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Crisis raakt PMA

In dit nummer:
 Kiezen: eerst meer, later minder pensioen.
	PMA en de kredietcrisis.
 Apotheekmedewerkster met galerie.

Net als alle andere pensioenfondsen is
ook PMA geraakt door de huidige financiële crisis. In 2008 werd er een verlies
op de beleggingen geboekt van ongeveer
22%. Ook de daling van de rente deed de
financiële positie van het fonds geen
goed. Vooropgesteld: PMA heeft nog
steeds een solide basis en de uitbetaling
van de pensioenen is niet in het geding.
Maar de financiële positie van het fonds
is in 2008 wel sterk verslechterd. Het jaar
werd nog begonnen met een dekkingsgraad van 208%. Dat wil zeggen dat er
voor iedere euro aan pensioenverplichtingen ruim 2 euro aan vermogen was.
Aan het eind van het jaar was de dekkingsgraad gedaald tot 116%. Daarmee
behoort PMA nog steeds bij de top van de
Nederlandse pensioenfondsen.
PMA had door zijn hoge buffers een sterke uitgangspositie om de klappen van de
crisis op te vangen. Het fonds is tot op
dit moment [februari 2009] dan ook niet
terecht gekomen in een situatie van
onderdekking. Daarvan is sprake als het
vermogen van het fonds lager is dan de

pensioenverplichtingen. Dat is bij PMA
dus niet het geval. Wel zijn de financiële
buffers van het fonds te laag geworden.
Een pensioenfonds heeft immers forse
reserves nodig om klappen als deze
ook in de toekomst weer op te kunnen
vangen. Daarom is het bestuur bezig om
een herstelplan te maken waarin aan de
toezichthouder, De Nederlandsche Bank,
duidelijk wordt gemaakt hoe de buffers
in een periode van 15 jaar weer op het
vereiste niveau gebracht worden.
PMA blijft zich in zijn beleid richten op
de lange termijn. Uit alle studies blijkt
dat het fonds er in kan slagen om op termijn financieel weer kerngezond te worden. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten onzeker. Het einde van de crisis is
nog niet bereikt en het is onduidelijk
wanneer er weer herstel zal optreden. Op
dit moment beschikt het fonds nog over
buffers. Maar als de crisis verergert, is het
niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet treffen.
Zie ook pagina 3: PMA en de kredietcrisis

Pensioenen 2% hoger ondanks crisis
Ondanks de afgenomen financiële buffers heeft het bestuur van PMA besloten de pensioenen per 1 januari 2009
te verhogen met 2%. Hierdoor zijn de
pensioenen bijna geheel meegegroeid
met de prijsstijgingen in 2008. Toch is
er sprake van een gedeeltelijke indexatie. Bij een volledige indexatie zouden
de pensioenen de lonen in de apotheek
gevolgd hebben. De lonen stegen in
2008 met 4,75%. PMA is een van de weinige pensioenfondsen die de pensioenen dit jaar verhoogd heeft. De meeste
fondsen moesten de verhoging vanwege de kredietcrisis overslaan. In 2008

en de jaren daarvoor heeft PMA de
pensioenen steeds volledig verhoogd
en hebben ze dus de loonstijgingen
gevolgd. Dat is ook de ambitie van het
fonds. Garanties voor de toekomst zijn
er niet. De indexatie kan alleen worden toegekend als het pensioenfonds
daarvoor voldoende geld beschikbaar
heeft. Indexatie is dus geen recht. Er is
nooit premie voor betaald, maar het
moet betaald worden uit extra beleggingsopbrengsten. Als in de toekomst
de financiële situatie van PMA het toelaat, kan het bestuur besluiten de
gemiste indexatie in te halen.

