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Minister komt met plan voor overgangs-
periode nieuw pensioenstelsel
Minister Koolmees heeft in decem-
ber in een brief aan de Tweede Ka-
mer uitgelegd wat zijn plan is voor 
de overgangsperiode naar het nieu-
we pensioenstelsel. Dat plan is vrij 
simpel, namelijk voortzetting van de 
lagere vereiste dekkingsgraad. Dat 
heeft als nadeel dat er nog steeds 
met die dekkingsgraad wordt ge-
werkt, en pas in het nieuwe stelsel 
met het verwachte rendement.

Voor de jaren 2020 en 2021 had de 
minister al besloten dat een lagere 
dekkingsgraad per eind van het jaar 
voor een pensioenfonds zou volstaan 
om niet te hoeven korten op de pensi-
oenrechten. De vroegere ondergrens 
van 104,2 procent was naar 90 pro-
cent gebracht. Daardoor hoefden de 
meeste fondsen vorig jaar en dit jaar 
niet te korten. Het plan van Koolmees 
tot het jaar 2026 is nu, dat de onder-
grens 95 procent wordt. Daarnaast 
geldt dat indien de dekkingsgraad 
daaronder maar wel boven de 90 pro-
cent eindigt, een pensioenfonds een 
herstelplan moet indienen voor de 
jaren tot 2026. Er hoeft dan dus nog 
niet meteen gekort te worden.

Dit plan klinkt sympathiek, maar 
betekent dat de komende jaren nog 
steeds met de rekenrente en de dek-
kingsgraad gewerkt moet worden. 
Door de extra opkoopmaatregelen 
van de Europese Centrale Bank om 
de coronacrisis te bestrijden is de 
rente voor de meeste looptijden ne-
gatief geworden waardoor de dek-
kingsgraad sterk onder druk staat. 
Bovendien wordt de rekenrente in 
de komende vier jaar nog lager door 

de implementatie van de voorstellen 
van de Commissie Dijsselbloem. In 
totaal zal dat ongeveer 6 procentpunt 
van de dekkingsgraad afhalen. In het 
nieuwe pensioenstelsel vervalt de 
rekenrente en mag voor de verplich-
tingen met een verwacht rendement 
gerekend worden. Omdat dat af-
hangt van beleggingen in aandelen, 
ligt het ruim hoger dan de rekenrente 
die op staatsleningen is gebaseerd. 
Op deze manier moeten we nog vier 
jaar wachten op het grote voordeel 
van het nieuwe pensioenstelsel.

Een ander onderdeel van het plan is 
een lagere dekkingsgraad om over te 

kunnen gaan tot indexatie. Als een 
pensioenfonds een dekkingsgraad 
hoger dan 105 procent heeft, mag het 
overgaan tot indexatie van de pensi-
oenrechten. Ook deze maatregel klinkt 
sympathiek, maar in de huidige om-
standigheden het zal veel fondsen niet 
lukken die dekkingsgraad te bereiken.

Minister Koolmees introduceert in 
het plan ook een zogeheten richtdek-
kingsgraad. Dat is “de dekkingsgraad 
die benodigd is voor een verant-
woorde, uitlegbare en evenwichtige 
overstap naar het nieuwe stelsel”. 
Een fonds moet uiterlijk per 1 januari 
2026 die richtdekkingsgraad bereikt 

Eind vorig jaar heeft Ger de 
Rooij op een bestuursvergade-
ring bekend gemaakt dat hij wil 
stoppen als penningmeester en 
zijn lidmaatschap van het be-
stuur wil beëindigen. Dit jaar 
zou een nieuwe periode van drie 
jaar ingaan, maar uiteindelijk 
heeft Ger besloten er na zes jaar 
penningmeesterschap een punt 
achter te zetten. Hij merkte dat 
niet alleen zijn motivatie om 
zich in te zetten voor de VGEO 
was afgenomen, maar ook wil 
hij meer tijd besteden aan ande-
re activiteiten, in het bijzonder 
ten behoeve van een coöperatie 
voor duurzame energie in zijn 
regio.

Ger heeft enkele leden bena-
derd om te polsen of zij interes-
se zouden hebben om hem op te 

hebben. Voorlopig is de richtdek-
kingsgraad generiek bepaald op 95 
procent. Bij dat percentage is voor 
de meeste fondsen een “generatie-
evenwichtige” overgang mogelijk 
naar het nieuwe stelsel, zo blijkt uit 
onderzoek van De Nederlandsche 
Bank en enkele pensioenfondsen. Dat 
betekent dat er geen generaties beter 
af zijn dan andere. Uiteindelijk zal elk 
pensioenfonds zijn eigen benodigde 
richtdekkingsgraad vaststellen.

Overigens is er vertraging opgetreden 
bij de uitwerking van de wetgeving 
voor het nieuwe pensioenstelsel. De 
minister zou oorspronkelijk de wetge-
ving in dit voorjaar naar de Tweede 
Kamer sturen, maar dat wordt nu na 
de zomer. Partijen hebben al de vrees 
uitgesproken dat daardoor de invoe-
ringsdatum van 1 januari 2022 niet 
gehaald kan worden.

Ger de Rooij stopt als penningmeester
volgen. Daarbij heeft Herman 
Engelen te kennen gegeven er 
positief tegenover te staan. Het 
bestuur heeft daarom beslo-
ten om Herman voor te dragen 
als nieuwe penningmeester. 
Tijdens de verzending van alle 
benodigde documenten voor de 
digitale Algemene Ledenverga-
dering die in de plaats komt van 
de fysieke Algemene Ledenver-
gadering in april, zal dit besluit 
aan de leden ter goedkeuring 
worden voorgelegd. Het is daar-
bij trouwens mogelijk dat an-
deren zich kandideren voor de 
functie.

Naast het penningmeesterschap 
beheert Ger ook de ledenadmi-
nistratie, die onderdeel vormt 
van de financiële administratie 
in verband met de inning van 

contributie en de eigen bijdra-
gen voor het dagje uit. Ook ver-
zorgt Ger het drukwerk en de 
postverzending van documen-
ten en de Nieuwsbrief aan leden 
die geen e-mailadres hebben. Er 
wordt nog gekeken wie deze ac-
tiviteiten zal gaan overnemen. 
Wanneer de benoeming rond 
is, zal in deze Nieuwsbrief een 
interview met de nieuwe pen-
ningmeester verschijnen.

>>
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CO M M E N TA A R Het jaar 2020 is toch nog met een 
sisser afgelopen voor de twee groot-
ste pensioenfondsen, ABP en PfZW. 
Steeds schommelde hun dekkings-
graad onder de 90 procent, waardoor 
korten op de pensioenrechten van 
hun deelnemers dreigde. Uiteinde-
lijk eindigden ze net aan de goede 
kant van de grens, zodat miljoenen 
mensen een korting bespaard blijft. 
Dat was dus ook goed nieuws voor 
de regeringspartijen, zo vlak voor de 
verkiezingen. Reden voor de geste-
gen dekkingsgraad zijn de gestegen 
beurskoersen, nadat bekend werd dat 
er coronavaccins beschikbaar kwa-
men. Ons eigen Pensioenfonds PGB 
zat nooit in de gevarenzone en de 
dekkingsgraad per 31 december was 
meer dan 100 procent, om precies te 
zijn 102,5 procent.

