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ONS PENSIOENGELD ZOEKT DE ZON OP 
Vaarwel Zwitserleven Gevoel 

 
Toen ons pensioenstelsel nog goudgerand en van iconische 
allure was, waren pensioen en Zwitserleven Gevoel welhaast 

synoniemen. Het Zwitserleven 
Gevoel stond daarbij voor zon-
overgoten palmstranden, exo-
tische cruises en nog in de bloei 
van hun leven staande bruinge-
brande lieden in open cabrio´s 

op zuidelijke boulevards. Met het pensioen lagen zonnige 
bestemmingen in het verschiet, met na de gedane arbeid 
welverdiende mooie tijden van zorgeloos genieten. Maar 
het kan verkeren. Inmiddels vloeiden onze pensioengelden 
inderdaad weg naar zonniger oorden, maar wij, wij ploe-
teren tot op steeds hogere leeftijd voort. 
 
Ooit had Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld. Het 
geld klotste bij de pensioenfondsen tegen de plinten omhoog. 
Een ouderdomspensioen van zeventig procent van het bij pen-
sionering laatst verdiende brutoloon was min of meer de norm. 
Netto was men daarmee verzekerd van een besteedbaar inkomen 
van zo’n negentig tot honderd procent van het op de pensioen-
datum bereikte eindsalaris. Het na veertig jaar zwoegen bereikte 
levenspeil kon daarmee naadloos worden vastgehouden. Mooier 
en overzichtelijker kan haast niet. 
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DONKERE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN 
Het Zwitserleven Gevoel op de tocht 

 
Tegen het eind van de vorige eeuw was het Nederlandse 
pensioenstelsel volledig tot wasdom gekomen. Vooral in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw was het hard gegaan. 
Rond de eeuwwisseling pakken zich echter donkere wolken 
samen boven het Nederlandse pensioenlandschap. Een gure 
wind steekt op en zet het inmiddels 
alom ervaren Zwitserleven Gevoel 
op de tocht. Rendementen komen 
onder druk te staan en duiken zelfs 
van tijd tot tijd diep in het rood. De 
ene crisis volgt op de andere en elke nieuwe crisis raakt 
de Nederlandse pensioensector weer met volle kracht mid-
scheeps. 

 
Na de oorlog werd met man en macht de schouders gezet onder 
de wederopbouw van het zwaar gehavende en leeggeroofde 
land. Met het herstel van de materiële schade kwam ook de 
ontwikkeling van de materiële welvaart in een stroomversnel-
ling. Naarmate de materiële welvaart verder toenam, kwam de 
bescherming van het individuele welvaartsniveau steeds na-
drukkelijker op de agenda te staan. Onder dat gunstige gesternte 
kon het Nederlandse pensioenstelsel al snel volledig tot wasdom 
komen. Vooral in de negentiger jaren van de vorige eeuw ging 
het hard. De marktrentes lagen nog op relatief hoge niveaus,  
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GA MAAR RUSTIG SLAPEN 
De regering waakt 

 
Zo’n tachtig jaar geleden sprak 
minister-president Colijn op 11 
maart 1936 het Nederlandse volk 
via de radio toe naar aanleiding 
van de bezetting van het Rijnland 
door Hitler-Duitsland. Het was 
de vooravond van de wild om zich 
heen grijpende imperialistische 

agressie van nazi-Duitsland, waar ook Nederland al snel het 
slachtoffer van werd. De premier met conservatief-liberale 
opvattingen besloot zijn toespraak met de legendarische 
woorden: ‘Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer 
zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan 
slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voors-
hands geen enkele reden om ongerust te zijn’. 

 
Meer dan zesenzestig jaar later debatteerde de latere premier 
Rutte in het radio 1-programma ‘De Ochtenden’ met schrijver 
dezes over de toenmalige toestand van het pensioenstelsel. 
Het was de vooravond van de wild om zich heen grijpende 
teloorgang van de toen mogelijkerwijs nog te redden, in vele 
decennia opgebouwde, Nederlandse pensioenkathedraal. Als 
staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid was Rutte 
op dat moment de eerst aangewezene om zorg te dragen voor  
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‘GEEN CENT MEER NAAR GRIEKENLAND’ 
De verkiezingsbelofte die geen cent waard was 

 
Mei 2010 kreeg Griekenland het niet misselijke bedrag van 
vijfenzeventig miljard aan steun toegezegd. Begin 2012 bleek 
dit echter nog verre van genoeg te zijn. Opnieuw werd een 
steunpakket voor de Grieken opgetuigd. Nu voor het feno-
menale bedrag van maar liefst honderdzestig miljard. Steeds 
nadrukkelijker rees de vraag waar de ultieme grens moest 
worden getrokken. In antwoord daarop bezigde de latere 
premier Rutte ferme taal in de verkiezingscampagne van 
2012: ‘Geen cent meer naar Griekenland’. Eenmaal op het 
pluche bleek die ‘Geen cent meer naar Griekenland’, geen 
cent meer waard te zijn. Opnieuw stromen miljarden naar 
Griekenland. Inderdaad geen centen, maar vele tientallen 
miljarden, om er met enige taalkundige acrobatiek dan 
toch nog maar wat van te maken. 
 