Meepraten over uw pensioen
Corrie van Doorn is gepensioneerd
apothekersassistente en lid van de PMAdeelnemersraad. Zij vertegenwoordigt in
de Deelnemersraad de gepensioneerde
apothekersassistenten. Mevrouw Van
Doorn wil graag weten wat er speelt
in haar achterban. Daarom wil zij in
contact komen met gepensioneerde
apothekersassistenten met wie zij van
gedachten kan wisselen over actuele

pensioenonderwerpen. Zoals zij het zelf
zegt: 'Ik kan wel dénken dat ik weet wat
er in mijn achterban leeft, maar dat wil
niet zeggen dat ik gelijk heb.'
Mevrouw van Doorn nodigt PMAgepensioneerden van harte uit om contact
met haar op te nemen. Heeft u iets te bespreken over een pensioenonderwerp, dan kunt u
haar bellen op 020-6923472.

Veranderingen in PMA-regeling
Per 1 januari 2009 is de PMA-pensioen
regeling op een paar punten gewijzigd.
Een overzicht daarvan vindt u bij een

pensioenfonds medewerkers apotheken

Postbus 97851, 2509 GH Den Haag
t: 070 311 01 55 / f: 070 363 89 57
e: info@pma-pensioenen.nl / w: www.pma-pensioenen.nl

van de nieuwsberichten op onze website:
www.pma-pensioenen.nl. U kunt op de
website ook het reglement downloaden.
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Kiezen voor eerst meer en later minder pensioen

‘Ik ben nu nog redelijk jong en
kan het geld goed gebruiken’
Het is een feit waar je niet zomaar omheen kunt. In de eerste jaren van hun pensionering zijn veel mensen nog fit en
willen ze van alles ondernemen. En dingen doen, dat kost geld. Daarom zeggen veel mensen: geef me de eerste jaren
wat meer pensioen, in ruil voor later wat minder. Op hogere leeftijd nemen de wensen immers vaak wat af. In de
PMA-pensioenregeling kan het. Hoe werkt het en wat vinden apotheekmedewerkers ervan?

Hoe het werkt

Pensioen op maat

Hoe werkt dat nou, eerst meer en later minder
pensioen? Vrij simpel. U kunt kiezen uit twee
mogelijkheden, de een met een wat groter verschil in de hoogte van uw pensioen, de ander
met een wat gematigder verschil.

2. u krijgt de eerste 10 jaar 106% van uw
pensioen, en daarna 91%.

1. u krijgt de eerste 10 jaar 113% van uw pensioen,
en daarna 85%.

De bedragen in de voorbeelden zijn bruto en worden in principe jaarlijks verhoogd om de koopkracht
ervan te beschermen, maar alleen als de financiële
positie van PMA dat toelaat. Deze keuze heeft overigens alleen gevolgen voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. Het tijdelijk ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen (het pensioen voor uw nabestaanden als u overlijdt) verandert er niet door.

Bedraagt uw pensioen op het moment dat u met
pensioen gaat normaal gesproken € 1000 per maand,
dan krijgt u de eerste 10 jaar € 1130 per maand en
daarna de rest van uw leven € 850 per maand.

Bij een pensioen van normaal € 1000 per maand zou
dat dus zijn: de eerste 10 jaar € 1060 per maand, en
na tien jaar € 910 per maand.

Hoe moet uw pensioen eruit zien? Bij PMA valt er veel te kiezen.
Naast eerst meer en later minder pensioen kunt u bijvoorbeeld
ook kiezen voor:
• zelf kiezen op welke leeftijd u met pensioen wilt
(tussen 55 en 65 jaar)
• de jaren tot uw 65ste het gemis van de AOW opvangen
met extra pensioen
• partnerpensioen inruilen voor extra pensioen voor u zelf
(of andersom)
• met deeltijdpensioen gaan.
Al deze keuzes maakt u kort voor uw pensioendatum. Meer over
de keuzemogelijkheden vindt u op www.pma-pensioenen.nl. Daar
vindt u ook de pensioenplanner waarmee u de gevolgen van de
keuzes voor uw pensioen kunt berekenen.

