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VERSCHENEN BOEKEN:
ELSEVIER NEDERLAND N.V.

Elseviers Wereldgeschiedenisdeel I ,
f 16,50
Zoogdieren (Elseviers Wereld der Dieren),
f 29,50
Kies uw Auto, f 3,75
N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
AGON ELSEVIER

Technische Formules, K. Gieck, f 14,90
Gelijmde metalen Constructies,
Ir. R.J. Schliekmann, f 45,Het verduurzamen van voedingsmiddelen,
deel 3,f 34,50
Binnenverlichting, Nederlandse Stichting
voor Verlichtingskunde, f 19,75

-

Bevestigingsmiddelen in de bouw,
L. van Zetten, f 22,50
Muziektherapie, Clemens Holthaus,
f 16,50
Je ziet het zo, Woestenenk
Compleet stel 1 t/m 21,f 1,30
Blocs van 100 exx. werkblad no.
20,f 3,40
Compleet stel oefeningen, f 2,45
Klassieke getalkaarten per set van
14 kaarten, f 4,50
Handleiding, f 12,50
N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
"BONAVENTURA"

Belastingalmanak I970 van Elseviers
Weekblad,f 6,50
ELSEVIER PUBLISHING COMPANY

Lipid Metabolism, vol. I 8 (serie
Comprehensive Biochemistry), f 60,-(inschr.), f 75,-Distributed Control Systems, vol. I I
(Bellman Series), A.G. Butskovsky,
f 100,-Introduction to Geodesy, Ewing G.E. en
H.H. Mitchell, f 72,50
Data: Mirrors o f Science, R. Houwink,
f 37,50

NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERS
MAATSCHAPPIJ

Advances in Biochemica1 Psychopharmacology, E. Costa en P. Greengard,
f 51,5o
Prenatal Respiration, H. Bartels, f 36,-

-

-

Proceedings of the International
Conference on the Three Body Problem
in Nuclear and Particle Physics,
J.S.C. MacKee en P.M. Rolph, f 100,-

-

Laser Physics, A.H. Maitland
en M.H. Dunn, f 65,-Die Aristotelische Idee der ersten
Philosophie, L. Routila, f 29,Biochemistry of the Phagocytic Process,
J. Schultz, f 25,-

-

-

ESCA Applied to Free Molecules,
K. Siegbahn, f 48,-RNA-Polymerase and Transcription,
L. Silvestri, f 43,-Cellular Recognition, R.T. Smith en
R.A. G o o ~f, 72,-Elementary Particle Theory, A.D. Martin
en T.D. Spearman, f 83,--

Deze maand meest gelezen boekwerk:
NOTULEN VAN DE 44ste VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD
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Psychomimetic Drugs, D.H. Efron, f 63,The Chemistry o f Extended Defects in
Non-Metallic Solids, Leroy Eyring en
M. O'Keeffe, f 108,-
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nits, Ingrid Stork, C.J. M. Vesters , K.A. With

DELTOS ELSEVIER

sfeer van de kinderen zou kunnen liggen.
Een kinderboek moet méér zijn dan een
boek alleen; het moet een soort gebruiksvoorwerp voor kinderen worden. De tijd
dat Fransje pas een boek mocht gaan
lezen als hij eerst netjes zijn handjes had
gewassen, moet nu maar eens voorbij zijn.
Hoewel een kinderboek normaal
gesproken voor kinderen wordt gemaakt,
zijn het veelal de volwassenen die ze
kopen. Zo komt het ook dat bijna
klassieke kinderboeken nog gretig door
ouderen worden gekocht. Dat zijn de
boeken die nooit uit de verkoop raken.
Een brokje jeugdsentiment komt hierbij
om de hoek kijken.
Het is niet juist de boeken in te delen
naar de diverse leeftijdsgroepen; kinderen
weten vaak beter dan hun ouders wat ze
kunnen lezen en wat niet. Over het
algemeen genomen is de inhoud van het
huidige kinderboek goed. De heer
de Graaff merkt op dat het gemakkelijk
lijkt dit genre boek te schrijven, maar lang
niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd.
Uitgesproken jongens- en meisjesboeken

