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Memo nr 48 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant                                     

 Ja, wij worden ook gepakt. Al 
sinds 1996. Dat is indertijd vrijwel 
niemand opgevallen want wie toen 
nog niet gepensioneerd was, had 
ook geen belangstelling voor de 
problemen waarmee reeds gepen-
sioneerden te maken kregen.  
 Eind 1995 vond de directie van 
Perscombinatie –die weer eens aan 
het bezuinigen was– dat het geven 
van een bijdrage aan gepensioneer-
den in de premie voor ziektekosten-
verzekering te duur werd. Die bijdra-
ge bedroeg 50 procent van de premie 
in Klasse III. Alleen de zeer lage in-
komens zouden nog voor een be-
perkte aanvulling in aanmerking ko-
men. Voor alle anderen werd de bij-
drage praktisch van de ene dag op de 
andere (met ingang van 1 januari 
1996) geschrapt. Niet alleen voor de 

mensen die na 1 januari 1996 gepen-
sioneerd werden. Neen, ook voor ie-
dereen die al gepensioneerd wás, de 
zogeheten ‘oude gevallen’.  
 Collega’s als bijvoorbeeld Ad Over-
eem,  Piet van der Vliet, Ad  Odijk, 
Jan de Vries en Jos van Schaveren 
moesten het vanaf Nieuwjaarsdag 
1996 zonder die financiële tegemoet-
koming stellen. Terwijl die uitkering 
hun, bij hun afscheid van de krant, 
toch schriftelijk uitdrukkelijk was 
toegezegd. 
 De directie van Perscombinatie 
meende haar actie door te kunnen 
zetten omdat de Ondernemingsraad 
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Ja, onze pensionado’s zijn ook gepakt 

ermee had ingestemd. Ongelooflijk. 
Dat was een rare ervaring. Kan de 
OR zomaar, over de hoofden van 
hun oude collega’s heen, arbeids-
voorwaarden wijzigen? Het ging om 
regelingen die al sinds jaar en dag 
bestonden voor de reeds vertrokken 
collega’s.   
 Toen er protesten binnenkwamen 
van de oud-gedienden, beweerde de 
personeelsafdeling dat er ook contact 
was geweest met enkele gepensio-
neerden. Onder meer met Overeem 
en Rozekrans, die in het bestuur van 
het pensioenfonds hadden gezeten. 
Die zouden vooraf zijn ingelicht. Er 
was dus een vorm van overleg ge-
weest.  
 Een valse voorstelling van zaken. 
Die gepensioneerden werd pas ge-
vraagd ten kantore van Perscombina-
tie te verschijnen, nadat het besluit al 
was genomen. Zij werden alleen eer-
der ingelicht dan alle overige gepen-
sioneerden.Overigens blijft het onzin 
te denken dat als zij al in een eerder 
stadium bij de financiële ingreep be-
trokken waren geweest, dat zij dan 
enige zeggenschap namens de hele 
groep gepensioneerden zouden heb-
ben.  
 Zodra Overeem het slechte nieuws 
had gehoord, belde hij mij (ook oud-
bestuurder van ons pensioenfonds) 
om zijn gal te spuwen. Kort daarop 
ontvingen wij de officiële aankondi-
ging van de ingreep. Dit keer belde 
ik Overeem om aan te kondigen dat 
ik actie wilde ondernemen.  
  
Hij steunde dit plan en gezamenlijk 
schreven wij een protestbrief die 
naar verschillende organen en instel-
lingen werd gezonden. Zoals de di-

rectie, de raad van commissarissen 
van Perscombinatie, de NVJ, de 
hoofdredactie van de Volkskrant, de 
Stichting de Volkskrant en last but 
not least aan de redactiecommissie 
van de Volkskrant, die toezicht dient 
te houden op een correcte uitvoering 
van de arbeidsvoorwaarden.   
 