Meer – minder, wel of niet?
Marijke van Etten, Amsterdam (60)

Marianne Stroo (61), Zaandam

‘Ik dacht eerst: ja, zo’n hoog-laagconstructie is wel wat
voor mij. Ik wilde op m´n 61ste stoppen [de pensioenrichtleeftijd voor deelnemers geboren vóór 1950, red.] en dan
tot mijn 71ste wat meer pensioen opnemen. Maar ik zie er
toch vanaf. Ik heb gezien dat je toch wel veel inlevert als je
al op 61 jaar stopt. Dan bouw je tussen je 61ste en 65ste dus
geen pensioen meer op en omdat je ook nog eens langer
pensioen moet krijgen, scheelt dat best veel. Ik heb ervoor
gekozen om vanaf april met deeltijdpensioen te gaan. Dat
betekent dat je naast je werk al een stuk van je pensioen
uitgekeerd krijgt. Ik werk nu 40 jaar in de apotheek en het
wordt me zo langzamerhand wat teveel. Mijn concentratie
wordt minder en de hele dag staan vind ik ook steeds
zwaarder. Ik heb samen met mijn man een kleine uitgeverij, en daar besteed ik dus ook veel tijd aan.
Het is nog best lastig om te beslissen hoe je je pensioen
moet inrichten. Je moet het ook goed doorrekenen. Op de
PMA-website staat een pensioenplanner, daar kun je best
eenvoudig allerlei berekeningen mee doen. Heel handig.
Mijn advies: doen.’

‘Ik ben nu met vervroegd pensioen. Ik zag er meteen wat
in, eerst meer en dan wat minder pensioen. Ik ben nu
nog redelijk jong en kan het geld goed gebruiken. Als ik
wat ouder ben heb je dikke kans dat je toch allemaal wat
minder kunt, en dan heb je ook minder geld nodig. Zo is
het nu eenmaal. Ik geniet volop van mijn vrije tijd sinds
ik niet meer werk in de apotheek. Ik kan al die dingen
doen waar ik vroeger weinig tijd voor had. Ik heb heel veel
hobby’s, en ook nog eens kleinkinderen. Tja, alles kost
geld, dus een beetje extra kan ik nu wel gebruiken.’

cKort

Uw post naar
een postadres?
PMA krijgt
van uw
gemeente
automatisch
uw woonadres door,
als u tenminste in Nederland woont. Als u
uw verhuizing aan uw gemeente
heeft doorgegeven, hoeft u dat
dus niet ook nog eens bij ons te
doen. Wij sturen onze post dan
automatisch naar uw nieuwe
woonadres.
Als u uw post op een ander adres
(uw postadres) wilt ontvangen, dan
moet u dat wel even aan ons doorgeven. Dat kan schriftelijk of per
e-mail: info@pma-pensioenen.nl.

Bij PMA
zit u goed
In december verstuurde PMA deze poster
naar alle apotheken in Nederland. De poster is ontwikkeld naar een idee van een
groep jonge apotheekmedewerksters die
meededen aan een pensioenproject voor
jongeren van PMA. Hun opdracht luidde:
verzin iets dat jongeren aan het denken zet
over hun pensioen. PMA ontving enthousiaste reacties. Zoals een van de deelneemsters aan het project schreef: ‘De poster
is bij ons goed ontvangen. Zelfs door de
ouderen. Hij hangt bij ons op het toilet en
iedereen heeft hem dus al goed bekeken
en ze zijn naar de website geweest.’

m Financieel

PMA en
de kredietcrisis

‘We moeten ons vermogen blijven
beleggen, anders halen we nooit
voldoende rendement om de
pensioenen betaalbaar te houden.’

PMA op locatie
Als u wat wilt weten over uw pensioen,
kunt u natuurlijk terecht op onze website of even bellen met de PMA infolijn.
Onze mensen zitten voor u klaar. Maar
er is nog een mogelijkheid. Sinds 1999
houden we door het land regelmatig
spreekuren. PMA op locatie! We nemen
dan graag de tijd voor u om uw persoonlijke pensioensituatie en al uw vragen
daarover met u door te nemen.
Wij heten u graag van harte welkom in:
Den Bosch: 17 maart
Enschede: 31 maart
Alkmaar: 21 april
I n het n aja a r kome n we no g n a a r
Dordrecht, A sten (bij Eindhoven) en
Den Haag. Als u in de omgeving van de
genoemde locaties woont, krijgt u een uitnodiging van PMA. Als u verder weg woont
en toch wilt komen, kunt u zich even bij
ons aanmelden. U kunt desgewenst ook
een afspraak maken om op ons kantoor
in Den Haag langs te komen.

