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VGEO-voorzitter Henk van der Rijst

ONS JUBILEUMNUMMER

Jubilerend VGEO blijft
allereerst een platform
voor oud-collega’s
De jubilerende VGEO is allereerst een platform om oud-collega’s te ontmoeten, vindt voorzitter Henk van der Rijst. En pensioeninformatie verstrekken. Hoewel VGEO als organisatie floreert vindt hij het toekomstperspectief qua ledengroei minder hoopgevend. Mede doordat steeds
meer RELX-medewerkers in Nederland buitenlander zijn. “Als ze met
pensioen gaan is dat niet in Nederland.”
Voor Henk van der Rijst staat de Hoe waardevol is jouw stem
VGEO voor twee dingen, in het ver- binnen PGB, namens de Elsevierleden en zeker ook in het heden. gepensioneerden?
De organisatie is een platform om
oud-collega’s te ontmoeten. Bovendien is het een informatiebron
over wat er speelt in de wereld van
gepensioneerden en pensioenen.
Onze oud-werkgever RELX wordt
daarbij niet vergeten. Op de tweede plaats komt de belangenbehartiging van gepensioneerden op het
gebied van pensioenen.

Wat is er in dat opzicht sinds
SPEO verandert qua belangenbehartiging?

In de SPEO-situatie had de VGEO
het recht om bestuursleden van
het pensioenfonds voor te stellen. Die konden dan vervolgens
door alle gepensioneerden gekozen worden. In de huidige situatie
bij het pensioenfonds PGB is de
pool waaruit kandidaten gekozen
kunnen worden veel groter. De
Elsevier-gepensioneerden maken
maar een klein deel uit van het
totaalaantal deelnemers van PGB.

Binnen PGB is mijn stem niet zo
groot, ik zit niet in het bestuur en
ook niet in het Verantwoordingsorgaan. Maar ik kan wel meepraten
door mijn plek in het bestuur van
de belangenvereniging VVG-PGB.
Daarvan zitten namelijk ook afgevaardigden in het Verantwoordingorgaan. Zo kan ik in dat gremium wel meepraten over zaken
die in ons Pensioenfonds spelen.

Wat spreekt jou aan in het
voorzitterschap van VGEO?
En wat misschien ook niet?

Allereerst ben ik lid van de VGEO
omdat ik het leuk en gezellig vind
om oud-collega’s te ontmoeten op
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en op het jaarlijkse Dagje
Uit. Dat is voor mij de reden om
lid te zijn. Het feit dat ik voorzitter
ben is een kwestie van het lot. Het
had net zo goed iemand anders
kunnen zijn. In het begin van mijn
periode als bestuurslid was ik ook

Voor u ligt een extra dik jubileumnummer waarin wij bijzondere
aandacht schenken aan het 25-jarig
VGEO-bestaan. Elk lid krijgt het
deze keer in gedrukte vorm toegezonden. Er worden veel herinneringen opgehaald in tekst en in foto’s
van onze jaarlijkse uitstapjes. Het
bestuur en de redactie hopen daarmee de komende feestdagen voor u
nog feestelijker te maken. Wij wensen iedereen een gezond 2020 toe.
geen voorzitter, dat is pas na verloop van een aantal jaren gebeurd.
Ik vind het leuk om te zorgen dat
de VGEO blijft bestaan en floreert.
Aan alle leuke dingen zit vaak ook
een schaduwkant. Ik vind het minder leuk dat ik naast de VGEO ook
nog voorzitter/bestuurslid ben van
een aantal andere organisaties en
in tijdnood kom.

Wat is je toekomstverwachting
voor VGEO?

Op dit moment gaat het goed met
VGEO, maar of dat zo zal blijven
is de vraag. Als ik kijk naar ons
aantal leden dan loopt dat heel
langzaam terug. Dat is ook niet zo
verwonderlijk als je naar de populatie van RELX kijkt. Er zijn steeds
meer werknemers in dienst gekomen vanuit het buitenland - China,
India, Italië, Portugal, noem maar
op. Het verschil met het verleden is
dat deze mensen vaak maar enkele
jaren blijven en als ze met pensioen
gaan is dat vaak niet in Nederland.
Het is dus logisch dat het aantal
aanmeldingen terugloopt. Ook is
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het moeilijker dan in het verleden
om in contact te komen met de
mensen die met pensioen gaan.

Je bent ook nauw betrokken bij
de fusie van de overkoepelende
organisaties NVOG en KNVG.
Wat zijn je verwachtingen?

De nieuwe vereniging die nu is
ontstaan uit de fusie van KNVG,
NVOG, KBOB en FASv gaat Koepel
Gepensioneerden heten, en heeft
meer dan 300.000 leden. Mijn
verwachting is dat een partij met
zo’n groot aantal leden moeilijk
genegeerd kan worden door de
politiek. In het verleden stonden de
gepensioneerden min of meer buitenspel bij discussies over pensioenen. Het streven van de nieuwe
koepel is om op korte termijn een
zetel in SER-commissie Pensioenen te verkrijgen. Hierdoor kan er
invloed uitgeoefend worden op de
stappen volgend op het pensioenakkoord.
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Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen.
VGEO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle ge(pre)pensioneerden van Reed Elsevier.

Jubileumgeschenk valt in de smaak

Het jubileumgeschenk dat achterop
de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, is rond 22 oktober bij
alle leden en donateurs bezorgd.
Ondanks de aankondiging bleek
de Rijksmuseumagenda voor som-

migen toch een - weliswaar aangename - verrassing. De VGEO kon
voor dit geschenk aansluiten bij de
verzending door Elsevier aan al zijn
relaties. Om onze vereniging kosten te besparen was het niet mogelijk om een toelichting bij te sluiten,
laat staan om een eigen tekst op de
Franse pagina te plaatsen. Vandaar
dat de zending soms als surprise
overkwam, maar dat past wel bij
deze tijd van het jaar.
Het doet het bestuur bovendien uitermate deugd dat het geschenk in
zulke goede aarde is gevallen. Hier
volgt een greep uit de binnengekomen reacties:

Hartelijk dank voor een onverwacht cadeau!
•
Ik wil hartelijk dank zeggen voor deze prachtige agenda;
een zeer gewaardeerd cadeau!
•
Hartelijk dank. Ik vind hem prachtig.
•
Leuke geste, prachtige agenda. Dank voor de inzet.
•
Hartelijk dank voor het toezenden van de fraaie agenda als
Jubileumgeschenk. De moeite waard!
•
Wij hebben vandaag reeds de agenda ontvangen, was wel een
verrassing. Hartelijk dank hiervoor.
•
Hartelijk dank voor het wel zeer fraaie VGEO-jubileumgeschenk dat ik mocht ontvangen. Met veel plezier zal ik het in
gebruik gaan nemen en zo nu en dan nog even terugdenken
aan de goede tijd bij Elsevier. Graag spreek ik hierbij ook mijn
waardering uit voor al jullie werk ten behoeve van het VGEO.
•
Ik heb de agenda gisteren in de bus gekregen. Ik wil bij deze
de VGEO hartelijk bedanken voor deze leuke attentie.
•
Ik heb de mooie agenda al ontvangen. Hartelijk dank voor de geste.
•
Hartelijk dank voor het jubileumgeschenk, een prachtige verrassing, wordt zeer gewaardeerd.
•
De agenda is prachtig en wellicht te mooi om er allerlei notities
e.d. in op te slaan. Maar ik ga deze zeker gebruiken en daarna
voorgoed bewaren als herinnering aan mijn tijd bij Elsevier.
•
Just wanted to say “thank you” for the beautiful
Rijksmuseum agenda. A lovely gift!

CO M M E N TA A R
Mijn laatste
Beste VGEO-leden. Tevreden neem ik afscheid van u als
(hoofd)redacteur van deze Nieuwsbrief. Dit is dus ook
mijn laatste commentaar sinds in 2002 de eerste verscheen. Hopelijk ook tot uw genoegen en weinig ergernis.
Dit jubileumjaar is het vierde dat ik mee mocht maken.
Het leek mij een feestelijk moment om de verantwoordelijkheid voor deze Nieuwsbrief in vertrouwen over te dragen aan Jeroen Hogendorp die zich daarvoor al warmliep. In een jubileumnummer mag mijn persoonlijke terugblik natuurlijk niet ontbreken. Ik ben erin gerold na
een vraag van VGEO-bestuurslid Tilly de Wilde aan mijn
partner Wil Langenbarg of zij iemand uit het oosten des
lands kende voor deelname in het VGEO-bestuur. Als
prille pré-vutter, op zoek naar vrijwilligerswerk, volgde
voor mij al snel de redactie van deze Nieuwsbrief. Vanaf
het begin heb ik geïnspireerd samengewerkt met Ton
Boogers, een belangrijke medeoprichter van de VGEO.
Ton beet zich, evenals ik, als een terriër vast in de pensioenproblematiek. In de loop der jaren bestookte hij mij
met honderden krantenknipsels. Jarenlang besteedde
hij zijn pensioentijd systematisch aan het overtypen ervan en belandden ze, veel gelezen, ook op onze website.
Op pensioengebied was er geen betere knipseldienst en
medewerker. We deelden de treurnis en verwondering
over veel onwetendheid betreffende pensioenen en fout
beleid van overheid en organisaties. Maar er was ook
veel vreugde over het in den beginne nog groeiend ledenbestand en de saamhorigheid van oud-collega’s. Deze
Nieuwsbrief bleek daarbij een gewaardeerd bindmiddel
en informatiebron voor onze leden. Ik dank daarvoor iedereen die hieraan bijdroeg in de loop der jaren, ook hen
die spijtig genoeg niet meer onder ons zijn. Het ga u allen, de VGEO, én deze Nieuwsbrief goed.

Harry Nijhuis
Ik was blij verrast met de prachtige agenda die ik vandaag
ontving. Echt feestelijk.
•
Zou je aan de oud-collega’s die voor dit mooi en praktisch
geschenk hebben gezorgd willen laten weten dat ik er erg blij
mee ben, en ze hiervoor hartelijk wil bedanken!
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Minister Koolmees hakt knoop door
VAN DE BESTUURSTAFEL
De volgende onderwerpen kwamen ter sprake tijdens de VGEO-bestuursvergadering van 11 september
HET JUBILEUMCADEAU WORDT BESPROKEN (de Rijksmuseumagenda,
zie ook p. 2 in dit nummer). Voor de verzending heeft Ger de Rooij
al adreslabels afgeleverd bij Elsevier. In het septembernummer van de
Nieuwsbrief zal de verzending worden aangekondigd, Paul Klein zal dat
bovendien per mail doen.
HET BESTUUR EVALUEERT HET DAGJE UIT NAAR DEN BOSCH. Er hadden

zich 115 mensen opgegeven, van wie 106 daadwerkelijk kwamen opdagen. Op wat detailkritiek na, die zal worden gebruikt voor toekomstige
uitstapjes, is iedereen vol lof over de organisatie door de pr-commissie
en erg tevreden over de mooie dag.

