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Gepensioneerden zeker nog 
maanden in onzekerheid

Dictafonist Cor van Staveren - is 
het beroep uitgestorven? - tegen 
de wegens spasme moeizaam 
voortbewegende Boudewijn Paans, 
hoofdredacteur van de VPRO Gids en 
medewerker van Het Vervolg:  ‘Volgens 
mij heb je wat aan je been, jongen.’

In deze hoek voortaan een memorabele 
uitspraak uit het verleden van de Volks-
krant. Adriaan de Boer spaart ze. 
Inzendingen zijn welkom bij:

volksknar@gmail.com

Minister Donner

De keuze is niet vrijblijvend, want Don-
ner heeft aan de ruimere termijn strenge 
voorwaarden verbonden. Zo mogen pen-
sioenfondsen die een beroep doen op 
de nieuwe regeling, uitkeringen en aan-
spraken vijf jaar lang niet verhogen. De 
pensioenen worden dus vijf jaar lang niet 
aangepast aan de gestegen prijzen met na-
delige gevolgen voor de koopkracht. 

Een nog draconischer voorwaarde is 
dat pensioenfondsen kunnen worden ver-
plicht de pensioenen te verlagen als De 
Nederlandsche Bank, de toezichthouder, 
vindt dat een fonds na een jaar onvol-
doende vooruitgang heeft geboekt en er 
onvoldoende zicht is op herstel.

Hard getroffen
Bij PGB moet iets gebeuren, doordat het 

fonds hard getroffen is door de dalende 
beurskoersen en de lage rente. Eind 2007 
had PGB nog 9,7 miljard euro in kas en 
was de dekkingsgraad 148. Dat hield in 
dat PGB voor elke euro aan pensioenver-
plichtingen 1,48 euro aan vermogen be-
zat. Sindsdien is de situatie in hoog tempo 
verslechterd. Via een dekkingsgraad van 

127 eind september vorig jaar tot 98 eind 
2008. 

Er is nu dus sprake van een onvolledige 
dekking van de pensioenverplichtingen 
van PGB. Op de korte termijn zijn de 

pensioenen niet in gevaar. PGB keert elk 
jaar 250 miljoen uit aan gepensioneerden, 
maar het fonds krijgt aanzienlijk meer 
binnen aan premies en rente en dividend 
op  beleggingen.

Maar op lange termijn is de uitbetaling 
aan de nu nog actieve deelnemers, die 
hun pensioen nog opbouwen, onzeker 
geworden. Pensioenfondsen die te maken 
hebben met ‘onderdekking’ - een dek-

kingsgraad 105 of minder - moeten een 
herstelplan indienen bij De Nederland-
sche Bank. PGB moet dat plan vóór 1 
april klaar hebben. 

Het fonds is nu bezig met het opstellen 
van een ‘continuïteitsanalyse’. Daaruit 
moet blijken of PGB kansen ziet op her-
stel binnen drie jaar dan wel vijf jaar. In 
het laatste geval zal het een beroep doen 
op de regeling van Donner. In beide ge-
vallen is de indexering van de pensioenen 
voor de komende jaren vrijwel zeker uit-
gesloten. Dit jaar worden de uitkeringen 
al niet verhoogd en er moet  een wonder 
gebeuren als dat in 2010 wel gebeurt.

Beperkte mogelijkheden
De mogelijkheden van PGB om de cri-

sis het hoofd te bieden, zijn beperkt. Het 
fonds behoort tot de grootste tien be-
drijfstakpensioenfondsen van Nederland, 
maar is sterk vergrijsd. PGB telt relatief 
veel gepensioneerden en weinig premie-
betalende actieve deelnemers: 50 duizend 
actieven en 35 duizend pensioentrekkers. 
Dat betekent dat het instrument van pre-
mieverhoging tamelijk bot is. 

Bovendien heeft PGB de premie (waar-
van het grootste deel wordt opgebracht 
door werkgevers) op 1 januari van dit 
jaar al flink verhoogd. Herstelmaatrege-
len zullen waarschijnlijk dan ook vooral 
neerkomen op versobering van de rege-
ling, maar zekerheid daarover komt pas 
met het herstelplan rond 1 april.