Toch zijn er enkele pensioenfondsen 
die dit jaar wel moeten korten, bij-
voorbeeld Pensioenfonds Levensmid-
delen. Dat had op 31 december een 

Enkele pensioenfondsen moeten dit jaar korten

Inmiddels is corona al meer dan een jaar in ons land. Aan de 

ene kant dreigt nog steeds een toename van besmettingen, re-

den waarom er nog allerlei maatregelen van kracht zijn zoals 

de avondklok. Aan de andere kant begint het vaccineren na een 

aarzelende start op stoom te komen en zou volgens minister 

De Jonge in juli iedereen die dat wil ingeënt kunnen zijn. Op 

het moment van schrijven hebben vele ouderen al een eerste 

prik gehad - zie ook de rubriek “Wat vindt u daar nou van?” op 

pagina 5. Afgezien daarvan hebben onze leden zich blijkbaar 

voorzichtig gedragen, getuige het feit dat er afgelopen jaar op-

merkelijk weinig leden zijn overleden, beduidend minder dan 

gemiddeld. Niet alleen wat betreft gezondheid valt het dus mee. 

Ook financieel treft corona ons als gepensioneerden niet hard. 

AOW en pensioen blijven gewoon binnenkomen, en we hoeven 

niet bang te zijn voor verlies van baan en inkomen.

Alleen voor onze kinderen en kleinkinderen zouden we ons 

eventueel zorgen kunnen maken. Regelmatig valt te lezen hoe 

groot de impact van alle beperkingen is voor vooral de jonge-

ren. Ze missen contact met hun klas- en studiegenoten en snak-

ken naar uitgaan, evenementen en gewoon ‘chillen’ met vrien-

den zoals dat tegenwoordig heet. Hopelijk wordt voor hen het 

leven over een aantal maanden weer enigszins normaal.

Jeroen Hogendorp

dekkingsgraad van 87,1 procent. Ook 
in de Schoonmaakbranche was het 
penibel, maar daar eindigde het fonds 
met 90,3 procent net aan de goede 
kant van de streep.

Er zijn twee kleinere fondsen die 
hun pensioenrechten gaan verlagen, 
namelijk Reiswerk en AVH (Agrari-
sche en Voedselvoorzieningshandel). 
Beide fondsen gaan op in ons Pensi-
oenfonds PGB. Daarvoor moet hun 
dekkingsgraad gelijk zijn aan die van 
PGB, anders zouden de andere deel-
nemers van PGB voor de tekorten op-
draaien. Om dat te bereiken moeten 
ze fors korten: In de reisbranche be-
draagt de verlaging 18 procent en bij 
AVH ongeveer 12 procent. De korting 
wordt bij de eerste in een keer geno-
men, maar wordt bij AVH uitgesmeerd 
over 10 jaar. Bij Reiswerk worden ge-
pensioneerden en zestigplussers ont-
zien, zij worden voor slechts de helft 
gekort. Dat is nog steeds maar liefst 9 
procent van het pensioen.

Lagere winst Relx 
door coronaperikelen
Corona heeft Relx vorig jaar flink par-
ten gespeeld. De omzet daalde met 9 
procent en de winst met 15 procent. 
Belangrijkste reden was de gekelder-
de omzet van de divisie Exhibitions, 
die van 1269 miljoen pond in 2019 
daalde naar 362 miljoen. Er werden 
vrijwel geen vakbeurzen en congres-
sen meer georganiseerd. Het leverde 
die divisie een verlies op van 164 

Overeenkomst Elsevier met MIT mislukt
Elsevier is lang bezig geweest om 
tot een overeenkomst over open 
access te komen met het Massa-
chusetts Institute of Technology, 
maar uiteindelijk is het niet gelukt.

Ruim een jaar geleden begonnen de 
gesprekken tussen Elsevier en het MIT, 
op basis van afspraken die Elsevier 
met andere instituten had gesloten op 
het gebied van open access, waarbij 
artikelen voor iedereen toegankelijk 
zijn en niet slechts voor abonnees. 
Er werd een pilot ontworpen waarbij 
artikelen automatisch in een opslag 
bij MIT terecht zouden komen en de 
betaling van de kosten voor publicatie 
geregeld was. Twee vormen van toe-
gang die Elsevier aanbiedt zouden ook 
bij het MIT gaan gelden, green en gold 
open acces. In het eerste geval bestaat 
het abonneemodel ook nog, en hoeft 
de auteur niet te betalen voor publi-
catie. De tweede vorm geldt voor vol-
ledig open access-tijdschriften waarbij 

de auteur of diens instituut wel moet 
betalen voor publicatie.

Eind 2019 leek een akkoord dichtbij, 
maar kwam het MIT met extra eisen 
aan de green access, in het bijzonder 
een nul-embargoperiode zodat artike-
len meteen voor iedereen beschikbaar 
zouden komen. Om tot een resultaat 
te komen, is de deadline van het be-
staande contract met MIT nog met een 
half jaar verlengd om verder te kunnen 
onderhandelen, maar uiteindelijk wees 
het MIT een laatste voorstel af omdat 
het niet aan hun raamwerk voldeed.

Elsevier heeft de afgelopen jaren we-
reldwijd talloze pilot-overeenkomsten 
gesloten die de ambities van instel-
lingen en universitaire consortia op 
het gebied van open science en open 
access ondersteunen. Elk van deze 
overeenkomsten is afgestemd op de 
specifieke behoeften van die partners, 
bijvoorbeeld op gebied van publicatie-
diensten maar ook reproduceerbaar-

heid, transparantie en samenwerking 
bij onderzoek. Maar akkoorden sluiten 
blijft moeilijk. Vorig jaar mislukte dat 
bij de University of California maar 
met de Nederlandse Universiteiten 
kwam het wel tot een overeenkomst.

miljoen pond. Het was altijd al het 
kleinste onderdeel van Relx, maar nu 
levert het nog slechts 5 procent van 
de totale omzet, waar dat voorheen 
15 procent was.

De omzet van de drie andere divisies 
groeide met 2 procent iets minder 
dan voorheen, en de winst steeg 
met 4 procent. Vorig jaar heeft Relx 
11 acquisities gedaan ter waarde van 
878 miljoen pond. Onze vroegere 
werkgever heeft nog steeds vertrou-
wen in de toekomst, en verhoogt 
daarom het dividend met 3 procent. 
De inkoop van eigen aandelen werd 
in april 2020 stopgezet en zal dit jaar 
niet worden hervat. In maart zal de 
voorzitter van de raad van bestuur, 
Sir Anthony Habgood, worden opge-
volgd door Paul Walker.
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Historische 
bedrijfsinformatie 
toegevoegd aan 
website
Afgelopen december heeft web-
master Paul Klein enkele interne 
Elsevier-publicaties toegevoegd aan 
de VGEO-website. Het gaat ten eer-
ste om enkele jaargangen van het 
Elsevier Bulletin uit de jaren zeventig. 
Achterin worden nieuwe en vertrok-
ken personeelsleden opgenoemd, en 
jubilarissen. Een andere uitgave is 

Kleine verzekeraar 
Conservatrix failliet 
gegaan
Na jarenlange problemen is de relatief 
kleine levensverzekeringsmaatschap-
pij Conservatrix afgelopen december 
failliet verklaard. Hierdoor zullen on-
geveer 80 duizend polishouders op 
hun rechten worden gekort. Hiermee 
is sprake van het eerste faillissement 
van een verzekeraar sinds 1993, toen 
Vie d’Or onderuitging.

Conservatrix had al jaren te weinig 
vermogen om aan de verplichtin-
gen van zijn verzekerden te kunnen 
voldoen. Vanaf 2014 heeft de toe-
zichthouder, De Nederlandsche Bank 
(DNB), aanwijzingen gegeven om de 
situatie te verbeteren. In dat jaar is een 
zogenoemde stille curator benoemd 
en daarna zijn diverse bestuurders 
weggestuurd. In 2017 is het bedrijf 
verkocht aan een Amerikaanse inves-
teerder, Eli Global, voor een bedrag 
van 1 euro. Er waren toen geen an-
dere geïnteresseerden te vinden om 

Sterke stijging aantal diabetes-
patiënten verwacht
Uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds blijkt dat de komende twintig 
jaar een stijging van het aantal patiënten met diabetes van ongeveer 30 procent 
te verwachten is. Nu zijn er ongeveer 1 miljoen en in 2040 worden er 1,3 miljoen 
verwacht. Ieder jaar wordt bij 52 duizend mensen de diagnose diabetes type 2 
gesteld.

