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NIEUWE 

IN NOVEMBER EN DECEMBER 
BIJ ELSEVIER VERSCHENEN 
BOEKEN: 

ELSEVIER NEDERLAND N.V. 

Winkler Prins Gezinsatlas, f 45,- 

Een wieg vol narigheid, R. Airth, 
humoristische thriller, f 13,90 

Onbekend Ierland, Dr. J.M. Fuchs, f 8,50 

Poppen aan een touwtje, A. MacLean, 
spionageroman, f 12,50 

Els. Wereld der Dieren, Vogels, handboek, 
f 25,- - 

KiB, Opkomst van het avondland, f 27,50 

KiB, Athene en Rome, f 27,50 

Vr. Besch., Voorouders van de Grieken, 
f 12,50 

Vr. Besch., De eerste Amerikanen, f 12,50 

De Glorie van de Cartografie, Ch. Bricker 
f 32,50 

KvE, kunst van de Barok, f 39,- - 
Smakelijk eten, (6 dl.), 
mevr. E.H. A. Nakken-Rövekamp, 
kookboek, f 1,95 per deel. 

Pocket belastinggids 1970, f 2,25 

N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 
AGON ELSEVIER: 

Handboek voor de Detailhandel, dl. 1, 
Calculaties in de detailhandel, A. Knaapen/ 
Prof. Dr. J.A. Geertman, f 15,90 

Handboek voor de Detailhandel, dl. 2, 
Theorie van de detailhandel, Prof. Dr. 
J.A. Geertman, f 16,50 

Regeltechniek, Ir. J.C. Cool, Ir. F.J .  Schijff, 
Dr. Ir. T.J. Viersma, Studieboek voor 
studerenden aan een applikatiekursus 
"meet- en regeltechniek" voor studenten 
aan een Technische Hogeschool die een 
inleidend kollege "Regeltechniek" volgen, 
en  voor zelfstudie. 

Muziektherapie, Clemens Holthaus, f 16,50 

Bevestigingsmiddelen in de bouw, 
L. van Zetten, f 22,50 

Gelijmde metalen constructies, 
I Ir. R.J. Schliekelmann, f 45,- - 

; Technische formules, K. Gieck, f 14,90 

SEQUOIA ELSEVIER S.A. 

Les premiers Arnéricains - Prem. Civ. 

l'Egée avant les Grecs 

1 Atlas de l'univers 

ELSEVIER PUBLISHING COMPANY 

Astronautical Multilingua1 Dictionary, 
J. Vlachi, R. PeSek and A. Vannucci, 
f l i s , - -  
Formntion and Decqv of Existed Species, 
vol. 3 ,  C.H. Bamford and C.F.H. Tipper, 
f 70,- - 

The Chemistry of  L'ranium, Including its 
Applications in Nuclear Techriology, 
Monograph 13, E.H.P. Cordfunke, f 47,50 

Climate of China and Korea vol. 8, 
H.E. Landsberg, f 95,- - 
Proceedings of the 13th I.S.S.C. T. Congress, 
K.C. Liu, f 350,- - 
The Geolog,~ o f  Western Europe, 
M.G. Rutten, f 65,- - 
A Functional Approach to  Syntax, 
P. Sgall et al., f 47,50 

Glossarj~ of the Theatre G.15, K.R.M. Band- 
Kuzmany, f 30,- - 
Flow Research on Blading, L.S. Dzung, 
f 80,-- 

European Brewery Coni~ention 1969, 
Proceedings of the 12th Congress - 
Interlaken, f 75,- - 

General Climatology, H.E. Landsberg, 
f 95,- - 
Atlas o f  the Cereal Groit*ing Areas in 
Europe vol. 2, P. Thran/S. Broekhuizen, 
f 150,- - 
Manual o f  Gas Chrontatograpli)*, 
J. Tranchant, f 85,- - 

Conc. Etzcyclopaedic Dicrionary of  Fuel 
Technology, A. Gilpin, f 24,- - 
Royal Instirution, History o f  Science, 
Physical Sciences Vols. 1-1 0,  BraggIPorter, 
f 550,- - (Elsevier Barking) 

Dit Elsevie r Bulletin i 

- -  . 
tcld door: 

.a v . . - .  x, 
U. Blankwater, 1.L. Hes, J.J. Hococman, Mr. J.n. I n. knook.  Nic. vali nuswiii, 

Schokker. A.A.11. Smits, Ingnd S Henriette ! 
Lay-out: P :.B. van Til burg 
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ELSEVIER SELECT 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van Elseviers Weekblad zal gedurende I970  
(en naar alle waarschijnlijkheid ook nog 
daarna) een maandelijks tijdschrifi ver- 
schijnen, onder de naam Elsevier Select. 
Deze naam doet enigszins snobistisch aan; 
toch is het blad, zoals redacteur Gert 
Enklaar ter geruststelling meldde, bestemd 
voor de "gemiddelde Elsevierlezer", al zal 
daarnaast ook de "losse" koper ervan 
kunnen profiteren. Iedere maand wordt 
een bepaald onderwerp onder de loep 
genomen, zoals deze maand het zomer- 
toerisme. Woninginrichting, mode en het 
laatste auto-nieuws zijn onderwerpen die 
in de komende maanden de aandacht 
krijgen. Elk nummer wordt samengesteld 
door een man èn een vrouw, die als vak- 
mensen beschouwd kunnen worden op 
het te betreden terrein, want zo zegt de 
redactie: ". . . wanneer er wat te kiezen 
valt, is er toch zoiets als een manlijk 
gezichtspunt èn een vrouwelijk. . . 't 
I'oorts kterkt men met een wisselende staf 
medewerkers, die van het "onderwerp van 
de maand" hun weetje wel weten. 
Maandelijks terugkerend is de rubriek 

Trends van 1 9  70': ook weer betrekking 
hebbend op het bepaalde onderwerp. Het 
toeristische januari-nummer geeft talrijke 
tips voor een ideale vakantie. Een g o o t  
aantal vakantielanden wordt doorgelicht, 
als bijv. Tunesië, Roemenië, Marokko, enz. 
Aan het eind van elk artikel is een handige 
Reis Wijzer opgenomen, waarin in kor: 
bestek melding wordt gemaakt van diverse 
belan,grijke zaken, als adressen, telefoon- 
nummers, munteenheid en koers, typische 
gerechten e.d. Belangrijk is ook o m  te 
weten welke kleding men in een bepaald 
land wel o f  niet kan dragen. In Marokko 
bijv. zijn shorts en mini voor de dames 
sterk a f t e  raden, terwijl in Tunesië slechts 
erge mini-mini's uit de toon vallen. Erg fijn 
te weten is ook, dat bijna iedereen in 
Bulgarije Russisch spreekt. Dat maakt de 
zaak inderdaad aanmerkelijk eenvoudiger. 
De selectieve gemiddelde Elsevier-lezer zal 
in ieder geval vol verwachtinguitzien naar 
het februari-nummer van Select. 

