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Van alles over 
de vernieuwing

‘U mag mij tutoyeren’, zei Van der 
Pluijm in 1965 tegen Erwin Horwitz 
bij gelegenheid van diens vaste 
aanstelling als redactieadministra-
teur. 

Memorabele uitspraken uit het verleden van 
de Volkskrant. Inzendingen zijn welkom bij:

volksknar@gmail.com

De pensioenen van de uitgewerkte 
PCM-collega’s worden in ieder geval 
de komende drie jaar niet verlaagd. Pas 
als de financiële situatie van het knar-
renfonds PGB (Pensioenfonds Grafi-
sche Bedrijven) in 2012 niet verbeterd 
is, kan de toezichthouder, De Neder-
landsche Bank, het fonds verplichten 
de pensioenen ‘af te stempelen’. Wel 
moeten de gepensioneerden de komen-
de vijf jaar afzien van indexering; hun 
pensioenuitkering wordt niet aangepast 
aan de stijgende prijzen.

Knarrenpensioen zeker drie jaar vast
Dat staat in het herstelplan dat PGB kort 

voor 1 april bij De Nederlandsche Bank 
heeft ingediend. De toezichthouder moet 
het plan nog goedkeuren. Het herstelplan 
was nodig, doordat ook PGB behoor-
lijk geraakt is door de kredietcrisis en 
de koersval op de beurs. Eind maart had 
PGB een dekkingsgraad van 97, dat wil 
zeggen dat het fonds voor elke euro aan 
pensioenverplichtingen 97 cent in kas 
had. Door de recente koersstijging staat 
de dekkingsgraad nu op 99.

Daarmee staat PGB er aanzienlijk beter 
voor dan het ambtenarenpensioenfonds 
ABP en enkele andere grote fondsen met 
een dekkingsgraad ruim beneden de 90. 
Maar ook bij PGB is sprake van onder-
dekking. Dat is het geval bij een dek-
kingsgraad van minder dan 105. Pas bij 
120 kan er weer sprake zijn van indexe-
ring van de pensioenen en uitbetaling van 
de gemiste indexering is helemaal ver 
weg. Dat komt pas in zicht bij een dek-
kingsgraad van 150.

In het plan kiest PGB voor een herstel-
periode van vijf jaar. Het scenario in het 
plan voorziet een dekkingsgraad van 105 
over drie jaar en 111 over vijf jaar, maar 
als de beurs zich in deze periode snel her-
stelt, kan het natuurlijk harder gaan. PGB 
heeft geen extra maatregelen genomen in 
het herstelplan.

Eind vorig jaar besloot het fonds al tot 
een premieverhoging en het schrappen 
van de indexering. Bovendien heeft PGB 
toen ook het beleggingsbeleid aangepast. 

Het fonds zal een kleiner deel van het 
vermogen van ruim 8 miljard euro in aan-
delen steken. Dit pakket van maatregelen 
moet voldoende zijn om de financiële sta-
biliteit van PGB te herstellen. 

De loonmatiging die de vakbonden met 
werkgevers en kabinet hebben afgespro-
ken in het Centraal Akkoord, zou moeten 
leiden tot een lage inflatie, zo hoopt PGB. 
Het koopkrachtverlies van gepensioneer-
den door het schrappen van de indexatie, 
zou dan beperkt kunnen blijven.

Nico Goebert

Zie verder pagina 2

2 doet het goed op Terschelling

De 2 was jaren geleden een begrip 
op de redactie van de Volkskrant. 
De 2 was de financiële pagina die 

achter de 1 lag. Pagina 2 dus. Inderdaad. 
Maar zo simpel was het niet. Met die in-
deling onderscheidde de Volkskrant zich 
van andere landelijke bladen. 
Heel lang werd deze uitstekende nieuws-
pagina gekoesterd, totdat het besef door-
drong dat het verspreid in de krant gepre-
senteerde financieel-economisch nieuws 
moest worden gebundeld. Verhuizing 
was onontkoombaar.
De 2: een mooie naam, maar wel kran-
tenjargon waar de lezer geen boodschap 
aan had. De lezer was niet geïnteresseerd 
in de 2, maar in het financiele nieuws op 
pagina 2. De vraag is derhalve gerecht-
vaardigd of het nieuwe katern 2 de lezer 
voor zich inneemt of dat de gepresen-
teerde thema’s een eigen leven gaan 

leiden en 2 een verzamelnaam blijft, 
misschien wel het tweede katern gaat 
heten, of dé 2, krantenjargon dus.