Sinds 2011 is de leeftijd waarop bij mensen diabetes type 2 wordt vastgesteld 
langzaam gedaald, van 62,9 naar 60,6 jaar. Type 2 wordt ook wel ‘leefstijl-diabe-
tes’ genoemd, omdat eetgewoonten en ongezond leven een grote rol spelen bij 
het krijgen ervan. Dit in tegenstelling tot type 1, waar erfelijkheid de belangrijk-
ste factor is. Daar hebben ongeveer 110 duizend mensen mee te maken.

De belangrijkste gevolgen van diabetes zijn hart- en vaatziekten. Dat treft 49 
procent van de mensen met type 2. Ook stofwisselingsproblemen en aandoenin-
gen aan de luchtwegen komen voor. Preventie van type 2-diabetes is vooral een 
kwestie van een gezonde levensstijl, met veel beweging en gezond eten. Als er 
niets verandert, zal het percentage mensen met overgewicht in 2040 gestegen 
zijn tot 62. En overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2.

Dit jaar stijgen bij de meeste pen-
sioenfondsen de premies met niet 
eerder geziene percentages. Daar-
naast wordt soms ook de opbouw 
verlaagd. Belangrijkste reden is de 
lage rente.

Bijna 9 op de 10 pensioenfondsen 
zien zich genoodzaakt dit jaar de 
premie voor het pensioen te verho-
gen. Stijgingen tot 10 procent of nog 
meer zijn daarbij geen uitzondering. 
Ook Pensioenfonds PGB heeft de 
premie verhoogd, van 19,5% naar 
22,65% van de pensioengrondslag. 
Dat valt nog mee vergeleken met 
sommige andere fondsen, waar 25 
tot 30 procent van het salaris aan 
pensioenpremie betaald moet wor-
den. Dan werk je niet meer een dag 
per week voor je pensioen zoals ge-
bruikelijk was, maar anderhalve dag. 

Boosdoener is vooral de lage rente 
en rendementen die lager worden 
ingeschat. Voorheen was het moge-
lijk om bij pensionering vijfmaal zo-
veel te hebben opgebouwd dan de 
inleg, door het effect van rente op 
rente. Als de rente richting nul daalt, 
daalt die factor vijf richting de één. 
Door het rendement op aandelen 
kan een dergelijk rampscenario nog 
voorkomen worden. Maar echt roos-
kleurig wordt de situatie niet.

Pensioenpremies stijgen dit jaar fors
Minister Koolmees had de pensioen-
fondsen vorig jaar opgeroepen om 
hun premies zo veel mogelijk onge-
wijzigd te laten. Daar is dus geen 
gehoor aan gegeven. De fondsen 
konden eigenlijk niet anders. Zonder 
premiestijging zou hun dekkings-
graad te zeer onder druk komen, met 
kans op pensioenkortingen.

Een andere uitweg is de opbouw 
te verlagen. Daar gaat meer dan 
de helft van de pensioenfondsen 
ook toe over - PGB overigens niet. 
Dat geval is te vergelijken met een 
producent die zowel de verpakking 
verkleint als de prijs verhoogt. In de 
schoonmaakbranche bijvoorbeeld 
daalt de opbouw met 30 procent ter-
wijl de premie stijgt.

In de meeste gevallen zijn de maat-
regelen nog niet eens afdoende. 
Maar nog sterkere premiestijgingen 
of opbouwverlagingen zijn niet meer 
te verantwoorden. Er moet ook reke-
ning gehouden met de koopkracht. 
Als er al een loonstijging kan worden 
afgesproken in de cao-onderhande-
lingen, dan wordt een groot deel 
daarvan weer opgesoupeerd door 
de premiestijgingen. Dat treft niet 
alleen werknemers, want werkge-
vers betalen meestal twee derde van 
premie en zien dus de loonsom flink 
stijgen.

Conservatrix over te nemen, wegens 
het negatieve eigen vermogen. Ook 
de verkoop heeft niet geresulteerd in 
een verbeterde financiële situatie. Een 
belangrijke graadmeter voor verzeke-
ringsmaatschappijen, de solvabiliteit, 
bedroeg zelfs minus 185% terwijl 
100% is vereist en minder dan 150% 
al zorgen baart.

Curatoren zullen nu bekijken wat de 
mogelijkheden zijn. Een andere ver-
zekeraar zou de polissen kunnen over-
nemen, maar dan wel tegen een flinke 
korting. De meeste polishouders heb-
ben een kapitaalverzekering voor hun 
pensioen, maar er zijn ook mensen 
met een begrafenisverzekering. Of zij 
nog meer dan hun inleg zullen terug-
zien is sterk de vraag.

Het programma Radar heeft er in 
februari over bericht, en daarbij 
met de vinger gewezen naar DNB. 
Maar het zijn toch echt de vroege-
re eigenaren die te veel beloften 
en zelfs garanties aan polishou-
ders hebben gedaan, in het bijzon-
der toen de rente begon te dalen. 

ASPECTS, een Engelstalige nieuws-
brief voor alle maatschappijen van 
de Associated Scientific Publishers 
Group uit de jaren 1973-1978. In 
nummer 11 (zomer 1975) is bijvoor-
beeld een verslag te vinden van het 
afscheid van Bart van Tongeren als 
directeur van de North-Holland Publi-
shing Company, waarbij onder ande-
ren Otto Frank, Pierre Vinken en Wim 
Wimmers aanwezig waren. Aan de 
derde publicatie is een aparte pagina 
gewijd, namelijk ESP World, later El-
sevier Science World genaamd, uit de 
jaren 1986-1999. Allerlei mensen en 
allerlei afdelingen wereldwijd komen 
aan bod. Op pagina 21 van volume 9 
nummer 2 (juni 1994) staat bijvoor-
beeld een verslag van het afscheid 
van Tom ten Hoope. Tenslotte is El-
sevier Science Today op de site te 
vinden, althans de exemplaren uit 
de jaren 2002-2012, toen ze door 
Hildegund Spaargaren in de vorm van 
highlights werden rondgestuurd aan 
VGEO-leden.Bart van Tongeren
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Op bezoek bij...
 Peter Scheijde

In deze aflevering sprak de redactie met Peter Scheijde

WANNEER EN BIJ WELKE AFDE-
LING KWAM JE BIJ ELSEVIER?
Ik ben begonnen in december 1970 
op de productieafdeling van EWU, El-
seviers Wetenschappelijke Uitgeverij. 
Dat was in het lage gebouw aan de 
Jan van Galenstraat. Ik werkte des-
tijds bij het Kasteel van Aemstel op 
de Nieuwezijds in Amsterdam, waar 
dagblad De Tijd werd gedrukt. Maar 
dat werk zou per 1 januari 1971 op-
houden en ik kreeg van een vertegen-
woordiger die op bezoek kwam de tip 
om daar te solliciteren. De productie 
van EWU werd toen geleid door Ton 
Boogers, met hem heb ik veel te ma-
ken gehad. Hij was niet een van de 
gemakkelijksten, maar we konden 
het toch goed met elkaar vinden. Een 
voorbeeld van zijn nauwgezetheid 
waren de dagelijkse begin- en eindtij-
den. Stipt om half negen moest je aan-
wezig zijn tot vijf uur. Ik kwam met de 
trein uit Krommenie en daarna tram 
13 naar de Jan van Galenstraat en het 
kwam qua verbinding het best uit dat 
ik om 5 over half negen zou arriveren. 
Toen ik daar toestemming voor vroeg 
met vertrek om vijf over vijf, mocht 
dat niet van Boogers. Daar kwam 
toen een groepje tegen in opstand, 
dat vroeg om wat soepeler regels. 
Uiteindelijk na veel gedoe kregen we 
toestemming, maar het had wel veel 
voeten in de aarde. Later kregen we 
prikklokken en variabele werktijden 
en was er geen probleem meer.

