan, 
als het vloeken en tieren op redactie en 
zetterij is verstomd, ook niets, helemaal 
niets meer aan de prent gewijzigd kan en 
mag worden. Te laat, geen tijd meer. Zo 
doe je dat, een vakman, die Post. Dwin-
gende bescheidenheid.’

Jacques de Jong
Waldemar Post, de laatste illustrator. Uitgeverij 
Bas Lubberhuizen. ISBN 978-90-5937-201-6.  
Prijs: € 25.

Gerard v. d Boomen
beschrijft huwelijk
in ontroerend boek

Ik ben laat met bedanken zoals gewoon-
lijk: 101 Volksknarren (ver)vullen hier 
met gemak 1001 nacht. (Helaas moet ik 
ook nog werken de volgende ochtend.)
Maar dank jullie wel voor de allerfijnste 
Kwaliteitsknarren op de mail!
Alleen het knisperen van het papier ont-
breekt nog...

Jeanne van Hoof 
(twee decennia op Dictafoon)

**
Ik ben ex-Vk maar met 54 jaar nog lang 
geen ‘knar’.
Hoewel ik al in 1983 bij De Volkskrant 
vertrok, ken ik nog minstens de helft van 
de geportetteerden. Elke keer weer lek-
ker leesvoer! Dank & hulde!

Charles Groenhuijsen
**

Nog maar -pakweg- tien Volksknarren 
gelezen, sinds ik door de droeve dood 
van Paul Kouwenberg van het bestaan 
ervan hoorde. Stond er zelf nota bene 
ineens in, op de voorpagina nog wel, 
in een aanzienlijk jongere en dunnere 
uitvoering en al hamerend op een ouwe 
Remington.
Gelukkig is het abonnement niet voorbe-

houden aan gepen-
sioneerden, anders 
had ik als vijftiger 
mooi het nakijken 
gehad. 

Hella Liefting
**

Het las weer lekker weg, nummer 101 en 
met al die positieve reacties maak je er 
nog wel 100. 
Heb op de tennisbaan gezien dat als je 
je ergens in vastbijt, je doorgaat tot je er 
bij neervalt. Met dat gezonde, sportieve 
leven van jou heb je nog wel even te 
gaan.

 Marjan Hoenson
**

Pas onlangs hoorde ik van het bestaan 
van de Volksknar. En dat na het 100ste 
nummer. Ik lijk veel te hebben gemist.
Ik wil graag op de mailinglijst. En heb je 
ook het 100ste nummer voor me?

Ewoud Nysingh
**

Ik ben benieuwd naar de volgende hon-
derd! Blijf ons (bijna oude) knarren ple-
zieren.

Eric Outshoorn

Mail van lezers

Gerard van den Boomen heeft zijn jongste boek ‘Ik wil de kluts kwijt’ in ontvangst 
genomen van Hans van Maar van uitgeverij Just Publishers.          Foto Jacques de Jong

kocht, een bungalow. In de hal richtte hij 
zijn werkplek in, zodat hij haar naar alle 
kanten in de gaten kon houden.

In de loop van zijn verhaal laat Van den 
Boomen de lezer ook kennis maken met 
de  ‘indicatiemachinerie’, van huisarts tot 
chirurg, van indicatieorgaan tot zieken-
huis, van dagbehandeling tot verpleeghuis 
en crematorium. 

Vier raadgevingen geeft hij mee: geduld, 
hulp, humor en ‘je zegeningen blijven tel-
len’.     JqJ 

Gerard van den Boomen: Ik wil de kluts kwijt. 
Uitgeverij Just Publishers. ISBN 978-90-7789-
576-4. Prijs € 19,95.

Nadat er twee documentaires waren 
verschenen over zijn leven met Grietje, 
heeft Gerard van den Boomen (bij de 
Volkskrant van 1948 tot 1962) daarover 
nu ook een boek geschreven, Ik wil de 
kluts kwijt. Hij kreeg het eerste exem-
plaar vrijdag 14 november in het Mo-
zeshuis te Amsterdam overhandigd van 
zijn uitgever Hans van Maar. 

Het boek gaat niet alleen over de dertien 
jaar die Gerard voor zijn vrouw zorgde 
toen zij haar geheugen verloor, het kijkt 
ook terug op zestig jaar huwelijk. Daar-
door krijgt de lezer tevens een kijkje in de 
katholieke wereld halverwege de vorige 
eeuw, die de verkering met de niet-katho-
lieke en zes jaar oudere Grietje eigenlijk 
verbood. De twee  - Gerard verbaast zich 
er nóg over - namen drie jaar respijt; zij 
bekeerde zich, waarna de twee alsnog een 
langdurig en gelukkig huwelijk tegemoet 
gingen.

De proef op de som kwam toen Grietje 
haar geheugen begon te verliezen.  Gerard 
stelde zijn leven vanaf toen geheel in op 
de zorg voor zijn vrouw. Dat staat beschre-
ven in het boek. De twee documentaires 
die de KRO er aan heeft gewijd, zijn op 
dvd toegevoegd. Ontroerende getuigenis-
sen van de liefde tussen de twee.

Maar dat niet alleen, Van den Boomen 
beschrijft ook zijn rol als ‘mantelzorger’. 
Die ging zo ver dat hij een ander huis 
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