Maandag 6 april. 
Om drie uur ’s mid-
dags koop ik de krant 
bij tabakspeciaalzaak 
Sijpie in West-Ter-
schelling. Allejezus, 
waar is het nieuws 
op de 1 gebleven? 
Terugfietsend naar 
mijn vakantieverblijf 
in Midsland hoop ik maar dat de aankon-
diging van de nieuwe bijlage eenmalig 
zoveel ruimte vreet op de 1.
Over de bijlage zelf ben ik behoorlijk 
enthousiast. Mooi en helder vormge-
geven. Er is niet bezuinigd op de ruimte 
voor sport, kunst, media en service. Er 
is zelfs een nieuwe pagina (Leven) bij 
gekomen. En een tabloid ligt gewoon 
lekker in de hand. Maar waarom begint 
Sport, het thema van de maandag, niet 
met het belangrijkste nieuws van het 
weekend, maar wel met een reportage 

die ook in de zaterdagkrant had kunnen 
staan? En waarom verwijst de foto op de 
voorpagina naar de reportage en niet naar 
het belangrijkste item, de finish van de 
marathon in Rotterdam?
’s Avonds wordt in het tv-spotje over de 
nieuwe bijlage ook gesproken over dé 2.

Dinsdag 7 april. 
Lia en ik maken een 
lange strandwandeling 
om te gaan lunchen in 
Heartbreak Hotel, een 
maffe strandtent op de 
grens met de Bosch-
plaat. De krant moet 
wachten, de muziek 
vergoedt veel. We 
bestellen Love me Tender en Long tall 
Sally, salades.
Om half vier koop ik bij de Coop in Mids-
land het laatste exemplaar van de Volks-
krant. De voorpagina is minder gekan-
nibaliseerd, maar de rechthoek voor de 
aankondiging van de nieuwe bijlage, de 
inhoud en de column van Martin Bril 
slaan de 1 uit het lood.

door Cees GloudemansVoormalig chef-Nacht Cees Gloude-
mans heeft afgelopen week met 
kritisch oog de nieuwe samenstel-
ling van de Volkskrant bekeken. Op 
Terschelling. Waar anders, als ouwe 
knar, zou je zeggen.
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Vervolg van pagina 1: Gloudemans over het nieuwe katern
De tekening van Yvonne Kroese is 
geweldig en een prachtig intro naar het 
nieuwe thema Jong (nou ja, niet helemaal 
nieuw). Op tabloid-formaat kun je eigen-
lijk geen goede voorpagina maken, maar 
een des te betere inhoud. Dit katern is 
een verrijking van het aanbod.
’s Avonds kijken we vanuit onze (ge-
huurde) voormalige woonbunker voor 
Duitse officieren naar een van de mooiste 
zonsondergangen sinds jaren.

Woensdag 8 april. 
Storm en regen. Altijd 
fascinerend op Ter-
schelling. Katern 2 
met als nieuwe thema 
Huis wekt mijn woe-
de. Wat een beroerde 
voorpagina met de 
lulligst denkbare foto 
van een superlullige 
maquette en een kop die van voor de 
kredietcrisis stamt! Het erbij behorende 
verhaal ruikt trouwens ook erg muf. 
Terwijl fraaie, actuele foto’s uit l’Aquila 
aanwezig zijn. Een kerk is ook een huis. 
Van God, is me ooit bijgebracht.
Het evenwicht op de 1 is terug, als je 
tenminste houdt van de huidige vorm-
geving die nogal wat beperkingen kent. 
Niet echt bevorderlijk voor de hiërarchie 
in het nieuws. Lekker uitpakken kun je 
wel vergeten.
’s Avonds is het weer opgeklaard. De zon 
verdwijnt bloedrood achter de duinen.