WAS BOOGERS OOK EEN SOORT 
LEERMEESTER VOOR JE?
Nou, dat was in feite Henk Ostendorf, 
zijn sous-chef. Hij heeft mij begeleid 
op de afdeling. Ik begon met de ad-
ministratie van de papierinkoop. Er 
waren toen twee typistes die ik aan-
stuurde, dat was eigenlijk het eerste 
beginnetje van Elsprint, de interne 
zetterij van EWU. Dat groeide toen 
stormachtig door de toename van het 
aantal tijdschriften. Op een gegeven 
ogenblik werkten er 47 dames. De 
meesten werkten thuis op de IBM-
composer of deden de montage naar 
camera-ready copy. Dat was ideaal 
thuiswerk, vandaar dat het bijna al-
lemaal vrouwen waren. Veel later, 
in 1995, ging het werk van Elsprint 
samen met Northprint, dat was de 
interne zetterij van de Noordhol-
landsche. Die twee waren eigenlijk in 

competitie maar uiteindelijk gingen 
ze samen. Toen ging ik naar Meppel. 
Daar heb ik nooit gewoond, want de 
kinderen wilden niet, en ik eigenlijk 
ook niet. Dus ik reed vier dagen in 
de week 130 kilometer heen en weer 
terug. Eén dag had ik nog een klus in 
Purmerend. Dat duurde tweeëneen-
half jaar tot 1997. Daarna kreeg ik 
de mogelijkheid terug te keren naar 
Amsterdam en ben ik bij Ruud Broens 
begonnen op de Facilitaire afdeling.

HAD JE BIJ ELSEVIER OOK NEVEN-
ACTIVITEITEN, BIJVOORBEELD OP 
SPORTGEBIED?
Niet met sport, maar ik heb wel een 
aantal jaar in de ondernemingsraad 
gezeten. We hadden dan vergaderin-
gen bovenin het hoge gebouw met 
bijvoorbeeld Pieter Bolman en Her-
man Frank erbij. Ik was ook heel lang 
lid van de vakbond. Ik ben begonnen 
met werken op mijn 15de na een op-
leiding als graficus en was meteen lid 
geworden van de Grafische Bond.

Op sportgebied deed en doe ik wel 
veel, namelijk bij de atletiekver-
eniging. Daar ben ik looptrainer en 
jeugdtrainer en gaf ook les in Nordic 
walking toen dat opkwam. Ik heb 
ook in het bestuur van de vereniging 
gezeten en zit nu in het bestuur van 
een stichting voor onderhoud van ons 
sportpark. Zelf loop ik ook veel hard, 
drie of vier keer in de week 15 kilo-
meter. Het is goed om in beweging 
te blijven en ik geniet van de stilte. 
Ik hou me ook bezig met het pro-
gramma Start to Run en de Dam-tot-
dam-loop.

HOE GA JE OM MET DE CORONA-
TIJD, HEEFT DAT GROTE IMPACT?
Ja, vooral omdat ik geen les meer 
kan geven. Dat deed ik drie keer in 
de week maar dat gaat allemaal niet 
meer. Ik heb wel een app-groep en 
we lopen met elkaar, maar met zijn 
tweeën want in groepen mag niet. 
Het is jammer omdat je je loopvrien-
den veel minder ziet. Maar we komen 
er wel doorheen. Mijn kinderen heb-
ben ook niet zo’n last ervan. Mijn 
dochter zit in het onderwijs en mijn 
zoon kan thuiswerken, maar de klein-
kinderen zijn tieners dus al redelijk 
zelfstandig.

HEB JE NOG WEL CONTACT MET 
JE VROEGERE COLLEGA’S?
Nee, behalve bij de dagjes uit van de 
VGEO en de ledenvergadering. En af 
en toe spreek ik nog wel enkele van 
de dames die voor me gewerkt heb-
ben, maar niet regelmatig. Ik vind het 
opvallend dat ik bij de VGEO-bijeen-
komsten weinig mensen van mijn af-
deling tegenkom. Zoals Nol Brouwer, 
Rob Gooijers of Henny Glastra.

HEB JE SOMS NOG EEN AARDIGE 
ANEKDOTE UIT DIE TIJD?
Nou op die productieafdeling liepen 
wel markante types rond maar ik kan 
zo niet iets speciaals noemen. Er hing 
een vrolijke sfeer met vaak geintjes. 
Een voorbeeld is om een nieuweling 
erop uit te sturen om een ons litho-
puntjes te halen. Ik denk ook met 
plezier terug aan de eindejaarsfees-
ten in Krasnapolsky. Ik herinner me 
dat Godfried Bomans daar een keer 
optrad.

WANNEER BEN JE MET PENSIOEN 
GEGAAN?
Dat was officieel in april 2003, maar 
ik kon met vakantiedagen al stoppen 
in december 2002. Toen kon ik op 
mijn 58ste gebruik maken van de VUT 
omdat ik 43 jaar gewerkt had. Mijn 
grafische jaren telden mee. Vooraf 
zat ik te dubben of ik het zou doen, 
maar achteraf was het een goede 
beslissing. Ik moest in het begin wel 
even wennen zonder het vaste pa-
troon van naar je werk gaan, maar 
lang heeft dat niet geduurd. Ik hielp 
met klussen bij mijn kinderen toen die 
verhuisden en ik ging meer doen bij 
de atletiekvereniging. Ik ben ook veel 
gaan reizen.

Ook al staat het pensioen al tien jaar 
stil, ik ben er toch tevreden mee. De 
AOW stijgt wel een beetje dus ik red 
me wel.

IS ER IETS UIT JE WERKZAME PE-
RIODE WAAR JE TROTS OP BENT?
Nou niet iets speciaals. Meer dat ik 
al die jaren met veel plezier heb ge-
werkt. Maar ik ben wel trots op het 
feit dat we destijds met Elset een 
ontzettend hoge productie konden 
maken. Met al die thuiswerksters wa-
ren er af en toe wel problemen maar 
daar was altijd wel een mouw aan te 
passen. Bijna elk jaar kreeg ik een bo-
nus dus ik heb denk ik mijn werk wel 
goed gedaan. 

WE HEBBEN NOG EEN ANDER 
LID DAT SCHEIJDE HEET, IS DAT 
FAMILIE?
Ja, Mies is mijn schoonzus. Zij vroeg 
ooit aan mij, kun je me niet aan werk 
helpen, en zo is zij ook bij Elset be-
gonnen - eerst thuis en later op de 
zaak. Op die manier heb ik wel meer 
dames binnengehaald, uit mijn om-
geving hier, buren en kennissen en 
zelfs mijn eigen vrouw.

WAAR BEN JE GEBOREN EN 
GETOGEN?
Ik ben Amsterdammer. Oorspronke-
lijk uit de staatsliedenbuurt en later 
op diverse plekken in de stad ge-
woond, Noord en Oost. Na de mulo 
ben ik naar de grafische vakschool 
gegaan. Later heb ik ook nog een 
vervolgcursus gedaan voor assistent-
calculator. Op een gegeven moment 
wou ik een huis kopen, toen kwam ik 
in Krommenie terecht. In Amsterdam 
was niets te krijgen, dat was toen 
al moeilijk, eind jaren zestig. Mijn 
ouders raadden af een hypotheek te 
nemen, je moest je niet in de schul-
den steken. Ik hikte ook aan tegen de 
maandelijkse lasten van 275 gulden, 
ik verdiende toen iets van 1000 gul-
den, maar het bleek een goede beslis-
sing. Later heb ik nog twee keer een 
groter huis gekocht in de Zaanstreek.