zijn er nog steeds en zullen altijd wel
blijven. De invloed van de t.v. op de smaak
van de kinderen is erg meegevallen; de
indianen- en avonturenboeken zijn voor
meisjes niet zo interessant. Daar Deltos
zich richt op een internationale markt, is
het illustratieve gedeelte van het boek
bijzonder belangijk. Kinderen zijn daar
erg gevoelig voor, alsmede voor het zgn.
seriewerk. Aan dit alles wordt bij Deltos
gedacht.
Hoewel stripverhalen er in Nederland hoe
langer hoe meer inkomen, blijft men ten
opzichte van dit soort boek nogal
gereserveerd; stripverhalen heten "slecht"
te zijn. Er is een grote kans dat Deltos
zich ook op de strips zal werpen. De heer
de Graaff wil eigenlijk alles wel bij de kop
nemen; hij zit boordevol ideeën. Wij
noemen er enkele: een jeugdencyclopedie,
voorlichtingsboeken, platte prentenboeken
gekoppeld aan grammofoonplaatjes (voor
de muzikale educatie). Overigens, het
eerste Deltos-boek is reeds uit: op
13 februari jl. verscheen SPION OF
PIONIER door Norel.

gemeenschappelijke behuizing te hebben.
Die opluchting is niet uitsluitend te
verklaren uit een behoefte aan
'gezelligheid', maar vloeit voort uit omvang
en aard van het werk, dat alleen in hecht
teamverband te volbrengen is.

Het was inderdaad een opluchting na jaren
behelpen weer eens een behoorlijke,

De Winkler Prins Encyclopedieën zijn
kwaliteitsprodukten. Aan encyclopedieëen
wordt de zeer hoge, bijna onmenselijke eis
gesteld te rapporteren over de gehele
ontwikkeling van wetenschap, cultuur en
maatschappij van verleden tot heden. Nu
is de ontwikkeling van het maatschappelijk,
politiek en algemeen-ideologisch denken de
laatste jaren in een stroomversnelling
geraakt. De kritische zin van publiek en
publiciteitsmedia is sterk toegenomen,
waardoor encyclopedie-redacteuren die in
hun eigen tijd staan, ook zelf kritischer
zijn geworden, op hun werk, op het
vroeger gepresteerde. Zo is de redactie
bezig zich te 'verjongen', letterlijk maar

ook naar de geest: de professionaliteit
waarmee het werk verricht wordt, neemt
toe.
'Verjonging' van de redactie is nog om een
andere reden noodzakelijk. De universaliteit van de encyclopedie brengt met zich
dat de redactie zich letterlijk van alles, ook
de meest controversiële, onderwerpen, op
de hoogte moet houden en verslag moet
uitbrengen. Geen enkele redactie of
bestuur van welke organisatie dan ook
bevindt zich in die merkwaardige positie.
De encyclopedische verslaglegging van de
eigentijdse ontwikkelingen wordt steeds
moeilijker, maar vertegenwoordigt tevens
een van de interessantste aspecten van het
werk. Het credo hierbij is: onbevooroordeelde selectie van feiten, het openleggen
van nieuwe, wezenlijke verschijnselen en
ideeëen, en het streven naar de hoogst
mogelijke objectiviteit bij het behandelen
van de meest 'hete' onderwerpen.

Het gehele boekenfonds uitgegeven door
MacLaren & Sons Ltd. Croydon is met
ingang van 1 januari 1970 overgenomen
door Elsevier's Wetenschappelijke
Uitgeverij. MacLaren is tevens uitgever van
een aantal vaktijdschriften. De uitgave
hiervan zal door hen worden voortgezet.
De overname door de E.W.U. betreft dus
alieen de boektitels.

De opbouw van het MacLaren-boekenfonds
dateert van betrekkelijk jonge datum. Het
fonds omvat ongeveer 150 titels en is
voornamelijk gericht o p chemisch,
rubber-technologisch en bouwkundig
gebied. Er zijn ook boeken die onderwerpen behandelen als koken en bakken.
Zo is er bij MacLaren onder andere een
handboek voor banketbakkers verschenen.
De verdere fondsontwikkeling zal plaatsvinden door E.P.C.-Barking.
De heer P. Bergmans, groepsdirecteur
anderstalige wetenschappelijke publikaties
zegt over deze overname: "Ons is gebleken,
dat de aankoop van hoog gekwalificeerde
publikaties daalt in Engeland. Willen onze