Donderdag 9 april. 
De achterband van 
mijn huurfiets loopt 
langzaam leeg. Ik 
heb spijt dat ik mijn 
Snel-hybride niet heb 
meegenomen. Huur-
fietsen zijn ergono-
misch een ramp.
Lange tijd leek het 
erop dat Film in het kunstkatern ruim-
te had gehuurd die niet te veel mocht 
kosten. Film bungelde achteraan, viel 
bijna uit het kunstkatern. Eindelijk krijgt 
de voor de lezer van de Volkskrant zo be-
langrijke rubriek de plek die hij verdient. 
Het komt wel goed met deze nieuwe 
bijlage, mede dankzij de extra culturele 
service uit het kunstkatern.
’s Avonds paradeert een fazantenfamilie 
parmantig over ons terras. Een uit de 
kluiten gewassen konijn kijkt vanuit een 
belendende duintop lodderig toe.

Vrijdag 10 april. 
De Friesland vertrekt om half een. Tus-
sen twaalf en half een worden op Ter-
schelling de kranten uitgestald. Zij ar-
riveren met de veerboot die dagelijks om 

kwart voor tien uit Harlingen vertrekt. 
Reuze benieuwd naar het samengaan 
van het kunst- en boekenkatern. De 
oplossing die de NRC heeft bedacht is 
halfslachtig. Boeken kun je eruit lichten 
en dan heb je toch weer twee aparte ka-
ternen.
Kunst & Boeken is niet in die voor de 
hand liggende val getrapt. Katern 2 
biedt op vrijdag een intrigerende mix 
die een belofte in-
houdt. Boeken is niet 
ondergesneeuwd. 
Integendeel. En nu 
maar afwachten of 
een belangwekkende 
boekbespreking ook 
opening van deze 
nieuwe bijlage kan 
worden.
’s Avonds eten we 

in ons favoriete restaurant in Haarlem. 
Lia en ik missen de Voorkant niet erg. 
2 oogt als een volwassen katern. De 
grote verandering lijkt niet (mede) 
door bezuinigingsoverwegingen te zijn 
ingegeven en dat is op zichzelf al een 
knappe prestatie. 

Maar er ligt een groot gevaar (al twee 
keer gesignaleerd) op de loer. Thema’s 
glijden gemakkelijk weg uit de actuali-
teit en dat kan en mag niet de bedoe-
ling zijn. Met het verdwijnen van Het 
Betoog hebben we geen probleem. Er 
staan al zoveel meningen in de krant. 
HartenZiel had van ons mogen blijven. 
Over dit katern was in tegenstelling tot 
De Verleiding (van meet af aan over-
bodig) wel goed nagedacht en had na-
venant succes. Het Vervolg had best met 
Sport kunnen samengaan.
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Freelance correspondenten de laan uit
Op de site van vakblad De Journalist is 
een hoop commentaar te lezen geweest 
op de beslissing van de hoofdredactie 
om enkele buitenlandse corresponden-
ten de laan uit te sturen. ‘We moeten 
overwinteren’, heeft Pieter Broertjes 
De Journalist laten weten.

Cees Zoon (Mexico), Ferry Bieder-
mann (Libanon), Hans Moleman (China) 
en Eric Arends (Italië) staan allemaal op 
de nominatie om hun freelance contract 
kwijt te raken. Bert Lanting krijgt geen 
opvolger in Brussel. Marc Peeperkorn 
moet het daar alleen doen. De meeste bui-
tenlandse correspondenten hebben, vindt 
Pieter Broertjes, nu eenmaal gekozen 
voor een vrij bestaan, zonder avond- en 
bureaudiensten. Ze moeten dan ook de 
consequenties accepteren. ‘De Volkskrant 
heeft altijd goed voor hen gezorgd, maar 
de herberg is nu vol.’

De vertrekkende correspondenten heb-
ben daar volgens De Journalist best be-
grip voor. Maar ze hebben er moeite mee 
dat ze niet in aanmerking komen voor 
een afvloeiingsregeling of een ander beta-
lingssysteem: niet meer per maand, maar 
per woord, desnoods.