Desinteresse 
In het algemeen ontmoetten we al-
leen desinteresse. Ook bij de NVJ. 
Wellicht omdat gepensioneerden 
toch geen lid meer bleven van de 
NVJ (Overeem en ik wél). Degenen 
die enigszins  geïnteresseerd waren, 
volstonden met gemompel en loze 
woorden van deelneming: geen actie.   
 De rol van de redactiecommissie 
vonden we zelfs beschamend, terwijl 
we daarvan het meeste hadden ver-
wacht.  
 Menig keer ging ik in december 
1995 naar de krant om weer een 
nieuwe brief aan de commissie te 
presenteren zodat onze verlangens 
schriftelijk vastlagen. In de wandel-
gangen kreeg ik dan van een toeval-
lig aanwezig lid van de raad te horen, 
dat de kwestie moeilijk lag.  
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in met plannen 

 14 juni 2006 

Victor Lebesque heeft kort geleden aandacht gevraagd voor een artikel in NRC-

Handelsblad (31 mei 2006). Daarin staat hoe allerlei bedrijven hun handen af-

trekken van gepensioneerden en geen bijdrage in de ziektekostenpremie meer 

wensen te geven. De reserves die zij voor de betaling daarvan hadden opge-

bouwd, worden bij de winst geboekt. Victor vraagt zich af of wij ook worden ge-

naaid. Wordt het tijd om actie te ondernemen of kunnen wij slechts berusten 

Wim de Valk geeft het antwoord. 
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De meeste leden hadden geen bal 
verstand van de zaak en vertoonden 
ook geen enkele aandrang om zich 
erin te verdiepen.   
 Een lid van de raad, dat zich er een 
beetje in had verdiept, zei me ter-
loops geen heil in actie te zien omdat 
de Ondernemingsraad al was omge-
praat en zich achter de directie had 
geschaard. Een aanbod van Overeem 
en mij om onze zaak in een aparte 
vergadering van de redactiecommis-
sie te komen bespreken, werd gene-
geerd. De zaak bloedde dood. Mijn 
achterban kon ik niet formeel infor-
meren over de reactie van de redac-
tiecommissie, want geen enkele brief 
werd beantwoord.  
  
Samenwerking 
Tijdens die teleurstellende periode 
waren er nauwe contacten gelegd 
tussen een aantal gepensioneerde re-
dacteuren van Het Parool, Trouw en 
de Volkskrant. Er werd een drieman-
schap gevormd bestaande uit Bob 
Steinmetz (HP), Jan Wolters 
(Trouw) en mij (Vk). 
 Steinmetz had al voorbereidingen 
getroffen om een proces tegen Pers-
combinatie aan te spannen. Een broer 
van hem die kantonrechter was ge-
weest, zou ons gratis adviseren. Er 
moesten medestanders worden ge-
worven en er moest natuurlijk ook 
geld worden opgehaald want het pro-
ces zou wel zeven- of achtduizend 
gulden gaan kosten, dachten we 
(maar het werd veel en veel meer).  
  

Deelnemers 
We benaderden alle drie zoveel mo-
gelijk collega’s die mee wilden doen 

en bereid zouden zijn minstens enke-
le honderden guldens op tafel te leg-
gen. Dat lukte na veel moeite. Na 
lang telefoneren hadden we 25 deel-
nemers die aan het gezamenlijke pro-
ces wilden meedoen. Er waren deel-
nemers die 1000 gulden op tafel leg-
den, maar er was er ook een die 
dacht dat 25 piek wel  genoeg zou 
zijn. Die werd dus afgewezen. 
 Vervolgens kreeg het advocatenkan-
toor Boekel de Nerée opdracht voor 
ons aan de slag te gaan. Ik had ver-
wacht dat de zaak wel binnen een 
jaar zijn beslag zou krijgen, maar dat 
pakte totaal anders uit. De uitwisse-
ling van stukken en verweerstukken 
slokte enorm veel tijd op. Temeer 
omdat de advocaat van Perscombina-
tie nogal eens de zaak rekte door 
(expres?) de uiterste data van indie-
ning te benutten.  
  