FOCUS 
Focus gaat het uitzicht op de Haarlemmer- 
hout veru~isselerz voor dat op huizen- 
blokken, kantoorpanden en een bouwput. 
Dit aspect van de fusie laat Dick Boer, tot 
eind oktober van dit jaar directeur van 
Focus, niet geheel onverschillig. Het valt 
dan ook niet mee om een riante villa te 
verruilen voor een betonnen bouwwerk. 
Vermeldenswaard is dat de fraaie collectie 

fotografische relikuViern, zeldzame 
camera's e.d. een passende plaats zal 
krijRen in een van de gangen van het pand 
aan de Jan van Galenstraat. 

Focus is gespecialiseerd in vakliteratuur op 
het gebied van de fotografie. De tijd- 
whrifien, waaronder "Focus", "Smalfilm': 
"Fotohandel" en het consumentenblad 
"Mijn Camera" (dat straks de titel 
"Camera Nu" krijgt) zullen ondergebracht 
worden bij Misset. 
Het boekenfonds zal opgenomen worden 
door Elsevier Nederland. Wij noemen 
enkele titels: "Kleurendia's maken , 
"Foto's met de telelens", "De kleinbeeld- 
reflex" en "Tekenfilm-abc voor de 
amateur': 
Dick Boer blijft - met zijn schat aan 
ervaringen op dit speciale terrein - als 
adviseur ~serkzaam. Hij zal de contacten 
onderhouden met de verschillende auteurs, 
binnengekomen manuscripten beoordelen 
op hun bruikbaarheid en een vraagbaak 
zijn voor een ieder die zich op het gebied 
van de fotografie begeeft. Boeken van zijn 
hand worden door foto- en filrnliejkebbers 
in Nederland en zelfs daarbuiten graag 
geraadpleegd. Momenteel is hij bezig aan 
een derde Fotoleerboek. 
Een van zijn zoons zal ook meekomen en 
o.m. de bevordering van de verkoop in de 
fotohandel op zich nemen. Behalve vader 
en zoon zullen nog circa l O Focus-mensen 
een plaats in gaan nemen binnen het 
Elsevier-concern. Gezien de geestdrift, 
waarmee Dick Boer over zijn hobby 
verteld, kunnen wij er zeker van zijn een 
enthousiaste groep medewerkers in ons 
midden te krijgen. 

Hoofdreda~te~r 
Frank van H u i i n  

Alqemene redicll. 
Guua de Jonge .n 
Petsi L1elh.bb.r 

Technlache rsdictle 
Jan Lanen en 
WI1I.m Lanipei 

Fotogrmll. 
iielmuth Vonk 

Vormpiring 
Filta Smaele 

Advirtentin 
C. C. Koliln 

RIJDEND NEDERLAND 
Volgens de hoofdredacteur, Frank van 
Haaren, is Rijdend Nederland een 
consumcntenblad voor de automobilist. 

Het weekblad werd in mei, 1969,  overge- 
nomen van het Wegener-concern en onder- 
gebracht bij de N. V. Uitgeversmaatschappij 
Interventura in Den Haag, waar ondermeer 
Autovisie wordt uitgebracht. Per 
september, 1969, werd de redactie van het 
blad verplaatst van Apeldoorn naar 
Den Haag, waar Frank van Haaren de taak 
van hoofdredacteur op zich nam 

Frank van Haaren heeft op het gebied van 
auto-informatie al een hele carrière achter 
de rug: hij was hoofdredacteur van het blad 
"De Auto" van de K.N.A.C. en van het 
blad "Beroepsi)en)oer"; hij heeft indertijd 
de protestactie, door middel van plakkers 
op de auto's, tegen hogere benzineprijzen 
georganiseerd, etc., etc. 

Het lijkt in eerste instantie wat vreemd 
dat twee autobladen door één maatschappij 
worden uir~~,qeven. Het concurrentie- 
element l e g  echter niet zoveel gewicht in 
de schaal. Autovisie is voornamelijk gericht 
op luxiieuze auto-informatie, ter~lijl 
Rijdend Nederland de lezer informatie 
geeft over het meest economische en beste 
gebruik van de auto. 

Rijdend Nederland bevat rubrieken over 
toerisme in binnen- en buitenland met tips 
over prijzen, mooie plekjes. etc.; vervoers- 
en verkeersproblemen; recreatie-mogelijk- 
heden en -gebieden; juridische adviezen; 
autotests; brieven van lezers; technische 
informatie en dan nog een vragenrubriek. 



