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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN ELSEVIER-ONDERNEMINGEN 

Van het bestuur 

Het beroemde jaar 2000 loopt, op het moment dat 
wij de kopij voor de nieuwe aflevering van ons blad 
voorbereiden, langzamerhand ten einde. Op het 
moment dat u deze aflevering ontvangt is het jaar 
2000 al weer voorbij en bent u hoogstens er nog 
mee bezig om u te bezinnen wat er terecht gekomen 
is van onze goede voornemens. 

l 
Terugkijkend voor onze vereniging, memoreren wij 
de jaarvergadering op 12 april, waar het bestuur 
rekening en verantwoording aflegde over het 
gevoerde beleid in 1999, We namen afscheid van de 
bestuursleden Jan Groeneveld, Dick Huis en Thom 
Geuzebroek en volgden een demonstratie van het 
INTERNET van Elsevier Science. 

Op 1 augustus, een stralende zomerse dag, hebben 
de deelnemers kunnen genieten van de prachtige 
boottocht op de Vecht. Op 1 november was er weer 
een andere groep te gast bij Elsevier Science te 
Amsterdam waar de aanwezigen werden ingewijd 
in de internetactiviteiten waarmede onze voormali- 
ge werkgever de elektronische inforrnatievoorzie- 
ning een aantrekkelijke wereldwijde invulling wil 
geven naast de conventionele publicaties op papier. 

Van beide evenementen vindt u elders in dit num- 
mer een verslag. 

Daarnaast is er door verschillende bestuursleden, 
achter de schermen, weer veel voorbereidend werk 
verricht dat ten doel heeft de belangen van onze 
leden te bevorderen op het gebied van de pensioe- 
nen. Met name is op verzoek van het NVOG 
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden) een doorwrocht stuk opgesteld 
als antwoord op een enquête inzake de toekomstige 
inrichting van het pensioenwezen. Ook werd onder- 
zoek verricht naar de wenselijkheid de statuten van 
onze vereniging aan te passen, waarop er een juri- 
dische basis ontstaat waaronder de belangenbehar- 
tiging van nog niet gepensioneerde in-actieve deel- 
nemers in het pensioenfonds kan plaatsvinden. 
Voor deze en andere inspanningen die werden ver- 
richt, waarvan de resultaten niet altijd direct 
zichtbaar worden, verdienen de betrokkenen ons 
aller waardering. 

Met vertrouwen gaan we daarom het nieuwe jaar 
tegemoet. 

Ton Boogers 
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Boottocht langs de Vecht 

Het was een van die zeldzame dagen in deze zomer 
dat de zon zich al vroeg liet zien en dat de hemel 
blauw-gekleurd was met hier en daar een wolkje. 
Het leek op zomer. Dinsdag 1 augustus 2000. Zo 
tegen 10 uur in de ochtend verzamelden zich ruim 
50 VGEO-leden - al dan niet met aanhang - aan 
steiger 7 achter het Centraal Station in Amsterdam 
alwaar de boot klaar lag voor een tochtje over de 
Vecht met een bezoek aan het plaatsje Loenen. Na 
op de valreep het laatste echtpaar aan boord te heb- 
ben verwelkomd vertrokken we in Oostelijke rich- 
ting. 
Via het IJ langs de terminal voor cruise-schepen en 
de compleet volgebouwde haven-eilanden gingen 
we richting Amsterdam-Rijnkanaal. Ondertussen 
werd er koffie met gebak geserveerd en vonden her 
en der geanimeerde gesprekken plaats. Want naast 
de behartiging van de belangen van leden van de 
VGEO neemt het gezamenlijk samenzijn ('sociaal 
contact'-zoals dat heet) een belangrijke plaats in. 
Een goede zaak want naarmate men ouder wordt en 
meer verleden met zich draagt groeit de behoefte 
om hierover met mede-lotgenoten in het leven, van 
gedachten te wisselen. Na enige tijd op het Amster- 
dam Rijnkanaal te hebben gevaren ging de boot de 
kronkelige Vecht op. Hoewel de Vecht bekend is 
om zijn rust en zijn statige huizen - al dan niet met 
prieel - was het opvallend druk - vele vakantie- 
vaarders met motorbootje dan wel met jacht pas- 
seerden ons en het wederzijds gedag zwaaien (een 
zonder twijfel oud zeemansgebruik) was dan ook 
niet van de lucht. 
Enkele bruggen en diverse bochten passerend 
meerden we 2.5 uur later af in Loenen alwaar we 
anderhalf uur de tijd hadden om het plaatsje te 