Ferry Biedermann (45) werkt negen jaar 
als correspondent voor de krant, eerst 
vanuit Jeruzalem en vanaf 2005 vanuit 
Beiroet. Cees Zoon (58) werkt dertig jaar  
bij de krant, eerst in vaste dienst, daarna 
als freelance correspondent in Spanje, 
Midden-Europa en Mexico.

‘Ik geloof dat er een bepaalde Midden-
Oosten-moeheid is’, zegt Ferry Bieder-
mann over de opheffing van zijn post. 
‘Wat daar gebeurt, lijkt een herhaling 
van zetten. Het idee is dan gauw dat je 
beter iemand kan sturen voor de reporta-
ges en achter het bureau in Amsterdam 
de analyses kan maken. Maar dat is een 
onderschatting van correspondenten in de 
regio.’ 

‘Who cares about South-America?’, zegt 
Cees Zoon over het schrappen van zijn 
post: hij verwacht dat een ‘rugzakjourna-
list’ zijn werk gaat overnemen: iemand 
die zelf de reis bekostigt en per artikel 

wordt betaald. Hij had verwacht dat de 
Volkskrant meer morele verplichtingen 
had gevoeld ten opzichte van correspon-
denten.

Hans Moleman klinkt minder teleur-
gesteld. Hij laat weten: ‘Ik wil na septem-
ber 2010, wanneer mijn huidige contract 
met de Volkskrant afloopt, gewoon in 
China blijven als er geen plaats is daar 
in die slecht geventileerde herberg in 
Nederland. De Volkskrant hecht onver-
minderd aan kwaliteitsverslaggeving uit 
China, wat voor malle dingen De Jour-
nalist ook uit hoofdredactionele mond 
heeft opgetekend over het ontsnappen aan 
gruwelijke avond- en bureaudiensten en 
‘vrije keuzes’.’

Pieter Broertjes: 
‘We moeten
overwinteren’

Cees Zoon          Eigen foto

‘Journalisten met meerwaarde’
Het bericht op de website van De Journalist over cor-

respondenten die hun contract verliezen, is iets om even 
bij stil te staan. Het gaat om correspondenten van de 

Volkskrant (maar niet uitsluitend) en hun bestaan en werkzaam-
heden ken ik uit eigen ervaring. Ik was zelf bijna zeventien 
jaar buitenlands correspondent en bijna tien jaar chef van de 
redactie buitenland en mocht dus leiding geven aan het corres-
pondentennet.
Dat in tijden van economische neergang en financiële nood 
op het correspondentennet wordt bezuinigd, 
is niet verrassend, want van alle tijden. In de 
periode 1972-1973 verkeerde de Volkskrant in 
financiële problemen en bezuinigde hoofdre-
dacteur Jan van de Pluijm ook op het toen nog erg kleine cor-
respondentennet. 
Ik meen me te herinneren dat Bob Groen daar het slachtof-
fer van werd. Parijs werd een post voor een freelancer en Bob 
moest terug naar Amsterdam. Ik mocht in Bonn blijven, omdat 
Van der Pluijm een overeenkomst kon sluiten met de NCRV 
die ging participeren in de onkosten. Ik ging naast de krant ook 
voor deze omroep werken. Volgens mij kwam een soortgelijke 
overeenkomst ook tot stand met de NOS, waarvoor Peter Brus-
se in Londen ging werken.
Benadrukt moet worden dat deze periode van financiële krapte 
maar kort heeft geduurd. De Volkskrant heeft een lange periode 
van gestadige groei en voorspoed gekend. Dit maakte het on-
der meer mogelijk het correspondentennet steeds verder uit te 
breiden en te komen tot een eigen buitenlandse berichtgeving. 
Maar wel bleef er sinds 1972-1973 een tweedeling bestaan: 
correspondenten in vaste dienst die na een kortere of langere 
periode in het buitenland terugkeerden naar de redactie, en 
correspondenten met een contract; freelancers dus die naast de 

krant aangewezen waren op andere inkomstenbronnen.  
Deze contract-correspondenten zijn voor de krant vaak net 
zo belangrijk als correspondenten in vaste dienst, maar hun 
rechtspositie is een andere. Dat dit tot sociale problemen zou 
kunnen leiden bij een inkrimping van het net, kon in tijden van 
voorspoed worden verdrongen. Nu doen zich die problemen 
dus voor, en ik kan me niet voorstellen dat Pieter Broertjes daar 
ongevoelig voor zou zijn.
Broertjes verdient begrip. De krant bevindt zich nu al geruime 

