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Elseviers Wereld der Dieren - 
REPTIELEN, f. 2 7 3 0  

U68 - Zo schrijft u goede Brieven, 
mevr. A.G. Jongejans-Meijer, f. 3,90 

Antiek Zilver - Manfred Meinz 
(Elseviers Antiekbibliotheek), f. 6,90 

Slagen in het Leven (integraal), 
Ch. Buhler, f. 16,90 

Els. Wereldgeschiedenis deel II, per 3 
delen: f. 49,50 

Slaglinie bij Cozar, Kent, f. 16,90 

De Gele Schaduw (pb), Thomas, f. 8,50 

ELSEVIER BRUSSEL 

Overzicht van de ontwikkeling der 
Communicatiemedia (pb), 
Prof. Luykx, f. 21,50 

NOORDHOLLANDSCHE UIT- 
GEVERSMAATSCHAPPI J 

Advances in Cel1 Biology, volume I ,  
D.M. Prescott, L. Goldstein and 
E. McConkey, f. 72,- 

The Automic Nervous System, 
O. Appenzeller, f. 45,- 

Input-Output Techniques, A.P. Carter 
and A. Brody, 

volume 1: Contributions to Input- 
Output Analysis, f. 60,- 
volume 2: Applications of Input- 
Output Analysis, f. 60,- 

Introduction to the Theory of Ion-Atom 
Collisions, J.P. Coleman and 
M.R.C. McDowell, f. 80,- 

Evolutionary Biology, volume 3, 
T. Dobzhansky, M.K. Hecht and 
W.C. Steere, f. 63,- 

Current Topics in Radiation Research, 
volume 6, M. Ebert and A. Howard, 
f. 65,- 

Excitation Mechanisms of the Nucleus 
Electromagnetic and Weak Interactions, 
I.M. Eisenberg and W. Greiner, f. 60,- 

The Principles of Human Biochemica1 
Genetics, H. Harris, 
bound edition: f. 50,- 
paperback edition: f. 22,50 

Markov Probability Model, T.C. Lee, 
G.G. Judge and A. Zellner, f. 43,- 

The Gonads, K.W. McKerns, f. 140,- 

Vacancies and Interstitials in Metals, 
A. Seeger, f. 150,- 

Linear Accelerators, A. Septier and 
P. Lapostolle, f. 190,- 

AGON ELSEVIER/ROELOFS VAN 
GOOR/DELTOS ELSEVIER 

Het Meesterstuk, T. Humalda, Roelofs 
van Goor, f. 6,90 

Analytische chemie, vraagstukken, 
Duin, Van en Waasdorp, Agon Elsevier, 
f. 7,50 

! Wenteltrap naar de toekomst, 
Dr. J.C.M. Hattinga Verschure, Agon 
Elsevier, f. 2,90 

Spion of pionier, K. Norel, Deltos Elsevier, 
f. 9,50 

En waarom ik niet? G. Evenhuis, Agon 
Elsevier, f. 2,901 Deltos Elsevier, f. 3,90 

Studerend lezen, D.H. Huizinga, Roelofs 
van Goor, f. 4,90 

ELSEVIER PUBLISHING 
COMPANY 

Assemblers and Lmders, Computer 
Monographs Serie no. 6, D.W. Barron, 
f. 16,- 

Brain Diseases, A. Biemond, f. 200,- 

X-ray Photogrammetry (Basic Geomeîry 
and Quality), A.B. Hallert, f. 45,- 

Glossary of Sugar Technology G. 17, 
C.A. Muller, f. 40,- 

Atlas of  Israel, f. 490,- 

Elsevier's Dictionary of Horticulture, 
J. Nijdam, f. 80,- 

AMERICAN ELSEVIER 

Interior Design: An Introduction to 
Architectural In teriors (Textbook), 
A. Friedman, J.F. Pile and F. Wilson, 
f. 55,- 

Quasilinearization and nonlinear Problems 
in Fluid and Orbital Mechanics, Bellman 
Series no. 20, J.R. Radbill and 
C.A. McCue, f. 57,50 



Hans Sleutelaar, H.P.'s adjunkt-hoofd- 
redakteur sinds 1 maart jl., begon reeds 
op 15-jarige leeftijd gedichten te schrij- 
ven, een passie die zich ook nu nog 
steeds meester van hem maakt. 
Zijn grote voorliefde voor literatuur 
deed hem in 1955 het literaire tijd- 
schrift e e f s c h r i f t  oprichten. Nadien 
kwam hij in de redaktie van het avant- 
garde blad Gard Sivik en was mede-op- 
richter van de pocketserie De Nieuwe 
Stijl. Na zijn diensttijd werkte hij als 
tekstschrijver en maakte televisie- 
programma's, waarvan hij er een als 
Nederlandse inzending naar Montreux 
gezonden werd. Aan het boek "De SS'ers" 
werkte hij met Armando twee jaar. 
Over zijn aandeel in het tweede boek 
van Jan Cremer vertelt Hans Sleutelaar 
dat hij slechts als "coach" heeft gefun- 
geerd, maar dat het boek door Cremer 
zelf werd geschreven. Voor de duw in 
de rug, die Jan Cremer nodig had, zorgde 
S. 
In 1959 vroeg Armando hem voortaan 
de literatuur in de Haagse Post te willen 
belichten. Sindsdien bleef hij voor H.P. 
werkzaam. Zijn nieuwe funktie zie hij 
als een leidinggevende en een dienende: 
altijd voor de redaktie klaar staan, goed 
naar ze luisteren en ze begeleiden. 
"Mijn karaktereigenschappen? Verlegen, 
ijverig en overkritisch". Hij gelooft dat 
iedere journalist in wezen een binnen- 
vetter is. 
Schrijven is iets wat je helemaal alleen 
doet. Het moet van binnenuit komen. 
Voor hem is het een mogelijkheid om 
"tot zich zelf te komen". Van die 
mogelijkheid zal hij onder meer als 
dichter gebruik blijven maken. 