Engelse activiteiten in de komende jaren
hun expansie-zucht voldoende kunnen
bevredigen dan zullen nieuwe deelmarkten
moeten worden betreden. Dit MacLarenfonds biedt deze mogelijkheid. De teruglopende omzet in hoog gekwalificeerde
publikaties vindt zijn oorzaak, dacht ik, in
de economische toestand in Engeland als
gevolg van de devaluatie. De researchinstituten en universiteitsbibliotheken
kunnen minder literatuur aanschaffen dan
voorheen, de buitenlandse boeken en tijdschriften zijn in Engeland duurder
geworden terwijl de bedragen aan besteedbaar geld gelijk bleven of soms zelfs
verlaagd werden!'

In een gesprek met de heer J.C. de Graaff,
directeur van DELTOS ELSEVIER,
leerden wij het volgende over dit nog
jonge bedrijf.
DELTOS ELSEVIER is een uitgeverij van
kinderboeken.
De heer de Graaff meent dat een
kinderboek "eerlijk massagoed" moet
zijn. Op de internationale boekenbeurzen
wordt men letterlijk doodgegooid met
allerlei soorten prentenboeken, stripverhalen en wat dies meer zij. Ondanks
het feit dat er in het buitenland massa's
kinderboeken worden geproduceerd, is de
keus voor Nederland enigszins beperkt.
Franse boeken doen weinig in Nederland,
met de Duitse en Engelse boeken gaat dat
wat beter. Volgens de heer de Graaff komt
datgene wat men in het buitenland doet,
veelal neer o p een gemakkelijk soort
uitgeven. Kinderboekenuitgevers nemen
vaak een ambivalent standpunt in: men
gaat na wat een goed boek k i n behelzen
en voorts bedenkt men wat in de interesse

DEEL X, GWP, 7e DRUK
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Wanneer U deze regels onder ogen krijgt,
zal deel 10 van de Grote Winkler Prins net
verschenen zijn. Hiermee is de helft van de
zevende druk van de Winkler Prins
voltooid; een feit dat de redactie zeker zal
vieren, zoals ook het betrekken van
Herengracht 122, nu ruim twee
maanden geleden, aanleiding was tot een
passend feestje. Diverse verspieders uit
Spui- en Jan van Galenstraat hebben deze
housewarming trouwens meebeleefd.
Tevredenheid van de redactie kwam tot
uitdrukking in een plakkaat: 'Wij wiilen
hier blijven wij hoeven niks beters'.
Dankbaarheid bleek ook uit diverse andere
eigentijdse versierselen.
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Mevrouw A. C. Breek-Ochse

