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Op 31 december 2013 stond de dekkings-
graad voor het Pensioenfonds Grafi sche 
Bedrijven (PGB) op 104,8 procent. Dat 
is nipt boven de 104,1 procent waarbij de 
pensioenen en de pensioenopbouw per 1 
april zouden moeten worden gekort. Dit 
is dus voorkomen, zij het met de hakken 
over de sloot. 

Nu deze hobbel is genomen, is het voor 
het pensioenfonds zaak een herstel op lan-
gere termijn voor elkaar te krijgen. Voor 
dit herstelplan is tien jaar uitgetrokken. 
Het komt er op neer dat de dekkingsgraad 
in 2024 moet uitkomen op ten minste 115 
procent.  Als intussen deze dekkings-

graad onverhoopt onder de 104 belandt, 
dan hoe ven niet opnieuw kortetermijn-
maatregelen te worden genomen. 

Alles bij elkaar komt het PGB, net als 
de andere vergelijkbare  pensioenfond-
sen, in een rustiger vaarwater. Toch zal 
er nog heel wat moeten gebeuren voor er 
sprake kan zijn van een aanpassing van 
de pensioenen aan de infl atie. Laat staan 
dat de achterstand die de afgelopen jaren 
is opgelopen kan worden ingehaald. Dit 
geldt trouwens ook voor de opbouw van 
de pensioenrechten van de mensen die nu 
nog werken. 

Jan van Capel
Zie ook pagina 2:  meepraten over pensioen

Pensioenfonds bezig met herstel

Onderscheiding
De Volksknar heeft een onderscheiding 
gekregen. De collega’s van Het Parool, 
vonden de Volks knar zo goed, dat ze het 
idee hebben overgenomen in de vorm van 
De Paroliebol. Vandaar dat ik persoonlijk 
als ‘hoofdredacteur/animator’ de Paro-
liebol 2013 krijg voor het ‘genadig toe-
staan van het jatten van het idee’.

De redactie van het blad de Paroliebol 
heeft daarmee een oude traditie in ere 
hersteld. De Paroliebollen zijn een voor-
loper van de Amsterdammer van het Jaar. 
De onderscheiding werd bedacht door de 
redactie van het na-oorlogse Het Parool 
om Amsterdammers te eren die iets moois 
gedaan hadden voor hun stad of voor het 
land.

PvdA-minister Sicco Mansholt van 
Landbouw kreeg hem als eerste uitgereikt, 
op 24 december 1945. De bol herleefde 
keer op keer, ondanks de weerstand van 
hoofdredacteuren als Herman Sandberg en 
Wouter Gortzak. 

En op 9 januari reikte de redactie van 
dit magazine hem uit aan Albert de Lange 
(grand reporter van Het Parool) wegens zijn 
terugkeer – na een knap lastig ziekbed – in 
de kolommen van Het Parool. En aan mij.

Ik voel me vereerd, niet alleen met de 
dankbaarheid van de Parool-collega’s 
voor het toestaan van het jatten, maar ook 
met de impliciete waardering voor dit club-
blad.                         

Jacques de Jong

Oud-burgemeester Yorick Haan van Vlieland (links) kreeg woensdag 15 januari het eer-
ste exemplaar aangeboden van de nieuwe roman van Volkskrant-collega Toine Heijmans,  
‘Pristina’. Vlieland staat voor het eiland waarop de roman zich afspeelt en Yorick Haan 
symboliseerde de burgemeester in het boek. Maar Toine legde uit dat zowel het eiland 
als de burgemeester fi ctief waren.’Soms scheert de fi ctie langs de werkelijkheid’, merkte 
Toine op. 

Hij presenteerde zijn boek in café NAP in de Amsterdamse vinex-wijk IJburg. Zijn schip 
ligt er in de haven. Daar zat hij zijn roman te schrijven. Door de patrijspoort keek hij uit 
op dit deel van Amsterdam. Vandaar zijn keuze voor het café.