“Peter op vakantie in 
Maleisië”



 ELSEVIER SENIOREN NIEUWSBRIEF  5

Wat vindt u daar nou van? 
Coronavaccinatie

De heer R.A. Warnderink Vinke, Loosdrecht
Dat vind ik zeer nuttig. Mijn vrouw en ik krijgen bin-
nenkort de eerste en volgende maand de tweede prik, 
met het Pfizer-vaccin. Daar zijn we blij mee, we behoren 
niet tot de kleine groep die denkt dat corona niet meer 
is dan een normaal griepje. Onze hulp bijvoorbeeld, zij 
is tegen de vijftig jaar, wil zich niet laten inenten, ze ge-
looft er niet in. Dat heeft misschien ook met de leeftijd 
te maken, maar ik begrijp het niet.

De heer G.J. van den Berg, Linschoten
Ik ben een oppassende burger, dus zodra wij een uit-
nodiging krijgen om ons te laten prikken, dan laten wij 
dat doen, net als met de griepprik. Ik houd wel reke-
ning met de zakelijke belangen van de grote genees-
middelenfabrikanten, maar ik ga er niet van uit dat we 
belazerd worden om het zo maar te zeggen. Onze erva-
ringen met de Nederlandse gezondheidszorg zijn ook 
uitstekend. Het is alleen een beetje vreemd dat we nu 
zo traag op gang komen met vaccineren. Maar ik wacht 
gewoon op de oproep en ben zeker niet van plan om 
me zoals ik net hoorde voor veel geld in Abu Dhabi te 
laten inenten. Intussen houd ik me aan de maatregelen 
en ik kom normaal al sinds mijn pensionering niet zo-
veel buiten de deur, dat beperkt de contacten.

De heer J.C. Flier, Naarden
Ik heb de eerste prik gehad en de volgende neem ik ook. 
Daar had ik me voor aangemeld bij de GGD en ik mocht 
langskomen. Maar ik vind het een beetje een hype, en 
ben geneigd te denken dat corona meer iets is als een 
apart soort griep. Voor de gewone griep laat ik me 
niet inenten. Ik leef zo gezond mogelijk en ga niet naar 
openbare bijeenkomsten. Mijn vrouw doet de wekelijkse 
boodschappen en ik andere noodzakelijke boodschap-
pen, en dan heb ik een mondkapje voor. De kans op be-
smetting is dus klein. De meeste mensen die aan corona 
overlijden hebben onderliggende kwalen aan hart of 
longen bijvoorbeeld en een slechte gezondheid, en dat 
speelt bij mij niet. Ik ga bijvoorbeeld drie keer per week 
een uur fietsen. Bewegen, dat is essentieel.

Mevrouw E. Lijnes - Bremer, Alkmaar
Ik vind het erg traag en nogal warrig gaan. Ze hebben 
moeite met de ongewone situatie. Ook de gecoördi-

neerde aanpak vanuit de Europese Unie zorgt ervoor 
dat het allemaal heel traag gaat. Niemand weet waar 
hij aan toe is, ik ook niet, en we wachten maar op een 
prik. Ik ben eind zeventig en heb nog geen oproep ge-
kregen. Ik heb de GGD gebeld maar die proberen je al-
leen gerust te stellen en vragen je om op de oproep te 
wachten, “dat komt echt wel goed”. Ik vind het jammer 
dat het Janssen-vaccin hier nog niet gegeven wordt, 
want dat kan via de huisarts en dan gaat het veel snel-
ler. Zelf wil ik graag een vaccin, want ik ben nog fit 
en heel vitaal, ik sport en beweeg veel en wil er graag 
nog wat jaartjes bij. Maar ik ken acupuncturisten die 
het niet vertrouwen, zij willen afwachten of er op lange 
termijn bijwerkingen zijn.

De heer M. de Hooge, Hoorn
Dat is wel goed volgens mij. Ik heb een paar weken 
geleden de eerste prik gehad en later deze maand 
volgt de tweede. Dat was bij de GGD in een sporthal 
in Purmerend. Dus ik moest wel een eind reizen, maar 
mijn zoon heeft me erheen gebracht. Ik ben blij dat ik 
gevaccineerd word, want ik word deze maand 87 jaar. 
Met mijn leeftijd kom je gelukkig als een van de eersten 
aan de beurt.

De heer H. Cortie, Hoogerheide
Ik ben inmiddels de eerste keer gevaccineerd. Ik vond 
het een goede zaak om die prik te krijgen. Het is een 
prettig idee beschermd te zijn. Ik ben verder wel ge-
zond maar op mijn leeftijd is vaccineren aan te bevelen.

Mevrouw M.F. Bronkhorst, Amsterdam
Ik heb net gisteren mijn eerste prik gekregen, na een 
oproep. Toen er eerst sprake van was, dacht ik eerst 
kijken wat op de lange termijn de bijeffecten zijn. Maar 
na verloop van tijd dacht ik, die bijeffecten zijn nooit zo 
erg als wanneer je corona zou krijgen, dus ben ik ge-
woon bij de GGD langsgegaan. Ik voel me niet speciaal 
prettiger erdoor, maar weet dat het gewoon verstandig 
was. Voor de prik gedroeg ik me al voorzichtig en begaf 
me niet in mensenmassa’s, dus voor mijn gevoel van 
veiligheid maakt het niet echt verschil.

De interviews zijn gehouden op 2 en 3 maart 
door Jeroen Hogendorp

In 2020 ongekend 
veel gespaard
Huishoudens parkeerden in 2020 
bijna 42 miljard euro op hun (spaar)
rekeningen. Dat is twee keer zoveel 
als in 2019. De voornaamste redenen 
hiervoor zijn de contactbeperkende 
maatregelen en de toegenomen 
economische onzekerheid tijdens de 
coronacrisis. Voor hun spaargeld lij-
ken de huishoudens een voorkeur te 
hebben voor liquide spaarvormen, 
aangezien het overgrote deel van 
de besparingen terechtkwam op be-
taalrekeningen en vrij opneembare 
spaarrekeningen.

Nederlandse huishoudens hadden 
eind vorig jaar ruim 487 miljard euro 
op hun betaal- en spaarrekeningen 
bij Nederlandse banken staan. Dat is 
bijna 42 miljard euro meer dan een 
jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van 
De Nederlandsche Bank. Ongeveer 
de helft van het bedrag werd op vrij 
opneembare spaarrekeningen gezet, 
terwijl het saldo op hun betaalreke-
ningen steeg met 20 miljard euro. 
Vergeleken met voorgaande jaren is 
de toename van de spaar- en betaal-
tegoeden exceptioneel hoog. In 2019 
bedroeg deze nog 21 miljard euro, de 
jaren daarvoor namen de tegoeden 
nog minder hard toe.

De omstandigheden van 2020 waren 
bijzonder, met aan de ene kant de 
toegenomen economische onzeker-
heid en aan de andere kant het minder 
gemakkelijk kunnen consumeren, in 
het bijzonder bij vakanties. Dit wordt 
weerspiegeld in het verloop van de 
netto inleg op de spaarrekeningen 
gedurende het jaar. De traditionele 
toename in mei vanwege de uitbeta-
ling van het vakantiegeld was ditmaal 
extra sterk. Verder was de netto inleg 
in alle maanden – met uitzondering 
van december – positief. Dit is uitzon-
derlijk, want in normale tijden wordt 
tijdens vrijwel de hele tweede helft 
van het jaar geld opgenomen vanwe-
ge vakanties, de feestdagen en extra 
aflossingen op de hypotheek.