Op een gegeven moment gaf mijn jongste zoon er de voorkeur aan met zijn
oudere broertje naar school te gaan, in plaats van door mij gebracht te worden.
Ik zat toen eigenlijk maar thuis en dacht bij mezelf, ach wat zit ik hier nou. Ik
heb er nooit spijt van gehad dat ik ben gaan werken, ik heb het altijd heel goed
kunnen combineren. In de loop der tijd heeft mijn man het klaarmaken van
lekkere boterhammetjes voor tussen de middag goed onder de knie gekregen.
De heer Van der Vossen kwam o p 31 december 1959 en ik o p 1 januari 1960.
Vanaf die datum heb ik hem steeds gevolgd.
Het aantal meisjes dat bij Elsevier tegenover me heeft gezeten is niet zo groot.
Toen ik kwam zat daar mej. Van der Grinten, die is later vertrokken naar
Brussel. Na haar kwam mej. Nickolson. Ze werd opgevolgd door Els Visser, die
vier jaar bleef. Vervolgens Monique Holman en toen die verdwenen was, kwam
Els weer terug. Ik onderhoud met ieder nog een prettig contact; ik schrijf of
telefoneer met verjaardagen. Het leukste van het werken hier vind ik, dat toen
ik kwam heel Elsevier nog in dit gebouw zat, behalve de abonnementenafdeling.
Ik heb dus het voordeel dat ik heel wat mensen ken.
Misschien wel leuk om te vertellen is de volgende anekdote. Destijds toen we
meneer Maas nog niet hadden was het gebruikelijk dat de heer Van den Brink
de sleutels van zijn auto aan zijn secretaresse gaf, die ervoor moest zorgen dat
de auto door de een of ander werd weggezet. Er waren toen nog geen parkeermeters. Op een dag was zijn secretaresse er niet en ik kreeg de sleutels. Ik snelde
daarop naar de produktieafdeling die toen nog in de huidige kamer van de heer
Van den Brink zat en vroeg of iemand de auto even kon wegzetten. Piet Jager,
destijds loopjongen o p de produktie-afdeling, zou het karwei wel even klaren.
Ik zette mij weer aan mijn bureau en ineens komt er een man de trap o p rennen:
"Wie is die idioot die die jongen de sleutels gegeven heeft, de auto staat nu
midden in de slagerij. . .". Piet had, zo bleek later, gewoon geschakeld, maar de
auto floepte weg; hij pikte bijna nog een Duitser die net in zijn auto wilde
stappen en reed vervolgens de slagerij binnen. Piet en ik moesten natuurlijk voor
de rechter komen. Ik was vreselijk nerveus, Piet trouwens ook, want ik had net
een nieuwe paraplu en daar stampte hij zo de punt vanaf. Wij waren beiden
bang dat het gevangenisstraf zou worden. Maar toen dat er niet in zat, hebben
Piet en ik gezellig tegenover de bajes koffie gedronken. Overigens, Piet bleek
helemaal niet in het bezit te zijn van een rijbewijs, maar dat had hij me toen
niet verteld.
Ik heb niet meer meegemaakt dat de huidige grote gevel nog niet voor het pand
stond. Wel staat er in de kelder een schilderij, waarop het oude rijtje gevels nog
te zien is. De Bonaventurianen, die voor de eerste dag in dienst treden kunnen
soms zo hulpzoekend door de hal dwarrelen. Dan sjouw ik ze het hele gebouw
door, zodat ze weten hoe het er uit ziet en tenslotte laat ik ze dan zien hoe het
geweest is.
De personeelsraad, daar heb ik ook nog ingezeten. Eerst drie jaar, toen ben ik er
uit geweest en vervolgens werd ik herkozen. Er gingen in die tijd stemmen o p
voor een sociaal-werker(ster). Als tussenmaatregel werd toen bepaald dat de heer
Blankwater het voorlopig in de Jan van Galenstraat zou zijn en ik hier. En ik
zat daar maar o p mijn plaats en wachtte en wachtte, maar er waren kennelijk
geen problemen die mij aangingen. Tenslotte ben ik het gebouw maar doorgegaan om te vragen of ik voor deze en gene nog iets kon doen. Ook daar is echter
niets uitgekomen.
Hobbies? Ja, kriptogrammen. Mijn man zegt altijd dat ik wel een bijzondere
kronkel in mijn hersens moet hebben om dat te kunnen.
4

Sinds jaar en dag, iedere keer dat een lid
aan de redaktie wordt toegevoegd, draagt
deze (over het algemeen) een aantal nieuwe
ideeën aan. Logisch. Ideeën die zeer
arbeidsintensief worden geacht komen
zelden tot bloei, aangezien dit blad steeds
tot stand komt als vrijetijdsbesteding van
de redaktie en dus echt bewerkelijke
rubrieken o m praktische redenen moeten
worden vermeden. Overigerzs, deze situatie
doet scribent dezes altijd enigszins denken
aan de situatie van de middenstander die
zijn etalage (en zo ging dat vroeger) door
de loopjonget~liet maken als er helemaal
niets meer weg te brengen was.
Welnu, terugkomend op het uitgangspunt:
nieuwe redakteur, nieuwe ideeën. Vast en
zeker, zo vast als een huis, iedere nieuwe
redakteur stelt voor een rubriek
ingezonden stukken te beginnen. Lezers
schrijven. . . o f zo iets. Welnu dan. Deze
rubriek bestaat. Al van het begin van
Elsevier-bulletin af aan! En de enige ingezonden brief die voor deze rubriek ooit
van een lezer is ontvangen is dan ook
gepubliceerd. De brief was gedateerd
14 april 1967. Geschreven door de heer
F.A. (niet te verwarren met A.M.) van
Vlokhoven. En geplaatst in het juli 1967
nummer van Elsevier Bulletin.
Uziet het: de rubriek is er wel. . .

Het afbeelden van een nertsjas b0 een
verhaal tegen jagen o m bont is even gek
als een plaatje van margarine bij een stuk
tegen melken van koeien.