bezichtigen. En dat is de moeite waard ! Loenen 
bestaat uit een aaneenschakeling van statige en 
minder statige huizen waarvan het merendeel waar- 
schijnlijk wel als Rijksmonument te boek staat. 
Middels een handige handleiding, uitgereikt door 
de rederij van ons schip , konden we ons snel oriën- 
teren en werden we 
voorzien van praktische informatie omtrent diverse 
woningen. 
Om 13.30 uur gingen we met knorrende magen 
weer aan boord waar een broodjeslunch klaarstond. 
Gegeven het tijdstip, de frisse lucht en de vooraf- 
gaande wandeling kostte het eenieder weinig moei- 
te de lunch tot zich te nemen. Terugvarend over de 
Vecht - nog steeds met stralend weer (wat moppe- 
ren we toch over die zomer ?), werd aan de bar nog 
menig biertje of glaasje fris gedronken en in de loop 
van de middag meerden we weer af achter het Cen- 
traal Station. 

Al met al een geslaagd reisje - temeer daar door 
vele wisselingen van tafels stoelen iedereen prak- 
tisch met iedereen heeft gesproken. Onderling con- 
tact - daar is het ons toch om te doen op zo'n dagje! 

JHdW 



Hoog rendement, karige verhoging 
van pensioenen. 

In de NRC Handelsblad van 6 juli lazen wij een 
artikel, welke wij u niet willen onthouden. 
Het blad stelt dat de pensioenfondsen recordrende- 
menten boeken, maar de gepensioneerden krijgen 
veelal karige verhogingen van hun pensioenen. De 
klachten worden steeds luider. 
Zij zijn geen vakbond, Zij voelen zich geen vak- 
bond. Maar gepensioneerden willen wel gehoord 
worden. En stilaan worden zij steeds luidruchtiger. 
Hun pensioenfondsen wentelen dankzij ongewoon 
hoge rendementen op hun beleggingen in weelde, 
maar gepensioneerden krijgen karige verhogingen 
(indexatie) van hun pensioenuitkeringen. Indexatie 
is jargon voor de jaarlijkse aanpassing van de pen- 
sioenen aan de prijsstijgingen (waardevast) of de 

IN MEMORIAM 

JA CQ UES KUIJPERS 

Op 5 augustus is plotseling overleden ons 
oud-bestuurslid Jacques Kuijpers. 
Tijdens zijn actieve loopbaan bij Elsevier was 
hij directeur bij Boom Ruygrok te Haarlem en 
oefende daarna een directeursfunctie uit bin- 
nen de Misset-organisatie te Doetinchem. Hij 
had een zeer bijzonder karakter, plaatste zich- 
zelf nooit op de voorgrond maar zette zich bij- 
zonder in voor de medemens en de natuur. Die 
inzet deed hem destijds ook besluiten zijn vol- 

- ledige steun te geven aan het initiatief van de 
oprichting van onze vereniging en met name 
zich te willen inzetten voor de kwetsbare 
groep binnen de niet meer actieve Elsevier- 
medewerkers. Onze vereniging heeft gebruik 
kunnen maken van een van zijn sterke punten 
t.w. het leggen van contacten. Als lid van onze 
PR-commissie heeft hij een belangrijk aan- 
deel gehad in de opbouw van onze organisa- 
tie. Wij zijn hem daarvoor dank verschuldigd. 

Ton Boogers 
voorzitter 

loonstijgingen (welvaarts-vast). Talloze pensioen- 
regelingen hebben zulke indexatie, zeggen onder- 
zoekers geruststellend. Maar welke prijsindexcij- 
fers volgt het fonds? 
Elk pensioenfonds mag indexatie naar eigen inzicht 
toepassen. Het touwtreken van gepensioneerden om 
een groter deel van de ongewoon hoge rendemen- 
ten is bij een groot aantal pensioenfondsen aan de 
orde, aldus NRC-Handelsblad. 