Aan het woord is pro5 dr. A.J. 
Wiggers (48), voorzitter van de hoofd- 
redactie van de Winkler Prins 
encyclopedie met wie Elsevier 
Bulletin een gesprek had, naar aan- 
leiding van het jubileum "Honderd 
jaar Winkler Prins". Prot Wiggers 
doceert fysische geografie en 
kwartairgeologie aan het Instituut 
voor Aardwetenschappen van de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. 
De hoofdredactie bestaat behalve uit 
prof: Wiggers nog uit de Nederlandse 
hoogleraren prot dr. J. Presser en 
prof: dr. N.H. Kuiper en de Belgische 
professoren dr. R. F. Lissens en dr. A. 
Devreker. Die hoofdredactie isgekozen 
om zowel een zo groot mogelijke sprei- 
ding over de verschillende weten- 
schappen als over levensbeschouwinger 
te verkrijgen. Zij vergadert eenmaal 
in de maand om haar oordeel te geven 
over het materiaal dat de bureau- 
redactie heeft geproduceerd. De 
hoofdredactie en vooral de voorzitter 
heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor alles wat in de encyclopedie 
staat. Drukt die verantwoordelijkheid 
zwaar op pro5 Wiggers? 
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BEWIJSKRACHT "Ik lig er geen nachten van wakker, maar een encyclopedie 
heeft gezag en de inhoud ervan heeft bewijskracht. Dat 

drukt mij het meest. De voorzitter van de hoofdredactie heeft een nog 
zwaardere taak dan de andere leden. Je moet voortdurend waakzaam zijn. Het 
werk eist je volledige aandacht. De betrouwbaarheid moet zo hoog mogelijk 
worden opgevoerd. Dat is vooral zo moeilijk bij de zevende druk, die een geheel 
nieuwe opzet heeft. Hoewel ik de zesde er altijd bijneem, kun je er nauwelijks 
op  terugvallen. Het is tegelijkertijd een soort uitdaging, een boeiend spel 
eigenlijk. Wanneer wij in de stencilproeven een artikel aantreffen dat ons niet 
bevredigt, moet er een ander stuk geschreven worden dat ons wel voldoet. Soms 
moet een andere auteur worden gevonden. Vaak kom je in tijdnood, want de 
verschijning van de delen is op  de dag af gepland. 

OBJECTIVITEIT Er wordt bij Elsevier efficient gewerkt. Wat het tempo 
betreft, heb ik grote bewondering voor het bedrijfsleven. 

Daar kan de universiteit nog veel van leren. Maar als het werk op tijd klaar is, 
geeft je dat een enorme voldoening. De uitdaging zit ook in het zo objectief 
mogelijk redigeren van de encyclopedie. Bij zuiver wetenschappelijke artikelen 
is dat niet zo'n probleem, maar als het over controversiële onderwerpen gaat 
wordt het moeilijker. Hoe bereik je een zo hoog mogelijke objectiviteit zonder 
kleurloos te worden? Hoe schrijf je over Calvijn, Cuba, de apartheid of de 
r.k. kerk? Wij proberen een bepaalde gevoelsstandaard van objectiviteit te 
bereiken. Controversiële onderwerpen worden altijd gesigneerd. Als ik iets in 
een encyclopedie over Luther lees, wil ik weten wie het geschreven heeft. 
Technisch-wetenschappelijke verhandelingen of geschiedkundige artikelen door 
bij uitstek deskundigen worden ook ondertekend. 

Als hoofdredacteur moet je rugdekking geven aan de bureauredactie. Het 
werken met duizend medewerkers vereist enorm veel takt. Elke medewerker 
vindt hetgeen hij schrijft belangrijk en dat leidt bij inkorten of herschrijven van 
een artikel of het weglaten van voorgestelde trefwoorden tot wrijvingen en 
problemen waar de bureauredactie geen weg mee weet. Dan moet het gezag van 
de hoofdredactie er aan te pas komen om onze wensen door te drukken, zonder 



1966: Aanbieding eerste deel Grote Winkler Prins 17de dnrk aan de tornmalige minister- 
president. V.Ln.r.: Drs. R.E.M. van den Brink, prof. dr. A.J. Wiggers, prof. dr. J.F. Staal, 
de toenmalige voorzitter van de hoofdredactie Winkler F'rins, mr. M. Vrolijk, minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en mr. J.M,L.Th. Cals, minister-president. 

de medewerker kwijt te raken. Want het is uiterst moeilijk een medewerker die 
helemaal in een bepaald onderwerp is ingewerkt op  korte termijn te vervangen 
door een even deskundige die de zaken op  eenzelfde wijze benadert en aanvoelt 
als zijn voorganger. 

OPZOEKWAARDE Er rijzen ook problemen bij de keuze van de onderwerpen: 
de trefwoorden. Je moet je afvragen, wie gebruikt een 

encyclopedie en waarom? Wat is de opzoekbaarheidwaarde? Vooral met het 
opnemen van personen liggen er problemen. Je hebt de neiging het geschied- 
kundige belang van de actualiteit te overtrekken. Wij moeten vooruitkijken en 
ons de vraag stellen: hoe ligt het over tien jaar? Bij de kunst met een grote K is 
het wel te beoordelen, maar bij de lichte muze, de kleinkunst en de sport is het 
veel moeilijker. Liesbeth List moet er in, maar Corrie Brokken? Jan Jansen lijkt 
me duidelijk maar Woutje of Rini Wagtmans? Niet alle hoogleraren komen er in. 

@ wel de Nobelprijswinnaars. Na je dood maak je meer kans dan daarvoor. 

Het programma staat weliswaar in grote lijnen vast, maar dat is al gauw vijf of 
zes jaar oud. Martin Luther King komt er natuurlijk in, maar zijn opvolger 
Abernathy ontbreekt. Die zou ook zijn opgenomen wanneer de letter A niet 
allang verschenen was. Nu de Gaulle is afgetreden schrijf je anders over hem dan 
toen hij nog aan het bewind was. Na zijn dood zal de tekst weer geheel anders 
luiden. 

Of ik alles nalees en controleer? Neen, daar is geen beginnen aan. Je moet 
vertrouwen in elkaar hebben. Een artikel over Napoleon lees ik niet. Dat laat ik 
aan Presser over, die is de grootste Napoleondeskundige van ons land. Je kunt 
eenvoudig niet alle jaartallen natrekken. Je moet vertrouwen op de nauw- 
keurigheid van redactie en de kundigheid van de medewerkers. Als het nodig is 
wordt kritiek op  de redacteuren niet onder stoelen en banken gestoken. Alle 
problemen worden doorgepraat. We weten wat we aan elkaar hebben. Het is eer 
geweldige plezierige sfeer om in te werken. Als dat plezier en die voldoening er 
niet waren, zou ik er vandaag nog mee uitscheiden". 