VOORZITTER HENK VAN DER RIJST rapporteert over de voortgang van

de fusie tussen de koepelverenigingen KNVG en NVOG [zie ook pagina
9 in dit nummer]. Op dezelfde dag als de VGEO-bestuursvergadering
is men bijeen om te beslissen over de statuten en een voorstel voor
samenstelling van het bestuur. Op de huidige locatie van de NVOG is
ook de vestiging van de nieuwe koepelvereniging beoogd. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter gaat door. De koepels hebben een
verzoek ingediend bij de SER om lid te worden, en wel specifiek van de
pensioencommissie.

PENNINGMEESTER GER DE ROOIJ geeft de stand van zaken weer, nu

de jubileumactiviteiten definitief zijn vastgesteld en de kosten daarvan
beter kunnen worden ingeschat. Mede door een ruime reservering voor
het jubileum verwacht hij slechts een klein negatief saldo over 2019.
Dat stemt het bestuur vanzelfsprekend tevreden.

IDEEËN OVER LEDENWERVING worden besproken. Het gaat net zo goed
of misschien wel meer om werving van donateurs. De kans dat een
donateur na pensionering lid wordt is namelijk groot. Via de netwerken
van huidige leden en donateurs en sociale media moeten ook actieve
oud-medewerkers worden benaderd. Verschillende bestuursleden krijgen taken toebedeeld. Ook met personeelszaken van RELX zal nogmaals contact worden gelegd.
WEBMASTER PAUL KLEIN meldt dat het aantal bezoekers nog steeds

florissant hoog is (ruim 1000 per dag), met recent een groot aantal
views van de foto’s van Den Bosch. Op een vraag van Elly Tjoa zegt
Paul niet noodzakelijk assistentie nodig te hebben bij het werk aan de
site. Wel kan hij wat hulp bij secretariaatswerk gebruiken. Jeroen Hogendorp krijgt binnenkort van hem uitleg over het onderhoud van de
website, om als back-up te kunnen fungeren.

Klem tussen vele belangen
Bij alle nieuws over stikstof, boeren en bouwers zou je haast vergeten dat
voor een ander heet hangijzer ook nog een oplossing gevonden moest
worden. Het overleg over het pensioenakkoord is in september begonnen onder een kwaad gesternte. De dalende rente lokte allerlei commentaar en voorstellen uit. Minister Koolmees zat tussen twee vuren en
stond onder druk om korten in januari niet door te laten gaan.
Voor de zomer was er een pensioen-akkoord, maar in feite is er nog
niets concreets zelfs maar in zicht.
Van verschillende kanten werd verantwoordelijk minister Koolmees
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder druk gezet. Hij zou
in elk geval zolang er onderhandeld wordt over de uitwerking van
het akkoord, moeten voorkomen
dat sommige pensioenfondsen
volgend jaar moeten korten op de
uitkeringen en op de opgebouwde rechten. De oppositiepartijen
spraken eerst nog van uitstel van
‘onnodige kortingen’, dat kwam
zelfs in een motie terecht die Kamerbreed werd gesteund. Maar
daarna zagen met name PvdA en
GroenLinks hun kans schoon en
eisten van Koolmees dat hij alle
kortingen uit zou stellen, anders
zouden zij niet instemmen met een
pensioenakkoord.
Zo’n akkoord zou toch al niet aan
de orde zijn, want ook vakbonden
en werkgevers, de belangrijkste
gesprekspartners in de onderhandelingen, wilden uitstel van pensioenverlagingen en wel met twee
jaar. De drie belangrijkste vakbonden dreigden met acties, evenals
ouderenbonden NVOG en ANBO.
Volgens Tuur Elzinga van de FNV
zijn “bij de huidige dekkingsgraden van de pensioenfondsen alle
kortingen en premieverhogingen
onnodig”. Hij zag “voldoende
ruimte om nu de pensioenen en de
premies te bevriezen”.
Intussen werd het ministerie van
SZW bestookt met waarschuwingen over dreigende premiestijgingen. Bij de huidige lage rente zouden ongekend hoge en onhaalbare
premies noodzakelijk worden om
aan de pensioenverplichtingen te
voldoen. De Pensioenfederatie, de
koepel van pensioenfondsen, liet
deze noodkreet al in september

horen. Een “explosieve stijging van
de premies” ligt in het verschiet en
als nog erger alternatief, een “dramatische daling van de pensioenopbouw”.
Van de andere kant staat de minister onder druk van De Nederlandsche Bank. Bij monde van president Klaas Knot wordt al tijden het
standpunt ingenomen dat pensioenfondsen de pijn niet eindeloos
voor zich mogen uit blijven schuiven. De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering,
deelt dit standpunt, in het bijzonder wegens het uitstel dat door
vorige kabinetten al is gegeven.
Koolmees zelf behoorde altijd tot
dit kamp, zoals wel meer deskundigen die de regels tot in de finesses
kennen. Maar hij moest Kamerlid
Pieter Omtzigt in juni gelijk geven

dat het huidige pensioenstelsel in
de problemen gaat komen als de
rente nog langer zo laag blijft.
Op 19 november heeft de minister
in een brief aan de kamer de knoop
doorgehakt: er komt een jaar uitstel - zowel uitstel van kortingen
als van premieverhogingen. Maar
alleen voor pensioenfondsen die
een dekkingsgraad van minstens
90 procent hebben. Dat is natuurlijk geen oplossing van het probleem, misschien wel meer uitstel
van executie. En dan te bedenken
dat Koolmees in april een akkoord
wil hebben, anders valt het in deze
kabinetsperiode niet meer te implementeren.
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Onze stille kracht

De Nieuwsbrief heeft in de loop der jaren veel baat gehad bij de vrijwillige inzet van verschillende personen. Een bijdrage die wat onderbelicht
is gebleven, is die van de vormgever. De redactie produceert teksten en
levert als het kan ook grafisch materiaal, maar dan is er nog iemand nodig om daar een fraai geheel van te maken. Al tien jaar is dat onze stille
kracht Jos Wachelder.

len en van de gevarieerdheid van
zijn werkzaamheden. Bij de wisselingen van bedrijfsnaam hoorde
de ontwikkeling en implementatie
van een nieuwe huisstijl waar Jos
zijn creativiteit in kon botvieren.
Noemenswaard is het samenstellen en ontwerpen van de jaarlijkse
kalender, een relatiegeschenk van
EBI. Daarvoor ging hij op bezoek
bij bekende kunstenaars zoals
Co Westerik, Juul Kraijer, Jeroen
Henneman en ook Constant, die
ingeschakeld werd voor de laatste
kalender in 2003.

Reorganisatie

Ons jubileum valt samen met
een ander heugelijk feit, namelijk dat Jos Wachelder al 10 jaar
onze Nieuwsbrief vormgeeft. Een
mooie aanleiding om hem eens
een bezoek te brengen, diep in
het zuiden van Limburg.
Jos is in 1947 in Heerlen geboren
en ging in Arnhem naar de kunstacademie waar hij is opgeleid tot
ontwerper. Creatief ontwerpen is
nog steeds zijn lust en zijn leven,
niet alleen zelf doen maar ook
het werk van andere ontwerpers
bekijken, bijvoorbeeld door de
Dutch Design Week te bezoeken
die in oktober in Eindhoven werd
gehouden.

Het echte handwerk

Hij begon bij uitgever Misset als
ontwerper op de afdeling Sales
Promotion. Destijds ging dat uiteraard nog zonder computers.
Het was het echte handwerk,
eerst schetsen maken en daarna
het betere knippen en plakken.
Jos deed over zijn eerste folder
wel een week - dat kon toen gewoon - en was daar erg trots op.
Nu doet hij dat in een paar uurtjes! De afdeling breidde uit tot
een soort reclamebureau. Er wer-

den ook beurzen georganiseerd
en congressen vormgegeven. Jos
werkte in een team nauw samen
met de tekstschrijvers.

Computers

In de jaren tachtig kwamen ook
computers in beeld. Jos herinnert
zich dat de eerste Apple computer aangeschaft werd, voor maar
liefst 12.000 gulden. Dat merk
was en is nog steeds de heilige
graal in de designwereld. Jos was
toen al heel geïnteresseerd in de
nieuwste techniek. In zijn werkruimte op de bovenverdieping
van zijn huis staan nu twee Apple Macintosh workstations, op
de nieuwste werkt hij ook aan de
Nieuwsbrief. In de jaren negentig
ging het bedrijf Elsevier Bedrijfsinformatie (EBI) heten en werd Derk
Haank directeur. De werksfeer in
Doetinchem was uitstekend - Jos
herinnert zich speciaal de grootse
eindejaarsfeesten uit die tijd.
De afdeling ging Reclame-AdviesGroep heten (zie p. 12 van Nieuwsbrief 46 uit november 2009) en
Jos werd er Art Director. Hij stuurde diverse (externe) freelancers
aan en genoot van de vrijheid die
hij kreeg om plannen te ontwikke-
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In 2001 veranderde de naam in
Reed Business Information, was
Haank al vertrokken naar Elsevier
Science, en werd de sfeer zakelijker. Veel werk werd uitbesteed en
in 2006 volgde een reorganisatie
waarbij velen ander werk moesten zien te vinden. Jos kon als
60-jarige gebruikmaken van een
afvloeiingsregeling en besloot
een jaar later terug te keren naar
Limburg. Daar vonden Jos en zijn
vrouw Bernadette een bijzonder
huis uit 1790 in het dorpje Sibbe
bij Valkenburg. De idylle werd
wreed verstoord toen Bernadette
in zeer korte tijd door een dodelijke ziekte kwam te overlijden.

Onafhankelijke geest

Na verloop van tijd hervond Jos
zijn draai. Hij heeft vele interesses,
beweegt zich in kunstenaarskringen en doet voor hen ontwerpwerk, vaak in ruil voor kunst. Je
zou hem een onafhankelijke geest
kunnen noemen, reden waarom
hij ook liever geen lid ergens van
wordt, ook niet van de VGEO.
In 2009 nam Jos het over van Jan
Flier en gaf de Nieuwsbrief letterlijk kleur. Hij heeft ook eind
2011 het nieuwe logo ontworpen
- vooral op de website prominent
in beeld.
Jos doet zijn werk graag op de
achtergrond want hij hoeft niet
zo nodig in de schijnwerpers.
Maar na tien jaar mag dat wel een
keertje, en hopelijk kan de VGEO
nog vele jaren van zijn creativiteit
profiteren.

