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VGEO-voorzitter Jan Nefkens:

Met meer zeggenschap zullen we nooit klaar zijn
“Meer zeggenschap is van essentieel belang. Daarom zullen we
nooit klaar zijn”, stelt VGEO-voorzitter Jan Nefkens. Hij constateert echter ook dat de VGEO als belangenorganisatie veel wist te
bereiken in de afgelopen 15 jaar. Van een door Elsevier geweerde
oprichtingsvergadering tot een door Elsevierdirecties financieel
gesteunde en geaccepteerde belangenvereniging.

Jan Nefkens: “Hard werken aan een
zo groot mogelijk ledental”

“Het gezamenlijke belang van
onze leden is dat ze steeds op tijd
hun eigen verdiende geld daadwerkelijk overgemaakt krijgen”,
stelt Jan Nefkens nuchter vast.
“De hoogte van die bedragen
moet in overeenstemming zijn
met de afspraken die ze gemaakt
hebben met hun oude werkgever.
Dus waardevast, dat noemen we
dan geïndexeerd. Niemand heeft
ooit kunnen bedenken dat het met
die waardevastheid wel eens mis
kon gaan.” In dit verband verwijst

hij naar de Reed-Elsevierwerknemers die nog niet zo lang geleden
moesten overstappen van een
eindloonregeling naar een (voorwaardelijk) geïndexeerde middelloonregeling. Op die voorwaardelijkheid is volgens hem toen zeker
niet de nadruk gelegd. “Wanneer
die werknemers toen hadden geweten dat die indexering wel eens
‘gebakken lucht’ kon zijn, hadden
ze vast niet toegestemd. Door lid
te zijn van onze club vertrouwen
ge(pré)pensioneerden dat het bestuur van de VGEO een positieve
rol zal vervullen. Zeker wanneer
hun verwachtingen niet worden
waargemaakt. Overigens hebben
we geen enkele macht zaken naar
onze hand te zetten. We moeten
meedoen met de in de statuten
en reglementen van SPEO vastgelegde procedures. Daarbij zijn
meerdere tegenstrijdige belangen
in het spel. Werkgevers willen
natuurlijk zo min mogelijk kosten
maken. Werknemers willen een
zo laag mogelijke premie betalen
voor een zekere pensioenverwachting. Gepensioneerden willen een geïndexeerde uitkering.
En natuurlijk doet onze VGEO ook
nog iets op het gebied van voor-

Het VGEO-bestuur en de redactie ES Nieuwsbrief wensen
leden en lezers prettige feestdagen en een gezond 2010

Jubileumnummer het begin van
een kleurrijk voortbestaan
Voor u ligt een extra dik jubileumnummer. We wilden de
lezers bij ons 15-jarig bestaan niet alleen kleurrijk maar ook
inhoudelijk verwennen, zoals uit het katern met
herinneringen, anekdotes en foto’s uit de oude doos blijkt.
Die kleur is niet éénmalig maar wat ons betreft voor altijd.
Want na vijftien jaar ben je wel eens aan een nieuwe jas toe

Redactie ES Nieuwsbrief
lichting en gezelligheid voor zijn
leden.”

“Er is niet een éénduidig doel.
Op alle punten moeten we ons
blijven inzetten. Vooral door zoveel mogelijk in alle procedures
het gewicht van onze achterban
in te brengen. Meer zeggenschap
is daarbij van essentieel belang.
Daarom zullen we naar mijn mening nooit klaar zijn.”

zelfs niet in een Elseviergebouw
plaatsvinden.
Nu wordt de VGEO erkend als
een gesprekspartner die namens
alle gepensioneerden iets in te
brengen heeft. Iets dat zelfs in
de reglementen van de Raad van
deelnemers is vastgelegd. Daarbij
wordt de vereniging zelfs financieel gesteund door de ex-werkgever. Wel een totale omslag die
denk ik de grootste verworvenheid genoemd mag worden.”

Wat zie je als onze grootste
verworvenheid?

Wat was het grootste
dieptepunt?

Hebben wij ons doel bereikt?

“Dat is moeilijk te zeggen. De
VGEO is opgericht in een tijd dat
gepensioneerden geen enkele
inbreng hadden en ze met hun
ex-werkgever op geen enkele
wijze in gesprek konden komen.
De oprichtingsvergadering mocht

“Gemakkelijk gezegd zou dat zijn:
het korten en uitblijven van de indexering. Maar daar kan niemand
in Nederland iets aan veranderen.
Op alle gebieden woedt de recessie, al is het bij het ene
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pensioenfonds wat minder slecht
dan bij andere fondsen. Achteraf
is het gemakkelijk om te zeggen
‘de ‘premieholiday’ had nooit
mogen plaatsvinden’, of ‘had de
SPEO maar met meer zekerheid
moeten beleggen’. Het is alleen
jammer dat ons pensioenfonds
niet bij de groep hoort die het op
deze punten beter heeft gedaan.
Maar laten we wel wezen, er zijn
ook fondsen die er nog slechter
voor staan. Wat ik echt verkeerd
vind, is dat er van ‘hoger hand’
met een rekenrente moet worden
gewerkt waarvan je moet vaststellen dat deze voor de lange termijn te laag is. Vooral omdat dit
de dekkingsgraad enorm negatief
beïnvloedt.”

Welke speerpunten zie je voor
onze organisatie?

“Het meest belangrijke vind ik dat
we hard moeten werken aan een
zo groot mogelijk ledental. Nu is
ongeveer de helft van alle gepensioneerden lid van de VGEO. Dat
zou veel hoger moeten worden.
Elk jaar benaderen we via SPEO
de mensen die op korte termijn
gepensioneerd worden. Maar de
grote groep gepensioneerden die
geen lid werd, is steeds moeilijker
te benaderen. Een ander speerpunt is het op peil houden van de
kwaliteit van het VGEO-bestuur
en van onze vertegenwoordigers
in de Raad van deelnemers en het
SPEO-bestuur.”

Hoe functioneert het
VGEO-bestuur?

“Die vraag moet aan de leden
gesteld worden. We hebben mensen in het bestuur die echt goed
met elkaar samenwerken en hun
eigen verantwoordelijkheden met
plezier uitvoeren.”

Zijn er in onze achterban voldoende kandidaten te vinden voor bestuursfuncties?

“Tot nu toe is het aardig gelukt
enthousiaste mensen te vinden.
Maar ik heb het idee dat dit steeds
moeilijker wordt. Daarom zijn we
nu al bezig met het inventariseren
van de functies die in de komende jaren opvolging behoeven,
en welke eisen en vaardigheden
daarbij horen. Regelmatig worden uit onze ledenlijst mogelijke
kandidaten naar voren gehaald en
besproken. Indien daartoe aanleiding is, worden ze benaderd of ze
ook bereid zijn vrije tijd te steken
in ons werk.”

Worden wij als gesprekspartner
serieus genomen door SPEO?

“We worden serieus genomen,
maar dat gaat wel via procedures.
Helaas is daaraan nog wel wat te
veranderen. Het is bijvoorbeeld
(sommigen zullen zeggen ‘daar
gaat ie weer met zijn stokpaardje’) wanneer er een vacature is
in de groep VUT-ters of gepensioneerden in de Raad van deelnemers, onmogelijk die direct op te
vullen. Dan moeten we wachten
tot er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Zelfs wanneer er
allang iemand klaar staat om die
plek in te nemen. Dat betekent
wel minder stemmen, dus minder
invloed. In de Raad van deelnemers wordt kennelijk in meerderheid niet gedacht dat dit anders
zou moeten.”
“Ik zie niets in verdere
uitbreiding van zeggenschap van gepensioneerden, zoals VVD en D66
willen”, aldus
FNV-onderhandelaar

Peter Gortzak.
Hoofdredactie: Harry Nijhuis Redactie: Ton Boogers Eindredactie:
Jochem van Bruggen Vormgeving: Jos Wachelder Bijdragen: Nic van Rossum,
Hildegund Spaargaren Redactieadres: Veenweg 21a, 7055 BP Heelweg,
Tel.: (0315) 24 14 72 E-mail: harwil@planet.nl Website: www.vgeo.nl
Vragen of mededelingen? Als er veranderingen optreden, bijvoorbeeld door
verhuizing of overlijden, kunt u dit kenbaar maken bij onze penningmeester
Ben Brouwer, Bastinglaan 54, 7006 EL Doetinchem. Tel: (0314) 333528
E-mail: penningmeester@vgeo.nl
Voor zaken betreffende bestuur en organisatie kunt u contact opnemen met
Chris Ankersmit Asterlaan 32, 2111 BJ Aerdenhout. Tel : (023) 5246042
E-mail : chrisankersmit@planet.nl

COMMENTAAR

Wakker blijven!
Er valt wat te vieren. VGEO bestaat 15 jaar. Vandaar dit
jubileumnummer. Maar er moet voor een belangenvereniging meer aanleiding zijn tot feestvreugde. Wat hebben we in die 15 jaar weten te bereiken? Hopelijk hebt
u daarop een positief antwoord, want deze vereniging
wordt tenslotte geacht uw belangen te behartigen.
Laat ik een voorzet geven. Zonder een goed bestuur ben
je nergens. Zo’n bestuur - allen onbetaalde vrijwilligers
- hebben we dacht ik. Als belangengroepering wisten
we in de afgelopen 15 jaar onze plek te veroveren. Ons
ledental is gestaag gegroeid tot rond de 500. Zowel SPEO
als de Elsevierdirectie houden serieus rekening met het
belang van de gepensioneerden. We worden over het
algemeen sympathiek door hen bejegend. Dankzij (tot
nog toe) jaarlijkse donaties van twee Elsevier-directies,
kosteloze vergaderruimten en gratis druk- en verzendwerk. Mede daardoor zitten we goed bij kas en kunnen
we ook de jaarlijkse uitstapjes organiseren. We vertegenwoordigen de belangen van onze achterban binnen
de Raad van deelnemers en het SPEO-bestuur op een
respectabele manier. Uit eigen ervaring weet ik dat
de VGEO-vertegenwoordigers daar hun mondje goed
weten te roeren. En tenslotte wil ik de communicatie naar onze leden uiteraard niet vergeten. Zowel via
onze uitstekende actuele website (tot voor kort stukken
beter dan die van SPEO) als via deze onafhankelijke
Nieuwsbrief. Die onafhankelijke en kritische opstelling wordt ons door SPEO niet altijd in dank afgenomen. Gemakshalve word je dan ‘Telegraafjournalistiek’ verweten. In dit geval voor mij een ‘geuzennaam’,
want een kritische en onafhankelijke opstelling zowel
van bestuur als redactie waren en zijn voor mijn gevoel
van het grootste belang voor deze belangenorganisatie.
Gepensioneerden behoren tot een bedreigde mensensoort. Wakker blijven luidt ons devies.
Harry Nijhuis