NIC VAN ROSSUM 

Toen dit werd geschreven kon u nog 
gemakkelijk een gelukkig nieuwjaar worden 
gewenst. Nu het is gedrubt en dus veertien 
dagen later is het zoals wij vaklui dat onder 
elkaar noemen Ouwe Koek. En toch is dit 
een fijn allerallerallereerste nummer van 
dit jaar en zelfs van dit decennium. Ziet u 
dat wel allemaal even in de juiste proporties. 
Wat hebt u in uw handen? Antwoord: 
Teerste Elsevier Bulletin (Onder vaklui E B) 
van een decennium. 
En u had het allemaal natuurlijk al 
begrepen, wij gaan het nu eens allemaal 
anders doen. 
We zullen proberen ons buro netjes opge- 
ruimd te houden. We gaan voortaan lief 
zijn tegen P. En wat minder lief tegen S. 
We zullen onze kopij op tijd inleveren. En 
het zelf gelijk typen zodat S. het niet hoeft 
te doen. 
We hebben natuurlijk nog meer maar we 
wilden alleen maar zeggen. . . 
Trouwens, er heeft ook iemand in de bus 
geblazen. Voelt u maar eens eventjes wat 
een best stukkie papier er onder deze 
lettrrtjes zit. Masjienekotet. Nou dan. 
En dan willen we ook gaarne allerhartelijkst 
bedanken degenen die ons in de vorige 
tien jaar stukjes hebben gestuurd voor deze 
rubriek. Dat zou u misschien niet zeggen. 
Maar deze stukjes zijn helemaal niet 
helemaal alleen van ons. Wij hebben onze 
correspondenten. En die dan hartelijk 
bedankt. 

Net zo gek het is begin januari 
niet meer over gelukkignieuwjaar- 
allemaal te mogen schrijven, zo 
gek komt het ons voor met (wij 
zien even uit het raam) met dit 
blok sneeuw aan ons been over 
voetballen te moeten schrijven. A Maar toch zal het Elsevier voet- 
balteam dezer dagen de training 
hervatten, om in puike conditie 
op 23 mei aan het jaarlijkse uitgeverilen- 
voetbal-toernooi deel te kunnen nemen. 
Dat dit jaar' te Utrecht zal plaatsvinden. 

. . . jammer, we hebben niet meer. . . 



Kerstbijeenkomst 1969. . . 
Cotitactpirnr oude - nieuwe - 

oudere en jongere Elsevierders 
Voller dan in I968! 
Vol - te i~ol? - overvol 
Groei personeelsbestand? 
Geanimeerde gesprekken. . . 
Uitstalling produktie 
Kunstuitingen personeel 
Dia's. . . 
Ook mensen. . . gelukkig. . . ook  mensen 
Toespraak. . . 
Nogmaals produktie. . . Nu in cijfers. . . 
Onizetstijging 13%. . . Hé. . . minder dan 

in 1968. 
Zeg zou de zaal 13% voller zijn dan vorig 

jaar ? 
Gauw even schatten. . . 
Oei. . . wel voller. . . maar zeker geen 13% 
Hè kb.. . gelukkig.. . 
Ook omze t  per personeelslid dus weer 

hoger. 

Fotochroniquer Ted Moerkerk heeft o p  
19 december 1969 zijn kamera gericht o p  
de Kerstbiieenkomst in Krasnapolsky. 
Een greepua) uit de stands, waarbij de 
bijzondere aandacht zou moeten worden 
gevestigd op  die van Focus en Noord 
Holland Publishing Company, die voor het 
eerst in dit verband exposeerden. 
Een zwak plekje hebben wij ook in ons 
hart voor het troetelkind van mr. Knook, 
zijn verzameling antiquarische boeken van 
oude Iilseviers. 
Verder zien we op  deze pagina's de heer 
Van den Brink die de heren Huisman (klein) 
en de Waal (groot) toespreekt omdat ze 
prijzen wonnen in de wedstrijd- 
tentoonstelling voor vrijetijdswerk van 
em~lovees .  r - - .  ~ ~ - -  
~ i n  de heer Bruggen, lid van de jury voor 
deze wedstrijd, die staat te  bedenken wie 
deze prijzen dan wel moet krijgen. 
Voorts een kijkje op  het toneel waar dia's 
werden vertoond die tot  de inzending 
behoorden. 
Tenslotte een opname van de adjunct- 
directeur van Boom-Ruygrok die bij zijn 
stand de directeur van Elsevier Nederland, 
de heer drs. A.A.M. van der Heyden 
(zichtbaar achter de heer Van Heest) 
demonstreert hoe men door de middel- 
vinger in een gaatje te steken en te 
draaien kan ervaren hoe goed Libeiie wel 
is. Het is een beetje ingewikkeld om uit te 
leggen (behalve aan-wie het al weet), maar 
de heer Van Heest laat een grammofoon- 
plaatje draaien, de naald zit aan het recht- 
opstaande kartonnetje, dat als klankbord 
functioneert. Dit klankbord spreekt u toe 
als u met het juiste toerental het plaatje 
middels uw vinger voortbeweegt. Hè Hè. 
Behalve een fotochroniquer ook een tekst- 
chroniquer o p  deze pagina. Het is de tweede 
ondervoorzitter van de personeelsraad Wim 
Vesters wiens expressionistische impressie 
we gaarne reproduceren. 
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En nu nog even terug naar het vorige jaar 
en het vorig decennium. Daarin is op het 
laatste nippertje nog zo allemachtig veel 
gebeurd. Een van onze trouwste lezeressen 
heeft het ppschap verworven, zo ziet u,  
onze lezerskring is samengesteld. . . 
We vierden kras-kerst, hoorden hoe de 
personeelsraad is samengesteld. 
Bewonderden huisvlijt en het jaaroverzicht 
van nieuwe boeken. 
Vooral, en ik spreek hier vanuit de 
Spuistraat, de titanenslan om de zetel voor 
Bonaventura in de Personeelsraad was 
ongemeen boeiend. Op fijnzinnige wijze 
werd ons kond gedaan van onvermoede 
kwaliteiten van een tweetal 
Bonaventurianen te weten de weekblad- 
redakteur Kick Geudeker en de belasting- 
gidsvader Kieken. 
Welnu, opdat men er in de Janvangalen 
ook van wete: Hoger op  met Kick. Zoudt 
u niet een avondie met deze man uitwillen? 
Kies hem. (Op een van deze posters aange- 
vuld met de kennelijk met lipstick 
geschreven vrijmoedige doch duidelijke 
mededeling: Ik knap af op Kick!) Voorts: 
Getakickvoteakick (Wij zijn dicht bij 
De Dam gehuisvest en de zomer nog niet 
vergeten) Dan Kick, rijp vitaal jong echt 
(waarbij aan het laatste woord door een 
niet geheel van humor gespeende Kiekenfan 
aan de voorzijde een R en aan de achter- 
zijde een s was toegevoegd). De Kick-fans 
overigens hadden aan één letter genoeg om 
een mededeling betreffende de heer Kieken 
een tegengestelde strekking te geven. Heus, 
kieken is de keus werd geafficheerd. Als 
men daar kneus van maakt (en dat deed 
men) nou ja. . . Overigens de heer Kieken 
heeft het toch gehaald. En Kick heeft nu 
tijd. 's Avonds. &ie 