Al dat gespaarde geld zou wel eens 
een flinke impuls aan de economie 
kunnen geven, zodra de coronamaa-
tregelen kunnen worden versoepeld 
en de omstandigheden weer enigszins 
normaal worden. Afgelopen zomer 
was iets dergelijks al te zien, toen er 
tijdelijk meer kon zoals in de horeca.

Aantal overledenen 
vorig jaar 10 procent 
hoger dan verwacht
In 2020 zijn 10 procent meer mensen 
overleden dan werd verwacht, onge-
veer 15 duizend. Dat heeft het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
eind januari gemeld. Corona was de 
belangrijkste oorzaak, tijdens de eer-
ste golf in het voorjaar en de tweede 
in het najaar, maar ook de hittegolf 
droeg eraan bij. De laatste grote zoge-
heten ‘oversterfte’ was in 2015, toen 
5400 meer mensen overleden dan ver-

wacht door een zware griepgolf.

Vooral het zuidoosten van het land, 
Limburg en oostelijk Brabant, is rela-
tief zwaar getroffen. In Zeeland en de 
noordelijke regio’s was slechts beperkt 
sprake van oversterfte. Vooral mensen 
die langdurige zorg ontvingen kwa-
men meer dan verwacht te overlijden. 
Van hen was 80 procent minstens 80 
jaar oud. Van de overledenen zon-
der langdurige zorg was slechts 42 
procent 80-plus. Er was een duidelijk 
verschil tussen mannen en vrouwen. 
Normaal gesproken overlijden meer 
vrouwen dan mannen, omdat er meer 
oudere vrouwen zijn. Vorig jaar was 

het anders en overleden ongeveer 
evenveel mannen als vrouwen. De 
sterft onder mannen was ongeveer 
12 procent hoger dan verwacht, onder 
vrouwen 8 procent.

Door deze cijfers is de gemiddelde le-
vensverwachting bij de geboorte iets 
gedaald. Voor mannen naar 79,7 jaar 
(9 maanden minder) en voor vrouwen 
naar 83,1 jaar (6 maanden minder). 
Normaal stijgt de levensverwachting 
elk jaar licht. Het CBS verwacht dat de 
levensverwachting vrij snel weer zal 
stijgen naar het oude niveau, net zoals 
gebeurde na de Spaanse griep in 1918 
en na de Tweede Wereldoorlog.
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Willeke Casteren van Cattenburch 
heeft herinneringen aan haar 
eerste jaren in dienst van Elsevier 
op schrift gesteld. Dit is de eerste 
aflevering.

Elsevier: Spuistraat en Het Singel
Een terugblik

Na een jaar als au pair in Londen 
en met het Cambridge Proficiency 
diploma op zak, zocht ik bij thuis-
komst in Haarlem een baan waar ik 
mijn kennis van het Engels in praktijk 
kon brengen. Zo kwam ik terecht bij 
Elseviers’ Wetenschappelijke Uitge-
verij, later omgedoopt tot Elsevier 
Publishing Company (EPC), waar 
de verkoopleider, Ton Boogers, een 
correspondente Engels zocht. Op 1 
mei 1958 trad ik in dienst en bracht 
zo het aantal secretaresses op 3 en 
het totale aantal werknemers op 25, 
werkstudent Dirk Klinkenberg niet 
meegerekend.

De EPC was gehuisvest op de boven-
ste etage van het imposante Elsevier-
pand aan de Spuistraat 110 – 116, 
Amsterdam-C, waar de naam ELSE-
VIER in gouden letters, gecentreerd, 
prijkte onder de mooi afgewerkte 
dakrand. Wij waren eigenlijk het ‘on-
dergeschoven kind ‘ van de eerbied-
waardige en deftige moedermaat-
schappij, de NV Uitgeversmaatschap-
pij Elsevier (UME), waar drs. R.E.M. 
van den Brink de scepter zwaaide. 
Ons fonds bestond uit een Engelsta-
lig belangrijk boekenfonds en slechts 
zes wetenschappelijke Engelstalige 
tijdschriften. Er werd door iedereen 
keihard gewerkt met maar een doel 
voor ogen: de EPC groot maken om 
ons bestaansrecht te rechtvaardigen. 
Regelmatig overwerken was eerder 
regel dan uitzondering. Per slot van 
rekening waren we nog niet uit de 
rode cijfers dus er moest zuinig met 
van alles worden omgesprongen. Ik 
heb meegemaakt dat ‘s avonds om 7 
uur onze directeur, de heer Piet Berg-

mans (PB), samen met de heer Bre-
dius, rechterhand van oppergod Van 
den Brink, de ronde deed en alle prul-
lenmanden controleerde om te zien of 
er niet te veel kostbaar briefpapier (in 
twee kleuren en hoogdruk) werd ver-
spild. We zaten veelal aan oude, hou-
ten bureaus, waar je zo fijn je nylons 
aan kon ophalen, allemaal afdanker-
tjes van de UME, maar de werksfeer 
was fantastisch èn we hadden goede 
elektrische schrijfmachines!

Ik deelde een kamer met Ineke Wa-
genaar, secretaresse van acquisiteurs 
dr. Wim Gaade en Ben Winters. Zij 
was dolblij dat ik de gelederen kwam 
versterken en een beetje leven in de 
brouwerij kwam brengen. Het was 
een nogal plechtige toestand bij El-
sevier en tutoyeren was er niet bij. 
Naast onze kamer lag die van Paula 
Krijgsman, secretaresse van PB, ge-
legen tegenover zijn grote kamer aan 
de Spuistraatkant. De eveneens grote 
kamer van Ton Boogers, waar hij al-
leen resideerde (maar niet voor lang), 
lag aan de kant van Het Singel, naast 
de afdeling verkoop en te bereiken 
via een lange wandelgang, klooster-
gang zeiden wij altijd. 

De koffie werd ‘s morgens rond 10 
uur per kamer geserveerd in kopjes 
met schoteltjes, voor de middagthee 
moesten we zelf zorgen. Daartoe 
haalden we bij iedereen een dub-
beltje op waarvan we thee en suiker 
kochten. Bij het slinken van de voor-
raad gingen we weer met de pet 
rond. Van het hoofd van de keuken, 
mevrouw Cats, kregen we een grote 
theeketel met kokend water naar bo-
ven en een blad met kopjes en de drie 
secretaresses brachten bij toerbeurt 

de thee rond. ‘s Zomers werkten we 
van 8.30 – 17.30 uur en ‘s winters be-
gonnen we een kwartier later. Ook op 
de zaterdagochtend werd er gewerkt, 
maar dan tot 12.00 uur.
 
Aan PB hadden we een fantastische 
directeur, echt nog van de oude stem-
pel. Voor je verjaardag mocht je een 
boek uit het fonds van de UME kie-
zen, tot een bepaald bedrag natuur-
lijk, en PB kwam je dan persoonlijk 
feliciteren en je het boek overhandi-
gen!

In 1958 maakte de EPC een explosie 
aan activiteiten mee: nieuw perso-
neel zoals bureauredacteur Gerard 
Corbet, drs. Jan Meijer, acquisitie 
(weer terug van weggeweest), Louk 
Bergmans (LB), kersvers uit America, 
ging de afdeling verkoop versterken 
en kwam dus bij Ton Boogers op de 
kamer, en dr. Jacques Remarque, ac-
quisitie (BBA). Het later zo beroemde 
Journal of Chromatography werd die 
zomer geboren... en dan de buiten-
landse reizen van PB! Dat was me 
wat, helemaal naar Noord- en Zuid-
Amerika! Eenmaal terug uit Amerika 
werd het liedje “Oom Piet is weer 
terug uit Amerika” regelmatig door 
onze tekenaars Peter Limpens en van 
der Nesse gefloten. Het leuke van 
PB was dat hij ons betrok bij het wel 
en wee van de EPC. Na terugkomst 
van zo’n reis, bijvoorbeeld Amerika, 
Japan of India, hield hij voor het per-
soneel een “praatje bij de haard” in 
de bibliotheek van de UME op de 1e 
etage en vertoonde dan tevens zijn 
dia’s. Ook werden we meerdere keren 
uitgenodigd in “Die Port van Kleve”, 
vlakbij aan de Nieuwezijds Voorburg-
wal, bijvoorbeeld voor de thee en dan 
vertelde PB over de diverse projecten 
die op stapel stonden. Ook de Kerst 
werd daar feestelijk gevierd: PB ging 
eerst met de staf dineren en een paar 
dagen later nam hij ook de dames van 
de bureauredactie en de secretares-
ses mee voor een etentje. Onnavolg-
baar hoe hij het klaarspeelde heel 
onderhoudend met ons te praten en 
dan ook nog smakelijk te eten.

wordt vervolgd...