Hulp bij de redactie
Sinds bekend werd dat Harry Nijhuis zou stoppen als hoofdredacteur van de Nieuwsbrief, is de redactie op zoek naar versterking van
de gelederen. Tot dusver zonder resultaat. Het lijkt er sterk op dat potentiële kandidaten waarschijnlijk
uit vrees voor onlosmakelijke verplichtingen de boot afhouden. Als
aanstaande hoofdredacteur zal ik
daarom weliswaar doorgaan met
zoeken naar een nieuw lid van de
redactie, maar daarbij ook de optie
aanbieden om correspondent te
worden. Voor deze Nieuwsbrief zal
die functie een primeur zijn, met
het voordeel dat er duidelijk minder verplichtingen aan vastzitten.
Een correspondent levert in beginsel elk kwartaal een of meer artikelen aan voor de Nieuwsbrief, maar
wordt er niet op aangekeken als
daar een keer geen gelegenheid
voor blijkt te zijn. Bovendien hoeft
een correspondent ook geen lid te
worden van het VGEO-bestuur zoals dat wel gebruikelijk is voor
redacteurs. Helemaal vrijblijvend
wordt de functie niet, maar de
drempel om als zodanig toe te
treden - en niet te vergeten, weer
te stoppen - ligt beduidend lager
dan als redacteur. De komende
tijd zal ik met mogelijke kandidaten contact opnemen, maar mocht
iemand na lezing dezes zich geroepen voelen meteen zelf te reageren, dan is dat natuurlijk meer dan
welkom. Wegens de aard van onze
voormalige werkgever moeten zich
toch onder onze leden genoeg
schrijfvaardige kandidaten bevinden om een clubje correspondenten te vormen. Laat uw talent niet
verpieteren!

Jeroen Hogendorp
redactie@vgeo.nl

Zorgpremie
stiekem hoger
Volgend jaar zullen de premies
voor de zorgverzekering op het
eerste gezicht nauwelijks stijgen
of zelfs dalen. Drie grote zorgverzekeraars, VGZ, CZ en Zilveren
Kruis, maakten half november namelijk bekend hun maandpremie
iets te zullen verlagen, en Menzis
kondigde een lichte stijging aan.
Al jaren proberen verzekeringsmaatschappijen de premiestijging
te beperken door hun reserves in
te zetten, zo ook in 2020, maar
die bieden steeds minder soelaas.
Op zich is een premieverlaging dus
verdacht, want het moge bekend
zijn dat de kosten van de zorg
almaar stijgen, door meer vraag
vanwege de vergrijzing, door looneisen van verplegend personeel en
door meer gebruik van dure medicijnen. Bij nadere bestudering blijkt
het addertje onder het gras: De
verzekeraars mogen vanaf 2020
minder collectiviteitskorting aanbieden. Het maximum was altijd
10 procent, maar minister Bruins
van Volksgezondheid heeft dat
maximum gehalveerd. Dit speelt
vooral een rol bij de genoemde
grote vier maatschappijen. Twee
derde van de Nederlanders heeft
nu zo’n collectiviteitskorting, veelal
via de werkgever. In de praktijk zal
de daadwerkelijke premie van de
meeste mensen dus omhooggaan.

Meer reacties
Brexit online
Bij het peilen van de meningen
over de Brexit ontvingen wij nog
twee bijdragen die helaas niet
meer ondergebracht konden worden in de rubriek hiernaast, Wat
vindt u daar nou van?
In beide reacties schrijven Geoffrey Andrew en Ralph Lupton in
het bijzonder over hun ervaringen
bij het verkrijgen van het Nederlanderschap. De redactie wil deze
bijdragen niet verloren laten gaan
en heeft ze daarom op de VGEOwebsite gepubliceerd.

Wat vindt u daar nou van?
Brexit

Deze rubriek is terug van weggeweest. Eind vorig
jaar was besloten er na 14 jaar een punt achter te
zetten, maar de redactie kon in feite geen goed
alternatief vinden. Het is een mooie manier om de
mening van onze leden en donateurs te peilen. Deze
keer hebben we een aantal van onze Britse en Ierse
collega’s gevraagd wat ze van de Brexit vinden.
Ingrid Grice, Purmerend (geboren in Engeland)

Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. We zijn
nauwelijks verder dan drie jaar geleden. Veel leugens en achterbakse streken hebben de ware aard
van velen in de Britse regering laten zien. Sommigen hebben de Brexit gebruikt om hun positie
en bekendheid te verbeteren. Volgens mij heeft de
EU te veel te zeggen over de manier van leven in
een land, maar Brexit is een voorbeeld van hoe je
niet de EU moet verlaten, er moet een betere manier zijn. Bij het referendum (dat nooit gehouden
had moeten worden) stemde men met emotie en
angst en zonder alle feiten te kennen. Zoals veel
mensen in het VK, vind ik het gênant, vervelend,
beschamend, amusant en om boos en moe van te
worden. Nederland... denk goed na voor je zo’n
beslissing neemt!

Gerald Mettam, Almere (geboren in Engeland)

Ik woon al 43 jaar in Nederland en vind het daarom een ver van mijn bed show. Ik heb eigenlijk
genoeg van de chaos en denk, geef mijn portie
maar aan Fikkie. De vraag wat ik ervan vind wordt
mij zo vaak gesteld, daar word ik moe van. Maar
om toch te antwoorden: ze hadden er nooit een
referendum over hadden moeten houden, dat is
een formule voor een ramp. Mensen stemmen niet
zozeer over het onderwerp maar om hun onvrede
over de regering te uiten. Bovendien was er veel
misinformatie en nepnieuws. Het werd emotioneel met kreten als “We want our country back”.
Nu heb ik de moed opgegeven en denk, let them
get on with it. Ook al doet het me pijn, want ik
hou nog steeds van Engeland en ga er met veel
plezier naar toe.

Derek Coleman, Katwijk

(Ierse nationaliteit, geboren in Zuid-Afrika)
Ik volg de Brexit nog wel, maar niet meer zo intensief als in het begin. Volgens mij zullen ze met een
deal uit de EU stappen. Ik ben daar helemaal tegen maar voor mij zal het geen gevolgen hebben,
misschien wel voor mijn dochter die in Engeland
woont en net een huis gekocht heeft. Met haar
Ierse nationaliteit mag ze daar stemmen en heeft

dezelfde rechten als de Engelsen. Het parlement
probeert de zaak te redden en ik heb bewondering voor de inmiddels vertrokken voorzitter John
Bercow, die heeft veel goeds gedaan. De Brexit
zal voor niemand gunstig zijn, niet voor het VK en
ook niet voor de EU. Boris Johnson vind ik net zo
erg als Trump. Hij is een bewezen leugenaar en wil
alleen maar premier zijn en is er niet om zijn land
te dienen, daar geloof ik niets van. Waarschijnlijk
gaat Johnson de verkiezingen winnen, helaas.

Clive Ewing, Heiloo (geboren in Engeland)

Ik volg de ontwikkelingen op afstand. Groot-Brittannië deed nooit echt mee met de EU, met de
euro, met Schengen, dus wat mij betreft mogen
ze vandaag nog weg. Maar ik heb steeds gehoopt
dat ze zich toch meer zouden aansluiten. Zelf zou
ik nooit stemmen voor leave, ik ben pro-EU. De tabloids hebben heel veel macht en mensen geloven
wat die schrijven. Ik woon al 41 jaar in Nederland
en ben een tijd geleden genaturaliseerd, persoonlijk heb ik daarom geen last van een Brexit. Ik snap
het parlement niet, ze hebben alle macht maar
doen er niets mee. Die Brexit zal er wel komen en
het is niet onmogelijk dat het goed uitpakt voor
het VK, maar waarschijnlijk zal het nadelig zijn. Ze
zullen gebonden blijven aan handelsafspraken en
bepaalde standaards voor producten. Maar Boris
Johnson met zijn mooie verhalen gaat denk ik toch
de verkiezingen winnen.

Ralph Lupton, Broek in Waterland
(geboren in Engeland)

Waar moet ik beginnen? Eerlijk gezegd had het
VK nooit lid moeten worden van de EEG (inmiddels EU). De Britten zijn een eilandvolk en hebben
eeuwenlang hun eigen weg gevolgd. Dit vind je
terug in allerlei dingen: politiek stelsel, links rijden, andere stopcontacten en lichtschakelaars,
weerstand tegen het metriek stelsel, enzovoort.
Denk ook aan de apocriefe krantenkop uit de jaren
dertig: ‘Fog in Channel – Continent cut off’. Voor
de meeste Brexit-supporters zijn drie punten belangrijk: eigen wetgeving, eigen handel voeren en
eigen immigratiebeleid. Samengevat, soevereiniteit van het eigen land, en ongeacht de mogelijke
kosten. Maar... ik vind ook dat als je al lid bent van
de EU dan moet je in de club blijven en verbeteringen van binnenuit realiseren – niet steeds van buitenaf kritiek blijven leveren over de werking van
de unie. Ik zie veel meer voordelen als het VK lid
zou blijven en ben voor een tweede referendum,
nu zoveel meer bekend is over de grote gevolgen
van vertrekken.

De reacties zijn samengesteld uit interviews die op 5 november zijn gehouden en
uit bijdragen die op verzoek zijn ingestuurd.
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Op bezoek bij...

Elly Tjoa

ter vervanging van een zieke acquisiteur. Het was een symposium over
Brain and Behaviour in Oxford. Het
was een groot succes en mijn functie
werd daarna deels bureauredacteur
en deels acquisiteur. Dat vond ik enig
werk, het bezoek aan congressen gaf
me een enorme boost. Het organiseren van board meetings en regelen
van wining en dining ligt me ook erg
en ik spreek mijn talen. De managing
editor van Brain Research behandelde me als een protegé maar was ook
veeleisend. Na mijn pensioen hield ik
contacten uit die tijd, en nog steeds,
al is het maar via kerstkaarten.

WAAROP IN JE WERK BEN JE HET
MEEST TROTS?
Toen de kinderen groter waren, werd
ik hoofd bureauredactie van een van
de Life Sciences units.

Voor de eerste aflevering van deze nieuwe rubriek ging de redactie op
bezoek bij Elly Tjoa, bestuurslid van onze vereniging sinds 2008.

HOE BEN JE IN HET BESTUUR
GEKOMEN?
Via Rina Terstall die me vroeg erbij
te komen, al was ik nog niet eens lid
van de vereniging. Ze zochten me eigenlijk voor de pr-commissie maar ik
deed liever “iets serieus” en begon
daarom als contactpersoon bij de
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
Daar bleek aardig wat tijd aan vast te
zitten, met vijf vergaderingen per jaar
en vaak taaie kost over pensioenen.
Het was wel leuk om allerlei contacten op te doen bij de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Toen SPEO
overging in Pensioenfonds PGB vielen wij als VGEO via VVG-PGB onder
de andere koepelvereniging, KNVG
[zie pagina 10, red.]. Die lag met de
NVOG overhoop en daar had ik geen
zin in. Dus bleef ik alleen de NVOG
volgen. Nu de koepels gaan fuseren
maakte ik me zorgen om mijn contactpersoon bij de NVOG, maar haar
baan lijkt nu veilig.
Toen de NVOG minder tijd ging kosten, ben ik toch in de pr-commissie
gestapt. En dat bleek natuurlijk ook
heel leuk. Bijvoorbeeld het organiseren van de ALV in Nijkerk heb ik van
Tilly de Wilde overgenomen. Eerst zat
Gerard Roza de pr-commissie voor,
daarna nam Hildegund Spaargaren
het over. De vergaderingen bij haar

thuis waren gezellige bijeenkomsten.
Toen zij stopte als bestuurslid, werd ik
voorzitter van de commissie.