ui t# 
Een merkwaardig trekje overigens van deze 
verkiezingen is, dat deze zo geheim zijn, 
dat we niet eens gewaar konden worden 
met welke aantallen stemmen de diverse 
personeelsraadleden zijn gekozen. 

. . . ik doe de kleine W.P. . . . 

'TENSCHA PPEL IJKE- 
PUBLICA 

VAN 

I TIES 

De wetenschappelijke kennisoverdracht bevindt zich in een snel evoluerend stadium. De 
mogelijkheden in een computer bepaalde gegevens "op te slaan" (zgn. informatiebanken) 
bieden nieuwe perspectieven. 
Een aantal vragen betrekking hebbende op  de toekomst van wetenschappelijke publikaties 
hebben wij voorgelegd aan de heren 0. ter Haar, een van de beide directeuren van 
Elsevier's Wetenschappelijke Uitgeverij N.V. en Drs. E. van Tongeren een van de beide 
directeuren van de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij (die zoals bekend per 
1 januari jl. de Elseviergroep is binnengetreden). 
Wij hebben hen afzonderlijk dezelfde vragen voorgelegd met het verzoek deze van een kort 
commentaar te voorzien. 

- 0. ter Haar: 

l. De rol van de computer als instrument voor informatie- 
@- 

opslag, -selectie en -distributie zal vitaal, ja onmisbaar gaan 
worden en is dit reeds op enkele gebieden. Hoewel de directe 
toepassing en mogelijkheden op dit moment nog sterk 
afhankelijk zijn van het karakter van de informatie die de 
uitgever in zijn uitgaven opneemt (primaire informatie, 
d.w.z. originele stukken met formules en tabellen, of 
secundaire informatie, d.w.z. korte samenvattingen met 
"platte" tekst), staat wel vast, dat het voor het wetenschap 
pelijke uitgeversbedrijf tot  een van de hoofdopdrachten zal 
behoren met behulp van de computer zijn rol als "informatie- 
handelaar" verder te ontwikkelen. Een negatieve of zelfs te 
sterk afwachtende houding kan tot onherstelbare achter- 
standen leiden. Dit zeldt ook zeker als we denken aan de 

ontwikkeling en toepassing van computergeleide zettechnieken. Men beschouwe de com- 
puter dan ook niet als een dodelijke concurrent maar veel meer als een uiterst potentiëel, 
zij het nog moeilijk bespeelbaar instrument. De uitgever kan bij de noodzakelijke invoer 
van informatie in deze "informatiebank" en mogelijkheid ook bij de distributie van markt- 
gerichte uitvoer, een onmisbare rol blijven spelen. 

2. en 3. Beide vragen hangen ten nauwste samen, zodat ik ze gecombineerd zou willen 
beantwoorden. 
ik ben ervan overtuigd, dat de computer als informatiebank het wetenschappelijke boek e#- 
tijdschrift niet zal doen verdwijnen. Wel zal er sprake zijn van een zekere mate van 
verdrinein~. " v- 

Het "gezicht" van wetenschappelijke publicaties in de strikte zin des woords zal dan ook 
weinig verandering ondergaan. Bedoelt men echter wetenschappelijke informatie, dan 
zullen tal van nieuwe vormen het beeld gaan beheersen. Zo zullen naast papier ook de tape, 
het beeldscherm en de microfiche een zeer belangrijke rol gaan spelen. 

4. Op zichzelf is deze kritiek begrijpelijk. Men kan namelijk principiëel de opvatting zijn 
toegedaan, dat publicatie van onderzoekingsresultaten die vaak geheel of gedeeltelijk door 
de overheid zijn gefinancierd, niet hun weg mogen vinden via commerciële uitgavekanalen. 
De aanhang van deze gedachtengang is beperkt maar vaak uiterst fanatiek. Het lage prijs- 
imago van het wetenschappelijke verenigingstijdschrift steunt echter op de misvatting, dat 
de productie hier goedkoper kan geschieden. Wat men echter niet ziet of soms vergeet, zijn 
de vaak toenemende tekorten op deze uitgaven die d.m.v. subsidies en bijdragen uit de 
ledenkas moeten worden opgevangen. Het beeld in Amerika wordt op dit punt nog verder 
verdraaid doordat het hier de auteur is die het leeuwendeel van de kosten betaalt. Hij dient 
namelijk een vaak hoge z.g. page charge te voldoen alvorens te mogen publiceren. 
In wetenschappelijke kringen wint de gedachte echter duidelijk veld dat een groot aantal 
verenigingsbladen hun bestaansrecht als adequate wetenschappelijke informatiedragers 
geheel hebben verloren en als zodanig dienen te verdwijnen. 
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We sprakcn reeds van de gevierde Kras- 
kerst. We rekenen ons onder degenen die 
kunnen genieten van het aanschou\ven 
van de medemens. Na spoorwegstations 
rekenen we recepties tot de meest 
geeigende plaatsen daartoe. Als zich 
iemand die men wel kent onderhoudt met 
iemand die men niet kent kan men des 
laatsten belangrijkheid vrij aardig schatten 
aan de hand van de manier hoe degene die 
men wel kent zich uit tegen die ander. 
Ook is aardip te zien hoe de verschillende 
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Drs. i?. van Tongeren: 
1. Bij de beantwoording van deze vraag dient men een 
onderscheid te maken tussen de primaire informatie- 
verschaffing en de secundaire. De primaire geschiedt door maatschappijeti zich presenteren op de 

tentoonstelling. En wie belangtelling voor weten~chai~el i jke  uitgeverijen a1sE.w.~. e i  de Noord- 
Hollandsche in hun ticntallen tijdschriften en boeken. 
Onder de secundaire informatieverschaffing versta ik het 

wàt toont. 