Lidmaatschap en contributie VGEO-leden betalen jaarlijks € 14,- contributie.
Een vrijwillige verhoging van deze bedragen wordt zeer op prijs gesteld.
Contributie s.v.p. overmaken op postrekening 100802
t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen, Doetinchem.
Nadere informatie Ben Brouwer Tel.: (0314) 333528 E-mail: penningmeester@vgeo.nl
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2010.
Kopij moet uiterlijk 12 maart binnen zijn.
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Alleen als belastingbetaler
worden we voor vol aangezien!
NVOG-voorzitter Hennie Kemner:

“Invloed uitoefenen op het beleid dat door de politiek en sociale
partners wordt ontwikkeld” is volgens NVOG-voorzitter Hennie
Kemner hard nodig. “Want er wordt te weinig rekening gehouden
met gepensioneerden.” Dat is volgens hem ook het belang van
belangenorganisaties die bij de NVOG zijn aangesloten zoals de
VGEO.
Hoe belangrijk is een belangenvereniging voor gepensioneerden
als de VGEO?
“Een belangenvereniging is van betekenis, omdat ze gepensioneerden die bij eenzelfde bedrijf - in uw geval Elsevier
- hebben gewerkt, met elkaar verbindt.” Maar er is ook een
politiek belang vindt Kemner. “Alleen als het gaat om belasting betalen, worden gepensioneerden voor vol aangezien.
Voor het overige worden ze veelal beschouwd als mensen
die weinig aan de samenleving bijdragen aangezien ze
geen betaalde arbeid meer verrichten. Daarbij blijft de vitale functie die ze in cultureel en economisch opzicht vervullen, zwaar onderbelicht. Die vertekende beeldvorming
vraagt om bijstelling. In Nederland schort het in het algemeen aan specifiek beleid dat ouderen steunt en stimuleert
een volwaardige plaats in de maatschappij in te nemen.
Ouderen moeten niet naar de marge van het alledaagse
bestaan worden gedrongen. Ze hebben recht op respect en
willen constructief participeren in de samenleving. Daar is
nog te weinig oog voor.”

Wat zijn volgens u de prioriteiten van zo’n belangenvereniging?
“Dat hangt af van de ambities en mogelijkheden. Naast
regelmatige contactbijeenkomsten en een informatieblad
bieden sommige verenigingen hun leden uiteenlopende
voorzieningen zoals computercursussen, scholingsbijeenkomsten, kortingen bij specifieke diensten zoals een op de
doelgroep afgestemde ziektekostenverzekering. Ook worden soms reizen en gezelligheidsbijeenkomsten georganiseerd.”

Hoeveel belangenverenigingen zijn er inmiddels bij NVOG
aangesloten?
“Al jaren groeit het aantal aangesloten verenigingen gestaag. De teller staat thans op 87. Het totale aantal van bij die
verenigingen aangesloten leden bedraagt ruim 110.000.”

In de politieke besluitvorming rond het verhogen van de AOW-leeftijd
wordt kennelijk ook overwogen de leeftijd voor het ondernemingspensioen op te trekken. Wat vindt u daarvan?
“Men wil bevorderen dat oudere werknemers langer doorwerken als compensatie voor het feit dat er zich de komende 25 jaar een miljoen minder werknemers op de arbeidsmarkt melden. Als de ingangsdatum van het aanvullende
pensioen geen gelijke tred zou houden met die van de AOW,
zou dat doel onvoldoende bereikt worden. Bovendien wordt
verwacht dat door verkorting van de pensioengerechtigde

leeftijd de pensioenfondsen meer mogelijkheden hebben
hun uitkeringen waardevast te houden.”

De vakbonden vinden het kennelijk overbodig dat gepensioneerden
vertegenwoordigd worden in het bestuur van pensioenfondsen. Wat
doet de NVOG er aan om ze op andere gedachten te brengen?
“Vakbonden beweren met droge ogen dat zij de belangen
van de gepensioneerden in voldoende mate behartigen.
Daar klopt geen snars van. Van vele maatregelen die door
de vakbonden en werkgevers in de afgelopen twintig jaar
in de pensioenfondsbesturen
zijn genomen, incasseerden
de werkgevers en de actieve
werknemers de voordelen,
terwijl de gepensioneerden
werden opgescheept met
de nadelen. Gedurende een
reeks van jaren hebben werkgevers en werknemers te lage
pensioenpremies betaald en
zelfs zijn er in de negentiger
jaren enorme bedragen uit
de kassen van de fondsen gehaald en teruggegeven aan
de werkgevers. Toen de economische dip van 2002/2003
zich voordeed, waren de gepensioneerden van die afroming van de vermogens de Hennie Kemner: Vakbonden beweren
dupe. Hun pensioenen werden met droge ogen dat zij de belangen
niet of te weinig geïndexeerd. van gepensioneerden voldoende
In de nog voortdurende crisis behartigen.
die uitbrak in 2008, is het van
hetzelfde laken een pak. De belangen van gepensioneerden
dienen door hen zelf behartigd te worden. Daarvoor is een
eerste vereiste dat gepensioneerden vertegenwoordigd worden in de besturen van de fondsen. Nu is dat slechts bij een
zeer klein aantal pensioenfondsen mogelijk (zoals bij SPEO,
red.). Daar moet verandering in komen. De NVOG voert al
jaren een harde lobby. Die lijkt nu vruchten af te werpen.
In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor
vastlegging van een wettelijk recht voor gepensioneerden
op zetels in de besturen. Ik verwacht dat de noodzakelijke
wetswijziging begin 2010 zijn beslag zal krijgen.”

Wat ziet U op korte termijn als prioriteiten voor de NVOG?
“Meer invloed voor de gepensioneerden zowel in de besturen van de pensioenfondsen als op landelijk niveau in het
overleg met het Kabinet als het gaat om hun welzijn. Snel
herstel van de indexaties en de koopkracht; afrekenen met
de trend de rekening van de kredietcrisis en de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen eenzijdig bij de ouderen te
leggen. Strijden tegen voornemens om het bestaande pen–
sioen- en zorgstelsel uit te kleden.”
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Wat vindt
u daar
nou van?

“Wat betekent voor u de VGEO
als belangenorganisatie van
gepensioneerden? “

Vertrouwen hebben in een organisatie zoals de VGEO lijkt een
onverbiddelijke voorwaarde
voor je lidmaatschap. Iets om
even bij stil te staan tijdens onze
derde lustrumviering. Maar dan
spelen voor elk lid ongetwijfeld
andere motieven en belangen
mee, zoals verdediging van je
pensioenbelangen, goed geïnformeerd worden en zelfs voor
sommigen de uitjes.
M.H.N. Gloerich, Hoorn

Ik vind het een vertrouwd idee
dat mensen die dezelfde belangen met hun pensioen hebben zoals ik, samen een groep vormen.
Dan kun je eventueel gezamelijk
optreden. Aan uitstapjes en vergaderingen doe ik niet mee, ik
heb niet het idee dat ik daar bekenden tegenkom.

Mevr. Speekenbrink - Welling,
Wierden

Ze moeten opkomen voor onze
rechten en ook de boel in de ga-

ten houden, vooral het pensioen.
Dat vind ik prima, dus samen
sterk. Daarom ben ik ook lid geworden.

Mevr. Pot - Kuiper, Almere

Heel veel, mijn man is bij de oprichting geweest, hij was ook in
het pensioenfonds. De informatie hoe het pensioen nu verder
verloopt, is op het ogenblik het
belangrijkste. De informatie staat
in het blad; wij hebben nu een
ongunstige ontwikkeling. Mijn
man was lid, dus ben ik na zijn
overlijden ook lid geworden. Ik
doe verder niet mee aan de uitjes,
dat is voor de mensen die daar
behoefte aan hebben. Ik ken daar
toch niemand, ik heb mijn eigen
leven.

W.F. Noevers, Doetinchem

De VGEO is een geweldig fijne
club, die al bestond toen ik gepensioneerd werd. Er zijn ook
mensen uit Doetinchem lid. Het
blad is goed en professioneel,
dat verwacht je dus ook van een
uitgeverij. Het is ook goed dat
de VGEO lid is van de landelijke
vereniging, samen met andere
die onze belangen bij de overheid
dienen. Het Elsevier pensioenfonds heeft recentelijk wel steken
laten vallen. Ik wil met mijn lidmaatschap onze belangen ondersteunen.
Alle interviews gehouden op
3 en 4 november 2009 door
Hildegund Spaargaren.

Nijpels onder vuur
Ed Nijpels (VVD) ligt zwaar onder
vuur. Zo tekende een prominente
groep leden van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
al bezwaar aan tegen zijn benoeming tot voorzitter van dit fonds.
Hij zou geen enkele kennis op pensioengebied hebben, luidde het
verwijt. Daar komt nu bij dat hij
commissaris is geweest bij de failliete DSB-bank. Onder meer naar
het toenmalige functioneren van
commissarissen wordt onderzoek
ingesteld. Nijpels heeft nu in een
openbare brief aan de ABP-leden
kenbaar gemaakt dat indien uit
het onderzoek feiten naar voren

komen die zijn functioneren als
voorzitter kunnen belemmeren,
hij daaruit zijn consequenties zal
trekken en zijn functie bij het ABP
zal neerleggen.