Pensioenen sinds 1987 aanzienlij k 
hoger 

De meeste pensioenregelingen in Nederland zijn 
sinds 1987 sterk verbeterd. In theorie kunnen werk- 
nemers nu een veel hoger pensioen opbouwen. 
Gemiddeld komt dit uit op 61% van het laatst ver- 
diende loon. In de praktijk zal dat veel lager zijn 
doordat werknemers geen volledig pensioen opbou- 
wen. In 1999 koerste 60% van de Nederlandse 
werknemers af op een pensioen van gemiddeld 
61.3% van het laatste salaris. In 1987 ging nog 
maarl8% van de werknemers een pensioen tege- 
moet van 60% van het laatst verdiende loon 
Het pensioen zal in de praktijk echter vrijwel altijd 
lager zijn. De feitelijke pensioenresultaten worden 
lager doordat lang niet alle deelnemers de maxima- 
le deelnemerstijd halen, door het werken in deeltijd, 
door het wisselenen van banen en door loopbaan- 
onderbrekingen. 
Daarnaast is een reeks van andere factoren bepa- 
lend voor de pensioenhoogte, zoals de hoogte van 
de WAO-uitkering en de aanpassing van de pen- 
sioenaanspraken aan inflatie of loonsverhogingen. 
(Uit: CSO-Nieuwsbriefi 

Pensioenpositie van vrouwen 
slechter dan van mannen 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is er een onderzoek uitgevoerd 
om inzicht te krijgen in de hoogte van de aanvul- 
lende pensioenen en met name de verschillen daar- 
bij tussen het door vrouwen en mannen te bereiken 
pensioen. 
Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke werkne- 
mers minder vaak dan mannelijke werknemers 
deelnemer zijn in een aanvullende pensioenregeling 

vervolg zie blz. 4 



(76% ten opzichte van 89%) en dat vrouwen die 
wel een pensioen opbouwen gemiddeld minder 
opbouwen dan mannen. 
Het Rapport 'Aanvullende pensioenen: toekomsti- 
ge uitkeringen en Emancipatie Effect Rapportage' 
is door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer 
gestuurd. De staatssecretaris onderschrijft de con- 
clusies en aanbevelingen uit het rapport, zoals de 

noodzaak om de betaalde arbeid eerlijker te verde 
len tussen mannen en vrouwen, de arbeidsdeelnamc 
van vrouwen te stimuleren en het tegengaan vai 
uitsluitingsgronden en toetredingsdrempels. Ande 
aandachtspunten zijn de voortzetting van pensioen 
opbouw tijdens zorgverlof en de omzetting vai 
eindloonregelingen in middelloonregelingen. 
(Uit: CSO-Nieuwsbriefl 

Dick Huis was werkzaam als accountant bij de Interne Accountantsdienst van Elsevier en tot voor kor 
penningmeester van onze Vereniging. Sedert 1965 is hij ook voorganger en predikant van een Evangeliscl 
Kerkgenootschap. Hij zal graag commentaar ontvangen op onderstaande column. 

Van b oven b e ke ken door: Dick Huis 

In deze rubriek wil ik trachten de wereld eens van 
een andere kant te bekijken. 
Ik hoop dat u met mij wilt meekijken. 
Neem nou de stroom van meningen en rampen, die 
krant, tijdschrift en TV over u en mij uitstort. Krijgt 
u dan ook dat machteloze gevoel? Zo van: wat 
bedreigt de wereld nu weer! Laat ik voor een voor- 
beeld dicht bij huis blijven. Daarvoor neem ik ons 
brave tijdschrift Elsevier. Naast goede informatieve 
artikelen meldt ons lijfblad (in no 56-42) onder 
meer de volgende kreten in haar inhoudsopgave: 
Paars communiceert slecht. Laat VVD in Nice de 
bom barsten? Jan Pronk blijft tegen heug en meug 
minister van Milieu. Duitse oppositieleider Merz zet 
immigratiebeleid op scherp. Een groot deel van Rus- 
land is ecologisch rampgebied. Jordanië: Subversief 
geld.. . . ... Ik hou maar op. Er staan nog veel meer 
van die sensationele uitroepen in dat ene nummer. 
Als ik die Elsevier-pil van 160 pagina's doorgeslikt 
heb, leg ik hem met een zucht weg. Dan de krant 
maar of de TV. Dat helpt ook niet veel. Zelfde soort 
koppen. Met een punthoofd vol zogenaamde infor- 
matie denk ik voor zover ik daar nog ruimte voor 
heb in mijn hersenen: Wat een rottigheid en het erg- 
ste is, dat 'ze' d'r niks aan doen. 