werk van die uitgevers die zich ten doel gesteld hebben, 
door het publiceren van uittreksels en titellijsten de weten- B 

schapsman wepwiis te maken door de wereldliteratuur OV 

zijn gebied; dicisdus in feite de informatieverwerking. a 

Voor de laatste groep uitgevers is de computer zonder 
meer een 'must'. In de natuurkunde is de jaarlijkse stapel 
tijdschriftliteratuur 20 meter hoog. Voor de andere vak- 

Mensen die veel te vertellen hebben zijn 
(vaak) slechte luisteraars. Ook tor die 
categorie moeten  jij (zij het met schroom) 
bekennen te behoren. Maar slechte 
luisteraar o f  niet, wij hoorden met 
vreugde, dat de heer Van de Brink 
gemeend heeft de commissarissen te 
moeten laten besluiten ook dit jaar 
personeelsleden in de gelegenheid te stellen 
personeelsohligaties te kopen. We zullen 
pogen iemand te vinden die voor ons kan 
becijferen wat de deelnemers met z'n allen 
in het vorige jaar gezamelijk hebben 
verdiend. 

gebieden zijn die stapels even hoog of hoger. De vcr- 
werking van de millioenen gegevens daarin is niet meer mogelijk met behulp van eigen 
geheugen of met de hand bijgehouden kaartsystemen. Alleen de computer met grote 
geheugens en snelle uitsortecrmechanismen kan hierbij uitkomst bieden. 
Voor de 'primaire' wetenschappelijke uitgever ligt de zaak vooralsnog minder duidelijk. 
Uiteraard heeft de computer zijn volle belangstelling, maar voor velen is hij nog niet 
bruikbaar, nu het nog niet mogelijk is moeilijke mathematische en chemische formules op 
de computer te zetten. Ongetwijfeld echter zal dit probleem overwonnen worden, en dan 
wordt de vraag van belang hoe de uitgever van het 'primaire' materiaal gaat meewerken bij 
de secundaire informatieverschaffing. Immers de computer tape, waarop het materiaal vast- 
ligt, kan niet alleen gebruikt worden om het gedrukte tijdschrift te vervaardigen, maar ,@ vormt tevens de basis voor documentair gebruik. - 
2. Als met het 'gezicht' het uiterlijk van de publikatie bedoeld is, verwacht ik geen 
consequenties. Ik ben ervan overtuigd dat de tijdschriften nog lange tijd in gedrukte vorm 
zullen verschijnen. 

Overigens, een van de schattigste 
produktjes van ons concern, (als we zeker 
wisten alles te hebben gezien zouden we 
schruven h e t schattigste) dus een van de 
schattigste produktjes was voorzeker een 
grammofoonplaatje inclusief piek u p  en 
luidspreker dat we bij Booni-Ruygrok 
mochten ontwaren. Het door ons ont- 
vreemde exemplaar is helaas door veelvuldig 
gebruik door onze kinderen in ongerede 
geraakt, maar het was formidabel, Om 
duidelijk te weten wat er bedoeld wordt 
zouden we naar de fotopagina's in het 
midden van het blad willen verwijzen waar 
de adjunct directeur van Boom Ruygrok 
bedoeld speelgoed aan de directeur var7 
Elsevier Nederland demonstreert. Over 
Ludiek gesproken. 

3. De zucht naar m88r informatie is niet g o o t ,  wel naar betere. Ieder tijdschriftnummer 
bevat voor een bepaalde wetenschapsman maar hoogstens &&n of twee artikelen die hem 
direct interesseren. In de Verenigde Staten gaan daarom stemmen op, de huidige tijd- 
schriften met hun kritisch redactiebeleid vooral te handhaven, maar daaruit dan weer van 
tijd tot tijd per onderwerp de desbetreffende artikelen bijeen te brengen in een 'gebruikers'. 
tijdschrift. 
Uiteraard zal dit een toenemende samenwerking tussen de verschillende uitgevers nood- 
zakelijk maken. Wat boeken betreft zullen die waarin kritische overzichten over recente 
research gegeven worden, in toenemende mate de belangstelling hebben. 

4. Deze critiek onderschrijf ik geenszins. Bij de meeste Amerikaanse verenigings- 
tijdschriften dient de auteur een bijdrage in de drukkosten van zijn artikelen te betalen. 
Deze bijdragen ('page charges' geheten) liggen tussen de 50 en 150 gulden per pagina (I) 
Daar lezers en auteurs van deze tijdschriften dezelfde groep vormen, is het lagere 
abonnementsgeld dus maar een schijnbaar voordeel. Bovendien is nog kortgeleden 
gebleken, dat deze tijdschriften in grote moeilijkheden kwamen toen de auteurs niet meer 
in staat waren de hoge page charges te betalen tengevolge van vermindering hunner 
researchsubsidies. 



Als steeds uit hun verband gelichte mededelingen 
vanrecensenten: 

Slip en anti-slip (KNAC-Autovisieserie, 
4e druk) is bestemd voor degenen die de - *- anti-slipcursus van de KNAC volgen om 

m hen naast de praktische vaardigheid inzicht 
te geven in het hoe en waarom, een uiteen- 
zetting van faktoren die het gedrag van de 
auto op de weg bepalen. 
Voor de automobilisten die geen cursist 
zijn kan het boekje echter ook heel nuttig 
ziJn. 