Ouderenorganisaties:

Betere arbeidsparticipatie is effectiever
dan hogere AOW-leeftijd
Het probleem van de toekomstige financiering van de AOW moet
allereerst worden aangepakt door de arbeidsparticipatie van de
leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar te verhogen. Dat vindt de koepelorganisatie CSO, waarin verenigd de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM.
Om dit te bereiken is een maximale inzet van alle betrokken partijen
vereist, vindt de CSO. Een bijzondere verantwoordelijkheid ligt bij
de werkgevers. Van hen worden
creatieve oplossingen en vernieuwend personeelbeleid verwacht.
Van de overheid wordt gevraagd
ondersteunende maatregelen te
nemen. De ouderenorganisaties
zullen meewerken aan een mentaliteitsverandering bij mensen
van 55 jaar en ouder. Wanneer
na 3 tot 5 jaar blijkt dat ondanks
krachtige inspanningen van alle
partijen de beoogde verhoging
van de arbeidsparticipatie van de
leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar
niet bereikt kan worden, kan volgens de CSO pas sprake zijn van
een verhoging van de AOW-leeftijd. Die eventuele verhoging van

de AOW-leeftijd mag alleen ingevoerd worden wanneer aan een
aantal voorwaarden is voldaan.
Mensen moeten genoeg tijd –
vijftien tot twintig jaar – krijgen
om aan een nieuwe AOW-leeftijd
te wennen en zich erop voor te
bereiden. Wie nu ouder is dan
vijftig moet dan, door realistische
overgangstermijnen, nauwelijks
effecten van een verhoging ondervinden. Werknemers in zware
beroepen kunnen door voldoende
gewenningstijd mogelijk op tijd
van functie veranderen.

Geef uw (ook uw veranderde) e-mailadressen door
In de VGEO-ledenadministratie
worden ook de e-mailadressen bijgehouden. Dat biedt ons de mogelijkheid belangrijke kwesties snel
met u te communiceren.
Zo konden wij een grote groep
VGEO-leden onlangs waarschuwen een ander bankrekeningnummer door te geven in het geval dat
ze hun pensioenuitkering via een
DSB-rekening ontvingen. Daarbij
bleek dat een aantal e-mailadressen niet klopte, zie bijstaande lijst.
We roepen iedereen dus op zijn/
haar e-mailadres door te geven als
dat nog niet gebeurd is. Geef uw
wijziging s.v.p. door aan penningmeester Ben Brouwer, e-mail naar
btm.brouwer@planet.nl.
Als uw foutieve e-mailadres hier
wordt vermeld, wilt u dan alsnog
het juiste adres opgeven?!

corryenijsbrand@hotmail.nl
j.willemsen@upcmail.nl
rijswijk@quicknet.nl
tonvanmaris@quicknet.nl
r.v.dragt@home.nl
sieders sparje@msn.com
verhamme@planet.nl
m.scheijde@elsevier.com
dick.van.duijkeren@hetnet.nl
ineke.sent@hetnet.nl
oersberg@hetnet.nl
paul.groot@hetnet.nl
rwnoevers@hetnet.nl
m.stad@kpnplanet.nl
GANDREW@WXS.NL
linders@solcon.nl
De volgende e-mail-abonnees
van ‘Elsevier Highlights Connect’
kregen kennelijk een ander
e-mailadres en ontvangen zodoende deze digitale nieuwsbrief
niet meer. Graag ook uw nieuwe
e-mailadres doorgeven.
Roelof@rojaho4019.demon.nl, en
tonvanmaris@quicknet.nl

4 Elsevier Senioren Nieuwsbrief
VGEO nieuwsbrief Jub.indd 4

24-11-2009 21:50:46

VGEO-bestuur neemt weemoedig afscheid
van Reed Business Maarssen
Zo’n 8 jaar kon het VGEO-bestuur gastvrij
gebruikmaken van de vergaderruimten van
Reed Business in Maarssen. Bestuurslid Tilly
de Wilde onderhield daartoe goede contacten met de secretaresses die de agenda voor
de vergaderzalen bijhielden. Laatstelijk met
Anke Teerlinck met wie zij ten afscheid op de
foto poseert. Vast onderdeel van deze gratis
service was een uitstekende broodjeslunch
tussen de middag. De laatste keer bezorgd
door Melissa Boucher. Met weemoed nam
het bestuur tijdens de vergadering van
8 oktober jl. afscheid en stelde zich bij deze
gelegenheid nog even collectief achter de
vergadertafel op. In het vervolg wordt voor
vergaderingen uitgeweken naar het Reed
Elsevier kantoor in Amsterdam. Het kantoor
in Maarssen is, wegens bezuiniging, opgeheven. Wat er nog aan personeel over is,
verhuist naar twee etages van het nieuwe
Reed Elsevierpand aan de Radarweg.

Tilly de Wilde (links) neemt afscheid van
secretaresse Anke Teerlinck.

Verhoging van AOWleeftijd gaat niet om
het geld
‘De verhoging van de AOW-leeftijd draait niet om het geld, maar
om de arbeid’, aldus economisch
redacteur Menno Tamminga in
de weekendbijlage van NRC-Handelsblad. De kabinetspleidooien
voor werk, werk en werk hebben
een missionair-ideologische kern.
Balkenende, Rouvoet en Donner,
allen studenten van de Vrije Universiteit. Stuk voor stuk mannen
die ‘de tale Kanaäns’ verstaan,

zoals Bos dat twee jaar geleden
verwoordde. Zij zijn opgegroeid
met het calvinistisch arbeidsethos. “Ik leid de Partij van de
Arbeid hé”, zei Bos in Pauw en
Witteman … “niet de partij van
de niet-arbeid”.
“Maar in de jaren
negentig waren de
pensioenpremies voor
werkgevers en werknemers kunstmatig laag.
Werkgevers zagen het
pensioenfonds toen als
profit center.”

Het voltallige bestuur van de VGEO voor de laatste keer bij
Reed Business in Maarssen achter de vergadertafel.

De lunch in Maarssen was altijd voortreffelijk. De laatste keer bezorgd
door Melissa Boucher.

Bedrijfstakfondsen denken vooral
aan de werknemers
De Nederlandse pensioenfondsen
laten zich bij hun beleggingsbeleid
vooral leiden door de belangen
van werkenden, niet door die van
gepensioneerden. Dit concluderen
vier onderzoekers van wie er twee
werken bij De Nederlandsche
Bank. De onderzoekers verwijzen
hierbij met name naar de (vaak
grote) bedrijfstakpensioenfondsen en niet naar ondernemingspensioenfondsen zoals SPEO. In

bedrijfstakpensioenfondsen zijn
gepensioneerden slecht of in het
geheel niet vertegenwoordigd.
De onderzoekers pleiten voor
aparte beleggingsregels voor
specifieke leeftijdsgroepen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat voor
de gepensioneerden in een fonds
een behoudender beleggingsbeleid wordt gevoerd, met minder
of geen risicovolle beleggingen.

Remko Nods
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Als u dit maar weet
Pensioenfondsen mogen bij hun beslissing over de pensioenpremie
in 2010 uitgaan van hetzelfde maximaal verwachte rendement op
hun beleggingen als in de afgelopen drie jaar. Voor de jaren na 2010
wordt dit later bekeken. Dat schrijft minister Donner van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

pensioneerden per jaar. Jaarlijks neemt dit iets af. Het aantal gepensioneerden zou dan over een paar jaar tussen de 1200 en 1500 liggen en
het aantal actieven zou ongeveer 2500 bedragen.

‘Pensioenverzekeraars moeten hun klanten beter adviseren bij het be-

duct (BBP) de komende 4,5 jaar in totaal 0,75 procentpunt lager uit
door de herstelmaatregelen die de fondsen moeten nemen.

leggen van hun pensioengelden. De manier waarop zij invulling geven
aan hun zorgplicht is niet toereikend’, constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM gaat de verzekeraars die niet voldoen
aan de wettelijke eisen nader onderzoeken.

Het kabinet wil in twee jaar bijna € 1 mld bezuinigen op de sociale

VVD en D66 kregen in de Tweede Kamer niet de handen op elkaar

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) valt het bruto binnenlands pro-

uitgaven. Zo zal de toeslag die AOW-ers krijgen voor hun jongere nietwerkende partner (onder 55 jaar) versneld worden geschrapt. Het inkomensverlies voor deze oudere stellen kan oplopen tot maximaal €
636 per maand. Van de 2,7 miljoen AOW-ers krijgen 276.634 mensen
partnertoeslag.

Bij SPEO stonden eind 2008 2738 actieven en 1093 gepensioneerden

geregistreerd. SPEO voorziet een daling van het Reed Elsevier-personeelsbestand in Nederland van 5% per jaar en een stijging van 80 ge-

Vijftigers en
zestigers
de dupe
van
pensioencrisis
Twee directieleden van het CPB
publiceerden het boek ‘De grote
recessie’ over de kredietcrisis. De
auteurs achten het wenselijk de
gevolgen van de pensioencrisis
beter over de generaties te spreiden door jongeren meer risico’s
te laten lopen dan oudere werknemers.