HOE KWAM JE BIJ ELSEVIER
TERECHT?
Ik deed bij Excerpta Medica redactiewerk en was na mijn scheiding
alleenstaande werkende moeder.
Toen zocht Elsevier Science freelance
correctoren, werk wat mij heel goed
ligt en dat bovendien thuis gedaan
kon worden, ideaal voor mijn situatie. Dus toen ik was aangenomen
deed ik dat ernaast, voor de afdeling
Neuroscience. Op een zeker moment
vroeg Elsevier mij om in vaste dienst
te komen als bureauredacteur bij
Brain Research en Clinical Neurophysiology, wat ik na 6 jaar Excerpta
Medica aannam. In het begin werkte
ik ook mee aan het Journal of Chromatography, hoewel ik als alfa niets
van scheikunde wist. Maar Brain Research groeide ontzettend snel zodat
ik me alleen daarmee kon bezighouden, en ook sectiehoofd werd. De
werkgever was heel flexibel in de tijd
dat ik nog met jonge kinderen zat. Ik
mocht thuis werken zoveel ik wilde,
maar het speelde ook mee dat mijn
paginaproductie veel hoger dan gemiddeld was.
Op een zeker moment werd ik gevraagd om naar een congres te gaan
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Trots waren we op de kwaliteit die wij
leverden als bureauredacteur. Niet alleen verbeteringen in het Engels maar
ook inhoudelijk. Daar correspondeerde je dan over met de auteur, die daar
vaak heel dankbaar voor was. Maar
in de loop der jaren kwam daar wel
een kentering in. Op een gegeven
moment werd ons meegedeeld dat
editing geen core business meer was.
Toen kwamen we met zijn allen in
opstand, maar uiteindelijk konden
we dat niet tegenhouden en gingen
steeds meer projecten naar het buitenland. Regelmatig kwam ik toch al
in het geweer tegen dingen die me
niet zinden. Otto ter Haar noemde
mij gekscherend wel “mijn barricademeisje”.
Ik leek hoofd bureauredactie te gaan
worden zonder redacteuren. Er werd
mij toen een heel ruime vertrekregeling aangeboden, maar Nello Spiteri
hoorde ervan en bood me een baan
aan als publishing editor. Dat was
voor mijzelf een prachtkans, maar ik
probeerde ook te zorgen dat de redacteuren zo goed mogelijk terecht
kwamen, zoals bij Science Direct,
Publishing en Issue Management.
Die periode heeft bij veel mensen wel
kwaad bloed gezet, speciaal omdat je
als Issue Manager belabberde kwaliteit langs zag komen waar je niets
aan mocht doen.

WAAR BEN JE GEBOREN EN
OPGEGROEID?
Ik ben geboren in Malang, Oost-Java
en daar heb ik gewoond tot ik zes jaar
was. Toen moesten we in 1946 via

Batavia evacueren naar Nederland.
Ik weet nog dat we er vier dagen over
deden met het vliegtuig om in Cairo
te komen met diverse tussenstops.
Mijn vader had een Chinese achtergrond waardoor hij weinig last van
de Japanners had. Maar mijn moeder
was Nederlandse en hield zich schuil
in het grote huis waar we toen woonden. Ik zal nooit vergeten dat ik als
vierjarige als afleiding moest fungeren toen de Japanners huiszoeking
kwamen doen. Mijn moeder zei, ga
maar huilen maar dat kostte geen
moeite met die angstaanjagende soldaten met bajonet op hun geweer. Zo
vergaten ze verder te zoeken en had
ik mijn moeder ‘gered’. In Nederland
werden we opgewacht door mijn
grootouders die als joden op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd hadden, ondergedoken in een
Frans chateau.

WAT ZIJN JE INTERESSES?
Ik lees heel veel en hou erg van muziek. Mijn vader speelde viool en ik
begon met piano op mijn vierde. Mijn
pianolerares gaf in het begin de noten kleurtjes en ik weet nog dat ze
zei, “alle noten hebben nu een zwart
jurkje aangekregen”. Tot mijn 18de
jaar deed ik ook veel aan sport, zoals
tennis, volleybal en later golf. Maar
op de middelbare school kreeg ik
scoliose waardoor ik met piano en
later met sport moest stoppen. Mijn
moeder nam mij al jong mee naar
concerten. Nog steeds ben ik geabonneerd op series in het Concertgebouw, met een vriendenclubje.

WAT VIND JE VAN
GEPENSIONEERD ZIJN?
Ik miste mijn collega’s en het reizen
voor mijn werk. In het begin had ik
ook moeite met mijn bioritme, ik
moest eraan wennen dat er niet van
alles te doen viel. Maar het hielp dat
ik thuis door kon werken als freelance bureauredacteur boekenseries.
Zo hield ik ook allerlei contacten. De
verdiensten waren ook een compensatie voor mijn beperkte pensioen. Ik
heb 42 jaar in de uitgeverij gewerkt
maar slechts 22 jaar pensioen opgebouwd. Het redactiewerk werd
later uitbesteed en alleen de controle
ervan bleef over. Drie jaar geleden
hield dat ook op. Eigenlijk dacht ik
nooit echt na over mijn pensionering.
Ik was graag na mijn 65ste nog wat
langer door blijven werken, maar dat
kon toen niet.

Jan de Waal

De Piano
Toen mijn opa ergens begin vorige eeuw
gasfitter was in Edam en de vrouw van de
directeur van haar piano af wilde kwam
opa tussen de middag thuis met de mededeling “er komt vanmiddag iemand met
een piano”. Waar op mijn opoe verbaasd
reageerde: “Wat moeten we daarmee,
want niemand van ons speelt piano.” Maar
de piano kwam en een tante van mij leerde pianospelen. Na het huwelijk van mijn
ouders ging de piano met ons mee – een
klassiek exemplaar met twee kaarsenstandaards aan de voorzijde. Mijn twee oudere
broers speelden erop en ook ik heb op deze
piano mijn eerste lessen geleerd. Toen in
1956 een aanbod kwam voor een modernere piano werd deze gekocht.
Zowel die piano als ikzelf werden ouder
en in 1971 ging de piano mee naar mijn
woning. En altijd bleef ze daar en werd
ze bespeeld. En nog steeds speel ik piano
– dankzij opa. Eén keer heeft ze te koop
gestaan en er kwamen kijkers, maar achteraf gezien gelukkig, werden dit geen
kopers. Want laten we wel zijn, je hecht
aan zo’n ding...
Ze verhuisde enkele jaren geleden mee
naar mijn appartement en het leek allemaal goed te gaan tot ergens in het najaar:
Ik kreeg de indruk dat ze toen door had
dat ze was verhuisd. Ander klimaat, andere omgeving, verwarming aan... daar kon
ze niet tegen en enkele toetsen begonnen
wat moeilijk te doen en ze werd hier en
daar wat jengelig. Pianostemmer gebeld
die binnen twee dagen voor mijn deur
stond. Na haar gedeeltelijk ontmanteld te
hebben, beschouwde hij toets- en binnenwerk, en kwam tot de sombere conclusie:
“hier kan ik niets aan doen”.
Ik ervoer zijn oordeel als een shock en het
leek dat ik aan haar sterfbed stond. Zesenvijftig jaar lang had ze lief en leed met
me gedeeld. Gevoelens en emoties kon ik
vertolken op die piano en nu kreeg ik als

een godsoordeel te horen dat er niets meer
aan te doen was, ze was op. “Ja meneer”,
zei de pianostemmer “dat hebben mensen
altijd met een piano; een accordeon of een
gitaar doen ze zo weg, maar met een piano
gebeurt dat niet. Emoties meneer, allemaal emoties.”
Ik legde ik de problematiek voor aan mijn
pianoleraar die me uitlegde waarom het
mechanisme me niet goed functioneerde
en mij geruststellend vertelde dat het vanzelf wel weer over zal gaan. Ze moest even
wennen aan de klimaatwisseling. Advies:
koop een hygrometer zo dat je na kan
gaan wat de relatieve droogte of vochtigheid is. En wacht af – grote kans dat het
vanzelf voorbij gaat.
Dit alles riep de vraag op waarom het oordeel van de pianostemmer bij mij zoveel
emoties teweegbracht. Het brengt me
terug naar de muziek zelf: muziek raakt
rechtstreeks ons gevoel. Als we een boek
of een krant lezen dan interpreteren we de
woorden en het begrippenboek in ons geheugen vertaalt deze naar beelden en naar
emoties. Bij muziek is dit niet het geval –
ons gehoor hoort klanken die onvertaald
en ongeïnterpreteerd rechtstreeks ons
gevoel raken.
Dat is wederzijds – als we musiceren dan
uiten we onze gevoelens en de gevoelens
van de componist die men interpreteert
en de piano reageert met klanken. En dat
reageren is anders dan bij een orgel of een
accordeon omdat elke toets op een piano
hard, zacht, rustig of liefdevol kan klinken
– een weergave van het gevoel en emotie.
Dat verschil tussen het verstand dat woorden interpreteert en als het ware vertaalt,
en klanken die rechtstreeks ons gevoel
raken blijft een fascinerend verschijnsel –
de mens eigen.