Op I februari jl. is drs. K. van 't Zet in
dienst getreden bij de U.M.E. als Hoofd
Sociaal Beleid.
De redaktie mocht een kennismakingsgesprek met de heer Van 't Zet hebben en
hoopt hierop over enige tijd in deze
kolommen terug te komen. Inmiddels
wensen wij de heer Van 'r Zet alle succes
bij zijn werkzaamheden.

UITGE VERS-DIPLOMA
De Commissie voor de Vakopleiding heeft
besloten de lessen Verkoopkunde Uitgever
in die zin te veranderen dat de aandacht
meer gericht zal worden o p de marketingkant. Zij heeft de heer Drs. G. van der
Most bereid gevonden daarover een
inleiding te schrijven.

Bij alle feestelijkheden die wij dit jaar herdenken
(90 jaar U.M.E.; 100 jaar Winkler Prins; 25 jaar
Elseviers Weekblad) zouden wij bijna vergeten,
dat ons beeldmerk Non Solus (Niet Alleen) 350
jaar geleden voor het eerst werd gebruikt.

De stamvader van de uitgeversfamilie Elsevier was
Lodewijk Elsevier, die zich in 1580 als boekhandelaar aan de Leidsche Universiteit vestigde.
Vijf van zijn zeven zonen hebben zijn werk voortgezet en uitgebouwd. In het totaal hebben 14
Elseviers zich beziggehouden met boeken. In
1712 stierf de laatste (Abraham) Elsevier. Zijn
drukkerij werd op 20 februari 1713 verkocht voor
een bedrag van f 2000,- -.
Gemiddeld hebben de Elseviers ca. 20 boeken per
jaar uitgegeven. Hun fonds is opgevallen door het
prachtige bandmateriaal en het feit, dat deze
familie de eerste was die een boekformaat hebben
geintroduceerd dat wij tegenwoordig pockets
zouden noemen. De Elseviers hebben boeken uitgegeven van Erasmus, Grotius, Descartes en vele
anderen. Er is onder historici nog steeds een
discussie gaande of het boek "Schele Griet of de
Gestrafte Weliust" (1666) aan Pieter Elsevier
(Rotterdam) moet worden toegeschreven. Wij
houden u op de hoogte.

In 1620 werd dit beeldmerk voor het eerst gebruikt door
Isaac Elsevier (drukker te Leiden van 1616-16261, kleinzoon van stamvader Lodewijk Elsevier, wiens naam onze
vennootschap in 1880 heeft geadopteerd.
Her devies van ons beeldmerk, dat een olm voorstelt
omringd door druiventrossen waaronder een oude man, is
ontleend aan een versregel van Destouches die luidde: "Je
suis seul en ce lieu s'en etre solitaire': Het merk Non Solus
is het belangrijkste merk geweest van het Leidse kantoor
van de Elsevier-familie. Het is gebruikt tot 1712.

De Elsevierfamilie heeft naast dit beeldmerk ook andere
merken gebruikt. De stichter van de Elsevier-dynastie
Lodewijk Elsevier (1580-1 61 7, boekbinder en boekhandelaar te Leiden) gebruikte als vignet een adelaar op
een geknotte zuil met een bundel van zeven pijlen waarop
het devies "Concordia res parvae crescunt". Dit merk was
het embleem en het devies van de Bataafse Republiek.