Uit de berekeningen van het CPB
blijkt dat de gevolgen van de financiële crisis voor de pensioenen
het hardst aankomen bij vijftigers
en zestigers. Het verlies aan besteedbaar inkomen voor mensen
geboren tussen 1940 en 1955 kan
oplopen tot 15 procent. Als de
beurskoersen zich de komende vijf
jaar niet herstellen, kan dit oplopen tot 18 procent. In een scenario van versneld koersherstel op
de aandelenmarkten beperkt het
verlies zich tot 8 procent.
Het bestedingsverlies is een gevolg van de verplichting voor
pensioenfondsen pensioenen niet
te indexeren en premies te verhogen om de effecten van gedaalde
beurskoersen en lagere rente op te
vangen. Mensen aan het eind van
hun werkend bestaan hebben een
relatief hoog opgebouwd pensioen en worden het hardst door de
bevriezing getroffen, terwijl ze de
minste tijd hebben om hun pensioen verder op te bouwen. Voor
jongeren en de oudste generatie
zijn de bestedingsgevolgen van
de pensioencrisis beperkt.
De recessie heeft verregaande gevolgen, onder meer voor de overheidsfinanciën. De CPB-auteurs
dringen erop aan op korte termijn
niet te bezuinigen. Wel pleiten ze
voor een herstelplan voor de overheidsfinanciën op lange termijn.

voor hun initiatiefwetsvoorstel gepensioneerden een plaats te geven
in het bestuur van de bedrijfstakpensioenfondsen. VVD-Kamerlid Stef
Blok en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya waren wel blij dat door de
discussie over hun voorstel brede steun is ontstaan de inspraak beter
te regelen.

Ian Smith nu al weg bij
Reed Elsevier

Na amper acht maanden is bestuursvoorzitter Ian Smith al vertrokken bij Reed Elsevier. Smith
werd binnengehaald als opvolger
van Crispin Davis. Smith is onder
meer afkomstig uit de gezondheidszorg. De eerder mislukte
verkoop van Reed Business en
de consequenties daarvan voor
het Elsevier-pensioenfonds lijken
hiermee weer open te liggen.
“Zowel Ian Smith als het bestuur
van Reed Elsevier is van mening
dat dit niet de juiste rol is voor

hem”, aldus een Britse woordvoerder. De Zweed Erik Engstrom
is nu naar voren geschoven als
opvolger van Smith. Engstrom
werkt vijf jaar bij Reed Elsevier,
recentelijk als hoogste baas bij
de wetenschappelijke uitgeverij.
In hoeverre deze machtswisseling
gevolgen heeft voor Reed Business Information - met vestigingen in Doetinchem en Amsterdam
- is nog onduidelijk. Onder Smith
leek RBI aan gratie te hebben gewonnen, maar RBI heeft veel last
van de ingezakte advertentiemarkt. Er zijn al forse saneringen
doorgevoerd en er komen er wellicht nog meer aan. Reed Elsevier
maakte medio november bekend
dat het de verwachte winstmarge
voor dit jaar verlaagt.

Econoom Lans Bovenberg:
“Ik denk dat de woningmarkt en het pensioenstelsel
meer in elkaars verlengde komen te liggen.
Mensen zullen hun woning meer gaan gebruiken
om hun aanvullend pensioen te betalen.”
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Nic van Rossum: Dwars in ruste

Anekdotes uit
een Elsevier-loopbaan
Toen een plaatselijke verslaggever aan een jubilerende schoenmaker in Groesbeek de vraag
stelde “En, hebt u in die 75 jaar
nog iets leuks meegemaakt?”,
antwoordde deze na enig nadenken “Nee …eigenlijk niet.”
Zo’n treurige loopbaan heeft
een journalist niet, althans
ik niet. Ik mag wel zeggen dat ik een bewogen
arbeidsverleden heb met mooie, vervelende, maar
vooral interessante ervaringen en bijzondere ontmoetingen. Wat te denken van een interview met
de premier van India die zijn eigen ochtendwater
dronk. Op dezelfde reis een gesprek met Moeder
Theresa in Calcutta, waar ik ’s nachts meereed
met haar open vrachtwagen die de stervenden van
het asfalt oppikte en waarvan de chauffeur feilloos de doden van de stervenden wist te scheiden
zonder de deken op te lichten.
In Los Angeles zat ik een avond lang achter op de
motor van een politieagent die auto’s aanhield en
de verdachten fouilleerde (inderdaad: stoppen áchter de auto, pistool in de aanslag, chauffeur handen op het dak, benen uit elkaar). In Harlem (toen
nog een criminele zwarte wijk in New York) ben
ik met een social worker op huisbezoek geweest
in portiekwoningen, waarvan de bewoners elkaar
van hun voedselbonnen plachten te beroven.
Ik had een interview met de onlangs overleden Ted
Kennedy, getooid met nek-brace als gevolg van de
duik van een brug, waarbij zijn passagiere, Mary Jo
Kopechne, om het leven kwam. Diens woordvoerder bezwoer mij dat het gesprek direct gestopt zou
worden als ik één woord zou reppen over ‘Chappaquiddick’. Neem een kort bezoekje aan Ronald
Reagan in diens oval office, die overduidelijk
zojuist gewekt was uit zijn middagdutje. Of een
gesprek met Tom Jones, president van vliegtuigfabriek Northrop, die niet uitgepraat raakte over
‘your marvellous prins Bernard’, aan wie hij naar
later bleek regelmatig wat dollars overmaakte,
althans aan Victor Baarn. Zo kan ik wel een poosje
doorgaan.
Maar in dit jubileumnummer spits ik het toe op
mijn ervaringen bij Elsevier. Bonaventura had
eens een directeur die elke morgen pontificaal
kwam voorrijden, uit zijn Jaguar stapte, zijn koffertje aan de toegesnelde huismeester overhandigde, die voor hem uit de trap van Spuistraat 16

ophinkelde, het koffertje op Leemans bureau deponeerde om vervolgens de auto te parkeren. Louis
heeft nooit geweten dat wij die potsierlijke vertoning op de voet volgden. De man had weliswaar
meer oog voor status dan voor uitgeven, maar hij
stond bij conflicten met de redactie altijd achter de
hoofdredactie, zowel bij Ferry Hoogendijk als bij
mij, wat van zijn opvolger niet gezegd kan worden.
Onze grote baas was in die tijd Dolf van den Brink.
Iedereen was doodsbang voor hem. Om een of
andere reden stond ik met hem op goede voet. Hij
bleek niet te weten dat zijn ondergeschikten zich
verscholen als hij binnenkwam. Toen hij eens op
het randje van de dood was en wonderbaarlijk
herstelde, vertelde hij mij dat hij bij zijn terugkomst nogal wat misbruik van zijn langdurige
afwezigheid had aangetroffen. “Ze dachten zeker
dat ik niet meer zou terugkomen.” Met naam en
toenaam vertelde hij mij van wie van de topmensen hij veel te dure auto’s had ingenomen en hij
zelfs een hypotheek met zeer lage rente op een
particulier landhuis ten laste van het bedrijf had
teruggedraaid. Ik heb nog steeds geen idee waarom hij mij, een eenvoudig hoofdredacteur, zo in
vertrouwen nam.
Iedereen wist dat Dolf van den Brink en Pierre
Vinken elkaars bloed wel konden drinken. Maar
Pierre stond op een gegeven moment niet meer
on speaking terms met een andere Bonaventuradirecteur, Henny ten Brink. Na een door mij georganiseerd symposium in de bibliotheek van de Jan
van Galenstraat stond prof. Victor Halberstadt (die
naarmate het aantal whisky’s dat hij ophad meer
op zijn karikatuur begon te lijken) tussen Pierre
en Henny in, waarop Ten Brink hem vroeg: “Zeg
tegen deze in rijglaarsjes gestoken lamlul …….”
Ondanks onze goede verhoudingen had ik grote
problemen bij interviews met beide voorzitters
van de RvB. Zowel Dolf als Pierre wilden het
resultaat vóór publicatie inzien. Van den Brink
corrigeerde niet alleen, maar schreef er zoveel
bij dat het een onleesbaar proefschrift werd en
Vinken keurde het interview wel goed, maar eiste
dat het pas gepubliceerd zou worden als het hem
uitkwam. Inderdaad ……met Sint Juttemis.
Tot zover de onafhankelijkheid van een redactie
t.o.v. de uitgever.
(Discussie: n.van.rossum@wanadoo.fr)
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Onverwacht veel deelname aan
lustrumviering
In onverwacht groten getale meldden VGEO-leden zich aan voor
de viering van het 15-jarig bestaan van VGEO. De feestcommissie zag niettemin kans voor de ruim 100 aanwezigen een plek te
vinden in de fraaie Oranjerie op het landgoed Sandenburg in het
Utrechtse Langbroek.
De viering werd opgeluisterd door het vijfmans orkestje ‘Het Heerenaccoord’. Na de koffie en thee met gebak blikte voorzitter Jan Nefkens
terug. Hij stelde vast dat er een goede relatie is ontstaan met Reed
Elsevier en het pensioenfonds. “Onze mening doet er toe. Wij steken
positief af bij andere belangenorganisaties.” Na een bescheiden lunch
vond er in het plantsoen voor de Oranjerie een demonstratie plaats met
verschillende roofvogels. De vrouwelijke valkenier gaf uitgebreid uitleg
over het karakter van de vogels en hun vaardigheden. Een door hen gefokte kruising van valken levert een topkwaliteit vogel op die verkocht
wordt aan welgestelde Arabieren. Het publiek mocht actief meedoen
bij het opvangen van de vogels. Tot de opvallendste vogels behoorden
een arend en een oehoe, maar ook de uil, sperwer, buizerd en zelfs een
gier ontbraken niet. Na afloop kon iedereen nog met een drankje en
jazzmuziek herinneringen ophalen met oud-collega’s.

WELKOM

IN MEMORIAM

Als nieuwe leden heten wij van
harte welkom:

Het volgende lid is ons ontvallen:
Jan Krull, Amstelveen

R.J. Marx, Hilversum
H.J. Waaijer, Amsterdam
W. Wisman, Doetinchem
R. Bolt, Amsterdam

			

>
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nieuws
Snel herstel in
pensioenwereld

Twee op drie ambtenaren tegen hogere
AOW-leeftijd

De Nederlandse pensioenwereld
komt dankzij de maandenlange
hausse op de aandelenmarkt sneller uit het dal dan werd verwacht.
ABP kondigde als eerste aan dat
een gedeeltelijke indexatie van
de pensioenen met 0,45% weer
mogelijk is.
Omdat de dekkingsgraad van
ABP het vereiste minimum van
105% weer heeft bereikt, is indexatie mogelijk. Voor SPEO is
dit voorlopig nog niet aan de
orde. Eind oktober bedroeg de
dekkingsgraad daarvan 96%.
Wie de dekkingsgraad van SPEO
wil volgen kan daarvoor de sterk
verbeterde website www.speo.nl
raadplegen.

