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Kroniek 1 oktober 2018 – 31 januari 2019 

 

Onze vereniging 

Op donderdag 4 april a.s. houdt onze vereniging haar 
jaarvergadering. Aanvang 20:00 u. Naar de leden gaan 
tijdig de uitnodiging en de vergaderstukken. 
 
Onze vereniging en Brill 

Eind oktober stuurde ons bestuur aan de heer Coebergh, 
de nieuwe directeur van Brill, een brief waarin het liet 
weten, als bestuur van de gepensioneerdenvereniging 
van het bedrijf graag kennis met hem te maken. De heer 
Coebergh reageerde positief. Op 19 november had de 
kennismaking plaats. De heer Coebergh en het bestuur 
spraken in algemene termen over de gang van zaken in 
het bedrijf respectievelijk de Vereniging. De heer Coe-
bergh en het bestuur gaven beiden aan, de samenwer-
king en de goede onderlinge verhoudingen op prijs te 
stellen. 

De eerder voor 26 november geplande vergadering van 
het Pensioenoverlegorgaan is wegens afwezigheid van 
verscheidene leden verplaatst naar 20 februari. 
 
Onze vereniging en de NVOG 

Als bekend, is onze vereniging aangesloten bij het 
NVOG-platform Verzekerde Regelingen, waarin de 
NVOG-lidorgansaties zijn vertegenwoordigd waarvan 
de leden een uitkering genieten uit een pensioenregeling 
ondergebracht bij een verzekeraar. Het platform verga-
derde op 13 november. In ons vorige nummer gaven wij 
aan dat een verslag van de voorgaande vergadering, 

gehouden op 28 augustus, in dat nummer moest ontbre-
ken doordat wegens verhindering van al onze bestuurs-
leden onze vereniging op die vergadering niet verte-
genwoordigd was geweest en dat een verslag van die 
vergadering in het eerstvolgende nummer van ons blad 
zou verschijnen. Wij laten de verslagen van de twee 
vergaderingen hier volgen. 

Op de vergadering van 28 augustus was het voornaam-
ste bespreekpunt uitwisseling van bestuurlijke ervarin-
gen alsook ervaringen in de omgang met verzekeraar en 
oud-werkgever van de ter vergadering vertegenwoor-
digde verenigingen. 

Op de vergadering van 13 november kwam in verband 
met de binnenkort te verschijnen herziene versie van de 
Code Rechtstreeks Verzekerde Regelingen de mede-
zeggenschap ter sprake van de pensioengerechtigden 
met naast hun eventuele AOW-uitkering een pensioen-
verzekering ondergebracht niet bij een pensioenfonds 
maar bij een verzekeraar. Die medezeggenschap is in 
het algemeen gesproken onder de maat. Het gesprek 
ging met name over het zeer geringe aantal van die 
pensioengerechtigden dat georganiseerd is in een ge-
pensioneerdenvereniging die hun specifieke pensioen-
belangen behartigt. Gesproken werd over mogelijkhe-
den om die groep van pensioengerechtigden meer stem 
te geven. Voorts sprak de vergadering over de vorde-
rende plannen van onze koepelorganisatie en haar zus-
terorganisatie KNVG voor fusie. Tenslotte vertelden 
aanwezigen over jongste ontwikkelingen in en rond hun 
respectieve verenigingen. 
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De volgende vergadering van het platform is gepland 
voor 26 februari. 

Op 28 november had de gebruikelijke halfjaarlijkse 
Algemene Vergadering van onze koepelorganisatie 
plaats. Het bestuur informeerde de aanwezigen over de 
vorderingen van de fusie met de KNVG. De plannen 
ontwikkelen zich goed maar minder snel dan voorzien. 
Fusie op 1 januari 2019, als eerder bedoeld, lukt niet. 
Volgens plan zal een besluit over de fusie nu op de 

volgende Algemene Vergadering worden genomen. 
Aansluitend ging het bestuur uitvoerig in op het kort 
tevoren mislukte overleg tussen kabinet en sociale part-
ners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Bij de 
behandeling van de begroting 2019 bleek de financiële 
positie van de koepelorganisatie gezond. Voor het ove-
rige ging de vergadering over routineaangelegenheden. 

De volgende halfjaarlijkse Algemene Vergadering is op 
22 mei a.s. 