Niet hopeloos
De toestand bij PGB - gepensioneerden 

krijgen hun geld van GBF, Grafische Be-
drijfsfondsen, de uitvoeringstak van het 
fonds - is dus somber, maar niet hope-
loos. Er zijn heel wat fondsen die er met 
dekkingsgraden tussen de 85 en 95 nog  
slechter voor staan. Bovendien zijn alle 
pensioenfondsen getroffen door een histo-
risch vrij unieke combinatie van dalende 

Ook de pensioentrekkers van PCM ontkomen niet aan de gevolgen van de re-
cessie, al duurt het nog enkele maanden voordat duidelijk is hoe hard de klap 
aankomt. Voor 1 april beslist PGB (Pensioenfonds Grafische Bedrijven, waarbij 
alle PCM-werknemers  - actief of gepensioneerd -  zijn aangesloten) of het fonds 
gebruik maakt van de nieuwe regeling van minister Donner (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) òf van de oude regeling. In het nieuwe regime van Donner 
krijgen pensioenfondsen vijf jaar de tijd om weer financieel gezond te worden; in 
de oude regeling moeten zij de zaak binnen drie jaar weer in orde hebben.

Zie verder op pagina 2

Dekkingsgraad 
bij PGB 
onvoldoende

Herstelplan moet 
voor 1 april
klaar zijn

door Nico Goebert
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Vervolg van pagina 1
PENSIOENEN

Zondagmiddag 22 februari kreeg kattenlief-
hebster Marga van Praag het eerste exemplaar 
aangeboden van het boek ‘Les chats de Lili’, 
samengesteld door Lili en Philip Freriks. Het 
gebeurde in Le Salon Rouge te Amsterdam. 
Alle ouwe knarren waren uitgenodigd. Maar 
Wim Ruigrok noteerde: ‘De Volksknarren ken-

den hun plaats, dit was een happening voor 
de happy incrowd. Slechts Paul Brill met gade, 
bescheiden verscholen achter de menigte, Ben 
Haveman dankzij zijn gade, Jacqueline Wes-
selius, (hier druk aan haar camera knutselend 
voor haar weblog) en Peter Brusse waren als 
(oud-)Volkskrant-medewerkers naar de galerie 

getogen om een glas champagne te heffen op 
de poezen van het echtpaar Freriks.’
Op de eerste rij zien we Philip en Lili Freriks, 
Ben Haveman en Marga van Praag, op de voor-
grond Hans van Mierlo.

Foto Wim Ruigrok

Les
chats
de 
Lili
et
Philip

Kunstwerk uit oude kranten
te zien en te koop in PCM-Kiosk
Liefdewerk oud papier? Niet voor Iva-
no Vitali die uit oude kranten kunst-
werken maakt. Een aantal daarvan is 
tot en met mei te zien (en te koop) in de 
Kiosk boven aan de roltrap in het INIT-
gebouw.

Daar liggen knotten papier van Volks-
krant Magazine, NRC Handelsblad en 
Trouw. Plus een sok en een handschoen, 
gebreid uit overblijfselen van La Rep-
publica.

 Ook te zien: een breiwerkje gemaakt uit 
flyers, en een roze bol die ooit La Gazzet-
ta dello Sport was.

Volgens zijn eigen website is het werk 
van Vitali te karakteriseren als het herge-
bruik van kranten, die hij in een bol papier 
verandert, als een knot wol. Hij kan er ook 
hemdjes of kleedjes van breien. Daarmee 
nam hij deel aan allerlei internationale ex-
posities.

Ina Ruijter, een van de beheersters van 
de Kiosk had werk van Ivano Vitali gezien 
op de papierbiënnale in Rijswijk. Ze mail-
de hem met de vraag of zij wat klein werk 
van hem mocht exposeren. De kunstenaar 

kwam zelf met het idee om van de PCM-
kranten ook een bol te maken.

Het spul is ook te te koop. Zo kost de 
Reppublica-sok 1800 euro. Daarentegen 
kost de knot uit Volkskrant Magazine (van 
8 november 2008) slechts 300 euro. Ter 
vergelijking: een knot NRC kost 700 euro, 
een Trouw-knot 400 euro.