‘Pristina’ is de tweede roman van Toine. De eerste, ‘Op zee’, werd een groot succes. 
Het boek werd in verschillende landen vertaald. Er kwam ook een fi lm van. ‘Pristina’ 
speelt zich af op een eiland waar een buitenlandse vrouw uitgewezen moet worden door 
een ‘repatriëringsambtenaar’, een boek als een thriller. Dat vond ook oud-burgemeester 
Haan, die het manuscript had gelezen. ‘Toine neemt je mee in een achtbaan, en aan het 
slot zet hij je nog een keer helemaal op je kop.’              Foto Jacques de Jong

Roman voor oud-burgemeester
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Onlangs kregen alle gepensioneerden 
van het Pensioenfonds Grafi sche Bedri-
jven (PGB) – wij van de Volkskrant dus 
ook – een brief waarin men zich kon 
aanmelden als lid van de Vereniging 
van Gepensioneerden van de PGB: de 
VVG-PGB dus. Het staat iedereen vrij 
om dit te doen en daar per jaar 18 euro 
te spenderen. Wat nu volgt is dus niet 
een bindend advies, maar meer een 
schets van wat er gaande is.

Victor Doorn, de huidige voorzitter van de 
VVG-PGB, wil desgevraagd wel wat rec-
lame maken. De vereniging komt voort uit 
de club van gepensioneerden van de kran-
tenuitgever Wegener. Die had ongeveer du-
izend leden. Na de jongste wervingsactie 
zijn er van links en rechts rond de tweedui-
zend nieuwe aanmeldingen gekomen en  
de vereniging van gepensioneerden van de 
pas bij PGB toegetreden CSM heeft zich 
collectief met 500 leden aangesloten. 

Het aantal leden van de VVG-PGB 
is daardoor op ongeveer 3500 beland. En 
er zijn nog initiatieven gaande, zoals bij 
de uitgeverij SDU. Op het totaal aantal ge-
pensioneerden bij het PGB van globaal 50 
duizend is het nog betrekkelijk mager. ‘Wij 
mikken dit jaar op tenminste vijfduizend te 

komen, tien procent van het aantal PGB-
gepensioneerden’, zegt Doorn.

Een sterke vereniging is van belang omdat 
gepensioneerden per 1 juli van dit jaar het 
recht krijgen om leden voor het bestuur van 
hun fonds voor te dragen. Bij PGB worden 
dat er twee van de tien. De verde ling wordt 
dan: vier namens de werkgevers, vier na-
mens de werknemers en twee namens de 
gepensioneerden. Daarnaast kunnen zes ge-
pensioneerden meepraten in het nieuwe 
verantwoordings-orgaan (VO), de voort-
zetting van de deelnemersraad, van achttien 
leden. Twee daarvan komen uit de verenig-
ing. Als meer leden zich aanmelden, kun-
nen er ook meer mensen in het VO zitting 
krijgen.

Doorn: ‘Onze inzet is om bestuurlijke in-
vloed te krijgen bij het PGB. Met als speer-
punt uiteraard de positie van de gepen-
sioneerden. Te veel wordt door jongeren 
geroepen dat de huidige gepensioneerden 
de pensioenpotten leeg eten. Dat jongeren 
in verhouding meer betalen aan het pensio-
enfonds, is op zich waar, maar ze vergeten 
daarbij te zeggen dat wij ook ooit jong 
waren en toen dus ook te veel betaalden.’ 

De twee bestuursleden die de vereniging 
mag voordragen, krijgen eenzelfde belo -

ning als de andere acht. Het gaat om een 
baan van twee dagen in de week. De kandi-
daten hoeven niet gepensioneerd te zijn. Van 
deze twee wordt uiteraard verwacht dat ze 
regelmatig terugkoppelen en op de leden-
vergadering verantwoording afl eggen. De 
twee mensen in het verantwoordings-or-
gaan zullen uit het bestuur komen. Zij krij-
gen een vergoeding voor hun presentie en 
voor onkosten. 

Van belang is verder dat via het lidmaat-
schap van de KNVG, de Koepel van Vereni-
gingen van Gepensioneerden, in vloed op 
de politiek kan worden uitgeoefend. Het 
boegbeeld is oud-staatssecretaris Martin van 
Rooijen die vorig jaar enkele keren zeer ge-
schikte ingezonden stukken schreef, onder 
meer in de Volkskrant.