Jan de Waal
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TOM TEN HOOPE
Het fenomeen digitalisering
Bij dit onderwerp hoor ik u al denken, schiet hij hiermee niet onder
Jan de Waal z’n veren? Maar dat
ben ik in het geheel niet van plan.
Want wat kom ik tegen, als voorzitter van een lokale ouderenbond,
bij de ouderen waarvoor ik opkom? Iets waar we allemaal mee
worden geconfronteerd, de digitalisering. De Nationale Denktank
ontdekte dat het voor drie miljoen
Nederlanders een probleem is.
In de vorige eeuw schonk het College van B&W van mijn gemeente,
waar ik toen nog onderdeel van
uitmaakte, de welzijnssector een
nieuw wijkcentrum ‘Het Trefpunt’.
Een gebouw dat de afgelopen jaren zo’n 80.000 bezoekers mocht
verwelkomen. Het fenomeen ‘eenzaamheid’ krijgt van overheidswege veel aandacht. Uit onderzoek
blijkt dat ouderen die wat ruimer
in hun slappe was zitten zich door
eigen initiatief vaak beter weten te
vermaken en digitaal meer bedreven zijn, dan zij die op een bescheidenere wijze moeten rondkomen.
Om leden op de hoogte te houden
van hun activiteiten propageren
welzijnsorganisaties het gebruik
van smartphone of tablet. Het is
een simpele en snelle manier om
hun leden kosteloos te informeren,
maar is vaak voor ouderen toch
minder aantrekkelijk. Hierdoor
blijft dure informatie in de vorm
van een gedrukt magazine nog altijd de aangewezen methode.
Zo veroorzaakte de Belastingdienst
met het voornemen de blauwe envelop af te schaffen ook veel ophef.
Daarnaast verloopt allerlei overheidscommunicatie tegenwoordig
via ‘Mijn Overheid’. Het gevolg is
dat ouderen na verloop van tijd per
post aan een betalingsachterstand
worden herinnerd, omdat ze niet
hebben gereageerd. Bij navraag
krijgt men dan te horen; “als u
een schriftelijke nota wenst, kunt
u dat simpel veranderen in Mijn
Overheid, door daarvoor het juiste

vakje aan te vinken!” Hetgeen de
vraag oproept, waarom wordt die
optie dan niet eerst per post aangeboden?
Maar ook de sportbonden kunnen er wat van. De Hockeybond
wil dat alle jeugd die doorstroomt
naar de senioren, in het bezit komt
van een scheidsrechterkaart. Uiteraard gebeurt aanmelden digitaal,
waarbij de bond zich niet afvraagt
of men in het bezit is van elektronische apparatuur, terwijl er ook
inlogproblemen blijken te zijn. Nu
gaat men nog een stap verder door
de examens ook digitaal af te nemen, met theoretische vragen die
weinig met de praktijk te maken
hebben. Daarbij wordt geen rekening gehouden met personen met
dyslexie, noch met de menselijke
maat, een kleine vergissing.
De Golffederatie heeft een certificeringsprogramma ontwikkeld
voor golfbanen, waaraan velen
meewerken ten behoeve van de
duurzaamheid. Je zou denken dan
maken ze dat aantrekkelijk voor de
deelnemers, maar nee: in de afgelopen zes jaar werd je gedwongen gebruik te maken van steeds
een andere vernieuwde website.
Daarbij word je genoodzaakt alle
oude, reeds eerder ingebrachte
informatie opnieuw handmatig in
te voeren. Ik hoor u al zeggen, dat
kan toch overgezet worden! Nee,
dat zou in dit geval technisch niet
mogelijk zijn!
Zo zien we dat veel ouderen door
dit gedoe afkerig blijven van nieuwe ontwikkelingen, maar dat ook
jongeren die daar wel voor openstaan met manco’s worden geconfronteerd. Instanties met macht
als een overheid of sportbonden
blijken het zichzelf makkelijk te
maken en eventuele problemen
gemakshalve gaarne te verleggen
naar de burgers of hun verenigingen dan wel leden.

Tom ten Hoope
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Veel onveilige wachtwoorden
Ook Nederlanders blijken vaak onveilige wachtwoorden te gebruiken.
De naam van hun favoriete club, hun
kind, koosnaampjes of simpelweg
123456. Jarenlang wordt ertegen
gewaarschuwd maar mensen blijken
hardnekkig.
Eerder dit jaar werd een onderzoek uitgevoerd door twee Nederlandse experts in computerbeveiliging. Gevers en Van Beek
begonnen in 2017 als hobby een
website waar je kun je checken of
je wachtwoord ooit is gelekt en
gekraakt. Het werkt eenvoudig:
als je een emailadres invult op
Scattered Secrets, laat de website
de gekraakte wachtwoorden zien
die aan dat emailadres zijn gekoppeld. De teller staat inmiddels
op bijna vier miljard gekraakte
wachtwoorden, waarvan 7,5 miljoen die op .nl eindigen. Ze worden gevonden in de spelonken
van internet (het dark web), waar
volop handel wordt gedreven in
gelekte accountgegevens. Dat er
zoveel simpele wachtwoorden zijn
heeft met de menselijke natuur te
maken. We kunnen geen ingewikkelde lettercombinaties onthouden en zeker niet allerlei verschil-

lende voor meerdere websites.
Zelfs Marc Zuckerberg, oprichter
en eigenaar van Facebook, bleek
in 2016 het wachtwoord “dadada” op verschillende sites te gebruiken. Criminelen maken graag
gebruik van onze zwakheid en
hoeven zo weinig moeite te doen
om wachtwoorden te kraken.
Om wel veilig te werk te gaan kun
je een wachtwoordbeheerder gebruiken. Dat is software die je op
je computer of mobiele apparaat
zet, en die fungeert als een kluis
voor je wachtwoorden. Bovendien kun je ermee ingewikkelde
wachtwoorden aanmaken. Voorbeelden zijn KeePass en LastPass.
Het enige wat dan nog nodig blijft,
is het ene wachtwoord van die
kluis onthouden. Omdat dit voor
veel mensen toch te ingewikkeld
is, wordt steeds vaker dubbele
controle toegepast. Dan is niet
alleen een wachtwoord vereist
maar nog een tweede factor. Dat
is meestal een extra code, die ter
plekke wordt aangemaakt en zo
nauwelijks gekraakt kan worden.
Banken en DigiD gebruiken een
code per sms, maar die methode
wordt gaandeweg alweer vervangen door bevestiging via een app.

Dekkingsgraad PGB trekt bij
De dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is sinds najaar 2018 gestaag
aan het dalen, maar eindigt naar verwachting op oudejaarsdag ruim
boven de 100 procent. Recent deden de beurzen het goed en ook de
rente is zowaar iets gestegen. PGB doet het heel wat beter dan een
aantal grote pensioenfondsen, waarvoor korting van de pensioenen in
het verschiet lag. Die fondsen zijn tijdelijk gered door een noodmaatregel van minister Koolmees (zie pagina 3). Voor PGB was die maatregel niet nodig en kan zelfs nadelig uitpakken voor de pensioenrechten.
Een ander onderdeel ervan is namelijk de optie van een jaar uitstel van
premieverhoging. Het is nog niet bekend of PGB daar gebruik van zal
maken, maar als de pensioenpremie niet stijgt heeft dat in principe negatieve gevolgen voor de pensioenreserves.

Het belang van belangenorganisaties voor gepensioneerden

Samenwerken om niet tegen
elkaar te worden uitgespeeld
Als belangenorganisatie bestaat VGEO 25 jaar. Maar wat bereikten de
gezamenlijke belangenorganisaties voor gepensioneerden tot nog toe
voor hun leden? Op het gebied van kortingen en indexatie bleven de
wensen van belangenorganisaties vrijwel onvervuld. Is het een gevecht
tegen de politieke bierkaai? JAAP VAN DER SPEK zit al jaren als voorzitter
in het voorhoedegevecht van de overkoepelende belangenorganisatie
NVOG die in januari fuseert met de KNVG. Hij verloor de hoop nog niet.
Eén grote organisatie moet meer ontzag afdwingen. Vakbonden en
politiek zien volgens hem eindelijk in, grote beleidsfouten te hebben
gemaakt. Maar die te herstellen onder druk van gepensioneerden blijkt
meer een psychologische dan een technische hobbel te vormen.
Dat gepensioneerden al een forse
achterstand in de aanvullende
pensioenuitkeringen hebben, door
al jaren niet te zijn geïndexeerd,
wordt volgens Jaap van der Spek
inmiddels breed erkend. Een achterstand als gevolg van financiële
spelregels die in 2007 en 2008 zijn
afgesproken met de overheid, het
zogenaamde toetsingskader. Bij
die afspraken waren ook de vakbonden en werkgevers betrokken.
“Het zou de betrokkenen en dus
ook politieke partijen sieren als ze
erkennen, dat er in die jaren grote
fouten zijn gemaakt. De vakbonden gaven ondertussen wel ruiterlijk toe dat ze toen fout zaten
maar voor anderen is de hobbel
psychologisch kennelijk te groot.”

“Na de bankencrisis
regeert de angst meer
dan het vertrouwen.”
TROK DE OVERHEID ZICHZELF NIET
EEN TE GROTE BROEK AAN BIJ HET
PENSIOENBELEID?

“Ik vind dat veel meer aan pensioenfondsen kan worden overgelaten. De bestuurders ervan worden
notabene door De Nederlandsche
Bank gekeurd en mogen pas na
de instemming van de toezichthouder aan de slag gaan. Maar
om een of andere reden regeert
de angst (na de bankencrisis)
meer, dan het vertrouwen. Meer
vertrouwen in de pensioenfondsen en het meer ruimte geven aan
pensioenfondsbesturen zou hen
sieren.”

DE OVERKOEPELENDE BELANGENORGANISATIES KNVG EN NVOG
FUSEREN BINNENKORT. MAAR IS
DE BELANGENBEHARTIGING VAN
GEPENSIONEERDEN NIET NOG TE
VERDEELD?

“De bedoeling van de fusie is, dat
we komen tot een krachtiger organisatie, waardoor we meer zeggenschap kunnen ontwikkelen.
Omdat we niet alleen veel vrijwilligerskwaliteit kunnen opbrengen, maar ook omdat we bijna
300.000 leden vertegenwoordigen. We zijn daarmee de grootste
seniorenorganisatie. Toch willen
we vooral op de inhoud gaan en
niet op termen als ‘de grootste’.
Helaas ontdekken we dat andere
organisaties zo ook hun eigen
agenda hebben en daarnaast allerlei uitspraken doen of acties
oppakken zonder overleg met
ons. Dat is jammer, maar geen reden om ons te laten ontmoedigen
voort te gaan op de ingeslagen
weg. Samenwerken is een must,
anders worden we tegen elkaar
uitgespeeld.”

WAT IS JOUW VERKLARING VOOR
HET LANGDURIG NEGEREN DOOR
DE POLITIEK VAN DE
GEPENSIONEERDEN?

systeem. Anderen streven naar
één groot pensioenfonds. Er zijn
er ook die niets willen veranderen,
behalve een andere rekenrente.
Weer anderen zijn voor een aangepast systeem. Dan zijn er ook
nog die geen idee hebben waarover het eigenlijk echt gaat of die
zich gemakkelijk laten leiden door
De Nederlandsche Bank en enkele
wetenschappers.”

WORDEN WE INMIDDELS
SERIEUZER GENOMEN?

“Als het gaat om overleg zitten
we nu meer en ‘intensiever’ aan
tafel dan in het verleden. Maar
voor een deel is het slechts ‘aanhoren’ en ‘weerspreken’, of ‘van
een andere kant benaderen’. Er
werd wel geluisterd, maar niet
echt onderhandeld. Voor het eerst
hebben we nu, na langdurige
druk, een andere rol bij de uitwerking van het pensioenakkoord.
Via een klankbordgroep die moet
adviseren over nieuw pensioenbeleid kunnen we grotere invloed
uitoefenen op wat er bij de overheid tot stand komt. Uiteindelijk
hebben we als gepensioneerden
daardoor ook de mogelijkheid nee
tegen te zeggen tegen een voorstel. Of we het daarmee kunnen
tegenhouden? De eerste vergadering vindt binnenkort plaats. We
zijn echt benieuwd naar de werkelijke mogelijkheden. Met wel
in het achterhoofd, dat als de uitwerking van het pensioenakkoord
onvoldoende is, er acties zullen
komen, die het draagvlak voor het
resultaat wel eens goed in de wielen zouden kunnen rijden.”