Zij bezochten het PMA-spreekuur

Egbert Bergsma uit Stiens, Friesland (52)

De Nederlandse pensioenfondsen zijn door de kredietcrisis in zwaar weer terecht
gekomen. Ook PMA is de dans niet ontsprongen. Hoe staat het fonds ervoor? Wat
betekent het voor de zekerheid van de pensioenen? We vroegen het PMA-directeur
Marcellino Kropman. Dit interview is half februari afgenomen en geeft de stand van
zaken op dat moment weer. Het kan zijn dat de situatie inmiddels veranderd is.
Heeft PMA veel geld verloren?
Marcellino Kropman: ‘Net als alle andere
pensioenfondsen heeft PMA de waarde
van de beleggingen fors zien dalen. Vooral
in de laatste maanden van 2008 gingen de
koersen wereldwijd hard onderuit. Ook
voor ons is het een historisch slecht jaar
geworden. We boekten een verlies van
ongeveer 22% op de beleggingen. Daar
komt nog eens bij dat ook de rente scherp
daalde. Daardoor moeten wij meer geld
reserveren om de pensioenen uit te kunnen betalen. Met andere woorden: onze
verplichtingen gingen omhoog, terwijl
ons vermogen juist afnam. Dat heeft
onze financiële positie f link geraakt.
Begin 2008 was ons vermogen nog ruim
twee keer zo groot als onze verplichtingen. Eind 2008 was er voor iedere euro
aan pensioenverplichtingen nog € 1,16
aan vermogen. Overigens zitten we daarmee nog steeds in de kopgroep van de
Nederlandse pensioenfondsen.’

Zijn de pensioenen in gevaar?
‘Op dit moment niet, maar we moeten
ook constateren dat de crisis nog niet ten
einde is. Niemand kan zeggen of we het
diepste punt al bereikt hebben en hoe
lang het nog duurt voordat er herstel
optreedt. PMA heeft van oudsher altijd
grote buffers gehad en daarom waren we
in staat de klappen van de crisis op te
vangen. En ook nu hebben we nog buffers.
De uitbetaling van de pensioenen aan de
gepensioneerden is dan ook niet in het
geding geweest. Bedenk alleen maar dat
we ieder jaar meer aan pensioenpremie
ontvangen dan dat we aan pensioenen
moeten uitbetalen. Maar onze buffers
zijn wel flink afgenomen. Daarom is het
bestuur bezig om een herstelplan op te
stellen waarin wordt aangegeven hoe we
de buffers op termijn weer op het vereiste
niveau denken te krijgen.’

Veel pensioenfondsen hebben de pen
sioenen dit jaar niet geïndexeerd. Hoe
zit dat bij PMA?
‘PMA heeft als een van de weinige fondsen de pensioenen wel geïndexeerd,
maar niet volledig. Een volledige indexatie zou betekenen dat de pensioenen de
loonstijgingen volgen. Dat was gezien de
te lage buffers volgens het bestuur niet
verantwoord. Het bestuur had volgens de
regels zelfs kunnen besluiten geheel af
te zien van indexatie, maar daarvoor is
niet gekozen. We vinden het erg belangrijk dat de koopkracht van de pensioenen
beschermd wordt, zeker voor de gepen
sioneerden. Die moeten er immers nu
van rondkomen. Als het even mogelijk is,
zullen we de pensioenen indexeren. Maar
garanderen voor de toekomst kunnen we
het zeker niet. Alles blijft af hankelijk
van de vraag of het financieel haalbaar
is voor PMA. Per 1 januari 2009 zijn de
pensioenen met 2% verhoogd. Dat is zo
ongeveer gelijk aan de inf latie in 2008.
Het is overigens zo dat het bestuur in de
toekomst kan besluiten om de gemiste
indexatie weer in te halen als de financiële situatie van PMA dat weer toelaat.’