Het PGB steunt de vereniging van ge-
pensioneerden. Ook daar vinden ze het 
van belang dat er gebruik wordt ge-
maakt van alle inspraakmogelijkheden. 
Gemakshalve zorgt het PGB ook voor het 
innen van de contributie. Bij leden wordt 
elke maand € 1,50 euro op het pensioen 
ingehouden. Het geld is nodig om de 
onkosten te dekken.

Voor meer informatie en eventueel aan-
melden zie: www.vvgpgb.nl

Jan van Capel
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HET STAAT echt in de 
Volkskrant: Groningen, 
periferie, uithoek van 

het land. Tja, gezien vanaf het 
randje van Nederland mag dat 
waar zijn. Maar Groningen 
heeft een enorm achterland en 
vormt de schakel tussen een 
van onze belangrijkste han-
delspartners (Duitsland) en het 
westen van ons land. Gronin-
gen ligt centraal tussen Rand-
stad en Hamburg bijvoorbeeld. 
Dus hoezo uithoek, periferie? 
Het is precies die houding die 
de Groningers zo boos maakt 
en dat heeft heel Nederland de 
afgelopen week kunnen zien. 

Opvallend is dat er niet één 
actiecomité is dat grote acties 
en demonstraties voorbereidt, 
maar dat overal kleine groepjes 
op ploppen en hun eigen acties 
voorbereiden. Geen centrale 
sturing aangevoerd door een 
Grote Leider, maar verschil-
lende cellen die elkaar via de 
social media weten te vinden, 
elkaar van acties op de hoogte 

brengen en zo 
mensen op de 
been weten te 
krijgen. Die cel-
len zijn daarmee 
ongrijpbaar, 
weten chaos te 
scheppen en 
bestuurders en 
ordebewaarders 
in verwarring 
te brengen. 
Maar ook de 
traditionele media weten nog 
niet goed hoe ze met deze ma-
nier van actievoeren moeten 
omgaan. Massaal rennen ze na 
ieder Facebook-bericht naar 
afgesproken plekken om te 
constateren dat er slechts een 
handvol actievoerders staat. 

Een prachtig voorbeeld was 
de actie tijdens de Nieuwjaars-
receptie van NAM in Assen. 

Samen met een ‘bendelid’ 
had ik de actie bedacht en ge-
deeld in een paar actieve Fa-
cebook-groepen: Laten we ons 

allemaal aanmelden 
voor de Nieuwjaars-
receptie van NAM. 
Op de bewuste dag 
werden we bena-
derd door de politie. 
Of het nodig was 
dat er extra verster-
king kwam. Ons 
antwoord: nee, we 
denken van niet, we 
zijn nette burgers, 
maar we hebben 

natuurlijk geen idee hoeveel 
mensen er zullen komen.

Aangekomen bij het NAM-
gebouw werden we begroet 
door een grote groep bewakers 
én een legertje pers. Alle om-
roepen hadden een eigen wa-
gen staan, van alle schrijvende 
pers was er een journalist. 
Wij waren slechts met twintig 
mensen. Of dit alles was? Ja, 
blijkbaar wel.

Die twintig waren niettemin 
voldoende om de directeur 
van NAM naar buiten te krij-
gen en hij ging met ons in 

gesprek. Mooie beelden in alle 
journaals en in alle kranten. 
Ons doel was bereikt: media-
aandacht, heel veel media-aan-
dacht. En dat lukte dus eigen-
lijk heel simpel.

De dagen daarna zijn op de-
zelfde manier op allerlei plek-
ken acties gevoerd, steeds met 
Facebook als centraal medium 
waarop oproepen en berichten 
werden verspreid. Ook het ini-
tiatief Groningers in Opstand 
is op Facebook ontstaan. Bin-
nen korte tijd waren er meer 
dan 2500 likes en één enkele 
Groninger bleek in staat om 
hele groepen te mobiliseren.

Op deze nieuwe vorm van 
organiseren lijken ook de 
traditionele media nog geen 
antwoord te hebben gevonden. 
Dus rent iedereen er achteraan 
om maar niets te missen, want 
ja, misschien wordt dit een 
tweede Project X – ook weer in 
Groningen

Susanna Lemstra

Groninger acties ongrijpbaar voor media

Susanna Lemstra
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Jan Keulen (63) kwam in 1979 bij de 
krant, op de redactie Buitenland. Een jaar 
later werd hij correspondent in Beiroet en 
versloeg daar in 1982 en 1983 de burger-
oorlog in Libanon. Voor zijn indrukwekk-
ende reportages werd hij in 1984 onders-
cheiden met de Prijs voor de Dagbladjourn-
alistiek. Daarna was hij nog enkele jaren 
correspondent in Cairo. Een jaar later werd 
hij freelance correspondent in Beiroet. On-
langs kwam hij in het nieuws met zijn ont-
slag bij het Doha Center for Media Freedom 
(DCMF). Jacques de Jong informeerde 
naar zijn belevenissen.