Ina: ‘Eerlijk gezegd hoop ik dat alle 
krantentitels hun eigen knot kopen.’

Jq J.

beurskoersen en een dalende rente. 
De lage rente is ruwweg voor de helft 

oorzaak van de daling van de dekkings-
graad. Bij een lage rente hebben de fond-
sen immers een hoger bedrag nodig om aan 
hun verplichtingen te voldoen. Een daling 
van de rente met één procent leidt daar-
door tot een daling van de dekkingsgraad 
met 15 punten. PGB heeft zich inmiddels 
ingedekt tegen een verdere  rentedaling , 
waardoor het effect op de dekkingsgraad 
beperkt is tot vier  punten.

Gepensioneerden kunnen een beetje 
hoop putten uit de gedachte dat de rente 
door de monetaire autoriteiten in de we-
reld zo ver omlaag is geduwd dat de kans 
op een stijging de komende jaren aan-
zienlijk groter is dan een verdere daling. 
Bovendien is het een (schrale) troost dat 
de inflatie en de loonstijgingen door de 
recessie beperkt zullen blijven. Dat bete-
kent dan ook dat het koopkrachtverlies als 
gevolg van de gemiste indexering beperkt 
blijft.

Verder kunnen gepensioneerden niet veel 
meer doen dan hopen en bidden, maar dat 
zal voor katholieken van de oude stempel 
geen probleem zijn.

Nico Goebert
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De levenskrachten die nog in mij gisten, 
wil ik de komende tijd graag aanwenden 
voor zaken die mijn geestelijke en licha-
melijke gezondheid ten goede komen. 
Hoewel ik tien jaar geleden een zwaar 
hartinfarct heb gehad, wil ik nog heel 
veel: tuinieren (wat een genot), buiten-
spelen met m’n kleinkinderen en elke 
dag minstens twee uur schrijven. Vorig 
jaar had leidde dit (na De Werkplaats 
in 2004) tot een tweede roman: De op-
dracht van de lettersnijder. 

Die vond mijn uitgever te moeilijk. Ik 
zet hem daarom op mijn eigen website. 
Ik heb het wel een beetje gehad met het 
vaderlandse boekenbedrijf, dat zo in de 
greep is geraakt van de commercie dat 
elk behoorlijk geschreven boek als ‘te 
moeilijk’ wordt afgedaan. 

Maar, denk ik dan, hoe moet het dan 
verder met al die mensen in Nederland 

Boek te moeilijk voor de uitgever
Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze ach-
ter de geraniums zijn gekropen? 
Niks? Of wroeten ze in hun volks-
tuin? In de politiek gegaan? In 
deze rubriek doen we een poging 
daar achter te komen. 
Deze keer Wim Kuipers, bezig met 
literatuur en internet.

die nog kunnen lezen en zich nooit het 
hoofd breken over de vraag of iets moei-
lijk is, goed moet zijn, of mooi?

Welnu, dat is mijn verhaal zeker (be-
vestigen een paar lezers). Moeilijk aan 
dit boek is hooguit het onderwerp, niet 
het verhaal. Dat is simpel: het vertelt van 
een jonge journalist (!), die eind jaren 
vijftig bij Het Centrum als leerling be-
gint, maar al gauw in de ban raakt van de 
typografi e (een ontdekking die ik over-
hield aan de periode waarin ik met Hans 
Friedeman een heel mooie zaterdagbij-
lage voor Het Centrum mocht maken). 

Heel leuk allemaal, althans voor mij, 
want het zijn grotendeels herinneringen.

Moeilijker wordt het als de hoofdper-
soon, Werner Roolvink, die typografi e 
en het ambacht van loodzetten, opmaak 
en drukken verbindt met zijn eigen 
verlangen om kunstenaar te worden en 
daardoor in aanraking komt met de toen-
malige (Utrechtse) kunstwereld. 