Twee op de drie ambtenaren van
gemeenten en provincies zijn
tegen verhoging van de AOWleeftijd. Bijna de helft zegt ook
strijd te zullen voeren tegen het
optrekken van de pensioenleeftijd. Rijksambtenaren reageren
iets gematigder. Van hen vindt
de helft dat de AOW-leeftijd ongewijzigd moet blijven, en is eenderde tot acties bereid.
Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek door Binnenlands Bestuur onder ruim 4400
ambtenaren. Ruim 80% van de
ondervraagden werkt bij een gemeente.

Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen
aan de Universiteit van Amsterdam:
“De meeste AOW-voorstellen komen neer
op het afscheid nemen van de AOW als
volksverzekering”

Herinneringen en anekdotes uit de Elsevierdoos
De volgende pagina’s staan geheel in het teken
van herinneringen, anekdotes en foto’s uit de
Elsevier-doos. Bedoeld als extra leesplezier ter
gelegenheid van het 15-jarig bestaan van VGEO.

In memoriam

Jan Krull mede-oprichter VGEO
Op 30 oktober overleed op 83-jarige leeftijd Jan Krull, één van de
oprichters van de VGEO. Hij is van grote betekenis geweest, niet alleen
voor de VGEO, maar ook voor het pensioenfonds SPEO.
Tijdens zijn werkzame leven bij Elsevier werd Jan Krull onder meer bekend door de introductie van methodieken voor de abonnementenadministratie bij de wetenschappelijke tak van Elsevier. Ook kende iedereen
de Krull-overzichten, lijsten die een beter inzicht gaven in de rendementen van producten van de wetenschappelijke uitgeverij. Hij had een goed
inzicht in cijfermatige zaken. Toen hij met de VUT ging werd Jan namens
de VUT-ters lid van de Raad van deelnemers van SPEO. Daarna kwam hij
namens deze Raad in het bestuur van SPEO, waar hij twee zittingstermijnen aanbleef.
In 1994 was Jan betrokken bij de oprichting van de VGEO. Hij was één
van de ondertekenaars van de oprichtingsakte, en werd lid van het
bestuur als secretaris. Na twee jaar besloot hij uit het bestuur te treden,
omdat hij zijn VGEO-functie naar zijn gevoel niet goed kon combineren met zijn rol in het SPEO-bestuur vanwege de soms tegengestelde
belangen. Jan was een geweldige man, hartelijk en toegewijd, met een
enorme inzet voor de gepensioneerden. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en we wensen zijn familie veel sterkte toe.
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Dat waren nog eens tijden
Directeuren die op de
loer staan, prullebakken controleren, en
andere memorabilia

Er zou voor ons jubileumnummer een stroom van herinneringen loskomen, hoopte ik.
Een vat vol anekdotes over het werk bij Elsevier en (voormalige) dochterondernemingen.
Zo stelde ik me het effect voor van mijn oproep aan al die ex-werknemers die lid zijn van
onze vereniging. Helaas viel dat nogal tegen. Zijn sommige herinneringen te persoonlijk,
wordt de humor ervan niet ingezien of wordt misschien de eigen schrijfkunst onderschat?
Dankzij enig touwtrekken is het niettemin toch gelukt. Ze zijn het lezen en zien waard.
Hopelijk krijgt u er een aha-erlebnis bij. Zo van ‘dat had ik ook kunnen vertellen’, ‘die ken
ik nog’ of ‘zat dat toen zo’ e.d.. We beginnen met een VGEO-lid dat qua aantal anekdotes van
ons de hoofdprijs verdient. Harry Nijhuis

U komt hier niet voor de leukigheid
Op een zaterdagmorgen (toen er nog op zaterdag werd gewerkt) in maart 1950 solliciteerde ik bij Elsevier naar de
functie bureauchef verkoop. Ik was net vier maanden gedemobiliseerd na tweeëneenhalf jaar militaire dienst bij de
mariniers. Ik kwam terecht bij Niek Groeneveld, toenmalig
chef van de afdeling verkoop. Voor mijn diensttijd had ik
al vier jaar bij een boekhandel gewerkt, daarna een jaar bij
uitgeverij Het Spectrum. Bovendien bezat ik het vakdiploma voor de boekhandel en uitgeverij. Het leek mij dat ik voldoende gekwalificeerd was voor de functie. Maar daar ging
het gesprek vervolgens niet over. Niek Groeneveld bleek ook
een oud-marineman te zijn en we praatten dus meer over
de marine dan over de functie waar ik naar solliciteerde.
Na een uurtje zei hij dat ik wat hem betreft wel bij Elsevier
kon komen werken, maar dat ik eerst nog even bij de ‘grote
baas’, de heer Van den Brink, moest opdraven. Die zat in de
kamer ernaast. Na een toelichting op mijn sollicitatie en
een aanbeveling van Groeneveld zei Van den Brink: ‘U kunt
wel bureauchef verkoop bij ons worden, maar er is ook nog
een andere functie die misschien wel geschikt is voor u, namelijk assistent op de afdeling publiciteit.
Dat leek mij ook wel wat. De eerste vier maanden na mijn
diensttijd had ik bij Het Spectrum ook op die afdeling gezeten. Ik zei dus onmiddellijk ‘Nou dat lijkt me wel leuk’,
waarop Van den Brink zei: ‘U moet goed begrijpen meneer
Schouten, u komt hier niet voor de leukigheid’.
Dat is overigens reuze meegevallen, want ik heb daarna eerst als assistent op de afdeling publiciteit en daarna in
tal van andere functies - in totaal ruim 36 jaar heel leuk en
met veel plezier bij Elsevier gewerkt. Dat telde toen overigens inclusief Elseviers Weekblad en de Wetenschappelijke
Uitgeverij in totaal 120 werknemers en had een omzet van
f 8 mln per jaar.’’

Herinneringen aan Jo Spier en Piet Bakker
In het begin van de jaren vijftig kwam de tekenaar Jo Spier,
verbonden aan Elseviers Weekblad, een paar ochtenden in
de week even binnenlopen op de productieafdeling van de
uitgeverij in de Spuistraat om het laatste Jiddische mopje
te vertellen. Wij wisten dat hij nogal op de penning was
en daarom plakten wij op zekere dag op de kast waarop hij

VGEO-lid G.P.J. Schouten uit
Blaricum put menige herinnering uit zijn Elsevierloopbaan.
Herinneringen aan tijden dat
solliciteren een stuk eenvoudiger verliep, opmerkelijke
bazen en collega’s. Vier anekdotes van zijn hand.
altijd leunde een halve cent (die bestonden toen nog). Met
veel plezier hebben we toen staan kijken hoe Jo, nadat hij
het muntstukje in de gaten kreeg, heel omzichtig zodat wij
het niet zouden merken, probeerde het in te pikken wat uiteraard niet lukte. Overigens konden wij het ook niet meer
loskrijgen, zodat het vele jaren op die kast heeft gezeten.
Journalist en schrijver Piet Bakker, verbonden aan Elseviers
Weekblad, was een vaste gast op de productieafdeling van
de uitgeverij in de Spuistraat in verband met de uitgave
van zijn boeken. In die tijd was het nog gebruikelijk een
gesprek te beginnen met het presenteren van een sigaret.
Daarna liet je gewoonlijk het doosje op tafel liggen om het
bij het einde van het gesprek weer bij je te steken. Wij ontdekten op zeker moment dat Piet Bakker er een gewoonte
van maakte tijdens het gesprek achteloos het doosje in zijn
zak te steken en vervolgens ermee te verdwijnen. Om hem
beet te nemen (en onze sigaretten te redden) besloten wij
slechts twee sigaretten in het doosje te stoppen, één voor
Piet en één voor onszelf, en vervolgens het lege doosje op
tafel te laten liggen. Dat verdween tijdens het gesprek zoals verwacht in de zak van Piet. Na twee maal op die wijze
te zijn beetgenomen, was hij blijkbaar van zijn slechte gewoonte genezen.

Een niet doorgevoerde vergiftiging
Tijdens de productie van de Technische W.P. in het begin
van de jaren vijftig moest er een technografiek worden gemaakt. Daar de tijd drong, werkte een groepje bestaande uit
Wouter van Zeytveld, Paul Hendrikse, ir. Boudewijn Swanenburg en ondergetekende enige nachten door. Daarbij
moesten er kopieën worden gemaakt uit zeventiende eeuwse boeken. Hoe dat procédé precies werkte, weet ik niet,
maar er kwam cyaankali aan te pas. Swanenburg opperde
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toen mevrouw Haitsma Mulier, toenmalig hoofdredactrice
van de W.P. voor de Vrouw én door iedereen gehaat, te vergiftigen. Volgens hem kon dat heel eenvoudig door wat fijngemalen glas vermengd met cyaankali aan de klink van de
deur van haar kamer te smeren. Bij aanraking zou de dood
gegarandeerd na enige minuten intreden. Het idee is overigens niet ten uitvoer gebracht.

heeft er de rest van zijn leven een stijve hand aan overgehouden. De glaswand werd vervangen door plexiglas. Als
het kalf is verdronken ….