Slip- en anti-slip, KNAC-Autovisieserie, 
4e druk, Elsevler Nederland, prijs f 2,90 

Onbekend Ierland van Dr. J.M. Fuchs is 
een reisgids van een heel ongewoon soort. 
Je hoefrer niet geweest te Ujn om ervan 
te kunnen genieten. 
Dr. Fuchs behandelt zeer vele aspecten van 
Ierland: landschap, bevolking, religie, 
legenden, literatuur, etc. en dat alles in een 
zeer onderhoudende stijl geschreven. 
Men krijgt zodoende een idee van de achter 
gronden die in verband met de recente 
gebeurtenissen in Ierland van grote invloed 
zijn geweest. 
Tussen al deze informatie door geeft hii 
ook nog praktische toeristische Tips. 

Kortom, een boek dat zeer de moeite waard is voor Ierland- 
bezoekers, maar ook voor hen die het nieuws uit Ierland met 
belangstelling volgen. 

Onbekend Ierland, Dr. J.M. Fuchs, Elsevier Nederland, prijs f 8 ,50 

. De Glorie van de Cartografie, een 
geillustreerd overzicht van kaarten en 
kaartenmakers, door Charles Bricker 
(vertaling: J.G. Baggerman), is een afge- 
leide uitgave van Landmarks of mapmaking 
uitgegeven door Sequoia Lausanne, 1968. 
Voor diegenen die geinteresseerd zijn in 
geografie, cartografie en geschiedenis, is 
dit een geweldig boek. Het is zeer over- - zichtelijk ingedeeld naar de verschillende 
continenten, waardoor naslaan erg gemak- 

kelijk is. Vooral de illustraties, waarvan verscheidene in facsimile, 
zijn bijzonder mooi. 
Door middel van de kaarten kan men de grote zeevaarders volgen 
op hun reizen en het in kaart brengen van de wereld zien vorderen. 

De Glorie van de Cartografie, Charles Bricker, Elsevier Nederland, 
prijs f 29,50 

Het Stadsblad over Kattepraat: 
. . . . zij wis de rode kater Gustaaf . . . . 
De Leeuwarder Courant eveneens over Kattepmat: 
. . . . varkens, da's zowat op gelijk niveau . . . . 

Het Rotterdamsch Nieuwsblad over De Moderne W.P. voor de 
vrouw: 
. . . . maar wie tussen Mammillaria en Manchester fluweel naar de 
man zoekt wordt teleurgesteld. . . . 
De Typhoon over het Groot Sportvissersboek: 
. . . . dobber, haken en wat niet al, zijn even onmisbaar als het 
natte element . . . . 
Het Dagblad van Noord-Limburg over Het zwarte schip: 
. . . . de vraag is nu nog of de kwaliteit van het schoeisel der Duitse 
militairen inderdaad een wezenliik belangriike rol heeft gesueeld - - - A 

bij de val van het Derde Rijk . . . . 
Het Alnemeen Danblad over Commando Navarone: 
. . . . een spannend verhaal, pas aan het eind wordt duidelijk wie 
nu precies vriend en vijand is . . . . 
Over Jacht zonder genade: 

Het Eindhovens Dagblad: 
. . . . het verhaal van een beroepsmilitair en een normale jonge 
vent. . . . 
Trouw: 
. . . . op de eerste bladzijden wordt reeds alle hoop de bodem 
ingeslagen. . . . 
Het Vaderland: 
. . . . de weg naar de hoop is met hopeloosheid gemarkeerd . . . . 

De Haagsche Courant over Borduren: 
. . . . een lyrische ode aan het handwerk . . . . 
De Zwolsche Courant over de Aquariumvissen Encyclopedie de 
delen 5 en 6: 
. . . . Elsevier mikte op  de 100.000 serieuze aquariumhouders in 
ons land en ongetwijfeld terecht. . . . 

Doelmatig Bedrijfsbeheer over de pocket Belastinggids 1969: 
. . . . de auteurs (wie zijn dat?) 

Het Deventer Dagblad over Aquariumvissen Enc.: 
. . . . de mens wist ze te  determineren en te voorzien van een 
naam. . . . 
De Gooi- en Eemlander over 8 0  Kaartspelen: 
. . . . voor kwajongens, dikzakken en leugenaars 

De Amersfoortsche Courant over Stijlen: 
. . . . dit stijlenboek is onmisbaar voor wie zich binnen de muren 
van een museum waagt . . . . 
Over de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen: 

De Gelderlander: 
. . . . de encyclopedie bevat vele illustraties, waarvan vele nog 
nooit gepubliceerd zijn. . . . 

l 
Het Vrije Volk: 
. . . . als naslagwerkje toch toegankelijk . . . . 



NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS 
.%. MAATSCHAPPIJ 

De directie van de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 
deelt mede dat de heer J.C. Baltzer met ingang van 1 januari 1970 
tot Adjunct-Directeur van deze maatschappij is benoemd. 

ELSEVIER NEDERLAND N.V. I 
De directie van Elsevier-Nederland N.V. heeft met instemming van 
de raad van commissarissen met ingang van 1 januari jl. aan de 
heren E.J. Baart en H. Betzema, tot dusver bijzonder procuratie- 
houders, algemene procuratie verleend. 
Bijzondere procuratie is toegekend aan: 
Mej. M.M.C. Mengelberg, chef-redactrice van de Winkler Prins 
Encyclopedieën. 
De heer A.F.M. Bruggen, eerste redacteur ter algemene redactie 
De heer H. Rijswijk, chef afdeling produktie technische zaken. 