Moet dat nou zo? Nee! Weet u, onze ex-Elsevier 
collega's en hun maten van de informatie-industrie 
bekijken als regel de grote en kleine wereldproble- 
men van de verkeerde kant. Ik bedoel: van de 
onderkant net als een borduurwerk. Dan zie je van 
al die door elkaar heen lopende draden het geheel 
niet meer. Dan word je onzeker en soms zelfs wan- 
trouwend. 

Hoe dan anders, van boven bekijken? Misschier 
kan het volgende verhaal het duidelijk maken 
Eeuwen geleden was er een profeet. Zijn naam wa: 
Jeremia. We kennen hem wel van de term jeremië. 
ren, klagen. Hij klaagde zijn volk aan over al hur 
onrecht. Toen zijn stad verwoest was klaagde hi- 
zelfs zijn God aan! Waarom doet U er niets aan! Ir 
die strijd kreeg hij een bemoediging van boven 
God zei tegen hem en zijn volk: 'Want Ik weel 
welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Mei 
deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog er 
niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieu- 
we hoop geven'. (citaat uit Het Boek) 
De profeet moest leren niet op de sombere omstan- 
digheden te zien, maar erop te vertrouwen, dat zijr 
God hem er doorheen zou helpen. Hij moest ook 
leren, dat die beloften ook voor anderen golden 
zelfs als hij het niet met hen eens was. Hij moesi 
leren zijn medemensen niet aan te klagen, maai 
positief over hen te denken. Dat bedoel ik nu mei 
van boven bekijken. Zullen we dat ook eens gaar; 
proberen? Daar is wel een beetje oefening vooi 
nodig en geloof, om elke negatieve gedachte om te 
zetten in een positieve. 
Maar met hulp van boven moet het lukken. Volgen- 
de keer wil ik daar nog wel wat meer op ingaan. 

Dick H. Huis 
Populierendreef 748 
2272 HN Voorburg 
Telefoon (070) 386 8 160 
E-mail: dick@huis- 1 .tmfweb.nl 



ScienceDirect Demo 
Op de ochtend van de eerste november waren een veertigtal VGEO'ers, al dan niet ver- 
gezeld van hun partner te gast bij Elsevier Science in Amsterdam. 
Door Elsevier Science waren wij uitgenodigd om kennis te nemen van hun op Internet 
gebaseerde uitgeef activiteiten genaamd ScienceDirect. 

Na een ontvangst met koffie vond een inleiding plaats 
door de Algemeen Directeur van Elsevier Science, de 
heer D.Haank. In een vrij uitvoerige voordracht waarin 
het enthousiasme duidelijk tot uitdrukking kwam vertel- 
de de heer Haank over de situatie welke hij in 1998 bij 
zijn aantreden als directeur aantrof en de veranderingen 
welke sindsdien hebben plaatsgevonden. Veranderingen 
die ertoe hebben geleid dat Elsevier Science naast de 
grootste uitgever van wetenschappelijke informatie 
thans ook leidend en richtinggevend is in de weten- 
schappelijke wereld op het gebied van Internet-uitgeven. 

)Al met al een boeiende inleiding waarin de heer Haank 
ruimte liet voor het stellen van vragen - een mogelijk- 
heid waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 
Na de inleiding van de heer Haank werd het geheel 

overgenomen door de heer P.Mostert welke dieper 
inging op ScienceDirect. In een helder betoog presen- 
teerde de heer Mostert een beeld van het uitgeven zoals 
tot voorheen plaatsvond en de wijze waarop thans de 
nieuwe methode van uitgeven via Internet plaatsvindt. 
Basis is het wetenschappelijke artikel dat wordt voor- 
zien van allerlei codes (SGML-codes) waarmee de 
structuur van dat artikel wordt vastgelegd en venvijzin- 
gen worden geregistreerd. Genoemde codes worden 
samen met het artikel opgeslagen en via de computers 
van Lexis-Nexis in Dayton, Ohio, beschikbaar gesteld 
aan de wetenschappelijke wereld. 

Uiteraard vindt deze beschikbaarstelling plaats op basis 
van een abonnementencontract, waarbij het voor de 
wetenschapper uiterst aantrekkelijk is om op basis van 
het artikel dat hij bekijkt een relatie te leggen met een 
artikel uit een heel ander tijdschrift. Dat meerdere uitge- 
vers van wetenschap hier samenwerken in het openleg- 
gen van wetenschappelijke kennis is een doorbraak 
welke te danken is aan de hoge kwaliteit van Science- 
Direct en de gevoerde strategie van openheid. 