Minister Donner wil dat pensioenfondsen met een tekort de pensioenen 5
jaar niet verhogen. Geldt dat ook voor
PMA?
‘Nee, op dit moment niet. De maatregel
is bedoeld voor pensioenfondsen waarbij de dekkingsgraad lager is dan 105%.
Gewoonlijk moeten die binnen 3 jaar
hun tekorten aanzuiveren, maar vanwege de crisissituatie heeft de minster
gezegd: jullie mogen er 5 jaar over doen,
maar in die tijd moeten jullie de pensioenen bevriezen. Dat geldt op dit moment
niet voor ons, want onze dekkingsgraad
ligt hoger.’

Heeft PMA niet te riskant belegd?
‘Nee. PMA belegt voor de lange termijn. De
premie die nu ingelegd wordt, hebben we
pas over vele jaren nodig voor het uitbetalen van pensioen. Op de korte termijn heb
je altijd schommelingen, al is dit wel een
ongekend heftige periode. Maar alle studies
wijzen uit dat we op de lange termijn moeten blijven beleggen zoals we het nu doen.
Daarbij doen we veel aan risicobeheersing,
bijvoorbeeld door te spreiden over veel
soorten beleggingen, landen en sectoren.
We hebben het afgelopen jaar ons beleid
steeds kritisch tegen het licht gehouden
en alternatieven doorgerekend. Dat heeft
niet tot veranderingen geleid. We moeten
ons vermogen blijven beleggen, anders
halen we nooit voldoende rendement om
de pensioenen betaalbaar te houden en te
kunnen indexeren. Voor de indexatie wordt
namelijk geen premie betaald, we moeten
het betalen uit het extra rendement dat
we op de beleggingen behalen. Trouwens,
als PMA nu bijvoorbeeld zijn aandelen zou
verkopen, dan zouden we er ook niet van
profiteren als de koersen straks weer aantrekken. En dan wordt het moeilijk om de
buffers weer aan te zuiveren.’

Wat verwacht PMA voor de toekomst?
‘Op de korte termijn zijn de vooruitzichten onzeker. Niemand weet of de crisis
zich nog zal verdiepen en wanneer we
de weg omhoog weer zullen inslaan. PMA
heeft op dit moment nog steeds een solide basis, maar als de crisis erger wordt
is het niet uit te sluiten dat het bestuur
verdere maatregelen moet treffen. Dan
zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan
het verder korten op de indexatie. Voor
de lange termijn heeft het bestuur veel
vertrouwen. Uit de studies die ten grondslag liggen aan het herstelplan blijkt dat
PMA weer het financieel sterke fonds kan
worden dat het altijd is geweest.’

‘Ik kwam naar het spreekuur met de vraag:
kan ik eerder stoppen met werken en wat
betekent dat dan voor mijn pensioen?
Samen met een bevriend echtpaar hebben
mijn vrouw en ik kledingzaken en ik zou
daar wel meer tijd voor willen hebben. Ik
werk al 33 jaar en dacht dat er misschien
wel wat mogelijk was. Maar tijdens het
gesprek werd me al snel duidelijk dat het
niet haalbaar is om al snel te stoppen. Ik ben
nu 52 en werk fulltime. Zelfs als ik op mijn
zestigste zou willen stoppen, wordt mijn
pensioen wel erg laag. Nou ja, ik weet nu
tenminste waar ik aan toe ben. Ik vind het
wel erg goed, zo’n spreekuur. De uitleg was
heel duidelijk, en ik vond het ook heel prettig dat ik mijn vrouw kon meenemen. Twee
weten meer dan één. Na het gesprek kreeg ik
alle berekeningen die voor me gemaakt zijn
keurig op papier thuisgestuurd. Top!’