 
Interview met oud-collega: Fred van der Linden 

 

door Francine Edridge 
 
Op een winderige, waterige en koude winterdag vertrok 
ik, gewapend met drie stukken gebak en een boeketje 
hyacinten, richting Fred van der Linden voor een inter-
view. Fred opende zelf de deur en begroette me. Hij zag 
er enigszins vermoeid uit, niet verrassend gezien zijn 
niet al te goede gezondheid. We spreken enige tijd over 
zijn situatie en steken dan van wal. 
 
Hoe ben je bij Brill terechtgekomen? 

 

Ik was zestien jaar en zat op de MULO in Rotterdam. 
Mijn vader moest voor zijn werk naar Leiden. Omdat ik 
geen zin had om de school in Leiden af te maken, heb 
ik gesolliciteerd bij Brill. De heer Boom, hoofd van de 
afdeling die verantwoordelijk was voor de verzending 
van de reclame, nam me aan. Van hem moest ik map-
pen met verloren stukken zoeken, wat natuurlijk een 
smoes was. Ik moest me gewoon inwerken. Later ben ik 
op de bestelafdeling terechtgekomen en werd ik ver-
antwoordelijk voor de tijdschriften: administratie van 
de abonnementen en verzending van de afleveringen. 

Destijds had ik weinig geld en ik wilde met een vriend 
liftend naar Frankrijk. Ik besloot om een vervroegd 
tantième aan te vragen bij de directeur, de heer Posthu-

mus. Nadat ik vier keer geklopt had omdat ik angst had 
hem dit te vragen, riep een harde stem dat ik binnen 
moest komen en eenmaal binnen zei hij: “Kerel, wat 
kom je doen?” Nadat ik hem de reden had verteld zei 
hij dat ik in het vervolg niet meer moest kloppen, gaf 
hij me het gevraagde geld en gebood hij me om bij te-
rugkomst exact te vertellen waar we geweest waren. We 
bezochten Parijs en de kust en bij thuiskomst durfde ik 
opnieuw niet bij de directeur aan te kloppen om over 
mijn Franse wederwaardigheden te vertellen. Toen hij 
me echter later tegenkwam kreeg ik een standje van 
hem. 

Een andere bijzondere herinnering heb ik aan de heer 
Pruijt. In zijn tijd werd op de bestelafdeling de compu-
ter ingevoerd. Dat verliep met veel vallen en opstaan. 
Bestellingen dreigden te laat de deur uit te gaan. Om de 
zaak draaiend te houden werkten we met het team tot 
laat in de avond. De heer Pruijt bood ons aan, eten te 
gaan halen, maar wij kookten liever zelf, op kantoor. 
Dat koken en samen eten was heel gezellig. 
 
Je hebt meerdere directeuren meegemaakt, kun je 
daar iet over zeggen? 

Inderdaad, ik heb vele directeuren meegemaakt. Met de 
meeste had ik een prettige samenwerking. De heer Kas-
teleijn vond ik een onprettige man. De directeuren aan 
wie ik speciaal goede herinneringen bewaar zijn de 
heren Wieder, Edridge en Backhuys. Toen de heer 
Edridge na een lang ziekbed stierf was ik oprecht ver-
drietig. Daarna kwam de heer Wieder tijdelijk terug om 
de zaak waar te nemen.  
 
Je zei dat je ook aan de tijd waarin de heer Back-
huys, die daarna het roer overnam, directeur was 
goede herinneringen hebt overgehouden. Noem eens 
zo’n herinnering.  

In die tijd mocht ik van hem naar Chicago, een congres 
bezoeken, samen met collega Sjaak van Kins van de 
reclameverzendafdeling. Tijdens ons verblijf daar liet 
hij ons weten dat we na afloop moesten doorreizen naar 
Texas, opnieuw naar een congres. Bij terugkomst in 
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Amsterdam wachtte hij ons op Schiphol op. Hij vertelde 
dat er geen treinen liepen naar Leiden. Hij was een wel-
kome gast bij ons thuis en wij bij hem en we hebben 
nog steeds contact. Afgelopen kerst hebben we nog 
kaarten uitgewisseld. Hij woont momenteel in Zeeland. 
 
Heb je je nooit afgevraagd waarom de heer Back-
huys het veld moest ruimen? 