G.P.J. Schouten

Als het kalf is verdronken …
Degenen die in de jaren vijftig in de Spuistraat hebben gewerkt, herinneren zich ongetwijfeld dat op de eerste etage
de trap die van de ingang naar de ontvangsthal leidde was
omgeven door een glaswand. Ergens omstreeks 1952 bij het
begin van de middagpauze hoorden wij op de productieafdeling hevig glasgerinkel. Toen wij naar hal liepen, troffen wij
daar de heer Piet van Eck, destijds directeur van Bonaventura, hevig bloedend in een stoel aan. Het bleek dat hij was
uitgegleden bij de trap en met zijn arm door de glaswand
was gevallen. Een slagaderlijke bloeding was het gevolg. Samen met tekenaar Paul Hendrikse heb ik, met een beetje
verstand van EHBO, de arm van Van Eck met een handdoek
afgebonden en de ambulance gebeld. Ondertussen was Van
Eck flauwgevallen door het bloedverlies. Nadat hij met de
ambulance was afgevoerd, bleek later in de middag dat de
ambulance vier ziekenhuizen was afgereden voordat zij de
patiënt ergens kwijt konden. Van den Brink verweet mij later dat ik niet met de ambulance was meegegaan. Van Eck

Waar een baaldag al niet
toe kan leiden? … Het met
collega’s vormen van een
Spaghetti-team en dat 25 jaar
lang met genoegen volhouden, zo blijkt uit het volgende
relaas van Gerda Wolzak.

Het Spaghetti-team in jubileumstemming ter gelegenheid van het vijfde
lustrum. De viering vond dit jaar plaats in Gent. Aan de tafel van links
voor naar achter: Marijke Alta, Nicolette de Graaf, Miriam Rietveld (nog
werkzaam bij Reed Elsevier); van rechts voor naar achter: Annemies Broekgaarden, Siobhan Doyle (nog werkzaam bij Reed Elsevier), Gerda Wolzak,
Annemieke van Helden

Lijvige encyclopedieën droegen in het pré-digitale tijdperk flink bij aan
de winst van Elsevier. Hun roem reikte tot ver over onze landsgrenzen
zo blijkt uit deze foto. Hij werd gemaakt ter gelegenheid van de ondertekening van contracten voor de Ensiklopedia Indonesia te Jakarta op 28
maart 1980. Afgebeeld zijn (v.l.n.r.) de heren Sujitno, G.P.J. Schouten, A.
van Zuilen, L. Pasmans (nog altijd directeur van de voormalige Elsevieruitgeverij Ichtiar Baru / Van Hoeve in Jakarta), R. Semeru en J. Semeru

Kwart eeuw teamspirit met
Elsevier Spaghetti-team

In 1982 werd ik aangesteld als acquisition editor bij North
Holland Physics Publishing.
Op een dag in 1984 waarop alles tegen leek te lopen, ontmoette ik enige collega’s op het damestoilet met hetzelfde
‘baaldaggevoel’. Als reactie stelde ik een spaghetti-dinner
voor bij mij thuis. Het eten, vergezeld van passende wijn, en
last but not least het illustere gezelschap gaf nieuw voedsel
aan onze geest, en …het Spaghetti-team werd geboren als
een tegenhanger van het Physics Team waar ik bij Elsevier
deel van uitmaakte. We kwamen overeen om de twee maanden bij elkaar te komen voor (spaghetti) dinner/lunch. Eerst
bij de leden thuis, later toen de persoonlijke omstandigheden wijzigden, in restaurants. Gedurende de opeenvolgende
jaren verlieten enkele leden, inmiddels aangegroeid tot zeven, Elsevier om elders te gaan werken. Toen ik in september 1993 met prepensioen ging, was ik er min of meer van
overtuigd dat het team uit elkaar zou vallen. Maar tot mijn
grote verrassing werd ik bij mijn afscheid meegenomen
voor een Italiaans dinertje, bereid door de zes leden zelf.
Als cadeau werd een rekening ‘Spaghetti-team’ geopend
waarop ieder geacht werd maandelijks f 10 te storten (later
omgezet in € 10). Het doel was met dat geld, behalve een bijdrage aan onze tweemaandelijkse culinaire ontmoetingen,
een lang weekend gezamenlijk door te brengen in Holland
of buurland.
Ik slaagde erin, na het nodige regelwerk, de weekends te
arrangeren waarvan de eerste plaats vond in 1996 in Maastricht. Ik had een (cultureel) programma samengesteld.
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Het werd mij al spoedig duidelijk dat spontane happenings
meer op zijn plaats waren, zoals het nuttigen van patat frites met mayonaise zittend op straat. Er volgden nog vele
weekends door de jaren heen onder meer in Groningen,
Brugge en Middelburg.
Onze persoonlijke omstandigheden zijn zeer verschillend.
Niettemin ontstond er een bijzondere band en solidariteit
door het delen van zowel vrolijke als droevige momenten
in ieders leven. De meest recente bijeenkomst vond afgelo-

pen lente plaats in Gent waar we ons 25-jarig jubileum vierden. Gedurende deze drie dagen realiseerden we ons eens
temeer onze unieke teamspirit. Natuurlijk kunnen we de
toekomst niet voorspellen - momenteel zijn er nog twee leden bij Reed/Elsevier werkzaam - maar we hopen onze happenings voort te zetten, ten minste voor de komende jaren.
ARRIVEDERCI!

Gerda Wolzak.

RAG, om te koesteren …
We schrijven medio jaren negentig van de vorige eeuw.
RAG, Reclame-Advies-Groep floreerde. De afdeling had veel
interne opdrachtgevers die promotie-uitingen wilden. Om
adverteerders in bladen te werven, het abonneebestand
te vergroten of anderszins. Dat gebeurde in de vorm van
mailings, wervingsfolders, flyers en nog veel meer. We ‘bemanden’ RAG met vijf personen: tekstschrijver/hoofd Hugo
Schreuder, art director / grafisch ontwerper Jos Wachelder
en drie medewerksters Rita Snippe, José Stoltenborg en Wil
Langenbarg. We vormden een hecht team, dat borg stond
voor tijdige en juiste levering aan opdrachtgevers. Als het
moest, stopten we aan een grote tafel na kantoortijd brieven in, of zochten eensgezind foto’s uit. Er bestond al zoiets
als ‘Taken & Doelen’, voorloper van het huidige PDP (Personal Development Program), maar we werkten samen als
team en hadden als het ware onze gezamenlijke taken en

Mijn totale Misset/Elsevier/
Reed-periode besloeg ruim
37 jaar. Een periode die
meestal prettig en collegiaal
was. Eén kort onderdeel
wil ik er uitlichten omdat ik
daaraan zulke fijne herinneringen bewaar, dat het jaren
zijn om in te lijsten.
doelen. En die voerden we uit. In een gezellige sfeer, met
ruimte voor humor en welgemeende interesse in elkaars
wel en wee. Waar vind je dat tegenwoordig nog? Kortom,
jaren om te koesteren en in te lijsten …!

Wil Langenbarg

V.l.n.r. Hugo Schreuder, José Stoltenborg, Rita Snippe, Jos Wachelder en Wil Langenbarg.

Kennelijk koestert menig
Elseviriaan een herinnering aan
drs. R.E.M. van den Brink. Hij was
dan ook lang als directeur aan Elsevier verbonden. Bijgaande foto’s
plukten wij uit het ‘Elsevierbulletin’ dat speciaal gewijd was aan
zijn 25-jarig direktoraatsjubileum.
Er vond een uitgebreid personeelsfeest plaats op 15 januari 1972 in
het gebouw Jan van Galenstraat.
Van een toenmalig lid van de jubileumcommissie, Chris Ankersmit,
stamt ook nevenstaande anekdote
uit 1973.
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Aan de wieg van het ‘Klantenpaspoort’
Ik werkte als oproepkracht voor de uitgeefgroep Misset
Detailhandel & Horeca. Arnold Jansen was de toenmalige
uitgever. Na enkele mislukte try-outs met verschillende verkoopinformatiesystemen werd in 1988 een nieuw systeem
in eigen beheer ontwikkeld, genaamd Klantenpaspoort.
Het systeem om gespreksverslagen vast te leggen, stuitte
op weerstand. Het werd door verkopers als een controlesysteem ervaren. Big boss (de uitgever) is watching you. Tot die
tijd hadden verkopers heel veel vrijheid, alle informatie zat
in hun hoofd of in hun eigen systeem, een groot risico voor
Misset. 1 maart 1989 kreeg ik daardoor een vast dienstverband, ik stond aan de wieg van een systeem op maat.
Elke week op vrijdagmiddag moesten de gesprekken die verkopers op hun pc ingevoerd hadden, geëxporteerd worden
en ingelezen in een mainframe (hoofdcomputer). Er mocht
dan niet meer gemuteerd worden. De verslaglegging van
vrijdagmiddag werd op papier bijgehouden en in de week
daarop volgend op de pc ingevoerd en dan op vrijdag weer
geëxporteerd. Vooral in het begin een spannende klus. Het
systeem liep soms vast ... uithuilen en opnieuw beginnen.
Veel actie van en communicatie met de afdeling automatisering. Natuurlijk werden er back-ups gemaakt, die zorgvuldig op diskettes (3,5”) bewaard werden. Er waren steeds meer
diskettes nodig, uiteindelijk 18 per set. Er werden twee sets
om en om gebruikt, zodat er nooit teveel verloren zou gaan,
mocht er onverhoopt iets gebeuren met de hoofdcomputer.
Om het risico te spreiden, nam ik ook een set mee naar huis.
Op het laatst duurde het uren voordat alles ingelezen was.
Ik moest zo ook steeds vroeger beginnen om de kinderen op
tijd van school te kunnen halen.
Uiteindelijk heeft heel Misset het systeem gedurende een
groot aantal jaren gebruikt. Bij het introduceren van nieuwe verkoopinformatiesystemen wordt nog regelmatig ‘KP’
genoemd als een goed en betrouwbaar systeem.

Hoe een door advertentieverkopers als ongewenste
controle ervaren digitaal
informatiesysteem toch succesvol werd. Truus Jansen
die mede aan de wieg ervan
stond, vertelt.