Marieka van Oostveen-Van Wijk,
Drachten (39)
‘Ik ben in 2006 getrouwd en vorig jaar hebben we een zoon gekregen. Dan ga je toch
nadenken over zaken waar je je vroeger
nooit mee bezig hield. Je krijgt vragen als:
wat is er voor mijn gezin geregeld als ik
overlijd? Wat heb ik eigenlijk opgebouwd?
Wat zijn de mogelijkheden later? Wil ik
misschien eerder met pens ioen gaan?
Mijn eigen vader is op zijn achtenveertigste overleden. Je gaat daardoor gewoon
heel anders denken. Mijn moeder had
toen geen werk en twee kinderen.
Ik wil gewoon dat alles goed geregeld is.
Je kunt dat niet allemaal van de overheid
verwachten. Het spreekuur van PMA vond
ik een goede kans om eens uit te zoeken
hoe het allemaal zit. Ik heb twintig jaar in
de apotheek gewerkt en al flink wat aan
pensioen opgebouwd. Daar heb ik nu een
beter overzicht van. Ik vond het mooi om
te horen dat PMA een pensioen voor mijn
man regelt, mocht ik overlijden. Ik zou
andere mensen ook aanraden om naar het
spreekuur te gaan.’

9 alle tijd

Giny Zandstra – Hopster

‘Steeds op zoek naar nieuwe dingen.’

Giny Zandstra: ‘Ik kies
dingen op basis van
intuïtie en emotie’
foto: Frans Andringa

Waar beginnen jullie aan, zeiden vrienden tegen ze.
Toch deden ze het. Giny Zandstra, gepensioneerd apotheekmedewerkster met 37 dienstjaren, en haar man
Syb begonnen een galerie in hartje Leeuwarden. Ze zijn
nu ruim een jaar open en apentrots op hun kindje.
Voor een galerie lijkt het een ideale plek
zo midden in het oudste deel van de stad,
tussen de andere galeries, het keramiekmuseum en het Friesch Museum. ‘Het is
inderdaad heel fijn,’ zegt Giny Zandstra.
‘De vvv-standswandeling voert hier langs
en de mensen vinden het leuk om even hier
binnen te komen kijken. Het loopt geen
storm, maar tijdens de zomerexpositie hadden we ruim 300 bezoekers. Dan heb je het
behoorlijk druk. Wat natuurlijk ook heel
fijn is: we wonen boven de galerie.’

Met pensioen
Giny Zandstra ging in 2002 met pensioen,
na 37 jaar parttime te hebben gewerkt in
apotheken in Leeuwarden en Den Bosch.
‘Eerst hebben we vijf jaar vakantie gehouden. Maar toen waren we toe aan iets

nieuws. Syb en ik wilden iets bijzonders
doen met onze vrije tijd. Tja, hoe gaat
dat? We hebben altijd belangstelling voor
kunst gehad en we kochten wel eens wat.
We zijn niet meteen met de galerie begonnen. Eerst hebben we kunst verkocht via
internet. Op een gegeven moment dachten
we: we zetten de stap en gaan iets zoeken
waar we de kunst echt aan de muur kunnen hangen. Het was een hele bevalling,
maar uiteindelijk is het toch gelukt.’

Aanvullen
‘We zijn al 47 jaar samen. Het was liefde
op het eerste gezicht. Syb en ik vullen
elkaar mooi aan. Hij is een pietje precies.
Ik iets minder. Ik ben meer de galeriehoudster en Syb doet de administratie en
het soort dingetjes waar ik niet zo dol op
ben. Ik ben meer van het contacten leggen met mensen. We moeten steeds op
zoek naar nieuwe dingen. Veel kunstenaars benaderen. Je kunt hun werk van
te voren wel bekijken op internet, maar
je moet het toch echt zelf kunnen zien en
voelen. We hebben mensen die ons helpen

bij de keuze van kunst. Mijn man heeft
verschillende cursussen kunstgeschiedenis gevolgd. Ik doe het op een andere
manier. Ik kies dingen meer op basis van
intuïtie en emotie. Soms zie ik iets wat me
zo raakt, dan hoef ik niet te overleggen.’