Ook tijdens de presentatie van de heer Mostert bleek de 
behoefte aan het stellen van vragen zeer groot, en de 
indruk die het geheel bij oud Elsevier medewerkers dan 
ook achter liet was dat in een betrekkelijke korte tijd 
Elsevier Science een geweldige ommezwaai heeft 
gemaakt naar de toekomst en hier thans al een richting- 
gevende rol vervult. 

Het geheel werd afgesloten door een door Elsevier 
Science aangeboden uitstekende lunch. Een letterlijke 
en figuurlijk 'smakelijk gebeuren' waarbij voldoende 
ruimte was voor een gesprek en waarbij nog enige tijd 
werd nagepraat over datgene wat die ochtend was gepre- 
senteerd. 
Een uitstekende ochtend waarbij alle dank uitgaat naar 
de directie van Elsevier Science en diegenen die deze 
ochtend tot een succes hebben gemaakt. 

J.H. de Waal 



Wat is ScienceDirect? 

In zestien wetenschapsgebieden geeft Elsevier 
Science ongeveer 1 100 tijdschriften uit. 
Als gevolg van enerzijds de nogal kostbare inves- 
teringen welke een universiteitsbibliotheek moest 
doen, anderzijds de Internet-ontwikkelingen liep 
de oplage van elk der tijdschriften de laatste jaren 
flink achteruit. 
Medio 1998 is de koers verzet. Naast de uitgaven 
op papier vindt thans het uitgeven ook via Inter- 
net plaats. Elsevier Science is uitgegaan van een 
filosofie waarbij alle wetenschappelijke infor- 
matie in een database wordt geplaatst en vanuit 
deze database beschikbaar is voor studenten, 
researchers en wetenschappers. Dit uiteraard 
tegen betaling. Hiervoor is een geheel nieuw type 
abonnement gemaakt voor de combinatie van 
papieren en elektronisch product. 
In deze centrale database bevinden zich thans 
ruim 1.2 miljoen artikelen. 
Elk artikel - inclusief foto's, grafieken en illus- 
traties - is voorzien van z.g. SGML codes. 
SGML is een internationaal geaccepteerde wijze 
van coderen van teksten en maakt het mogelijk 
dat ongeacht het type computer, het artikel overal 
'leesbaar' is. 
Het artikel wordt in een drietal vormen gepresen- 

teerd. De eerste vorm omvat de kop van het arti- 
kel in een index, daarnaast wordt een verkorte 
weergave als 'abstract' opgeslagen en de derde 
vorm is het complete artikel. 
Voor de wetenschapper staat de mogelijkheid 
open om te 'browsen'. Dit is in feite het zoeken 
of bladeren in de tekst, en het 'searchen'(het zoe- 
ken naar een of meer artikelen op basis van een of 
meer trefwoorden). Ook kan hij zich, via een 
email, opgeven voor het toezenden van artikelen 
welke binnen zijn (door hemlhaar op te geven) 
interesse gebieden vallen. 

Vanuit een opgezocht artikel kan men een relatie 
leggen met andere artikelen uit hetzelfde of ande- 
re tijdschriften binnen de database. Ook andere 
uitgevers hebben inmiddels hun tijdschriften bij 
ScienceDirect ondergebracht zodat nog meer 
wetenschap wordt ontsloten. Via het leggen van 
relaties naar soortgelijke databases van andere 
uitgevers wordt thans een situatie ontwikkeld 
welke leidt tot een mondiale structurering en ont- 
sluiting van kennis en wetenschap. 
Een geweldige ontwikkeling waarin Elsevier 
Science een richtinggevende rol speelt. 

Beleidsplan van het NVOG 2001 -2004 

Op 22 november jl. werd in de Algemene vergade- 
ring van het NVOG het beleidsplan voor de komen- 
de jaren behandeld. Van het bestuursvoorstel dat 
aan de vergadering werd voorgelegd, geven wij u 
onderstaand in vogelvlucht een indruk. 
Het bestuur ziet als belangrijke taakgebieden: 

A. Het A 0  W-basispensioen 
1. Het niveau moet zo hoog zijn dat de ontvanger 

daarvan moet kunnen leven 
2. De index op de AOW moet onvoorwaardelijk 

worden toegepast en gelijke tred houden met de 
welvaarstijging van actieven. 

3. Fiscale maatregelen tot koopkrachtbehoud voor 
ouderen mogen niet worden aangetast en dienen 
qua koopkrachteffect te worden gehandhaafd. 