Terwijl de Nederlandse burger werd gevraagd de broekriem 
aan te halen, stroomde een paar honderd miljard euro naar an-
dere landen binnen de Eurozone, waar de financiële nood nog 
hoger was. Bovendien ging dit gepaard met een ongekende kaal-
slag op pensioenterrein. Daarmee werd de prijs betaald voor de 
internationale solidariteit die nodig was om de Eurozone bij 
elkaar te houden. Gezamenlijk was het europroject aangegaan, 
dus ook gezamenlijk droeg men de verantwoordelijkheid voor 
het welslagen van dit project. Dat een groot aantal landen, waar- 
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DON DRAGHI´S STRIJD TEGEN WINDMOLENS 
De verbeten strijd tegen vermeende angstaanjagende 

deflatiereuzen 
 
‘Op dat moment ontdekten ze dertig of veertig windmolens 
die in die dreven staan en zodra Don Quichot ze zag, zei hij 
tegen zijn schildknaap: ‘Het geluk leidt onze zaken beter dan 
wij hadden kunnen dromen; je ziet immers, vriend Sancho 
Panza, hoe daar dertig of nog wel meer kolossale reuzen 
opdagen die ik van plan ben te bestrijden en allemaal van 
het leven te beroven, en met de buit zullen wij een begin 
maken met onze rijkdom.’’ 
(Miguel de Cervantes Saavreda, De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, vertaald 
door Barber van der Pol, Atheneum-Polak Van Gennep, Amsterdam 2001) 
 

Kennelijk zit  het in de aard van de zuider-
ling om overal om zich heen vervaarlijke 
reuzen te ontwaren. Zoals onze Spaanse 
Don Quichot de la Mancha alom boos-
aardige reuzen op zijn weg zag, zo ziet 
onze Italiaanse Mario Draghi overal reus-
achtige deflatiegevaren op zijn pad. En 
de presidenten van de nationale centrale 
banken hobbelen daar op hun ezeltjes-

strek-je als evenzovele Sancho Panza´s onnozel achteraan, net 
als hem gelovend in de grote beloning die hun meester hen in 
het vooruitzicht stelt. Alleen is Mario Draghi geen dolende  
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‘GELDCREATIE LEIDT ALTIJD TOT INFLATIE, ALTIJD!’ 
Ezeltje strek je 

 
Geld is op zichzelf waardeloos. Een cijfertje op een bank-
afschrift, een stukje papier in je hand, je kunt het eten noch 
drinken, en zelfs indien je het verstookt levert het nauwe-
lijks rendement op. Nee, geld heeft enkel waarde door de 
claim die het geeft op zaken waar je wél wat aan hebt. Met 
geld wordt gestreden om de verkrijging van wél zinvolle 
zaken. Meer geld tegenover een gelijke hoeveelheid goe-
deren en diensten doet de prijzen stijgen en de waarde van 
het geld dalen. Neemt de hoeveelheid geld toe, dan gaan de 
prijzen van wat daarvoor kan worden verkregen vanzelf 
omhoog. ‘Geldcreatie leidt altijd tot inflatie, altijd!’, aldus 
ook de hoofdeconoom van de ECB. 

 
Al sinds de oudheid droomt de mens ervan om zelf geld te kun-
nen maken. Tot ver in de middeleeuwen waren alchemisten 
serieus op zoek naar de steen der wijzen, waarmee gewone me-
talen konden worden omgetoverd naar goud, tot in de twintig-
ste eeuw de basis van het geld. En wie droomt 
er nooit eens over het ezeltje-strek-je uit het 
sprookje van de gebroeders Grimm? Eén woord 
en het ezeltje spuwt en poept zijn eigenaar het 
geld dat hij zich maar wenst. Maar helaas, tot op heden zijn 
enkel valsemunters erin geslaagd om geld uit het niets te doen 
ontstaan. En dat is slechts nepgeld, dus dat telt niet mee. 
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DE BEURS ZAL ONS (NIET) REDDEN 
Op hoop van zegen 