ALS JE TERUGBLIKT OVER DE
AFGELOPEN 25 JAAR WAT WAREN
“Dat is een nog niet zo eenvoudig DAN DE HOOGTEPUNTEN EN DE
te beantwoorden vraag. Als het DIEPTEPUNTEN?
om de aanvullende pensioenen
gaat, spelen de opvattingen van
de verschillende politieke partijen
een grote rol. Er zijn partijen die
graag willen naar persoonlijke
potjes, al dan niet in een collectief

“Eén hoogtepunt was het uiteindelijk geaccepteerd krijgen van de
deelname van gepensioneerden
in de pensioenfondsbesturen. Ten
tweede de verbeterde rol van de
overkoepelende belangenorgani-

Jaap van der Spek, NVOG

saties in de discussies over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
Dieptepunt is de splitsing in 2012,
waarbij de NVOG uit eigen gelederen een concurrent kreeg in de
KNVG. Gelukkig hebben beide organisaties weer de samenwerking
gezocht. Daardoor is het nu mogelijk per 1 januari weer samen te
komen in één nieuwe organisatie.”

IS DE VERHOUDING TUSSEN
JONGEREN, WERKNEMERS EN
GEPENSIONEERDEN NIET, MEDE
DOOR DE OVERHEID, ERNSTIG
BEDORVEN?

“Tijdens een recente samenkomst
is de conclusie getrokken dat jongeren en ouderen heel veel gezamenlijke belangen hebben. We
moeten er alles aan doen om de
tegenstelling jong/oud de wereld
uit te helpen. Maar we boksen
wel aan tegen hardnekkige oordelen en vooroordelen, niet in de
laatste plaats bij politici en journalisten. Als het goed is verdwijnen
die met een vernieuwd pensioenstelsel naar de achtergrond. Dat is
ook één van de doelstellingen van
de vernieuwing.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN
BELANGENORGANISATIES VOOR
GEPENSIONEERDEN?

“Het blijft noodzakelijk de belangen van deze groep mensen te
verdedigen. Zolang allerlei mensen en instanties zich bezighouden met en besluiten nemen over
de vraagstukken waar senioren
een rol in spelen. Dit neemt toe
naarmate de vergrijzing doorzet.
Steeds in overleg en, als we in dat
overleg te weinig serieus genomen worden, ook via acties.”
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AOW-leeftijd in
2025 niet omhoog
Elk jaar becijfert het CBS de resterende levensverwachting van
65-jarigen, en daarop wordt door
het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid de AOWleeftijd over 6 jaar later vastgesteld. In het pensioenakkoord
van voor de zomer is afgesproken
om de AOW-leeftijd de komende

Verenigingen en verenigingen
PGB, VVV-PGB, VGEO, NVOG,
KNVG, al die afkortingen die zo
vaak in de Nieuwsbrief langskomen. Engelstaligen hebben daar
een mooi woord voor, alphabet
soup. Tijd om eens helderheid te
scheppen. Van 1971 tot 2016 bestond de Stichting Pensioenfonds
Elsevier-Ondernemingen (SPEO).
Dat pensioenfonds is opgegaan in
Pensioenfonds PGB, oorspronkelijk voluit Pensioenfonds voor de
Grafische Bedrijven geheten, dat
al sinds 1953 bestaat. In 1994 is
de VGEO opgericht, de Vereniging
van Gepensioneerden ElsevierOndernemingen. Voor wie ooit
werkte bij Wegener is in 2006 de
Vereniging van Gepensioneerden
van het Algemeen Pensioenfonds
Wegener opgericht, dat in 2013
de nieuwe naam kreeg Vereniging
van Gepensioneerden van het Pen-

sioenfonds Grafische Bedrijven,
ofwel VVG-PGB.
Op hun beurt hebben gepensioneerdenverenigingen zich verenigd. In 1986 werd de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)
opgericht, en de VGEO heeft zich
daar in de jaren negentig bij aangesloten, onder het motto “samen
sta je sterker”. In 2012 ontstond er
echter een richtingenstrijd binnen
de NVOG, en heeft zich een aantal
verenigingen afgescheiden onder
de naam Koepel van Nederlandse
Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG). De VVG-PGB schaarde zich onder die koepel. Toen
moest de VGEO vallend onder de
VVG-PGB het lidmaatschap van de
NVOG opzeggen. Inmiddels is een
fusie van NVOG en KNVG tot Koepel Gepensioneerden nabij.

Bestendig derde kwartaal RELX
In de vorige Nieuwsbrief konden we berichten dat de omzetgroei bij RELX plotseling
wat minder was dan gewoonlijk, maar een kwartaal later
blijkt de groei weer de gebruikelijke 4 procent te zijn
geweest. Wel nam de omzet
bij de wetenschappelijke tak
Elsevier opnieuw met slechts
1 procent toe. De onrust over
hoge abonnementsprijzen
en gevorderde plannen van
wetenschapsorganisaties om

niet langer bij Elsevier te publiceren lijken toch invloed
te krijgen op het resultaat
van deze tak. Met 6 en 7 procent toonden de onderdelen
Exhibitions en Risk & Business Analytics de hoogste
groeicijfers. Bij de publicatie
van de cijfers eind oktober
werd de verwachting uitgesproken dat over heel 2019
omzet en winst een stijging
zullen laten zien.
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jaren minder snel te verhogen en
dat deze zal stijgen tot 67 jaar in
2024. Daarna is de AOW-leeftijd
gebaseerd op de levensverwachting. Op basis van de CBS-gegevens blijkt nu dat een verhoging
in 2025 niet nodig zal zijn. Nederlanders die in dat jaar 65 jaar zijn,
worden volgens de prognose van
het CBS namelijk gemiddeld 85
jaar en 9 maanden oud. Dat is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van
een jaar geleden.

Een kwart eeuw als
bindmiddel
Harry Nijhuis

Een kwart eeuw VGEO-geschiedenis. Er valt iets te vieren en terug te blikken. Wat dit eerste betreft, iedereen ontving een fraaie
kunstkalender. Het terugblikken
vindt uiteenlopend plaats in dit
jubileumkatern. Mijn VGEO-horizon reikt niet verder terug dan
2002, maar wat erachter ligt is
het belangrijkst: de ontstaansgeschiedenis. Onontkoombaar
duikt daar als onvermoeibaar
trekpaard de naam van Ton
Boogers op samen met een koppeltje pioniers. Zij hadden een organisatie voor ogen die de sociale en economische belangen van
Elsevier-ge(pre)pensioneerden
verbond. Met name dit eerste,
een ontmoetingsplaats van oudcollega’s, sloeg vrij snel aan. Dit
is nog steeds de grootste kracht
in het voortbestaan van VGEO,
ondersteund door de veelal goed
bezochte jaarvergadering, het
Dagje Uit en de Nieuwsbrief.
Die andere doelstelling, het dienen van het economisch belang
van gepensioneerden werd in de
ontstaansjaren van VGEO een
moeilijker verhaal. Wie als verdienstelijk Elsevier-medewerker
de bedrijfsarena verliet, al dan
niet onder aandrang, diende
zich niet meer met het bedrijf te
bemoeien. Dus ook de gepensioneerden leken bij Elsevier hun
zeggenschap te zijn kwijt geraakt. Terecht vochten de VGEOpioniers ervoor hun stem te
krijgen in het (be)sturen van de
toenmalige Stichting Pensioen-

fonds Elsevier-Ondernemingen
(SPEO). Daar waren sommige bestuurders geen voorstander van.
Om het in mijn eigen woorden te
zeggen: Een gezelligheidsclubje
diende zich niet op te werpen als
belangenbehartiger van alle Elsevier-gepensioneerden. Uiteindelijk met de nodige aandrang
is dit toch in grote mate gelukt.
Vanuit de VGEO droegen op verschillende niveaus respectabele
vertegenwoordigers bij aan de
kwaliteit van SPEO. Dit vooral zie
ik als een grote verworvenheid.
Temeer omdat SPEO daarmee tot
de koplopers behoorde, vergeleken met een meerderheid van de
pensioenfondsen in Nederland.
Medezeggenschap van gepensioneerden wordt daar inmiddels
ook breed geaccepteerd. Spijtig
genoeg moesten we, als huisgenoot, ons eigen pensioenfonds
SPEO verlaten. Toch klinkt de
VGEO-stem ook bij het andere
pensioenfonds PGB nog door. En
onaangetast door de tijd, op een
teruglopend ledenbestand na,
staat nog als een huis de VGEO
als sociaal bindmiddel voor oudcollega’s. Dat is een felicitatie
waard.
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Direct na mijn pensionering lid
geworden Door Willeke Casteren van Cattenburch

Een verzameling historische foto’s
aangelegd
Door Jan de Waal
Na 40 jaar en 13 dagen te hebben
gewerkt bij Elsevier pakte ik op 30
september 1996 mijn koffertje en
vertrok met vervroegd pensioen.
Ik was begonnen op mijn 15de in
het magazijn in de Monnikenstraat
waar ik op kaarten de voorraadadministratie bijhield, retourzendingen uitpakte en stofomslagen
verzond. Na twee jaar besefte ik
meer te kunnen en ik kwam in de
Spuistraat op de Administratie terecht, waarna ontwikkelingen volgden met ponskaartenapparatuur en
later met de computer. Mijn betrokkenheid bij het bedrijf leidde ertoe
dat ik geruime tijd later een abonnementensysteem ontwikkelde dat
met lokale aanpassingen in London,
Shannon, Lausanne en New York
werd geïnstalleerd.

voor historie. Ik sprak af om die paar
albums te komen ophalen.
Omdat het kantoor dicht bij station
Sloterdijk staat nam ik vanuit Zaandam de trein om de albums op te
halen. Bij aankomst bleek het niet
om enkele albums te gaan, maar
om een twintigtal. Oh… weer terug
met de trein en met de auto er weer
heen om de albums op te halen.
Samen met de helaas overleden
Rina Terstall hebben we de albums
doorgeploegd en zo is een collectie
historische foto’s ontstaan. Dankzij
de inzet van – onlangs ook helaas
overleden – collega Gerard Roza is
deze verzameling op de website van
de VGEO geplaatst en naarmate de
tijd verstrijkt, groeit de waarde ervan als een monument voor de bedrijfshistorie van Elsevier.
Zeker nu het hoofdkantoor van
Reed Elsevier naar Londen is verplaatst en het hoofdproduct digitale wetenschappelijke informatie
betreft, is de verzameling foto’s van
historisch belang.