Paula 
Krijgsman
in gesprek 

met
Ton Boogers

Regeling voor 
zware beroepen 
valt karig uit
Een onderdeel van het pensioenak-
koord is een regeling voor zware be-
roepen. Die houdt in dat een werkge-
ver geen zogeheten RVU-boete hoeft 
te betalen als hij een medewerker 
vervroegd laat stoppen met werken. 
Die boete voor vervroegd uittreden 
bestaat sinds 2005 en bedraagt maar 
liefst 52% van de ontslagvergoe-
ding. De nieuwe regeling is dit jaar 
ingegaan en geldt al voor bedrijven 
en bedrijfstakken die dat in hun cao 
hebben afgesproken. Een voorbeeld 
is de afbouw-branche waar onder 
anderen stukadoors werken. Wie tot 
drie jaar voor zijn pensioen zit, kan 
eerder stoppen tegen een uitkering 
op het niveau van de AOW. Dat is dus 
geen vetpot. Het lijkt op de vroegere 
VUT maar de uitkering is beduidend 
lager. De looptijd van de regeling is 
op vijf jaar gezet.

Voor de vakbonden is de regeling 
voor zware beroepen een gekoesterd 
onderdeel van het pensioenakkoord. 
Politieagenten en havenwerkers 
hebben vorig jaar vooral daarom ge-
staakt.  Werkgevers met veel in aan-
merking komende werknemers, zoals 
de bouw en de havens, zijn er ook 
voor in. Zij moeten in ruil voor een 
subsidie van 25 procent wel een dege-
lijk plan voor duurzame inzetbaarheid 
kunnen tonen. De meeste werkgevers 
wachten nog af tot de wetgeving de-
finitief is. Voor invoering van de rege-
ling is het voldoende als werkgever 
en werknemers het erover eens zijn. 
Er wordt dus niet van overheidswege 
vastgesteld wat een zwaar beroep is. 
Over de criteria voor zo’n vaststelling 
is nooit overeenstemming bereikt, 
wegens de vele haken en ogen.
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Overstap 
Jan de Waal

Overleg met de financieel 
directeur Leo Mulder. 
Rechts de secretaresse 

Riek Soentpiet.

Organische groei, dat was het. Elsevier maakte 
in de jaren zeventig een organische groei 
door – het bedrijf groeide als een inktvlek. 
Een groei, niet alleen in organisatorische 
grootte maar ook in financiële omvang. 
De kleine uitgeverij met boeken van Jan 
de Hartog en Godfried Bomans, kreeg een 
wetenschappelijke hoek waarin enkele 
wetenschappers, die toch wel een beetje met 
een schuin oog werden bekeken, bezig waren 
met boeken en tijdschriften over wetenschap. 
En dat groeide en deed het vreselijk goed.

Er ontstonden dan ook twee 
werkmaatschappijen en een groep Centrale 
Diensten. Mijn rol speelde zich af in de 
Centrale Diensten, waar automatisering 
plaatsvond; uiteraard waren er op dat gebied 
contacten met de werkmaatschappijen en bij 
het ontwerp van programma’s of systemen 
kwam je daar regelmatig over de vloer. 
Fusies vonden plaats – in de hoek van de 
Nederlandstalige boeken (Roelofs van Goor, 
Agon) maar ook in de Wetenschappelijke 
hoek, zoals Applied Science Publishers, North-
Holland Publishing Company en Excerpta 
Medica. Centrale Diensten werd een holding 
met werkmaatschappijen ondergebracht 
in divisies. Elk van de beide divisies had 
dan weer de leiding over een of meer 
werkmaatschappijen. Organische groei dat was 
het.

Goudmijntje meneer, zo’n wetenschappelijke 
uitgeverij. Ik herinner me verschillende keren 
dat Leo Mulder, de financieel directeur van de 
groep Wetenschap, liep te klagen omdat hij de 
grootste moeite had te verklaren waarom de 
winst weer zoveel schandelijk hoger was dan 
oorspronkelijk begroot.

In dat hele kader speelde ik mijn rol. Eerst 
als programmeur, later als systeemanalist en 
systeemontwerper en leidinggevend aan de 
afdeling Systeemontwikkeling. De organisatie 
groeit en de afstand tussen gebruiker (de 
divisies) en de holding wordt groter en groter. 
Er ontstaat bureaucratie en hier en daar wat 
onbegrip. Daar komt dan nog bij dat in die 
jaren de computerontwikkeling zodanig is 
dat er naast de grote mainframe computers, 
minicomputers beschikbaar komen – veel 
goedkoper dan die logge en veel vragende 
mainframes.

Dit leidde tot gedachten bij de divisies 
om tot aanschaf van één of meer van die 
minicomputers over te gaan. In dit klimaat 
wordt besloten dat beide divisies een eigen 
automatiseerder gingen aantrekken, een 
‘liaison officer’ tussen de divisie en de holding. 
Omdat ik aanvoelde in welke richting dit alles 
zich zou gaan ontwikkelen, had ik er wel oren 
naar om zo’n functie te gaan vervullen. Mijn 
overwegingen waren de volgende:
• Elsevier groeit en die groei   
    zal plaatsvinden op divisie- en 
    werkmaatschappijniveau.
• De computerisering zal zich verder
    ontwikkelen tot goedkopere computers
    die aangeschaft zullen worden door de
    divisies en werkmaatschappijen.
• De divisie wetenschap groeit sneller dan
    de Nederlandstalige divisie.

Dus ging ik eens praten met Josephine 
Monker, personeelschef, waarmee ik goed kon 
opschieten. Zij adviseerde me om gewoon te 
solliciteren “dan zou het wel goed komen”. En 
het kwam ook goed; ik werd officieel ‘liaison 
officer’ bij de Divisie Wetenschap van Elsevier 
– medio 1975 was het.

Werd ik bij de Wetenschappelijke Divisie met 
open armen ontvangen, bij de holding was dit 
anders. Collega’s in de automatiseringshoek 
daar keken met argusogen naar mijn overstap. 
Een houding die, zo bekijk ik dat thans, alleen 
maar de afstand tussen de holding en de 
divisies aantoonde. Het heeft wel enige tijd 
geduurd voordat deze verhoudingen weer een 
beetje genormaliseerd waren.