Nee, ik heb daar nooit over nagedacht. Ik had het goed 
met hem. Ook Freds echtgenote, die aanwezig was bij 
het interview, zei zich ook nooit iets te hebben afge-
vraagd. Ze hadden het prima en, zoals gezegd, we 
kwamen bij elkaar over de vloer. 
 

Hoe lang heb je voor Brill gewerkt en had je het 
daar naar je zin? 

In totaal heb ik er 42 jaar gewerkt en ik had het prima 
naar mijn zin. Op mijn 58ste ben ik met vervroegd pen-
sioen gegaan, in 1995. 
 
Waar heb je je sinds je pensioen mee bezig gehou-
den? 

Ik hield van fietsen en heb dat veel gedaan en heb ook 
getafeltennist. Verder heb ik een tuin en ik vermaakte 
me wel. 
 
Ik merkte dat hij vermoeid was, hij haalde mijn jas en 
we namen afscheid. 

 
Ontwikkelingen rond pensioenen, koopkracht en zorg 

 
Aan de hand van de wekelijks verschijnende nieuws-
brieven van de NVOG hieronder korte samenvattingen 
van enige belangrijke zaken die sinds de verschijning 
van het vorige nummer van ons blad aan de orde zijn 
geweest. 
 
Pensioenen 

Begin oktober publiceerde het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) een rapport over gepensio-
neerden met geldproblemen. Op dit moment kan al een 
op de drie gepensioneerden moeilijk rondkomen. Voor-
al voormalig zelfstandigen, gepensioneerde huurders, 
mensen die ooit gescheiden zijn en gepensioneerden die 
zorg nodig hebben blijken kwetsbaar. Het Instituut 
voorziet dat die groep de komende jaren zal groeien, 
mede omdat het naar de mening van het Instituut on-
waarschijnlijk is dat de toekomstig gepensioneerden 
goed zullen weten om te gaan met de keuzevrijheid die 
het nieuwe pensioenstelsel waarover wordt gesproken 
bedoeld is hun te bieden. Het rapport pleit voor een 
verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook 
zelfstandigen. 

In eerdere nummers van ons blad repten wij al van 
overleg tussen werkgevers en vakbonden in de Sociaal 
Economische Raad (SER) over de vernieuwing van ons 
pensioenstelsel. De ouderenorganisaties, waaronder 
onze koepelorganisatie NVOG, hielden op 19 november 
een grote manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht waar 
zij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid een document aanboden met hun eisen aan het 
nieuwe pensioenstelsel.  

Eerder al, op 30 oktober, was bekend geworden dat de 
onderhandelingen binnen de SER, waarbij inmiddels 
vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid (SZW) waren aangeschoven, 
muurvast zaten. Op 20 november werd bekend dat het 
overleg, waar toen ook premier Rutte en minister 
Koolmees van SZW waren aangeschoven, mislukt was. 

Inmiddels blijft de kans groot dat de pensioenfondsen 
de pensioenen niet zullen kunnen indexeren of op de 
pensioenen zelfs zullen moeten korten. Dat is gevolg 
van de slechte rendementen op aandelen en obligaties. 
Zolang het beursklimaat slecht blijft, blijven de ge-
noemde negatieve effecten op de pensioenen bestaan. 
Als oplossing wordt nogal eens gesuggereerd verhogen 
van de rekenrente (dat is het rentepercentage dat de 
pensioenfondsen moeten toepassen bij het inschatten 
van de geldmiddelen die zij nodig hebben om aan hun 
toekomstige verplichtingen te voldoen). Dat brengt 
echter het risico met zich mee, dat, als deze rendemen-
ten niet behaald worden, de toekomstige gepensioneer-
den het gelag moeten betalen. Ook de constatering dat 
de pensioenfondsen rijker zijn dan ooit is geen argu-
ment en feitelijk onjuist. Bij de grote toename van het 
aantal gepensioneerden van de afgelopen en ook de 
komende jaren is er meer geld dan voorheen nodig om 
tegemoet te komen aan de navenant grote toename van 
de uit te keren pensioenen. Dat de kassen beter gevuld 
zijn, mag dus niet tot de conclusie leiden dat de pensi-
oenfondsen rijk zijn.  
 