Truus Jansen
Introductie van het klantenpaspoort voor een delegatie van de door Misset
overgenomen uitgeverij ‘Waegeningh-uitgevers’ (VWU) te Arnhem.
V.l.n.r: Jos Volkerink (Misset), Rob en Ans van Waegeningh (VWU),
Truus Jansen (Misset) en Gert Jan Pas (VWU)

Dure wijn alleen voor Prins Bernhard
Chris Ankersmit maakte president-directeur R.E.M. van den Brink als secretaris van nabij mee. Van den Brink hield niet van verkwisting zo blijkt uit de
volgende anekdote
.
Bij de opening in 1973 door Prins Bernard van het Elsevierpand aan de Jan van
Galenstraat, was ik secretaris van president-directeur R.E.M. van den Brink.
Mij waren toen ook een aantal taken ‘toevertrouwd’. Van den Brink lette altijd
sterk op de kosten. Prins Bernard had een groot aantal voorwaarden waaraan
moest worden voldaan. Eén daarvan was dat hij alleen een bepaalde wijn wilde
drinken. Die was echter uitzonderlijk duur. Ik moest er toen voor zorgen dat
deze wijn alleen aan Prins Bernard werd geserveerd, en dat alle andere gasten
(zeker niet de minsten) een andere wijn geschonken kregen. Die was qua kleur
exact hetzelfde als de wijn voor de prins, maar had wel een normale prijs.
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Beatrix in Doetinchem
Zo’n 10 jaar nadat haar vader het nieuwe
Elsevierpand aan de Jan van Galenstraat
met een bezoek vereerde, deed zijn dochter
koningin Beatrix hetzelfde in Doetinchem.
Misset en de gemeente Doetinchem waren
in rep en roer toen koningin Beatrix op
30 oktober 1984 de nieuwbouw aan de Hanzestraat met een bezoek vereerde. Op de
foto wordt ze vergezeld door de toenmalige
directeur B.Q. Voors van Uitgeversmaatschappij C.Misset. Vervolgens bezocht zij
nog het eveneens gloednieuwe nabijgelegen grafisch bedrijf van Misset. Daar kreeg
zij de nodige uitleg van de directeuren
ir. J.R. Kooi en J.B. Pas.
In Kasteel Ruurlo waar de dag werd afgesloten in aanwezigheid van belangrijke personages uit Oost-Gelderland werd koningin
Beatrix verrast met een speciale uitgave van
personeelsblad Missetterie, waarin zéér actueel haar bezoek binnen een dag in woord
en beeld was vastgelegd. De foto van haar
moeder, koningin Juliana werd 28 jaar eerder, in 1956, genomen. Toenmalig Missetdirecteur G. van Veen drukt haar hier de
hand op de tentoonstelling Avic.

Misset-directeur B.Q. Voors
begeleidt koningin Beatrix tijdens
haar rondleiding langs en door de
nieuwbouw van Misset.

Beatrix krijgt in de drukkerij de nodige
technische uitleg van directeuren
ir.J.R. Kooi (links) en J.B. Pas.

Veel VGEO-leden werkten met meer of minder
succes in de uitgeverij en drukkerij mee aan
ingrijpende veranderingen. Van loodzetsel naar
digitalisering, een wereld van verschil. Deze
spotprent geeft iets daarvan weer. Eind tachtiger
jaren was de zogenaamde code SGML in opkomst.
Daarmee zouden manuscripten digitaal kunnen
worden vertaald. De cartoon laat zien hoe de
auteur een manuscript vervaardigt. De tekst gaat
in de machine, aan het eind rolt er een kant en
klaar boek uit. Zover van de werkelijkheid is deze
fantasie overigens niet meer, ook al gaat het dan
niet via één machine
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Een vracht koemest afleveren
‘Goedenmiddag. Spreek ik met mevrouw Schuddebuik?
Daar spreek ik mee? U spreekt met loonbedrijf Doornstra.
Wij hebben een bestelling voor u. Wat zegt U? Een bestelling ja. Een vracht koemest. Die willen wij even bij u komen
afleveren. Koemest ja, dat klopt! Wat u daar mee moet? Daar
kunt u uw tuin mee bemesten. U hebt geen tuin? Oh u zit
driehoog op een flat. Hebt u wel een balkon? Dan gebruikt
u de mest toch voor uw balkonplanten? U bent toch wel mevrouw Schuddebuik? Buik met of zonder ck? Zonder. Dat
klopt dan volgens onze bestelbon. Waar zullen wij de mest
deponeren mevrouw Schuddebuik? U wilt helemaal geen
mest!? We kunnen het ook tijdelijk voor uw garage op een
hoop gooien, voor als u nog eens verhuist naar een huis met
een tuintje. Of ik gek ben geworden? U hebt geen garage!? Is
er sprake van een misverstand? In mijn haar smeren? Hallo
mevrouw Schuddebuik, bent u daar nog? Mevrouw Schuddebuik ….’
Zo ongeveer verliepen de telefoongesprekken waarin collega-redacteur Jaap de Graaf van de toenmalige BoerderijKrant, een succesvolle uitgave van Misset om Wegener met
het Agrarisch Dagblad dwars te zitten, met een stalen gezicht uitmuntte. Hij stak er zijn voorbeeld Jack Spijkerman
mee naar de kroon, die met ditzelfde soort amusement wekelijks via de radio zijn debuut maakte. Als Boerderij-Krant
‘gezakt was’, oftewel naar de drukker, dan was de redactie

aan wat uitbundige ontspanning toe. Daar wilde op ons
verzoek Jaap soms wel voor zorgen. Hij keek gewoon in het
telefoonboek en belde willekeurig iemand op. Tijdens die
quasi serieuze telefoongesprekken lagen we dubbel van het
lachen op ons bureau. Die gesprekken staan in mijn geheugen gebeiteld. Jaap was een ware droogkomiek. Zo zat hij
de laatste dag van een Nijmeegse Vierdaagse ooit met een
vriend op de eretribune aan de Sint Annastraat temidden
van opgedofte en met medailles behangen hoge militairen van uiteenlopende nationaliteiten. Jaap en zijn vriend
hadden zich temidden van dit gezelschap genesteld in een
carnavalsuniform en salueerden mee dat het een lieve lust
was.

Harry Nijhuis

Hoe ‘De ontdekking van koude
kernfusie’ tot verhitte acties
leidde bij Science. Uiteindelijk
kwam iedereen van een koude
kermis thuis, herinnert zich
Hildegund Spaargaren.

Het fabeltje van de koude kernfusie
Doorgaans halen wetenschappelijke artikelen niet de mondiale publiciteit, maar rond Pasen 1989 begonnen journalisten uit verschillende landen te bellen. Zelfs tijdens de paasdagen naar mijn toenmalige baas Louk Bergmans thuis.
Er bleek een spectaculaire uitvinding op punt te staan
gepuliceerd te worden in een van onze wetenschappelijke
tijdschriften in Lausanne. Kernfusie in een bekerglas zou
in één klap het energieprobleem van de hele wereld voor
altijd oplossen. Nu moesten wij alles uit de kast halen om
het betreffende artikel in de kortst mogelijke tijd op een
zo gewoon mogelijke manier in het tijdschrift te krijgen.
Het lukte in minder dan een week (normaal gemiddeld 12
weken). Net op tijd voor twee belangrijke persconferenties,
één in Sicilië en de andere in de States. De vraag was hoe
wij daar voldoende nummers naar toe kregen. Loek Bergmans reisde van Lausanne naar Sicilië. De KLM moest meewerken. Hij zou de nummers ophalen bij de KLM op het
vliegveld van Genève, waar ze voor de gelegenheid als VIP’s
in de cockpit hadden meegereisd. De piloot overhandigde

het pakket in goede orde. Een collega uit Amsterdam reisde
af naar de States met de tijdschriften. Ik had ze eigenhandig in de postkamer in zijn koffer gepropt, onderbroeken
eruit, tijdschriften erin.
De wetenschappelijke wereld was er echter niet van overtuigd dat de heren Fleischmann en Pons, de auteurs van het
koude kernfusie artikel, de oplossing voor het energievraagstuk gevonden hadden. Niettemin hadden heel veel journalisten zich inmiddels overal ter wereld op dit nieuws gestort.
Ik moest zelfs het NOS-journaal te woord staan. Toen ‘de
proefjes’ toch niet aan de strenge eisen van de wetenschap
bleken te voldoen, was de hype over. De heren Fleischmann
en Pons verdwenen uit beeld.
Koude kernfusie blijkt een onuitroeibare mythe te zijn. In
2002 ging dit onderwerp weer door de pers. Twee andere wetenschappers hadden iets soortgelijks ontdekt. Weer werd
het door een andere wetenschapper de grond ingeboord.
Wat zou het mooi zijn als onze kinderen of kleinkinderen
deze wereldveranderende vinding toch nog eens werkelijkheid zouden zien worden. Het energievraagstuk zou in één
klap zijn opgelost.
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Een niet af te slaan agrarisch aanbod
Hij begon al heel vroeg in zijn werkzame periode van alles en nog wat te verzamelen over zijn tijd bij Misset en later Elsevier Bedrijfsinformatie (EBI). Zo ongeveer van 1972
tot en met 2000. Hij maakte ruim 20 exploitatiechefs mee,
reed meer dan 1,5 miljoen km, en spaarde ruim 5000 visitekaartjes van nieuwe prospects. Dat resulteerde in een dik
boekwerk. Hij herinnert zich een aardig voorval uit de vele
functieveranderingen die hij meemaakte.
“In 1981 werd ik uitgenodigd om voor Misset Doetinchem
te gaan werken, destijds de grootste BtB-uitgever in Europa.
In eerste instantie ging ik voor Metaal & Kunststof werken.
Een half jaar later kwam er een uitnodiging van agrarisch
uitgever Jan Horsting om een switch te maken naar de deze
sector. Ik kon voor het nieuwe blad Grondjournaal gaan
werken. Uiteindelijk heb ik er wel enige tijd ad interim voor
gewerkt, maar heb ik afgezien van een fulltime functie.