Hoe verliep jouw carrière na de Volks-
krant? 

‘Behalve de Volkskrant, die mijn belang-
rijkste opdrachtgever was, ‘bediende’ ik 
als freelancer ook KRO, VARA en Wereld-
omroep. Ik kreeg in 1984 de Prijs voor de 
Dagbladjournalistiek voor het verslaan van 
de Libanese burgeroorlog. 

‘In december 1985 verliet ik Beiroet, na 
vijfenhalf jaar oorlog. Ik vestigde mij in 
Cairo. In het najaar van 1986 kwam ik te-
rug naar de krant in Amsterdam en werkte 
weer eventjes bij de redactie Buitenland.

‘In april 1987 vertrok ik naar Mexico. 
Eigenlijk was Cees Zoon voorbestemd 
om correspondent in Latijns-Amerika te 
worden, maar hij was op dat moment om 
persoonlijke redenen (nog) niet beschik-
baar. Uiteindelijk ben ik vijf jaar in Latijns-
Amerika gebleven. 

‘In 1992 vroeg de Volkskrant me om 
opnieuw de Arabische wereld te verslaan. 
Na de oorlog en het geweld in Libanon in 
de jaren tachtig zou nu de nadruk van dit 
correspondentschap liggen op het vredes-
proces, zo was de hoop. Hoop die overi-
gens al snel de bodem werd ingeslagen met 
het vastlopen van het Israëlisch-Palestijnse 
vredesoverleg en de dramatische gebeurte-
nissen in Irak.

‘In eerste instantie bereisde ik de regio 
vanuit Nederland, maar eind 1995 vestigde 
ik me – inmiddels met gezin – in Amman. 
Tot halverwege 1998 was ik Volkskrant-
correspondent in het Midden-Oosten. 

‘Resumerend: ik heb meer dan 19 jaar 
voor de Volkskrant gewerkt, kort als re-
dacteur Buitenland, maar meestentijds als 
correspondent.’

Hoe kwam je in Qatar terecht als di-
recteur van het Doha Centre for Media 
Freedom? 

‘Het korte antwoord is dat ik eind 2010 
gevraagd werd voor deze baan en, na een 
aantal oriënterende reizen naar Doha, in 
maart 2011 werd benoemd door sjeik Ha-

mad bin Thamer al Thani. Deze sjeik is 
naast bestuursvoorzitter van DCMF de 
hoogste baas van Al Jazeera Network en 
topadviseur van de emir (staatshoofd) van 
Qatar.

‘Het langere antwoord is dat ik sinds mijn 
vertrek uit Jordanië in 1998 me steeds meer 
ben gaan interesseren voor media-ontwik-
keling en persvrijheid, met name in de Ara-
bische wereld. Naast een part-time baan 
als docent journalistiek aan de Rijks Uni-
versiteit Groningen, deed ik consultancy 
werk voor onder andere de Nederlandse en 
Deense ministeries van buitenlandse zaken 
in Egypte, Jordanië, de Palestijnse gebie-
den en Jemen. Ik schreef rapporten over de 
media-situatie in die landen en ontwierp en 
leidde trainingen voor journalisten.