Beroep 
De kantonrechter verschoof wegens 
grote drukte ettelijke malen zijn uit-
spraak. Toen die eindelijk kwam en 
in het voordeel van ons, klagers uit-
viel, besloot Perscombinatie in be-
roep te gaan bij het Gerechtshof. Dat 
betekende dat het nog langer zou 
gaan duren voor we wisten waar wij 
aan toe waren. Intussen bleven de 
nota’s van ons advocatenkantoor 
maar binnenkomen. Gelukkig was de 
Stichting Het Parool bereid een forse 
subsidie te geven. De vakbond De 
Unie die de belangen van enkele le-
den tijdens het proces behartigde, be-
taalde ook een belangrijke som. De 
NVJ die pas laat wat van zich liet ho-
ren, kwam met een gering bedrag 
over de brug.  
 Toen het Gerechtshof tijdens een 
discussie liet merken, dat het sympa-
thie had  voor de  stellingen van de 
klagers gebeurde er iets opmerkelijks 
(althans voor mij als niet-jurist). De 
advocaat van Perscombinatie steven-
de op een compromis af. Perscombi-
natie kwam enige tijd later met een 
uiterst magere (eigenlijk beledigen-
de) afkoopsom op de proppen.  
 Toen stonden we voor een dilemma. 
We wisten dat we op het punt ston-
den om van de rechter gelijk te krij-
gen, maar Perscombinatie had al la-
ten blijken dan wederom in beroep te 
gaan, en wel bij de Hoge Raad.  
 Zo’n beroep kon jaren gaan duren. 
Dat betekende dus ook weer jaren 
onze advocaat betalen. Waar moest 
het  geld vandaan komen? En dan 
liep je nog de (kleine) kans dat  de 

Hoge Raad met verwijzing naar een 
of andere wonderlijke wettekst de 
klagers  toch nog ongelijk zou geven. 
Dan stond je helemaal met lege han-
den.  
 Er waren al veel van onze collega’s 
die procesmoe waren geworden en 
niet nog eens de portemonnee wilden 
trekken.  Ook waren er de afgelopen 
jaren reeds verscheidene klagers 
overleden. De nog levenden wilden 
eindelijk wel eens geld zien. ‘Beter 
weinig nu dan wellicht meer geld als 
ik in mijn kist lig’, zo werd gerede-
neerd.  
 Zo werd met algemene stemmen de 
schrale afkoopsom van Perscombina-
tie geaccepteerd. Het compromis 
werd dus niet aanvaard omdat het bij 
een geschil vaker voorkomt dat beide 
partijen om billijkheidsredenen een 
stapje terug doen. Nee, het werd ge-
slikt omdat de groep gepensioneer-
den met de rug tegen de muur stond.
Zo besliste de rechter tenslotte dat 
het lage afkoopbedrag zou worden 
uitbetaald.  
  
Kosten proces 
Maar dat de rechter zo zijn bedenkin-
gen had over de uitkomst van het af-
gedwongen compromis, bleek toen 
hij bepaalde dat Perscombinatie niet 
alleen zijn eigen proceskosten maar 
ook die van de klagende gepensio-
neerden moest betalen. Dat was voor 
ons na al die vervelende procesjaren 
nog een mooie genoegdoening.   
 Op 13 mei 2003 schreef het advoca-
tenkantoor Boekel de Nerée ons dat 
Perscombinatie de afkoopsom via het 
Pensioenfonds Perscombinatie  zou 
uitbetalen. De vergoeding voor de 
kosten van rechtsbijstand werd door 
Perscombinatie overgeboekt naar 
Boekel de Nereée die het geld ver-
volgens aan de deelnemers van het 
proces overmaakte.   
 Het proces dat begin 1996 werd aan-
gespannen, had zeven jaar geduurd. 

 Wat de vraag van Victor betreft –
actie of berusting--, luidt mijn ant-
woord: de intrekking van de bij-
drage in de ziektekostenpremie bij 
Perscombinatie (thans PCM) valt 
mijns inziens niet meer aan te 
vechten. Dat is een gepasseerd sta-
tion. 

Wim de Valk 

Cees Gloudemans: 

2387 kilometer op de fiets 
 

Bericht van Cees Gloudemans, 
op de fiets naar Spanje: 
‘Het is gelukt. Aangekomen in 
Santiago de Compostela op 6 
juni. 2397 kilometer in 29 da-
gen, gemiddeld 83 km per dag. 
Laatste week zwaar vanwege 
het pittige klimwerk en de hitte 
van 36 graden.’ 

Intrekken bijdrage 
niet meer aanvechtbaar 