tijd in een lastige spagaat. Hij wil aantrekkelijk 
zijn voor jongeren, en wordt toch vooral door 
ouderen gelezen. En die jongeren willen maar 
niet komen. Een van de nieuwe, doordeweekse 

tabloids draagt nu zelfs de titel  Jong. Maar of dat helpt? Jon-
geren zijn gewend geraakt aan het idee dat nieuws niets kost. 
Gratis kranten en gratis informatie via het internet. Komt zelfs 
op je mobieltje. Wat wil je nog meer?
De traditionele kranten, die overigens zelf aan deze voor hen 
fatale ontwikkeling hebben bijgedragen, moeten dus aanzien-
lijk meer bieden dan nieuws. Tegenover het geld dat ze kosten, 
moet een duidelijke meerwaarde staan. Voor kwaliteitskranten 
bestaat deze meerwaarde uit verdieping en verbreding van het 
nieuws. 
Correspondenten behoren tot de journalisten die deze meer-
waarde kunnen leveren. Zij kunnen dankzij hun kennis van het 
land of gebied waar ze wonen en werken, het nieuws een eigen 
gezicht geven. Ze kunnen dit nieuws duiden en analyseren, een 
ooggetuigenverslag leveren en ze zijn breed inzetbaar, want ze 
kennen ook de cultuur en de samenleving.
Kwaliteitskranten kunnen juist nu niet meer aankomen met 
persbureaukopij. 
Dus ze moeten hun correspondenten koesteren.

door Jan Luijten
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Verloedering
Toen ik laatst nieuwe foto’s ging maken 
voor een artikel over het oude gebouw, 
kwam ik in zo’n uitgeleefd kraakpand 
met muren vol graffi ti dat ik het maar bij 
de oude foto’s gehouden heb. Dit over 
verloederen.
Verder geen kwaad woord over Hennie 
van Vught, die waslijsten data voor mij 
boven water wist te toveren bij de nega-
tieven die ik vaak veel te laat van tekst 
en data voorzag. En als je hem dan per 
ongeluk een amicale schouderklop gaf, 
voelde je dat hij steeds zijn autogordel 
omhield. 
Bij Melanie schoot me te binnen dat het 
soort Heinemans-grappen aan de tijd 
aangepast werden. 
Bij het verschijnen van de computer op 
de redactie werd de lunchtijd gebruikt 
om openstaande computers te gebruiken 
om liefdesverkla ringen en afspraken op 
andermans computer te verzenden naar 
personen die dan bij Hesp of elders zaten 
te wachten op collega’s die niet kwamen 
opdagen. 
Tot slot: vers aangekomen in Amsterdam 
kreeg ik meteen van buurvrouw Henriette 
Posthuma de Boer als arts Jan de Cler 
aanbevolen die net met zijn praktijk ge-
start was. Geboorte van beide kinderen 

geschiedde dan ook onder regie van Jan 
gewoon thuis. Bij de tweede bevalling 
moesten we wel een tijdje wachten voor 
hij gevonden was en kwam hij wat slinge-
rend de trap op gestommeld. Maar drie 
uur later kwam hij kwiek en helder terug. 
Maar dat is alweer lang geleden.
Men vergeet makkelijk. Voorbeeld: enkele 
jaren na de dood van Opland werd in de 
Markiezenhof in Bergen op Zoom een 
grote overzichtstentoonstelling gehouden. 
Toen de organisatie voor meer gegevens 
de Volkskrant belde, zei Personeelszaken: 
‘Opland? Opland? Die heeft hier nooit 
gewerkt, die naam kunnen we helemaal 
niet vinden.’
Wim Ruigrok

Minder
De Volksknar rept van 15 tot 20 procent 
minder redactionele ruimte.  
Ik weet niet waar je die cijfers vandaan 
haalt, maar dat klopt niet. Qua adverten-
ties wellicht wel, maar niet wat de redac-
tionele pagina’s betreft.
Jan ‘t Hart