Personeelsbladen zijn het bindmiddel voor saamhorigheid
binnen een onderneming. Binnen het Elsevier-concern waren
ze uiteenlopend van aard. Een redactie die de vrije hand kreeg,
behoorde meestal ook tot de beste.

Personeelsblad ‘Espresso’ op zijn
Monti Pythons
Ze lieten spontaan zien wat er onder het personeel leefde.
Menig directielid kon en kan nog steeds de verleiding
niet weerstaan om ‘zijn personeelsblad’ naar ‘zijn hand’
te zetten. In het ergste geval als censor. Dergelijke directiespreekbuizen legt het personeel meestal snel en ongelezen terzijde. Een tegenpool hiervan is het bijna naar
anarchisme neigende personeelsblad ‘Espresso’ waarvan

Een gepikeerd agrarisch uitgever.
Henk Molenaar kan het zich nog
herinneren.

Uitgever Horsting was hierover zeer gepikeerd, want als je
voor de boeren bedankte, was je iemand met een heel korte
achternaam. Bovendien hoefde ik in een later stadium, zo
liet Horsting mij weten, het ook niet in mijn hoofd te halen
nog eens ‘bij de boeren’ te solliciteren. Helaas … na een jaar
was Grondjournaal ter ziele, gelukkig niet door mij, maar
door het marktmechanisme.”

een VGEO-lid M. v.d. Zel uit Krommenie ons een jaargang
toezond. Ooit was dit het (tweetalige) personeelsblad van
Elsevier Science Publishers. Het eerste nummer verscheen
november 1979. Helaas werd het met nr.5 al in december
1980 ten grave gedragen. Opmaak en illustraties zijn
revolutionair en fragmentarisch. Ze lijken geïnspireerd
door de hilarische losse flodders van het Monti Pythontelevisieteam. De toon is losjes, ironisch en kolderiek. Er
komen quasi-interviews met leidinggevenden in voor, en
zowaar een tekenstrip. Aan creativiteit en een studentikoze inzet ontbrak het deze redactie niet. Kennelijk kregen
zij voldoende speelruimte om gezag en autoriteit binnen
Science op de hak te nemen. Een blijk van volwassenheid.
Maar alras blijkt de enthousiast begonnen redactie van
‘Espresso’ te worstelen met het bekende probleem …onvoldoende bijdragen en medewerking van collega’s in het
bedrijf. ‘Binnen ESP gebeurt kennelijk zo weinig dat van
de bijdragen vanuit het personeel gemakkelijk een lucifersdoosje te vullen is’ luidde dan ook een hartenkreet in
één van de laatste nummers. Een serieuze poging het geld
voor kerstpakketten te bestemmen voor goede doelen vond
slechts matig gehoor.

Bij één van de humoreske invallen in het eerste nummer van ‘Espresso’ komen we zowaar VGEO-lid en
oud-VGEO-secretaris Jan de Waal (ASP) tegen.
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Feesten en partijen
Veel bewaarde foto’s uit het
Elsevier-verleden hebben iets
te maken met feestjes, etentjes en partijen. Deze twee
werden genomen tijdens
een feestje in de tuin van
Otto ter Haar in Heemstede.
Aanleiding was de zeventigste verjaardag van Paula
Krijgsman, voorheen secretaresse van P. Bergmans en
later ook van Ter Haar.

Op de bovenste foto vleit
Paula Krijgsman zich aan de
schouder van Otto ter Haar.
Paula moet inmiddels 91 jaar
zijn en één van de oudste
VGEO-leden. Op de onderste
foto genomen op dezelfde
locatie staan te midden van
Ton Boogers en zijn echtgenote VGEO-bestuurslid Tilly
Sijpenstein en haar man.

Grafische vondst
Grafische vondsten horen onlosmakelijk bij een
uitgeverij. Deze komt uit het archief van Ton
Boogers. Hij gebruikte hem als bij een jubileum
een persoonlijke bijdrage werd gevraagd voor een
vriendenboek. De prent is vermoedelijk gekopieerd uit een Amerikaans tijdschrift. Boogers
vond de prent zo treffend omdat de vruchten van
de boom staan gegroepeerd rondom het Elsevierboomlogo. Alles gestort in een pers waaruit
dan het papier tevoorschijn komt. Hij kleurde de
prent telkens met de hand in. Op het uitrollende
papier kwam dan meestal iets dat herkenbaar
was aan de uitgaven waarbij de betrokkene een
grote rol speelde
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Wat er in een halve eeuw
veranderde aan bedrijfsmores
schetst ons Willeke Casteren
van Cattenburch die in 1958
in dienst kwam van Elsevier
Publishing Company als
secretaresse van toenmalig
verkoopleider Ton Boogers
(ex-voorzitter VGEO). Directeuren kwamen toen nog
prullenbakken controleren op
verspilling van briefpapier.

Directeuren die prullenbakken controleren
en laatkomers opwachten
We zaten veelal aan oude houten bureaus waaraan je zo fijn
je nylons kon ophalen, allemaal afdankertjes van de deftige
moedermaatschappij NV Uitgeverij Elsevier. Op zaterdagochtenden werd toen nog gewerkt, weet u nog? De werksfeer was niettemin fantastisch. De koffie werd nog netjes
door de secretaresses geserveerd in kopjes met schoteltjes.

De kosten van de middagthee moesten met dubbeltjes hoofdelijk worden omgeslagen. “Sinds mijn komst maakte ik een
explosie aan activiteiten mee,” herinnert Willeke zich, zoals ongetwijfeld veel andere Elsevier-gepensioneerden. Als
directeur Piet Bergmans weer eens terugkwam van een buitenlandse reis zoals naar Amerika, zong iedereen ‘Oom Piet
is weer terug uit Amerika’ etc. PB was nog een directeur van
de oude stempel die zijn personeel op de hoogte hield van
zijn wederwaardigheden en plannen. Er werd veel overgewerkt en soms te laat gekomen. Dan kon het gebeuren dat
de hoogste baas R.E.M. van den Brink verdekt bij de entree
stond opgesteld om je in de kraag te grijpen. Ook PB stond
laatkomers op te wachten. Slimme werknemers hadden inmiddels sluiproutes gevonden.
Na gedwongen ‘samenhokken’ met negen man in één kantoortje, werd verhuisd naar een etage in een herenhuis op
Het Singel. Na 2,5 jaar werd verhuisd naar de nog niet geheel
afgebouwde nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat. Het was
er nog één grote woestenij en het restaurant was nog niet
klaar. Om daar iets aan te doen, had Willeke een elektrisch
kookplaatje meegenomen. Daarop maakte zij een pannetje
instant-erwtensoep klaar voor iedereen. Op een gegeven
moment stormde Otto ter Haar binnen: “Oh God Willeke,
wat ben je aan het doen? Het hele pand stinkt naar de erwtensoep en Van den Brink loopt beneden rond!”. Alle ramen
gingen open en een sneeuwjacht woei naar binnen.

EPC verhuisde van een krappe behuizing aan
de Spuistraat in Amsterdam naar een riantere
etage aan Het Singel praktisch naast veilinghuis De Zon. Op het bordes staan hier v.l.n.r.
Erna van Dijk, 2x onbekend, Willeke, zusje
Anneke de Bruijn, Huib van Dijk, onbekend, en
Lida Koning

Aan de Amsterdamse Spuistraat werd het
later zo beroemde Journal of Chromatography
geboren. Drie dames die meewerkten aan de
advertentie-acquisitie bij Science. ‘bekokstoven’
hier in 1982 een speciale uitgave van dit blad.
Een en ander ter gelegenheid van het 30-jarig
jubileum van collega Rob Marx
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Aan de tijd dat het weekblad Boerderij nog hoog van de toren kon blazen met bijna 100.000 abonnees,
haalt Harry Nijhuis een ‘schetterende’ herinnering op.

Boerderij-redactie aan de midwinterhoorns
Er viel nog wel eens wat te vieren in de bloeitijd van weekblad Boerderij (toen nog ,,De Boerderij’’) in de zestiger en
zeventiger jaren. Tenslotte was De Boerderij zowel het redactionele trekpaard als de commerciële melkkoe van toenmalige uitgeverij Misset in Doetinchem. We hadden een
grote redactie. Toen het nog niet op kon zelfs geleid door
drie hoofdredacteuren. Inmiddels zijn heel veel boeren
gestopt en is het abonneebestand - vrees ik - zeker gehalveerd. Maar schone herinneringen blijven, zoals hier, waar
de voltallige redactie en de secretaresses zijn verenigd rond
een galmende waterput bij de historische boerderij annex
restaurant ‘Erve Kots’ te Lievelde (de naam heeft niets te maken met kwaliteit). De tijd van midwinterhoorn blazen, in
december, was aangebroken. Hoewel de meesten van toeten
noch blazen wisten, leverde het wel een fraaie foto op.

Wie heeft in zijn loopbaan niet
gehoord van ponskaarten of
er actief mee van doen gehad?
Gerard Roza denkt er met smaak
aan terug.

Lekker eten op kosten van afgedankte
ponskaarten
De vroegere automatiseringsafdeling van Elsevier, een
voortzetting van de afdeling Mechanische Administratie,
heeft meerdere namen gehad, zoals Administratieve Organisatie & Automatisering, en Systemen & Procedures (S&P).
Maar dat terzijde.
In de begintijd van de automatisering bij Elsevier bestond
de invoer en uitvoer van gegevens uit ponskaarten. En die
kun je niet overschrijven met nieuwe gegevens. Dus die
gingen naar het oud papier als ze niet meer nodig waren.
En dat bracht in die tijd behoorlijk wat op. Dat was zó veel,
dat we als afdeling eens per jaar er een uitje mee konden
betalen. We trokken er dan met een bus op uit om ergens
een borrel te drinken en lekker te eten. Voor de onderlinge
relaties was dat uitstekend! Of de foto tijdens zo’n uitje is
genomen is niet meer te achterhalen, maar stamt wel uit
die periode.
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