Toen ik een jaar of twee ge-prepensioneerd was werd ik gebeld door
een oud-collega. Die vertelde dat
men een archief aan het opruimen
was. Hij was een paar albums met
foto’s tegen gekomen. Men wilde
deze albums weggooien, maar hij
dacht dat ik daar wel in geïnteresseerd zou zijn. En dat was ik ook,
want ik heb nu eenmaal een gevoel

Het is dan ook van waarde dat dit
alles, samen met andere relevante
informatie over Elsevier is opgenomen in het stadsarchief van de
Gemeente Amsterdam. In de afgelopen jaren heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar de historie
van Elsevier over de periode van
1580 tot en met heden. Het is jammer dat het resultaat daarvan, na
het gereedkomen van het manuscript en beoordeling door de directie van Reed Elsevier in Londen,
terzijde is gelegd.

In 1994, een jaar voor mijn pensionering, kwam Ton Boogers bij
mij langs in gebouw Molenwerf,
om mij en meteen mijn afdeling uitgebreid te vertellen over
het oprichten van de VGEO, wat
toen net een feit was geworden.
Ik denk dat ik dan ook meteen
na mijn pensionering in juni 1995
en na onze verhuizing naar ZuidLimburg lid ben geworden.
De eerste jaarlijkse bijeenkomsten
werden gehouden in het restaurant van gebouw Molenwerf en
ik weet nog goed hoe hartelijk we
werden ontvangen door Ton en de
overige bestuursleden en hoe leuk
het was oud-collega’s weer terug
te zien, bijvoorbeeld Dirk Klinkenberg.
Het vijfjarig jubileum in 1999 [zie
Nieuwsbrief 11, red.] staat me
nog goed voor ogen en het was
dan ook bijzonder feestelijk van
opzet. Het was wel een geweldige
opgave om de speciale locatie in
Mijdrecht vanuit Zuid-Limburg
met het openbaar vervoer (!)
te bereiken. Wim Kooij en zijn
combo uit Haarlem verzorgden de
muzikale omlijsting, een geweldig
goed en leuk orkestje.

Zelfs Otto ter Haar (voormalig
directeur van Elsevier Science en
Commissaris) gaf acte de présence en hield een gloedvolle speech.
Door zijn aanwezigheid liet hij

merken hoe positief hij stond tegenover het initiatief van Ton om
VGEO op te richten. Uit brieven
aan mij weet ik dat hij het vele
malen voor Ton heeft opgenomen
tegenover de Elsevier-directie en
deze heeft weten te overtuigen
van de goede bedoelingen van Ton.
De nieuwe locatie in Nijkerk voor
onze jaarlijkse bijeenkomsten was
goed gekozen en als we enigszins
konden waren Ferry en ik van de
partij. Het feest van de herkenning om soms na jaren weer oudcollega’s terug te zien. Helaas
weet je niet altijd meer de naam
maar áls dat kwartje eenmaal is
gevallen, komt de herinnering boven. Het bestuur wist interessante
sprekers aan te trekken. Professor
Eric Scherder had al voor ons een
zeer geanimeerde en verhelderende lezing gehouden over ons brein
voordat hij nu bijna maandelijks
op de Nederlandse tv-zenders te
zien en te horen is.
Ook de dagjes uit zijn een heel
leuk initiatief en een goede manier om collega’s van vroeger
weer eens te ontmoeten. Ik hoop
er nog een aantal jaren aan mee
te kunnen doen. Veel dank aan
allen die zich zo voor ons willen
inspannen.

25

ELSEVIER SENIOREN NIEUWSBRIEF 11

25 jaar
erop uit
< Vaste prik bij vrijwel alle uitstapjes is een boottocht. Het
bleek ook in onze enquête begin dit jaar bij onze leden het
meest populaire onderdeel.
Op deze pagina kiekjes uit
2002 (de Weerribben), 2010
(Hattem), 2011 (Leiden), 2015
(Rotterdam), 2017 (Zwolle) en
2018 (Dordrecht).
> Een Dagje Uit is niet compleet zonder afsluitend drankje en hapje. Als het even kan
op een terras, want fraai zomerweer is bij ons jaarlijkse
uitstapje bijna vanzelfsprekend. Op de volgende pagina
zien we daarvan beelden uit
2012 (Kröller-Müller, Otterlo),
2013 (Haarlem), 2014 (Amsterdam), 2017 (Zwolle) en 2018
(Dordrecht).
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Er moesten grote kortingen
worden doorgevoerd

Met weinig geld gingen we iets
organiseren

Door Herman Frank

Door Tilly de Wilde-Sijpesteijn

Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden mocht ik een tiental
jaren hun belangen behartigen in
de Raad van Deelnemers van SPEO.
Het waren spannende en soms
frustrerende jaren. In het begin zag
alles, en met name de financiële situatie, er goed uit.
We deden de beleggingen met
eigen kennis en in eigen beheer.
Toen besloot de Elsevier-directie
dat een meer professioneel financieel beheer nodig was, gezien
de introductie van geavanceerde
financiële instrumenten, zoals b.v.
renteswaps, waarvoor de kennis
van de SPEO-directie en de voor
haar werkende eigen beheerder
onvoldoende zou zijn.

Herman bij afscheid Ton Boogers
van Elsevier in 1987.

Dat hebben we gemerkt. De
nieuwe ‘professionals’ kostten het
fonds miljoenen, en de resultaten
waren allesbehalve navenant, integendeel. Hierdoor, en door de wereldwijde economische teruggang,
werd het vermogen van het fonds
al snel ontoereikend om aan de
toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, en op grond van de
regels van De Nederlandsche Bank
kon er niet alleen geen indexatie
meer worden gegeven maar moesten op een gegeven moment zelfs
grote kortingen op de ingegane en
toekomstige pensioenen worden
doorgevoerd.
Waar vandaag de dag de vakbeweging en anderen te hoop lopen
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Toen ik in 1996 stopte met werken
voor Elsevier Science en lid werd
van de VGEO, heeft Ton Boogers
mij gevraagd wat taken voor het
Bestuur te verrichten.

tegen mogelijke kortingen bij de
grote pensioenfondsen was er indertijd geen sprake van enige publieke steun om kortingen bij een
klein fonds als het onze te voorkomen. De Elsevier directie stortte
weliswaar eenmalig een behoorlijk
bedrag, maar liet het verder afweten toen ook dat niet voldoende
bleek om het vermogen op peil te
brengen.
Het resultaat is bekend en we merken het nog elke maand.
Hoe het zou zijn gelopen als we
ons financiële lot niet in de handen van professionele beheerders
zouden hebben gegeven maar op
de oude voet waren doorgegaan,
eventueel zonder geavanceerde
financiële constructies, is niet te
zeggen. Maar veel slechter had het
waarschijnlijk niet kunnen zijn.
Al met al is het goed dat we nu
zijn aangesloten bij een groot pensioenfonds, waardoor onze pensioenaanspraken in de toekomst
hopelijk beter beschermd zullen
zijn dan in het verleden, ondanks
alle grote woorden en beloften, het
geval bleek te zijn.
Mijn jaren in de RvD van SPEO hebben mij veel gegeven: interessante
discussies met de andere deelnemers aan de vergaderingen, enige
kennis van de pensioenmaterie, en
veel goede contacten met collega’s
en oud-collega’s. Dat laatste geldt
ook voor de ontmoetingen tijdens
de bijeenkomsten en excursies van
onze VGEO. Ik hoop dat nog een
aantal jaren vol te kunnen houden.
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Samen met Jan Maas en Gerard
Roza hebben we een pr-commissie opgericht. De vergaderingen
bij Jan thuis waren gezellig. We
bespraken de mogelijkheden om
meer leden te krijgen en de leden
van goede informatie te voorzien.
We probeerden met het weinige
geld in kas toch nog iets voor de
leden te organiseren. Maar verder
dan een eenvoudige lunch bij de
ledenvergadering kwamen we
niet in het begin.
We kregen het wel voor elkaar
om wat faciliteiten van Elsevier te
mogen gebruiken. We mochten in
een van de gebouwen vergaderen, met het bestuur en later ook
met de leden.
Ton Boogers was de drijvende
kracht in de VGEO en erg betrokken bij het wel en wee van de gepensioneerden. Hij en Ab Pouwels
zorgden ervoor dat de leden informatie kregen via de Elsevier Senioren Nieuwsbrief. Beiden werden
door ons erg gewaardeerd voor
hun toewijding. Toch hadden we
graag meer redactionele input gehad in de rapportage.
We probeerden meer leden te krijgen en namen contact op met de

verschillende bedrijven binnen Elsevier. Bij een van die gelegenheden werd onder anderen contact
opgenomen met Wil Langenbarg
van Elsevier Bedrijfsinformatie.
Zij zou Elsevier Senioren onder de
aandacht brengen van hun gepensioneerden.
Maar ze stelde ook voor dat haar
man mogelijk geïnteresseerd zou
zijn om zijn medewerking te verlenen als redacteur van Elsevier
Senioren. Nou, daar waren we
blij mee! Wat heeft Harry Nijhuis
veel voor de vereniging gedaan.
Zijn columns waren geweldig. Zijn
research naar relevante bijdragen
heeft ons veel informatie opgeleverd.
Elsevier bood wel wat meer faciliteiten, zoals het drukken en verTilly de Wilde-Sijpesteijn op de
ALV van 2018 in gesprek met
Hiske Gerbrandy.

zenden van de Nieuwsbrief, waardoor onze kas wat minder onder
druk stond. Toch wilden we wat
meer voor de leden doen, zonder
om meer contributie te vragen.
Daarom trok ik de stoute schoenen aan, en heb een van de leden
van de Raad van Bestuur benaderd voor een gesprek. Ik dacht
een goed verhaal te hebben, maar
het antwoord was negatief. Deze
reactie zal ik niet snel vergeten:
“U moet begrijpen dat gepensioneerden voor ons ex-werknemers
zijn, en die hebben onze interesse
niet meer”. Ik vroeg of dit een
grapje was. “Mevrouw, ik zit hier
niet om grapjes te maken”.
Ik slaagde erin bij het verlaten
van de kamer de deur zachtjes
achter me dicht te doen. Ik was
geschokt. Dit gebeuren was toch
wel een Vlek op het blazoen van
de Raad van Bestuur.
Gelukkig hebben later andere
directieleden wel toegezegd ons
te willen steunen. Ons eerste
Lustrum werd betaald via Herman Spruit, nadat hij ons budget
goedgekeurd had. Derk Haank
was de eerste van de directeuren
die jaarlijks een bijdrage van de
werkgever aan de vereniging liet
overmaken.
Sindsdien is de kas flink gevuld,
waardoor we elkaar bij gezellige gelegenheden kunnen blijven
ontmoeten.
Frits Varekamp tijdens een
feestdag wegens het 50-jarig
bestaan van de North-Holland
Publishing Company in 1981.