‘In 2004 vroeg Hans Verploeg, voorzit-
ter van Free Voice en NVJ-secretaris, mij 
om een programma op te zetten voor jour-
nalisten in het Midden-Oosten. Free Voice 
was werkzaam in Afrika, Latijns-Amerika 
en Zuid-Oost Azie, maar was nooit actief 
geweest in de Arabische wereld. Een jaar 
later stond het Investing in the Future-pro-
gramma in de steigers, met subsidie onder 
andere van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

Honderden journalisten en tientallen 
juristen uit Marokko, Egypte, Jordanië, 
Libanon, Bahrein en Jemen vormden een 
netwerk en werden getraind met als uit-
gangspunten: de (juridische) bescherming 
van mediawerkers en verbetering van de 
professionele, journalistieke praktijk. Na 
vijf jaar werd het programma afgesloten, 
hoewel een aantal activiteiten in Egypte 
nog steeds worden voortgezet door Free 

Press Unlimited, opvolger van Free Voice.
‘Hoewel ik in het begin als consultant bij 

Free Voice betrokken was, was ik vanaf 
2007 full-time, in dienst als programma 
manager Midden-Oosten. Het was vanuit 
die positie (en met een uitgebreid netwerk 
in de regio) dat ik gevraagd werd als di-
recteur van DCMF, waar ik in april 2011 
begon. Twee jaar eerder was mijn voor-
ganger Robert Menard, vooral bekend als 
oprichter van Reporters sans Frontières, 
met slaande deuren en een wijd en zijd 
gepubliceerd conflict met de Qatari autori-
teiten vertrokken en ik trof het centrum aan 
zonder personeel, zonder structuur, zonder 
programma en zonder activiteiten.

‘Ik wist natuurlijk van tevoren dat het niet 
gemakkelijk zou zijn een persvrijheidcen-
trum op te zetten en te runnen in een land 
dat zelf in de categorie ‘niet vrij’ valt, vol-
gens de criteria van Freedom House en 
de meeste andere internationale persvrij-
heidsorganisaties. Aan de andere kant was 
ik gewend, als journalist maar ook als or-
ganisator van journalistieke trainingen, te 
werken in restrictieve omgevingen. 

‘Hoe dan ook, het lukte in haast drie jaar 
om een organisatie op te bouwen met meer 
dan dertig man personeel en een uitgebreid 
scala van activiteiten: een groot media li-
teracy programma voor kinderen in Qatar 
en de Golf; journalistieke trainingen voor 
collega’s in Soedan, Marokko, Libië, Je-
men, Irak, Palestijnse gebieden, Syrië en 

Zie verder pagina 4

Jan Keulen

Jan Keulen na ontslag bij mediacentrum in Qatar

‘Koude sanering van persvrijheid’
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Documentalist Cor Gaal is in 
december overleden, net 65 jaar 
oud. Otto Spronk, destijds chef 
Documentatie, herdenkt hem.

Dat is even schrikken van Cor! En 65 
is natuurlijk veel te jong. Cor werkte 
eerst bij het kranten-archief, waar je nog 
originele complete kranten in papier kon 
bestellen/aanvragen van een aantal jaren 
geleden. Maar dat archief nam uiteindelijk 
veel te veel ruimte in. 

Toen het werd opgeheven ergens in het 
begin van de jaren 80, kreeg ik Cor op 
Documentatie erbij voor het micro-verfil-
men van onze dossiers. Ook Ben van Beek 
(een lilliputter) kwam bij onze club om 
samen met Cor het filmen te verzorgen.

Cor had het bij ons zeer naar zijn zin en 
was uitstekend tevreden met zijn werk. 
We hebben wel gepoogd om naast het 
verfilmen – toch een saaie klus –  Cor ook 
andere zaken op de afdeling te laten doen, 
maar dat wilde hij eigenlijk niet. Achteraf 
bleek hij telefoonangst te hebben, maar hij 
durfde dat niet te vertellen. Nou, dan moet 
je ook iemand niet dwingen ander werk te 
gaan doen. Hij deed bij ons wel, ter afwis-
seling,  ook de postverzending. 

Cor was een hele gestage en betrouwbare 

werkkracht die vrijwel geen toezicht nodig 
had en het ook plezierig vond in een eigen 
kamer zelfstandig bezig te zijn. Hij kon zo 
ook zijn grote liefhebberij, muziek luis-
teren, beoefenen zonder iemand te storen. 
Cor heeft vele tienduizenden dossiers op 
microfilm gezet en is later vooral het scan-
nen van dossiers gaan doen.

Heel erg jammer dat hij niet lang van 
zijn pensioen heeft kunnen genieten.

Otto Spronk 

Qatar; een programma op het gebied van 
emergency assistance waarbij zo’n 220 
journalisten uit conflictgebieden medische 
of andersoortige hulp werd geboden; onder-
zoekspublicaties en een website (www.
dc4mf.org).