4. De AOW-premie moet niet door 65-plussers 
worden betaald en mag niet worden gefiscali- 
seerd. 

5. De hoogte van de AOW moet inkomensonaf- 
hankelijk zijn. 

6. De verwachte premiepiek in de jaren 2015-2040 
moet worden uitgesmeerd via een bufferfonds. 

Aan het bufferfonds stelt de NVOG een aantal 
eisen o.a. met betrekking tot onafhankelijk beheer, 
actuariële grondslagen, enz. Dit om zekerheid en 
betrouwbaarheid te waarborgen. 
Het bufferfonds moet gevoed worden door daartoe 
geheven (extra) AOW premie en beleggingswin- 
sten. Die premie mag niet gemaximaliseerd wor- 
den. vervolg zie pag. 7 



van pag. 6 
B. Aanvullende pensioenen 
Op basis van solidariteit dient iedere werknemer 
van pensioen verzekerd te zijn. Deze verzekering 
dient verplicht te zijn voor allen tot een salaris- 
niveau van f.80.000,-. serder is iedereen vrij om 
pensioen te verzekeren. 
Daarnaast bestaan wensen t.a.v. fiscale aftrekbaar- 
heid van pensioenpremie, indexatie van ingegane 
pensioenen, de keuze en de vorm van het indexatie- 
instrument, enz. 
Er moet inzicht komen in de ontwikkeling van 
prijs- en koopkrachtontwikkeling zoals deze geldt 
voor ouderen. 
Z.g. vrije middelen van een pensioenfonds moeten 
in de eerste plaats gebruikt worden ten behoeve van 
indexering. 
C. Medezeggenschap bij pensioenfondsen 
Ten aanzien van medezeggenschap in de pensioen 

Fondsen heeft de NVOG een aantal eisen. Deze zijn 
voor ons maar gedeeltelijk van belang omdat een 
enkele daarvan bij het Pensioenfonds Elsevier al 
zijn gerealiseerd. 
Wensen bestaan op het gebied van vertegenwoordi- 
ging van gepensioneerden in het bestuur en de 
deelnemersraad. Deze laatste moet een aantal met 
name genoemde advies- en instemmingsbevoegd- 
heid krijgen en indien nodig onafhankelijke advi- 
seurs kunnen aantrekken voor rekening van het 
fonds. Ook ten aanzien van de jaarrekening bestaan 
wensen. De Verzekeringskamer dient op een deug- 
delijker wijze toe te zien dan de formele wijze 
waarop dat nu gebeurt. Het klachtrecht moet wor- 
den aangescherpt. 
D. Gezondheidszorg 
De ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd en 

betoetst op hun betekenis voor ouderen. Op basis 
van solidariteit moet een krachtsinspanning worden 
geleverd om bij een dubbele vergrijzing hoge kwa- 
liteit te behouden. Om de kosten te beheersen dienen 
efficiency verbeteringen te worden doorgevoerd. 
Marktwerking wordt niet afgewezen zolang zwak- 
kere groepen daarvan niet het slachtoffer worden. 

Voorts zijn er wensen op het gebied van wonen. 
Aan internationale ontwikkelingen zal aandacht 
worden geschonken voorzover die voor ouderen 
van belang zijn. Het NVOG is van mening dat een 
verbod van discriminatie op grond van leeftijd wet- 
telijk moet worden geregeld. 

Verhullend taalgebruik (in de USA) 

"Een babyboomer (zeg maar 55 plusser) die iets 
vergeet, vermijdt angstvallig het woord, maar 
noemt de vergeetachtigheid een 'senior moment'. 
Bij de deur van het restaurant merk je dat je je cre- 
ditcard op tafel hebt laten liggen. 'I just had a seni- 
or moment', geef je als verklaring voor het terug- 
lopen'. 

(Henk Spaan in zijn AD column) 

Meer ouderen met een betaalde baan 

In 1993 had slechts 24% van de ouderen tussen 55 
en 64 jaar een betaalde baan. Dit kwam door de 
slechte economische situatie. Ouderen werden als 
eerste ontslagen of met aantrekkelijke regelingen 
gestimuleerd om vrijwillig te vertrekken. Daardoor 
konden meer jongere werklozen aan het werk. 
In 1999 was het aantal 55-plussers met een baan 
toegenomen tot 33%. Van de mannen heeft zelfs 
45% een baan. Voor vrouwen is dit slechts 18%. 
Het lage cijfer van de vrouwen wordt toegeschre- 
ven aan het feit dat weinig vrouwen van deze gene- 
ratie ooit buitenshuis hebben gewerkt. 
Deze verassende cijfers werden gepubliceerd in 
'webmagazine' van het CBS d.d. 30 oktober 2000. 
Deze berichtgeving klinkt toch bepaald positiever 
dan het modieuze gezeur over ouderen die het af 
laten weten als het op betaald werken aankomt. 