Alles deden wij bij SPEO zelf
Door Hiske Gerbrandy
Op het verzoek om herinneringen
aan de VGEO op te halen uit de tijd
dat ik betrokken was bij SPEO (als
voorzitter van Raad van Deelnemers en later van het Bestuur van
SPEO) geef ik graag gevolg. Maar
moest al snel constateren dat ik
weliswaar vele - mooie - herinneringen koester aan die negentiger
jaren, maar weinig aan samenwerking met VGEO. Misschien
was dat ook wel symptomatisch
voor die tijd. Wij van SPEO vonden
dat we het heel goed deden, wij
hadden een uitstekende, moderne
pensioenregeling opgetuigd die
aan de modernste eisen van die
tijd voldeed (zoals partnerpensioen in alle rangen en standen; de
inruil ervan; keuzes voor hoog en
laag pensioen) waarbij inspraak
was geregeld voor gepensioneerden zowel in de Raad van Deelnemers als - en dat was zeker uniek
in die tijd - een gepensioneerde
als lid van het bestuur van SPEO,
de onvergetelijke Jan Krull. De
laatste zat er op persoonlijke titel
en niet namens de VGEO.
Invloed van deelnemers was ook
in de 80-er jaren al aan de orde
geweest, en wel in de vorm van
bijdragen van die andere onvergetelijke Elsevier Science-man
(oud bureauredacteur wis- en
natuurkunde), Frits Varekamp.
Je zou het niet denken als je
hem zag, man van d’oude stempel, maar wij danken aan hem
de meest moderne ideeën zoals
hoog-laag pensioen te kiezen van
laag naar hoog en andersom, en
hij was ook groot voorstander van
gelijke behandeling van mannen
en vrouwen op alle fronten in de
pensioenregeling. Zelf bracht hij
het principe om te variëren bij zijn
eigen pensioen in de praktijk met
een separate lijfrente die op zijn
zeventigste inging en waarvan hij
een butler kon betalen die hem
de laatste (rolstoel-afhankelijke)
jaren van zijn leven heeft bijgestaan. Een bijzondere man en nog
een anekdote is op zijn plaats:
Dhr Varekamp heeft een tijdlang
de administratie van SPEO bijgestaan bij het maken van het jaar-

verslag. In een jaar was het financiële deel klaar op één waardering
van een bijzondere belegging na.
Frits was daartoe naar een bibliotheek gegaan en verliet deze niet
totdat hij het resultaat had gevonden. Dat duurde erg lang, te lang
en hij meldde zich ook niet telefonisch bij het fonds. Dat leidde
tot een bezorgde zoektocht naar
hem en uiteindelijk vond de administratie hem rustig thuis. Hij was
verontwaardigd dat men dacht
dat er iets met hem was gebeurd.
Dat getal kon toch wel tot morgen
wachten...
Alles deden wij in die tijd bij SPEO
zelf, ook de beleggingen. De heer
Beets was kampioen rendement

halen op beleggen in vastrentende waarden en hield een voor
die tijd zeer hoog percentage
aandelen in alleen Nederlandse
fondsen op de Amsterdamse
beurs aan. Na zijn pensioen nam
de accountant Han van ‘t Veer het
stokje over en tijdens zijn ‘bewind’
werden beleggingen steeds complexer en verder uitbesteed aan
professionele partijen. Met de
rendementen ging het toen een
stuk minder goed.
Bij alle aanpassingen van de
pensioenregelingen bliezen de
gepensioneerden in het bestuur
en de Raad van Deelnemers hun
partijtje volop mee en zorgden ervoor dat de belangen van de pensioentrekkenden prima werden

behartigd. Tijdens beslissende
vergaderingen over een wijziging
van de pensioenregeling werden
vaak onderhandelingspauzes ingelast omdat de gepensioneerden
het onderste uit de kan wilden en
vaak ook kregen.
De niet aflatende informatie van
de VGEO over de pensioenontwikkelingen in Nederland, een voor
een middelgroot pensioenfonds
unieke bron van kennis, heeft er
zeker toe bijgedragen dat de vertegenwoordigers van de gepensioneerden zo goed beslagen ten ijs
kwamen.
Al met al is SPEO een pensioenfonds geweest dat de invloed van
de pensioentrekkenden altijd serieus genomen heeft en er avant
la lettre invulling aan heeft gegeven. De actieve VGEO heeft daarbij een grote rol gespeeld, onder
andere als souffleur van ‘hun’ vertegenwoordigers in het bestuur
en de Raad van Deelnemers. Dat
de VGEO niet als officiële vertegenwoordiger van de gepensioneerden in de vertegenwoordigende organen kon optreden zal
zeker ook te maken hebben met
de persoon van de heer Hemels,
die de VGEO wellicht te activistisch vond; ook de incompatibilité
d’humeur tussen Jan Hemels en
de founding father van de VGEO,
de heer Ton Boogers, zal daar niet
vreemd aan zijn.
*Met dank aan Ernst van der
Velden voor het helpen opfrissen
van mijn geheugen.
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Wij werkten in een heel goede
tijd bij het concern

VGEO als Vereniging beschikt
over enorme expertise

Door Chris Ankersmit

Door Fokko Covers

25 jaar, zolang was R.E.M. van
den Brink (president-)directeur
van Elsevier toen ik als zijn secretaris werd aangenomen. Als zodanig moest ik een aantal festiviteiten rond dat jubileum organiseren. Een externe collega van REM
schreef in zijn gelukwens aan
hem, “nauwelijks te geloven dat
er al 25 jaar voorbij zijn”. Ik vond
dat een vreemde opmerking. Als
net 25-jarige hadden die eerste 25
jaar van mijn leven in mijn optiek
juist heel lang geduurd. Maar na
2 x 25 jaar sindsdien heb ik hetzelfde gevoel, al is er in die 50 jaar
ook heel veel gebeurd.
En nu bestaat de VGEO 25 jaar.
Een toevallige ontmoeting met
Hildegund Spaargaren op het station Heemstede leidde ertoe dat
ik lid van de VGEO werd, en kort
daarna gepolst voor een bestuursfunctie (als plv. voorzitter). Maar
al snel secretaris toen die functie
vrijkwam, en ik had in die rol tenminste wat concreets te doen.
Het waren heel plezierige jaren,
met prettige en constructieve collega’s.
Ook heel heftig in de jaren dat de
opties over de toekomst van SPEO
werden besproken. De emoties
liepen soms hoog op, vooral tijdens de jaarlijkse ALV-bijeenkom-
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sten in Nijkerk. Hoewel de VGEO
in die hele discussie geen formele
rol had, probeerden we als bestuur toch ons zegje te doen, en
waar mogelijk de uitkomst te beïnvloeden.
In mijn rol als een van de twee
vertegenwoordigers namens de
gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan, samen met
2x2 vertegenwoordigers namens
de werkgevers en werknemers,
heb ik de hele problematiek ook
vanuit die invalshoek meegemaakt. En als lid van de Beleggingscommissie van SPEO, als gepensioneerde maar niet namens
de gepensioneerden, weer vanuit
een ander rol.
Het was ook heel inspirerend om
opnieuw intensief contact met de
nog werkenden te hebben.
Het is een cliché om te zeggen
“vroeger was alles beter”, maar
daar zat wel een kern van waarheid in, heb ik toen vaak gedacht.
Achteraf gezien hebben wij in een
heel goede tijd bij het concern gewerkt.
Het is nu niet meer voor te stellen dat Elsevier ooit bestond uit
Publieksboeken, Publieks-, Vaken Special Interest Tijdschriften,
Dagbladen, Boekhandels, Drukkerijen, naast de nu dominante Wetenschappelijke Sector. Tegen de
tijd dat de VGEO werd opgericht
waren al veel van die activiteiten
“opgeschoond”. Maar het ledenbestand van de VGEO reflecteert
nog wel dat verleden.
Tegen het huidige VGEO-bestuur
wil ik zeggen, ga zo door en houd
de band in stand.

Chris Ankersmit op de ALV van
2013 in gesprek met toenmalig
collega-bestuurslid Jaap Kuipers
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Sinds 1999 ben ik betrokken geweest als bestuurslid bij SPEO, en
in 2001 ben ik door Derk Haank
gevraagd om Hiske Gerbrandy op
te volgen als voorzitter van het
fonds. Ik heb deze rol jarenlang
gecombineerd met mijn werkzaamheden voor Elsevier Science.
Ik vond de pensioenmaterie dermate interessant dat ik in 2008
een definitieve stap naar SPEO
heb gezet, door Jan Hemels op te
volgen als directeur van het fonds.
Als voorzitter heb ik jarenlang samengewerkt met bestuurders als
Marcel Toebak en Ab Pouwels,
die me altijd weer bij de les hebben weten te houden. Vanaf mijn
aantreden als voorzitter kreeg ik
ook meer en meer te maken met
de VGEO. Ik heb het altijd als een
voorrecht ervaren om jaarlijks
aan te mogen schuiven bij Het
Koetshuis in Nijkerk om jullie bij te
praten over de pensioenontwikkelingen.
Pensioen is een ingewikkelde materie, een wereld van beleggingen,
dekkingsgraden, rente-afdekking
en financiële toezichtskaders.
Zeker als de financiële markten
het hele bouwwerk onder druk
zetten. In 2008 is het hele stelsel
ernstig in de problemen gekomen,
eerst door daling van de aandelenbeurzen (50% daling in 2008),
en vervolgens door de enorme
daling van de rente. De buffers
van de fondsen verdwenen als
sneeuw voor de zon. In plaats van
de praten over de hoogte van de
indexatie, moest er onderhandeld
worden met de werkgever om
kortingen te voorkomen. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot het
besluit om SPEO over te dragen
aan PGB.
Toch is dit alles techniek. Voor mij
persoonlijk is het altijd een grote
uitdaging geweest om pensioenzaken goed uit te leggen aan
degenen voor wie je het allemaal
doet, de deelnemers en natuurlijk
jullie allen, de gepensioneerden.
Ik heb gemerkt dat pensioen mensenwerk is. Dat merk je bijvoor-

beeld als je in een volle lift in het
Elsevier gebouw als vraag krijgt
“hoe staat is het eigenlijk met ons
pensioen”? Vervolgens werd het
stil in de lift en werd ik geacht in
enkele oneliners uitleg te geven,
daar komt ook het woord ‘elevator-pitch’ vandaan.
Daardoor word je wel duidelijk
doordrongen van voor wie je dit
allemaal doet. De contacten met
deelnemers en met de VGEO heb
ik daarom altijd als uiterst nuttig
en plezierig ervaren. Daar komt
nog bij dat VGEO als Vereniging
beschikt over enorme expertise.
Ik herinner me nog de vele vragen
van Albert Niekamp over de verwerking van de pensioenaanspraken in de jaarrekening van Reed
Elsevier. Of de kritische vragen
van Erik Ekker over de juridische
rechten van gepensioneerden.
Naarmate je zelf langer bij Elsevier
hebt rondgelopen - in mijn geval
sinds 1994 - is het ook verbazingwekkend hoeveel mensen je hebt
leren kennen. Velen daarvan ben
ik regelmatig tegengekomen bij
de VGEO.

WELKOM

Als nieuw lid en donateur heten
wij van harte welkom:
Mevr. Pia Schrader uit Amsterdam