Er is nog een derde, belangrijk merk door de Elseviers
gebruikt namelijk Minerva onder een olijfboom gewapend
met een schild terwijl een uil zich aan haar voeten heeft
genesteld. Het devies luidde: "Ne extra oleas". Het werd
voor het eerst gebruikt door Lodewijk Elsevier in 1642.
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Aan de reeks encyclopedieën is een nieuwe belangwekkende serie toegevoegd, ELSEVIERS
WERELD DER DIEREN, een systematische encyclopedie in 7 delen. die een mondia
overzicht geeft van het dierenrijk. De eerste tweë deien, Vogels en zoogdieren zijn
inmiddels verschenen. Wanneer de lezer zich realiseert dat het een systematische encyclopedie over het dierenrijk is en hij dus geen algemene artikelen over gedrag, voedsel,
broedzorg, enz. mag verwachten, zal hij veel plezier aan de serie beleven. Door de veelheid
van illustraties, vaak in prachtige kleuren, zullen de boeken ook gretig door de jeugd
worden bekeken.
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Het eerste deel Vogels bevat een schat aan, vaak zeldzame, foto's,
waarvan vooral de opnamen van het suikerdiefje, de waterpieper,
de Californische krombekspotlijster, de oranjesnavelnachtegaallijster, de inkakaketoe en de watertrapper opvallen. De
beschrijving van de diverse vogelorden en -families moest in het
kader van het boek wel beknopt zijn, maar bevat toch nog een
schat aan wetenswaardigheden. Dat men de vogel aan zijn veren
herkent, zoals in de inleiding wordt gezegd, zal de lezer over het
algemeen niet verwonderen, de gegevens die hij aantreft over de
stuithoenders, hamerkopvogels, hoenderkoeten en ralkranen
echter misschien wel.
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Het tweede deel behandelt de zoogdieren en wel op dezelfde uitputtende wijze als het deel Vogels. In de inleiding worden wij er
nog eens op gewezen hoe belangrijk deze klasse van dieren, onze
eigen klasse, wel is. De hoeveelheid illustraties is weer enorm,
hoewel er, voor wat de Europese dieren betreft in de inleiding,
niet ten onrechte, op de Zoogdierengids van Van den Brink
(uiteraard een Elsevier-uitgave) wordt gewezen. Treffend zijn de
opnamen van de aouad, de gerenoek, de griend, de klapmuts en de
zwarte titi.

E. Th. Gilliard en K.C. Parkes, Elseviers Wereld der Dieren, Vogels,f 27,50
I. T. Sanderson, Elseviers Wereld der Dieren, Zoogdieren, f 27,50
Men kan ook intekenen op deze serie van 7 delen, tegen de prQs van f 25,- - per deel.
In de reeks Elseviers Praktische Pocketbibliotheek is half februari
een deeltje verschenen (No. U 68) getiteld "Zo schrijft U goede
brieven" samengesteld door mevrouw A.G. Jongejans-Meijer. Het
boekje draagt als ondertitel - met talrijke voorbeelden van brieven
voor alle omstandigheden -,wat met recht gezegd kan worden,
werkelijk allerlei soorten epistels worden erin behandeld tot
liefdesbrieven toe.
Alhoewel de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd
wel wat betweterig is en je je als lezer een volkomen leek voelt, is
zo'n boekje in de boekenkast wel erg handig. Het spaart heel wat
tijd, vooral wanneer het officiële brieven betreft: titulatuur, vorm,
aanhef zijn alle gegeven.
A. G. Jongejans-Meijer: Zo schrijft Ugoede brieven
Elseviers Praktische Pocketbibliotheek, No. U 68, prijs f 3,90

Als steeds uit hun verband gelichte mededelingen van recensenten:
Eindhovens Dagblad over Schreiners Groot Sportvissersboek:

. . . wat Jan Schreiner niet over vissen weet, is blijkbaar te verwaarlozen. . .
Het Limburgs Dagblad over Wrage's Man en Vrouw:
. gruwelijke tekeningen van vrouwelijke geslachtsorganen en doorsneden van zwangere
vrouwen.

..

..

De Schuttevaer over de Zeevissengids:
. zo waar als iedere vogel geen sijsje is, is iedere platvis geen scholletje.

..

..

Dagblad van Noord-Limburg over Wrage's Man en Vrouw:
. . niet alleen voor gehuwden belangrijk, maar ook en vooral voor oudere teeners

.

.

.

a Ot

s-&8

Oostzaner won landelijke
Elsevier diawedstrij d
OOSTZAAN. De heer J . H . de Waal (28)
Zuideinde M is als eerste exaequo geëindigd
tijdens een landelijke diawedstrijd van het
gehele Elsevier concern. De prijsuitreiking geschiedde tijdens een feestavond in
Krasnapolsky met rond 400 medewerkers
alsmede directieleden. De heer De Waal had
tien dia's ingezonden welke beoordeeld
werden door een jury bestaande uit de
heer Leerink en mevrouw Betty Carrels.
Tijdens de feestavond speelde de Oostzaanse computerdeskundige enkele klassieke
composities en populaire medleys als solist o p de piano.
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AMSTERDAM. De heer R. B. van Tilburg
(28) Jan van Riebeekstraat is als eerste
geëindigd tijdens een open tennistournooi
van het gehele Elsevier concern. De prijsuitreiking geschiedde tijdens een galaavond in het Hilton hotel met rond 400
medewerkers alsmede directieleden.
De heer R.B. van Tilburg had tien ballen
ingeslagen welke beoordeeld werden door
een jury bestaande uit de heer T. Okker
en Mevr. Billy J. King. Tijdens de galaavond dirigeerde de Bulletin lay-out man
het Concertgebouworkest in enkele
klassieke composities, en speelde
populaire medleys als solist op de piano.