Reacties: j.waal96@chello.nl
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IN MEMORIAM
De volgende leden zijn ons ontvallen:

Mevr. R.K.D. (Reina) Bolt, Amsterdam
Mevr. Th.M.A. Onnouw-den Dekker, 
Zwaag
Dhr. J. (Jaap) Kuipers, Doetinchem

WELKOM 
Als nieuwe leden en donateurs heten 
wij van harte welkom:

Dhr. A. (André) de Vries, Velserbroek 
(Elsevier)
Dhr. J.M. (Hans) Laeven, Harmelen 
(Elsevier)
Dhr. P.G. (Paul) Mostert, Leiden 
(Elsevier)
Dhr. J.L. (Louis) Pet, Leiden (Elsevier)

TOM TEN HOOPE

Ik kom zelf uit een kleine familie, mijn 
vader enig kind en ik de middelste 
van drie, waarbij mijn oudste broer 
al overleden is. Mijn schoonfamilie 
daarentegen is met zeven een af-
spiegeling van een rooms gezin uit 
die tijd. Maar zij hebben zoals in de 
volksmond gezegd wordt hun kruisje 
wel gedragen, met een geestelijk 
gehandicapte zoon en de vijfde, die 
ze op 23-jarige leeftijd verloren bij 
een auto-ongeluk. Zo heb ik van 
nabij kunnen ervaren hoe zo’n gezin 
daarmee omgaat. De gehandicapte 
heeft momenteel ondanks zijn broze 
gezondheid al de gezegende leeftijd 
van 84 bereikt en wordt door allen 
met liefde omgeven, waarbij ook het 
gemis van de andere broer ook tot op 
heden wordt gevoeld. Deze familie 
communiceert met elkaar in de app-
groep “de oude hap”!

We zien dat we ons allemaal naar de 
nieuwe tijd hebben aangepast. Om 
het simpel aan te geven, we hebben 
ons, in tegenstelling tot vroeger, al-
leen vervangen, waarbij mijn oudste 
zwager met vier wat uit de toon valt. 
Terwijl we nu ook bij ons nageslacht 
zien, dat deze vervangingstrend zich 
voortzet.

Maar ook de omstandigheden zijn 
aanzienlijk veranderd. Recentelijk zag 
ik via Facebook een filmpje over voor-
werpen uit mijn jeugd en merkte met 
enige verbazing hoe groot de veran-
deringen zijn die zich in slechts één 
mensenleven voordoen. Bijvoorbeeld 
het petroleumstel waarop mijn moe-
der het vlees liet sudderen, is nu ver-
vangen door de slowcooker. Ik zag de 
telefoon met draaischijf van bakeliet, 
terwijl we tegenwoordig geen mo-
ment meer buiten onze smartphone 
kunnen. Een klas met tweepersoons-
banken met een inktpot in het mid-
den en de kroontjespen waarmee ik 
leerde schrijven, eerst even aan lik-
ken voor je kon schrijven. Terwijl je 
tegenwoordig wordt doodgegooid 
met balpennen voorzien van een re-
clame. Maar ook de groenteboer die 
langskwam met z’n paard en wagen 
en de bakker met z’n handkar. De 

kruidenier die z’n grutterijen nog in 
een papieren zak meegaf, wat voor 
problemen zorgde als je met regen te-
rug naar huis fietste. Ook herinner ik 
me de kachel in de achterkamer, ter-
wijl die in de voorkamer alleen in de 
weekenden brandde. De kolenboer 
die de kolen kwam storten in een 
hok, waaruit ik als kind de kit moest 
vullen. Men kan zich dit niet meer 
voorstellen door onze centrale ver-
warming. Dus ook geen weet heeft 
van de ijsbloemen die op de slaapka-
merramen stonden en waarin je met 
je adem een gaatje maakte. Maar bij 
het aantrekken van de naoorlogse 
economie werd men ook mobieler 
met de Solex en een toename van 
auto’s zoals de Ford Perfect, Simca 
Aronde, Kever of Renault 4. Maar ook 
de doorbraak in de verzuiling, want 
ik weet vanuit mijn dorp, dat iemand 
een huis weigerde omdat het in de 
roomse buurt stond. Ook de maat-
schappij veranderde snel, wie kent 
niet de tijd van de flower power, ban 
de bom, krakersrellen of de Provobe-
weging in Amsterdam.

Al die veranderingen willen nog niet 
zeggen dat dat verbeteringen waren, 
want menigeen denkt wel eens terug 
aan vroeger, toen het nog mogelijk 
was een nieuwbouwhuis te kopen 
voor een ton in guldens. Deze huizen 
zijn momenteel in prijs opgelopen 
naar 2 á 3 ton in euro’s. Toen verna-
men het nieuws nog uit de krant of 
via de radio en was er geen sprake 
van fake nieuws, waarmee de popu-
listische politici ons heden ten dage 
bestoken. Of hoe er groeperingen als 
paddenstoelen uit de grond rijzen, 
met agressieve afwijkende inzich-
ten. Zoals zij het ondanks Covid-19 
waardoor inmiddels duizenden zijn 
omgekomen, doen voorkomen alsof 
er geen pandemie bestaat maar een 
verzinsel is van wetenschappers en 
regering. Op zo’n moment denk ik 
wel eens met weemoed terug aan 
deze nostalgische tijden waarin alles 
toch echt wel vrediger was.

Tom ten Hoope

VERANDERENDE TIJDEN

Drie organisaties van ouderen, 
ANBO, KBO-PCOB en de Koepel Ge-
pensioneerden, hebben in februari 
een voorstel gedaan voor een on-
afhankelijke, breed samengestelde 
commissie die moet onderzoeken 
hoe de pensioenrechten evenwich-
tig over alle generaties kunnen 
worden omgezet naar het nieuwe 
pensioenstelsel.

Een gevolg van het vorig jaar geslo-
ten pensioenakkoord is dat bestaan-
de rechten volgens het huidige stelsel 
moeten worden omgezet naar rech-
ten volgens het nieuwe stelsel. Dat 
heet ook wel het ‘invaren’ van rech-
ten. Het gaat hierbij om een bedrag 
van 1650 miljard euro. Dit vermogen 
moet voor alle deelnemers (werkne-
mers, slapers en gepensioneerden) 
worden verdeeld.

De drie organisaties noemen een aan-
tal mogelijke onevenwichtigheden:

• Ook al zijn de pensioenpremies erg 
hoog, volgens de huidige regels zijn 
ze nog niet toereikend, waardoor de 
dekkingsgraad afkalft.

• Gepensioneerden krijgen 100 pro-
cent uitbetaald, terwijl er volgens de 
huidige rekenmethodes bij de grote 
fondsen iets meer dan 90 procent in 
kas zit.
• Gepensioneerden en oudere werk-
nemers hebben bij de grote fondsen 
een indexatie-achterstand van 20 
procent.
• In de voorgestelde overgangsre-
geling is indexatie uit zicht, wat nog 
eens een indexatie-verlies van 10 pro-
cent oplevert.
• Met het afschaffen van de door-
sneepremie kunnen werknemers van 
40 tot 55 jaar tot 8 procent pensioen-
opbouw verliezen.
De ouderenorganisaties denken dat 
een breed samengestelde commissie 
deze problematiek moet bestuderen. 
Zij vinden dat naast een goede finan-
ciële opzet ook sociale elementen een 
belangrijke rol spelen. Omdat ver-
trouwen in het pensioenstelsel voor 
alle generaties van groot belang is, 
stellen ze voor dat de commissie een 
brede samenstelling krijgt, met zo-
wel technische als maatschappelijke 
kennis. Een bindend advies van de 
commissie heeft de voorkeur, om het 
onderwerp te ontdoen van financieel-
politieke aspecten.

Voorstel drie ouderenorganisaties 
voor pensioenrechten in 
nieuw stelsel

Jaap Kuipers overleden

Op 27 februari is in Doetinchem Jaap 
Kuipers overleden. Hij was van 2011 
tot 2016 lid van het bestuur van onze 
vereniging. Ook was hij van 2012 
tot 2016 lid van het bestuur van ons 
voormalige pensioenfonds SPEO. Op-
geleid als registeraccountant kwam 
Jaap Kuipers na gewerkt te hebben 
in de textielindustrie terecht bij Uit-
geversmaatschappij Misset, waar 
hij eerst als controller en later als 

financieel directeur werkzaam was. 
Ook als voorzitter van het Misset-
pensioenfonds heeft hij zijn steentje 
bijgedragen om de belangen van ge-
pensioneerden te behartigen.