 
‘Op hoop van zegen’ was Herman Heijer-
mans’ schrijnende aanklacht tegen de eind 
negentiende-eeuwse praktijken van mee-
dogenloze reders die hun vissersvolk in 
wrakke scheepjes de zee op stuurden, een 
wisse verdrinkingsdood tegemoet. In het 
stuk figureert Kniertje, een tragische vis-
sersvrouw die al haar man en twee zoons 

aan de zee verloor. Enkel de jongste zoon en zijn opstan-
dige oudere broer resten haar nog. De pas vijftienjarige 
vissersjongen doorziet de afgrijselijke opzet van zijn reder 
en weigert aan te monsteren, maar wordt door de sterke 
arm toch aan boord van de gammele ‘Op hoop van zegen’ 
gebracht. Ook hij en zijn broer keren niet meer terug. Het 
wrakke bootje wordt geheel voorzienbaar door de woeste 
golven verzwolgen en vergaat met man en muis. 
 
Ooit kwam op vijfenzestigjarige leeftijd – of nog eerder – het 
schip met geld binnenvaren in de vorm van een grote pot met 
geld, die borg stond voor een riante pensioenuitkering tot aan 
het einde der jaren. Inmiddels hebben jarenlang golven van wan-
beleid en tegenslag ongenadig op het pensioenschip ingebeukt. 
Van het ooit zo fiere schip rest niet meer dan een gammel 
bootje. Pensioenbestuurders, centrale bankiers en bewindslieden  



 
 

XII 
 
 
 

HET PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN VAN DE 
PENSIOENPOLDER 

Op je handen zit je lekker 
 
Als ergens het poldermodel alles bepalend is, dan is het wel 
in de pensioenpolder. Tot op heden heeft dat de pensioen-
deelnemer weinig goeds gebracht. Elke crisis weer zat men 
gezellig met elkaar op de handjes en bleef iedere daadkracht 
uit. Lethargisch keek men toe hoe het pensioenbouwwerk 
langzaam maar zeker onder de eigen handen ineen zeeg. 
Enkel om zo nu en dan een volgende steen uit het monumen-
tale bouwwerk los te wrikken, kwam men van z’n handjes 
af. Niemand aan tafel werd daardoor geraakt, alleen de 
pensioendeelnemer maar. En die zat niet aan tafel, dus dat 
was geen probleem. Ondertussen was men wel druk met het 
smeden van plannen over hoe het stelsel verder kon worden 
uitgekleed, en vooral ook over hoe dat aan de pensioen-
deelnemer kon worden uitgelegd. Problemen verbloem je, 
of schuif je voor je uit, of schaf je af, en wanneer ook dat 
allemaal niet meer lukt, dan wentel je ze af op de maatschap-
pij. Overheid los het maar op. Het probleemoplossend ver-
mogen van de pensioensector zelf is nul komma nul. 

 
Pensioenbobo’s moeten wel de meest lethargische mensen zijn 
die er op deze aardbol rondlopen. Al decennialang worden ini-
tiatieven om het pensioenstelsel van een gewisse ondergang te 
redden node gemist. In plaats van de hoognodige actie te on- 
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‘WHATEVER IT TAKES’ 
Over willekeur, schadelijke bijwerkingen, risico’s en 

heimelijke doeleinden 
 
Neerlands ooit zo fiere pensioenstelsel is inmiddels gesloopt. 
Beleggers en huizenbezitters dansen op een vulkaan. Tege-
lijkertijd kunnen jongeren en alleenverdieners het schud-
den op de huizenmarkt. Democratische besluitvorming en 
controle zijn verder weg dan ooit. Willekeur en ongerecht-
vaardigde verrijking tieren welig. Olijvenrepubliek Euro-
mania is een feit. Centrale bankiers lijden aan waanideeën, 
krijgen de vrije teugel die tot op het obsessieve af na te ja-
gen, en gedragen zich alsof ze in een casino zijn. Inflatie-
risico’s worden niet gevreesd, maar welbewust gecreëerd. 
De beurzen gijzelen de ECB en perverse prikkels maken het 
centrale bankiers én nationale overheden steeds moeilijker 
om op hun schreden terug te keren. De voormalige DNB-
president noemt de ECB-president een nietsontziende ka-
mikazepiloot. Niemand die hem echter stopt. Don Quichot 
of geslepen intrigant, onstuitbaar stormt hij lijnrecht op 
zijn doel af. ‘Whatever it takes’. 

 
Neerlands Zwitserleven Gevoel is een fata morgana gebleken. 
Met de zuinigheid en vlijt van hun pensioendeelnemers bouw-
den de Nederlandse pensioenbestuurderen huizen als lucht-
kastelen. Toen het economisch tij keerde, was het snel gedaan 
met alle pracht en praal van de in de goede jaren opgebouwde  