Nog moeilijker wordt het als hij, stil-
letjes verliefd, met een veel oudere, 
wonderschone femme savante een lange 
reis door Zweden maakt en moet con-
stateren dat de tijd van het lood, van de 
boekdrukkunst en van het boek voorbij 
is, voorgoed voorbij. We staan, realiseert 
hij zich, aan de vooravond van een ‘cul-
tuuromslag’ die met niets anders te ver-
gelijken is dan met de tijd van de Renais-
sance, toen door de herontdekking van 
het Grieks en al die Griekse fi losofi e een 
recente uitvinding als de boekdrukkunst 
een gigantische impuls kreeg.

De opdracht van de lettersnijder is een 
prachtig boek, maar door die Renais-
sance niet heel makkelijk te doorgron-

den. Des te minder omdat ik daar de niet 
te stuiten opkomst van de technologie 
situeer, die onze westerse wereld in een 
voortdurend veranderingsproces heeft 
gestort, en soms - zoals nu voor ons -  zo 
hard van stapel loopt dat je het allemaal 
niet meer kunt bijbenen.

Maar, ik wil het blijven volgen. Van-
daar die website die ik nu aan het bou-
wen ben. Ik geloof helemaal niet meer in 
het papier - en ook niet in uitgeverijen, 
beheerst als ze worden door alfa’s die 
niet kunnen lezen. En dat was toch het 
enige wat een ouderwetse alfa kon! Dood 
aan het internet!

Wim Kuipers

De meisjes van de kantine op de 
Nieuwezijds staan me niet meer bij 

en van de meisjes van het redactiesec-
retariaat nog vaag Ria Stut; beter Josje 
Overwater, die trouwde met de ons ook 
al ontvallen redacteur Harry van Soelen, 
en ook de met pronte borstjes uitgeruste 
Joke Lohman, van wie Gabriël Smit zei: 
‘Ze loopt ermee te pronken alsof ze die 
vandaag voor het eerst heeft’.
Kan de onvolprezen Volksknar niet iets 
meer aandacht besteden aan de Nieu-
wezijdstijd? En zelfs aan de vooroorlogse 
en oorlogse tijd, onder hoofdredactie van 
de vader van ‘onze’ Jan Vesters?

Gerard van den Boomen
***

Wat een mooi 
shirt van Erik 

d’Ailly! Nu nog 
een eigen huis-
merk wipsie en 
een imitatie-Gucci 
bandenplaksetje 
en de Volkskrant-
webwinkel sleept 
ons met gemak 
door de crisis!

Nico Goebert

***

Ik kon me zelfs niet herinneren dat er 
een kantine was in dat sfeervolle ge-

bouw aan de Nieuwezijds. Na telefonisch 
contact met Melanie Beynon werd me dui-
delijk dat er geen kantine was maar een  
kamertje waar versnaperingen werden 
klaargemaakt en koffi e en thee gezet. 
Dat slanke Hemmie en forse Fransje 

die telefooncentrale ‘bevolkten’, wist ik 
natuurl ijk nog wel. Ik zie ze zo voor me. 
Van het secretariaat herinner ik me alleen 
Josje Overwater, Gerdie en VOORAL Joke, 
een kanjer die me elke keer als ik haar 
zag, onrustig maakte.
Van het telefoongesprek met Melanie 
werd ik niet vrolijk. Het bleek dat niet al-
leen Joke maar ook anderen die Melanie 
in haar ingezonden brief noemde, er niet 
meer zijn. Dat Hemmie van Wordragen 
was overleden, wist ik. Zij was vlak voor 
haar laatste vertrek naar Frankrijk nog bij 
me thuis.
Wat een geweldige tijd was dat in het 
gebouw aan de Nieuwezijds waarin bij de 

ingang in een hok  politievrijwilliger Van 
Helm als portier zat, vlak bij de marme-
ren trap en op de redactie een inde ling 
van bureaus, waardoor je wel met ieder-
een contact móést hebben. 
Ik denk dat collega’s die nu in het oosteli-
jk stadsdeel de krant maken, zich niet 
kunnen voorstellen hoe groot de saam-
horigheid, vaak  ook  hechte vriendschap, 
was.

Bram Brakel
***