'Alles kan beter' 

Met ingang van dit nummer is de productie van El- 
sevier-Senioren overgegaan op gebruik van een 
meer professionele werkmethode. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van moderne productie hulpmid- 
delen. De voortgang wordt daarmede ook minder 
afhankelijk van één persoon. 
Aangenomen dat de kwaliteit van te plaatsen foto S 
goed is zal reproductie daarvan ook beter kunnen 
zijn dan tot nu toe het geval was. 
Als u een bijdrage wilt leveren dan is levering van 
kopij op papier uitstekend. Heeft u de beschikking 
over een computer dan is levering van een Jloppy- 
disk nog beter 

Th. G. 



I 

Heeft u het acceptgiro-formulier I 
I al gebruikt om uw contributie te 

betalen? I I 

Plannen voor 2001 

De PR-commissie van de VGEO heeft in de afge- 
lopen tijd nagedacht wat we in 2001 voor de leden 
van de vereniging zouden kunnen organiseren. 
Nu hebben we weliswaar een redelijk grote vereni- 
ging, maar zoals wel meer wordt gezegd : zoveel 
hoofden zoveel zinnen. 
Ervaring uit de afgelopen 2 jaar leert ons dat - en 
dat is heel begrijpelijk - interesses van mensen uit- 
eenlopen. 
Verder moeten we er rekening mee houden dat niet 
alle activiteiten in de komende tijd plaats moeten 
vinden in het westen van het land. 
Tenslotte zijn we een verenging met een landelijke 
spreiding. 
En - last but not least - spelen de financiën uiter- 
aard ook een rol. 
Dit alles in het achterhoofd houdend is het volgen- 
de plan naar voren gekomen : 
In april 200 1 vindt de Algemene Ledenvergadering 
plaats. We zullen trachten deze op een plaats te hou- 
den welke goed bereikbaar is en indien mogelijk 
wat centraler in het land. 

Nieuwsbrief voor leden van de VGEO 
verschijnt 2x per jaar 

Thom Geuzebroek 
Boomkleverlaan 78 
1403 CE Bussum 
t.geuzebroek@hccnet.nl 

Met bijdragen van Hans Katwijk 
Jan de Waal 

Het kleinste boek ter wereld 

Bij de Duitse uitgeverij Faber & Faber te Leipzig 
verscheen kortgeleden Das kleinste Buch der Welt. 
Het formaat is 2,4 x 2,9 mm. De auteur Josua Rei- 
cher ontwierp een speciaal alfabet dat de inhoud 
vormt van deze uitgave. Het boekje zit in een keu- 
rig doosje, achter een plastic vergrootglas. Op die 
wijze is het beschermd tegen wegblazen of opsnui- 
ven. Dat is ook wel nodig want het kost ongeveer 
fl. 160,-. 

In meiljuni denken we er aan een stadswandeling te 
organiseren voor belangstellenden. Gedacht wordt 
aan Zwolle. 
Bijna traditioneel zullen we trachten in augustus het 
dagje uit te organiseren. Waar naar toe weten we 
nog niet en suggesties worden van harte venvel- 
komd. 
Afrondend zullen we actie ondernemen om in het 
najaar een demonstratie of rondleiding in een der 
Reed-Elsevier bedrijven te organiseren. Ook hier 
zullen we rekening houden met de geografische 
spreiding van ons ledenbestand. 

Kort en goed : allemaal goede voornemens welke 
om nadere invulling vragen. Mochten er onder u 
zijn die hier nog aanvullingen of suggesties hebben 
dan horen wij deze graag. 

Namens de PR-cie 
J.H. de Waal 

- 

IN MEMORIAM 

Wij ontvingen bericht van overlijden van de navol- 
gende leden: 

J.H. de Nijs op 4 mei 
KJ. Dronkers op 28 juni 

J. Kuijpers op 5 augustus 
K Brand op 28 augustus 

19 Tel op 15 november 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 