Koopkracht 

Midden januari publiceerde het hierboven al genoemde 
Nibud koopkrachtberekeningen voor 2019. De conclu-
sie is dat dankzij gunstiger tarieven van de inkomsten-
belasting en, voor de ouderen, verhoging van de AOW 
en de ouderenkorting en ondanks duurdere energie en 
gestegen zorgpremies en btw bijna alle soorten van 
huishoudens in Nederland er iets op vooruitgaan. Daar-
onder ook de meeste huishoudens van gepensioneerden 
met een aanvullend pensioen (dat is het pensioen dat zij 
bovenop hun AOW ontvangen). 
 
Zorg 

Nederland besteedt jaarlijks ongeveer 100 miljard euro 
oftewel ca. 10 procent van zijn bruto nationaal product 
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aan zorg. Al eerder meldden wij, dat de overheid streeft 
naar vermindering van die kosten bij handhaving van de 
kwaliteit. De overheid is begonnen dat te doen door 
bevorderen van ziektepreventie, en dat op zijn beurt 
door bevorderen van een gezonde leefstijl van de Ne-
derlanders. Eind november hebben ca. 70 patiëntenor-
ganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, sportbonden, 
bedrijven en andere maatschappelijke organisaties het 
Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Doelstellin-
gen zijn: terugdringen van roken, van overgewicht en 
van problematisch alcoholgebruik. Het Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) speelt daarbij 
een coördinerende rol, in samenwerking met het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 
Voor de volledige teksten van de nieuwsbrieven van de 
NVOG ga naar 
http://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbrief/aanmelden, 
alwaar voor belangstellenden ook de mogelijkheid om 
zich aan te melden voor een (gratis) abonnement op de 
nieuwsbrief. 

  

De gepensioneerden en Brill 
 
Kort voor kerstmis liet Brill bij de gepensioneerden de 
gebruikelijke en ook dit keer weer heerlijke kerststol 
bezorgen. Als steeds een zeer gewaardeerd gebaar van 
de firma. 

De stol ging ook nu vergezeld van een uitnodiging voor 
de Nieuwjaarsreceptie van Brill. De ontvangst had 
plaats op 10 januari. Aanwezig waren behalve 
medewerkers en gepensioneerden auteurs en andere 
zakenrelaties. 

De heer Coebergh hield een toespraak waarin hij 
uitvoerig inging op de gang van zaken in het bedrijf en 
op de plannen voor de naaste toekomst. Gedetailleerde 
cijfers over 2018 waren nog niet bekend maar volgens 
voorlopige berekeningen waren de resultaten goed 
geweest.  

Het was als steeds een geanimeerd samenzijn, waar het 
plezierig was oude bekenden weer te zien en, opnieuw, 
te horen dat het Brill goed gaat. 

 

Het verenigingsbestuur 
 
dhr. F.Th. Dijkema, voorzitter, tel. 071-5153994, e-
mail: voorzitterbob@gmail.com 

mevr. F.C.M. Edridge-Oude Groeniger, secretaris, tel. 
071-5895177, e-mail: secretariaatbob@gmail.com 

dhr. J. Kalkhoven, penningmeester, tel. 070-3684378, e-
mail: kalkhoven.jan12@gmail.com  

Postadres: Julianastraat 15, 2351 GV Leiderdorp 

Bankrekening: NL 32 INGB 0009 064 579 t.n.v. Belan-
genver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Over de BOB Nieuws 

De BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, 
in februari, juni en oktober. 

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de le-
den en de donateurs, aan de directie en de 
ondernemingsraad van Brill, aan de Pensioen-
commissie van de ondernemingsraad van 
Brill, aan de contactpersoon van de werkgever 
voor het Pensioenoverlegorgaan van Brill en 
aan het bureau van de koepelorganisatie 
(NVOG). 

Kosten van andere abonnementen op aan-
vraag bij de secretaris (voor contactgegevens 
zie hierboven, in de rubriek “Het verenigings-
bestuur”). 

 

Over de Vereniging 

De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill 
NV stelt zich ten doel, de belangen van haar leden en van 
degenen die lid kunnen zijn te behartigen, in het bijzonder 
met betrekking tot de huidige of toekomstige rechten op 
pensioen onder collectieve overeenkomsten gesloten door 
Brill met pensioenuitvoerders. 

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Ko-
ninklijke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger van 
de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘sla-
pers’). 

De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del. 