Die?. . . 00die
0 , die is gepromoveerd!
zit nu in het gebouw Spuistraat. . .
Al bijna twee maanden . .
Ja die heeft een geweldige promotie
gemaakt.
volkomen nieuwe functie
Ja ik sprak hem laatst nog
hij vertelde me toen dat hij nog steeds niet
weet wat hij nu eigenlijk moet doen.

Nu volgt een rectificatie op een mededeling
gedaan in het januari nummer. De fotokroniek van zes foto's van de vorderingen
van de bouw in de Jan van Galenstraat zijn
van de heer Van Mierlo (dat stond er
trouwens ook) maar de twee foto's
gemaakt bij het heien van de eerste paal
(wat een knal was dat) zijn gemaakt door
de heer Moerkerk. Degene die deze
stomme vergissing heeft begaan staat zelf
op de toen gemaakte foto (vierde van links)
en had het dus kunnen (en moeten) weten.

worden gewijzigd. Er is een communiqué uitgegeven waarin dit
alles wordt uiteengezet.
Naar aanleiding van verzoeken hiertoe vanuit de personeelsraad zal
het hoofd ~ o c ~ aBeleid
al
een vaste regeling ontw&rpen voor
redelijke vergoeding voor noodzakelijk overwerk, ter vervanging
van het huidige art. 7 van het arbeidsreglement.
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i iileiqeï uit de op een na hoogstt:klas van e
jof
mi ddelbare school. Op 31 maart, 1 cn 2 april, tullen zij dl
zgri...paasvaka
ntiecursus volgen, te obrganiseren door het
.
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dirïcite.wcreturiltat
van de U.M.E.
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Hotewel logies
:n vcrkrege n ergens in Amsteraam
log op het kennismarkingsidee, het
of omgeving i
vet:I beter en 1
kcnd plczic:rigcr, dat d e kinderen
...
veroigven DIJ r,iseviermeaewerKcrs. Het gaat om de nachten
van 31 maart en 112 april. De warme maaltijd op 31 maart
zal tezamen worden genoten met de cursusganger9 en hun
gastouderc in een goed, eenvoudig restaurant. Daarna zal de
avond gezamenlijk in een uitspanning worden doorgebracht.
Het is de bedoeling dat op l april die kinderen bij hun gastouders de warme maaltijd gebruikein. In de mii$dag van
2 april reizen de deelnemers naar hii is.
Het directie-secretariaat U.M.E. dotr ~ t ; i iU G ~ U GUV
~
U UI U
voor de bedoelde nachte n een of mleer cursiste n onderdak
zoudt kunnen bieden.
Mr. J.H.Th. Knook hoor t gaarne zo spoedig m ogelijk van U
..
hoeveel jongen(s) of mei3jet.s)
u 1venst tc he [bergen.
(Spuistraat toestel 431145).
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PERSONEELSRAAD
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 44e VERGADERING
VAN DE PERSONEELSRAAD
Ter vergadering wordt door de voorzitter (drs. R.E.M. v.d. Brink)
bekendgemaakt dat ter bevordering van de verhandelbaarheid van
de 'aandelen Elsevier' de kapitaalstructuur van de maatschappij zal

WELKOM HETEN WE:
bij E. W. u.
dhr. R.L. Hayward
bij Bonaventura
Mevr. M. Aben-Beerlings
dhr. F.Th. Bakker
Mej. M.E.H. Brouër
dhr. R.J.J. Mever
dhr. C.G.H.A.A. Peeters
dhr. J.F. Redegeld
Mej. N.E. Stoové
Mej. M.J. Winters
bij iJ.M.E.:
Mej. A.P.M. Borghart
dhr. A.A.M. de Jong
dhr. L. Karst
Mej. C.J. Lotten
Mevr. C. Meyer-Versteeg
dhr. L.M. Neyndorff
dhr. R.H. Petersen