‘Wilde Qatar eigenlijk wel zo’n ac-
tief persvrijheidscentrum? Ik vrees dat het 
wellicht niet helemaal de bedoeling was, 
vooral niet na 25 juni 2013 toen een nieuwe 
emir (sjeikh Tamim) aan de macht kwam. 
Aan de andere kant is Qatar ook het land 
van Al Jazeera, dat zich met zijn vele tv-sta-
tions ontwikkeld heeft tot een van de meest 
invloedrijke media ter wereld. Het domweg 
sluiten van Doha Centre for Media Freedom 
zou de verkeerde boodschap afgeven. 

‘Mijn plotselinge en niet met redenen 
omklede ontslag lijkt vooral op een ‘koude 
sanering’ van het centrum, dat de afgelopen 
jaren met zoveel enthousiasme is opge-
bouwd.’

Wat nu?
‘Wat mijzelf betreft: ik ben op het ogen-

blik aan het bijkomen, thuis in Groningen. 
Hoop spoedig weer aan de slag te gaan. 
Liefst weer bezig met persvrijheid en me-
dia-ontwikkeling. Maar ik weet nog niet 
hoe, wat en waar.’
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‘Er zijn er waarschijnlijk maar weinigen die 
hem nog gekend hebben,Wim Breedveld. 
Toevalligerwijs stond hij nog maar enkele 
weken in de verzendlijst van de Volksknar. 
Begin deze maand kregen wij het bericht dat 
hij plotseling was overleden, 78 jaar oud. 

Begin jaren zestig was hij correspondent 
voor de Volkskrant in Utrecht, opvolger 
van Willem Sprenger. Wim Breedveld ging 
weg bij de krant omdat hij chef Stad kon 
worden bij het Utrechts Nieuwsblad. Daar 
bleef hij tot midden jaren negentig. Daarna 
was hij actief op het terrein van natuur en 
milieu. 

Hij is 10 januari in zijn woonplaats Tien-
hoven begraven.

Wim Breedveld overleden

De Volksknar
e-mail volksknar@gmail.com
bank: NL41 RABO 0332813398

Eric Arends weg van tv
Wegens bezuiniging heeft de Vpro het 
wetenschapsprogramma Labyrint opge-
heven. Daarmee is ook oud-Vk-collega 
Eric Arends van het scherm verdwenen. 
Hij presenteerde het programma. 

Eric: ‘Ja, het is treurig dat ook Vpro-pro-
gramma’s de nek om wordt gedraaid. Erg 
jammer dat nu de enige wekelijkse tv-ru-
briek over hardcore wetenschap verdwijnt. 
Ik ben gestopt als presentator van Labyrint, 
maar dat klusje kostte me een halve dag per 
week. Het gros van mijn werk zit in Argos, 
onderzoeksjournalistiek dus, op de radio. 
En daar mag ik gelukkig nog even mee 
doorgaan.’

Specialist in filmen van microfiches

Collega Martin Schouten (75) over-
handigt het eerste exemplaar van (de 
herdruk) van ‘Billie en de President’ 
aan drummer Han Bennink. De plech-
tigheid werd vrijdag 10 januari ge-
houden in het Bimhuis te Amsterdam. 
Bennink trad er die avond op. Dat was 
voor Martin Schouten een mooie com-
binatie. Op vertoon van het boek kon 
de bezitter met korting naar binnen. 

Zijn boek, waarvan de eerste druk 
in 1977 verscheen, bevat verhalen uit 
de jazz. Billie staat dan ook voor jazz- 
zangeres Billie Holiday, de president 
is saxofonist Lester Young (the Prez). 
Aan de jongste versie heeft Martin 
enkele nieuwe verhalen toegevoegd.  
Het is een kroniek geworden, ‘een 
soort trip van herinneringen, inter-
viewflarden, analyses en reportages’, 

meldt de uitgever.
Tijdens de presentatie vertelde Mar-

tin het verhaal hoe de omslagfoto van 
zijn boek destijds tot stand was geko-
men. Dat verhaal stond de woensdag 
daarna uitgebreid in de Volkskrant. 
Goed gescoord. Martin zal zijn journa-
listieke geest nooit verloochenen. 

Foto Jacques de Jong