PERSONEELSRAAD I 
Per 1 januari 1970 zijn in de personeelsraad gekozen de heren: 
W. van der Woude, K. Lantinga, E. Megens. 
Mej. W. Casteren van Cattenburch heeft de plaats van de heer 
H. van der Sleesen ingenomen, die de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt. 
De personeelsraad bestaat nu, naast bovengenoemde personen uit 
de volgende leden: 
Drs. R.E.M. van den Brink (voorzitter), E. Alderse Baes (eerste 
ondervoorzitter), C.J.M. Vesters (tweede ondervoorzitter), 
D. Blankwater, P.J. Bakker, W. Brand, J.J. Hoedeman, 
P.P.M. Huyskens, W.H. Kieken, J.G.M. Klijn, P. Limpens, 
Th.A. Moerkerk, Mej. N. Roos, P.C. de Wind, Mej. J. Drijfhout. 

mensen uan ons 
WELKOM HETEN WE: 
bij E. W. U.: 

Mej. R.K.B. Bolt 111 
dhr. J.J.F. Kels 1/12 
Mej. C.W.M. van Oort 111 
Mej. M.C.F.A. van Soest 1211 

bij Bonaventura: 
Mej. F.A.C.M. van Beek 111 
Mej. M.E.J.A. Driessen 1/12 
Mevr. C. Giancaspero 1/12 
dhr. F.A. van Hooydonk 1/12 
Mej. J.E. Louwerens 511 
Mej. D.M. Merle 1/12 
dhr. S.A. Meij 111 
Mevr. K.J.M. Molenkamp 29/12 
Mej. J.L.M. Nieuwland 111 
dhr. N.A.G. van Rossum 1/12 
dhr. L. Yssennagger 111 

bij Centrale Diensten: 
dhr. P.A. Brun 1/12 
Mevr. G.J. van Dijk-Suurs 16/12 
dhr. J. J. Gravestein 1/12 
Mej. H.C.G.M. Hamburg 1/12 
Mej. J. Kokelaar 1/12 
Mej. E.J. Peen 111 
dhr. A. Wempe 1/12 
Mej. C.M.T. van Zaanen 311 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 43STri 
VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD OP 
23 DECEMBER 1969 

Om nog tijdig, nl. vóór l februari 1970 in werking te  kunnen 
treden, zal het van een deskundige ontvangen concept-reglement 
voor het, met de nog te verkrijgen goedkeuring van commissarissen 
N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier te stichten Illsevier Studiefonds, 
spoedig met de heer Van 't Zet, Hoofd Sociaal Beleid, worden 
doorgenomen. 
Het aangelegde register voor klachten over colportage geeft op dit 
moment geen reden tot verdere discussie. Het zal voortaan half- 
jaarlijks als agendapunt voor de personeelsraad worden opgenomen. 
Uit de bij de telling der stemmen verkregen cijfers blijkt dat 69% 
van de stemgerechtigde personeelsleden heeft deelgenomen aan de 
op 11 december 1969 gehouden P.R.-verkiezingen. In verband met 
de daling van de deelname zal worden nagegaan, na analyse van de 
deelname per maatschappij, funktie, leeftijd dienstjaren etc., hoe 
hierin verbetering kan worden gebracht. 
In 1970 zal door de adjunct-directeur Hoofd Sociaal Beleid 
getracht worden te komen tot vaststelling van schalen voor de 
beloning van de werkprestaties voor daartoe geëigende funkties. 
Met ingang van 1 januari 1970 zal de kinderbijslag door Elsevier 
via de computer worden berekend en tegelijk met de salarisbetaling 
van de laatste kwartaalmaand aan de personeelsleden worden uitbe- 
taald. De betreffende personeelsleden zullen nog een formulier 
hiervoor ontvangen. 
Er zal een onderzoek worden ingesteld naar het aantal dienstjaren 
van uit Elsevier diensttredende personeelsleden om na te gaan of 
het juist is om voor de nabetaling van gratificatie bij ontslag waar- 
voor thans 5 dienstjaren geldt een ander criterium aan te leggen. 
De commissie Personeelsbeleid heeft opdracht gekregen om in 
samenwerking met de heer Blankwater gegevens te verzamelen van 
vergelijkbare bedrijven, betreffende vakantie en arbeidstiiden. om 
te kunnen vaststellen of de Elsevier-vakantieregeling verandering 
behoeft. 
In een nieuw memo zal de aandacht van de personeelsleden 
gevestigd worden op  de hernieuwde openstelling van inschrijving 
op de converteerbare obligatielening voor personeelsleden. 
Diegenen die voor inschrijving op deze lening voor het eerst in 
aanmerking komen zullen de volledige stukken ontvangen. 

bij U.M.E.: 
Mej. J.W.A. Brinkman 111 
Mevr. C.P. de Bruin-Pardoen 111 
dhr. J.H. Koopman 1911 
dhr. L. van Os 29/12 
dhr. J.F.Th. Schouten 511 
Mej. P.A. Schumacker 
dhr. R. Slikken ' / l 2  
dhr. F. ten Veen 8/12 

bij Elsevier Nederland: 
dhr. F.A. Boer 111 
dhr. P.J. Keyzer 111 
Mej. A.M.F. de Meyer 111 
dhr. L.C. van Putten 111 

dhr. G.P.J. Schouten 111 
dhr. E.V. Voogel 111 

. # / ~ T I ' J A ~ I ~  

UITNODIGING 

Op 5 februari a.s. is mevrouw A. Tauber 
12% jaar in dienst van Elseviers Publishing 
Company; zij zal dan tevens gepensioneerd 
worden. 
De directie E.W.U. biedt haar op deze dag 
om circa 16.15 uur een receptie aan in de 
bibliotheek van de Jan van Galenstraat. 
U bent van harte welkom. 

d 

IN MEMORIAM 

Na een ziekte van ongeveer een jaar is in de leeftijd van 56 jaar op 20 december 1969 
de heer S.F. Veltkamp overleden. 
De heer Veltkamp heeft na een korte onderbreking bijna 12% jaar op de abonnemen- 
tenafdeling van Bonaventura gewerkt en heeft diverse malen de functie van chef van 
de abonnementenafdeling waargenomen. Hij heeft veel werk verzet in verband met 
de overschakeling van de abonnementenadministratie op ponskaarten. Wij hebben 
hem als een prettige collega ervaren, die zijn krachten altijd en overal ten volle 
heeft gegeven. 

De gedachte aan hem zal altijd bij ons blijven. 

Hij ruste in vrede. 
Abonnenientenadministratie U.M.B. 

A. Brokking 