112
1611
112
11.2
112

Op verzoek van de personeelsraad zullen voortaan de notulen van
de personeelsraadvergaderingen (onder weglating van namen)
beschikbaar zijn voor alle personeelsleden. Belangstellenden
kunnen bij de receptie van hun gebouw een exemplaar verkrijgen.
Wanneer onverhoopt weer moeilijkheden met de salarisberekening
zullen voorkomen zal gezorgd worden voor tijdige informatie van
het personeel.
De rente op de personeelsobligaties zal op 9 februari 1970 worden
uitbetaald.
Voor het Elsevier studiefonds zijn tot de officiële sluitingsdatum
slechts 7 aanvragen binnengekomen.
De inschrijving is nog opengesteld tot 30 maart (Red.)
Nabetaling van gratificaties aan uit dienst getreden personeelsleden
zal voortaan na drie i.p.v. na vijf dienstjaren geschieden.
Naar aanleiding van in voorgaande vergaderingen vanuit de P.R.
hierover naar voren gebrachte argumenten is met betrekking tot de
vakantie door de directie het volgende besloten
1. De basisvakantie wordt van 15 werkdagen gebracht op
17 werkdagen.
2. Voor jeugdige werknemers, tot en met het kalenderjaar waarin
zij 18 jaar worden, wordt de basisvakantie verhoogd met drie
werkdagen en derhalve gebracht op 17 + 3 = 20 werkdagen.
3. De directie kan, hetzij voor alle maatschappijen, hetzij voor
enkele maatschappijen of afdelingen per vakantiejaar Bén of
meer dagen, maar ten hoogste twee werkdagen, aanmerken als
verplichte snipperdagen.
Tenzij met betrekking tot het vakantiejaar 1970 vóór 15 maart
a.s. van directiewege anders wordt besloten, moet worden
aangenomen dat van bovengenoemd recht voor het jaar 1970
geen gebruik zal worden gemaakt.
In het vervolg zal steeds begin januari van ieder vakantiejaar
aan het personeel bekend worden gemaakt of bepaalde dagen
als verplichte snipperdagen zullen worden aangemerkt of dat
dit niet het geval zal zijn.

dhr. C.H. Rinckes
Mej. J.C. Schimmel
dhr. R. Schoonenberg
Mevr. H. Stoks-Baarslag
Mevr. J. Wharton
drs. K. van 't Zet
bij ~ g o n l ~ o e l ovan
f s Goor:
Mej. C.M.S. Glasmeier
dhr. J. van der Zee

b v Elsevier Nederland:
Mej. M.E.C. Inden
dhr. J.B. van Staalduinen

1911
212
212
511
1911
112
1612
112
112
112

AFSCHEID NAMEN WE
bij E. W. ü. van
dhr. W. Dammis
Mej. R.B. Hitschmann
Mevr. S. de Jongh-Kearl
dhr. J. Kuperus

9/ 1
3111
3111
1512

bij Bonaventura van:
dhr. J.W. Cappelhoff
drs. H.J. van Dijk

3111
3111

dhr. C.A. Lamorée
Mej. A.H. Petersen
Mej. G. Post
Mej. B. Stieglis
Mevr. T.W. van der Vrande

bij Centrale Diensten van:
Mevr. G. Coltof-Veld
bij Elsevier Nederland van:
dhr. E.G. van Beem

3111
3111
3111
1512
3111
3111
3111

IN HET HUWELIJK TRADEN:
Mej. J.M.T. Matla en mr. drs.
C.L. Madlener
Mej. M. Beerling en de heer W. Aben
dhr. M.J. Stad en mej. S.M. Kwantes
Mej. I.Y. van 't Riet en de heer Th. Ploeg
dhr. A.J. Gevaert en mej. L.G. van Rooy
Mej. S. Sahnoun en de heer G.J. Schmidt
dhr. F.C.C. v.d. Bosch en mej. L. Bos
Mej. N.F. Schaegen en de heer D. Simon
Mej. H.C.G.M. Hamburg en de heer
A. Vredevoort
Mej. M. van Vlokhoven en de heer Schalk