Echt contact
‘Ik hou van echt contact met mensen. Ik
hield ook het meest van het werk aan de
balie bij de apotheek. Kunstenaars zijn
over het algemeen eigenzinnige mensen
maar ze zijn vooral vaak verschrikkelijk
leuk en boeiend. Ook de mensen die hier
gewoon binnenkomen om te kijken zijn
vaak bijzonder. Voordat je het weet heb je
een heel leuk gesprek. We hopen steeds

‘Ik hou van echt contact
met mensen.’
meer mensen binnen te krijgen. Meestal
hebben we iemand die de expositie opent.
De eerste keer was het de burgemeester
van Leeuwarden. Dat was zoals ze het in

HET PENSIOEN VAN … Giny Zandstra (64)
Wat is je indruk van het pensioenfonds?
‘Zorgvuldig. Goed met hun berichtgeving. Ze
betalen altijd precies op tijd. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het fijn dat ze elk jaar mijn pensioen
indexeren. Heel veel pensioenfondsen doen dat
niet. Zelfs in deze moeilijke tijd hebben ze toch
weer een indexatie gegeven. Dat wekt vertrouwen en ook dat ze je op de hoogte houden van
hun vermogen en van hun dekkingsgraad.’
Wanneer ben je met pensioen gegaan?
‘Ik ben met pensioen sinds mijn 57e. Ik was

er eigenlijk nooit mee bezig. Maar een collega
van mij had haar pensioen op deze manier
geregeld. Ik dacht: dat doe ik ook. Dat je pensioen dan later wat minder wordt, nou dat
zie ik dan wel.’
Heb je voldoende pensioen?
‘Ik vind dat ik een redelijk pensioen krijg.
Omdat ik het vroeg heb opgenomen, krijg ik
op mijn 65e wat minder. Dat is me duidelijk
uitgelegd. Nu krijg ik dadelijk AOW en nog
een restantje pensioen. Ik heb laatst uitgere-

kend dat ik dan meer heb dan toen ik parttime werkte. Ik ben dus heel tevreden.’
Maak je je zorgen over de kredietcrisis?
‘Ik maak me geen zorgen. Ik vind het wel vervelend voor de generatie die gaat komen.
Onze generatie heeft het altijd goed gehad.
Het wordt nu allemaal minder. Onze dochter
die als freelancer werkt bouwt helemaal geen
pensioen op. Daar maak ik me dan wel eens
zorgen over. Maar zoals het gezegde luidt:
komt tijd komt raad.’

Friesland zeggen een “boppeslach” [voor
de rest van Nederland: voltreffer, red.].

Krachtig
‘Een tijdje geleden hadden we bronzen
beeldjes, allemaal Sara’s. Het thema was
krachtige vrouwen. Iemand had ze gezien
in de krant en kon niet meer wachten. Ze
stond hier ’s morgens op de stoep voordat we opengingen. Ze moest zo’n beeldje
hebben. Ze was er zo blij mee. Ze had een
moeilijke tijd gehad en daar was ze nu
weer bovenop. Ze voelde zich nu heel
krachtig en daar paste die Sara bij. Ze
wilde haar ook meteen meenemen. Dat
zijn van die momenten. Ik vond het prachtig om iemand zo blij te zien.’

Geld
‘We kunnen niet leven van de galerie. Het
is meer een uit de hand gelopen hobby, en
een hobby kost geld zeg ik altijd maar. We
hebben wel vanaf het begin werk verkocht.
Dat we het financieel overleven komt door
ons pensioen. Toen we dit gingen doen,
waren er mensen die er echt niets van
begrepen. Wie gaat op onze leeftijd nog
zoiets beginnen? Maar ja, wij kunnen nu
eenmaal niet stilzitten. Nooit gekund ook.
We stimuleren elkaar ook heel erg. Soms
kunnen we het woord galerie niet meer
horen en dan gaan we maar even wat
anders doen. Maar ja, meestal eindigen
we dan toch weer bij een expositie of in
een museum.’
Galerie De Kleine Hoogstraat is open op
donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30
tot 17.00. Het adres: Kleine Hoogstraat 14
Leeuwarden.
www.elteha.nl/galeriedekleinehoogstraat.htm
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