Heytze
Het nieuws over Remco Campert in de 
Volksknar van 1 april is passé. De nieuwe 
sportcolumnist wordt Ingmar Heytze, elke 
maandag, pagina 2.
Arno Haijtema

Lilliputter
Erna bedoelde met die lilliputter vast niet 
Hennie van Vught, maar een van zijn 
assistenten van wie ik me alleen de voor-
naam nog herinner: Ben. 
Er is vast een nog oudere collega die 
weet om wie het gaat.
Frans van Schoonderwalt

Die kleine man van Documentatie was 
niet Henny van Vught, maar ene Ben. Hij 
was inderdaad een echte lilliputter. Hij 
had altijd zo’n houten rugkrabber bij zich 
om ermee op de liftknopjes te drukken.
Victor Lebesque

Volwassen Mensenrubriek verdwenen

De veranderingen in de krant van de af-
gelopen dagen zijn uiteraard niet bij ie-
dereen goed ontvangen. Peter de Greef 
(HartenZiel) had al laten weten blij te 
zijn dat zijn rubriek nog ver spreid over 
de krant gehandhaafd wordt. Plus dat 
de website van HartenZiel buitenge-
woon veel aandacht trekt. Maar Peter 
de Waard (Mensen) is minder tevre-
den.

Hij zegt: ‘Ik ben er dertien maanden 
geleden mee begonnen, niet om er een 
jaar later weer mee op te houden. Ik 
denk ook niet dat dit de intentie van de 
hoofdredactie is geweest. Die wilde een 
volwassen Mensenrubriek à la de Herald 
Tribune, omdat de krant meer aandacht 
wilde geven aan mensen in plaats van het 
institutionele nieuws.

Populair
‘Het tragische is eigenlijk dat ik pas 

besefte hoe populair de rubriek is gewor-
den sinds ik te horen heb gekregen dat’ie 
verdwijnt. Ik heb steeds geprobeerd voor -

al mensen op te zoeken die interessant 
zijn voor de Volkskrant-lezers. Geen hy-
perige televisiekok-achtige types, maar 
mensen die we nog kennen uit de jaren 
zestig en zeventig of die op dit moment 
een belangrijke rol spelen in de politiek- 
maatschappelijke discussie. 

‘Dat kan Madonna zijn over haar con-
troversiële adoptie, een ex-vakbonds-
bons die af scheid neemt, een voormalig 
popster die een comeback maakt of een 
overleden voetballer. Ik had er graag mee 
door willen gaan, maar het mocht niet zo 
zijn.’

Voorkant
Chef Voorkant Wilma de Rek, die haar 

hele pagina zag verdwijnen, merkt op: ‘Ik 
denk dat de Voorkant over pakweg twee 
jaar weer terug is, wegens voortschrij-
dend inzicht. Collega’s vechten er nu al 
om wie straks die mooie eerste nieuwe 
Voorkant mag vullen.’

Website
Volgens Peter de Greef blijft Harten-

Ziel volop aanwezig. ‘Dagelijks zijn we 
er met in ieder geval een afwisselende 
rubriek op pagina Leven en in het maga-
zine. Daarnaast zullen door de krant heen 
de HartenZiel-verhalen blijven verschij-

nen. Ze krijgen een HartenZiel-logo en 
een verwijzing naar de website.

‘Die site is een groot succes met zo’n 
280 duizend bezoeken per maand, waar-
bij de HartenZiel-bezoeker geïnteres-
seerd is in de artikelen, tests en cursus-
sen die we kosteloos aanbieden op de 
site. 

‘Bezoekers blijven gemiddeld ruim zes 
minuten per bezoek, en dat is lang. Er 
zijn inmiddels ook 45 duizend mensen 
die zich als HartenZieler hebben geregis-
treerd. Ook leuk om te weten: de Harten-
Ziel fi lmbox die we als lezersaanbieding 
aanbieden, is een van de populairste 
lezersaanbiedingen uit de geschiedenis 
van de Volkskrant. 

JqJ

Peter de Waard

HartenZiel 
blijft frequentie 
behouden