Het is een duidelijke zaak. Nu. Elseviers 
Weekblad (het kleintje) heet voortaan 
Elseviers Magazine. En dat staat er 
trouwens ook op. De naam Elseviers 
Weekblad siert thans de grotere krant 
die wij vroeger "De Zakenman" pleegden 
te noemen. 
Wat is er meer aan Elseviers Weekblad 
veranderd behalve de kop. Wij vroegen 
hoofdredacteur H. ten Brink. 
"De Zakenman" was een krant met een 
sterk financieel-economisch accent. 
Informatie niet zozeer afgestemd op de 
aspirant-sollicitant, maar op de meer 
selecte groep van financieel-economisch 
geinteresseerden. 
Hoe hierin verandering te brengen? Welnu, 
wij willen graag met een goed en op 
bredere basis gestoeld, informatief week- 
blad komen. Naast de personeelsadver- 
tenties, waarin de werkzoekende alles 
kan vinden over het gevraagde en het 
gebodene, geven wij de voor hem be- 
langrijke bredere informatie over de 
diverse bedrijfstakken, het werken, leven 
en wonen, en dat zo actueel mogelijk. 
Wij willen een stuk perspectief bieden. 
Sinds 20 januari jl. zijn de redacties van 
het magazine en het weekbladonafhan- 
kelijk. De bladen bijten elkaar niet, in- 
tegendeel, het ene vormt het comple- 
ment van het andere. Je kunt natuurlijk 
strijden over kwaliteit en kwantiteit. 
Als wij dit laatste nader beschouwen, 
zien wij dat 1 kolom EW gelijk is aan 
2% kolom EM. Bij EM zorgen 41 redac- 
teuren, 49 medewerkers en 12 buiten- 
landse correspondenten ervoor dat de 
kolommen gevuld worden (opgave redac- 
tiesecretariaat EM). Bij EW hopen de 
vier redacteuren binnenkort permanente 
assistentie te krijgen. En wat die kwali- 
teit betreft: dat kan je de lezer beter vra- 
gen. Maar nogmaals: wij zijn elkaars 
complement. Wij vroegen de heer Ten 
Brink wat nu al die "zakenmannen" 
moeten lezen als compensatie voor "De 
Zakenman". Dit bleek een erg domme 
vraag. De zakenlieden zijn trouw geble- 
ven, ze lezen nu het weekblad. Metter- 
tijd zijn zenatuurlijkook geïnteresseerd 
in hetgeen beschreven wordt in de kolom 
hiernaast. 

Bij Bonaventura - magazine-uitgeefster bij 
uitstek binnen het Elsevierconcern - zijn 
voorbereidingen gaande voor een nieuw 
magazine: ditmaal een "financieel- 
economisch". De hiervoor gevormde 
redaktie staat sinds 1 april jl. onder hoofd- 
redaktionele leiding van de heer 
G.J.N. Wijnand. Teneinde de redaktie 
gelegenheid te geven zich, alvorens 
officieel gestart wordt, aan formule, stijl, 
etc. te wennen en zich deze geheel eigen 
te maken, zal allereerst een aantal zoge- 
naamde "fake-nummers" geproduceerd 
worden. Het eerste van deze nummers zal 
in mei a.s. verschijnen. 
De formule die voor het financieel- 
economisch magazine is opgezet, beoogt 
berichtgeving op deskundige en over- 
zichtelijke wijze te geven, waarbij het 
visualiseren van gegevens van zeer veel 
belang is. Het blad zal er voorts naar 
streven zo betrouwbaar als een 
encyclopedie te zijn. De artikelen zullen 
in begrijpelijke taal geredigeerd worden 
met het doel de leesbaarheid van het blad 
te bevorderen. 
Om dit te bereiken, is de redaktie 
grotendeels gevormd uit vakbekwame 
journalisten met een speciale feeling voor 
het financieel-economisch gegeven. Naast 
diepte-informatie op financieel- 
economisch gebied zal het blad ook 
informatie verstrekken omtrent andere 
specifiek voor de managers interessante 
vraagstukken in het bedrijfsleven. De 
formule zal dus horizontaal gericht zijn. 
Doel is, aldus eindredakteur A.A.H. Smits, 
dat de "crew" met haar door het heilig 
vuur aangewakkerde enthousiasme een 
journalistiek produkt oplevert dat 
kwalitatief gezien optimaal is. 
Dit  journalistiek produkt mogen wij 
komend najaar, wanneer het financieel- 
economisch magazine van start gaat, 
tegemoetzien. 



AAN HET WOORD.. . 
In deze rubriek willen wij Elseviermedewerkers 
voor het voetlicht halen, die om een of andere 
persoonlijke reden in het nieuws zijn. In het vorige 
nummer drukten wij ons eerste gesprek af met 
mevrouw Breek-Ochse, directie-secretaresse van de 
UMB, omdat zij niet lang geleden haar halve eeuw 
feest vierde. 
In dit nummer tekenden wij het volgende op uit de 
mond van de heer G. Maas, o.a. werkzaam als 
chauffeur van de heer Van den Brink. De heer Maas 
is op 22 april jl. 50 jaar geworden. 

99 In oktober a.s. ben ik drie jaar in dienst van Elsevier. Aanvankelijk was 
mijn voornaamste taak het wegzetten van de auto van de heer Van den 
Brink. De overige tijd kon ik besteden aan allerlei andere werkzaamheden. 

Langzamerhand kwam er echter steeds meer werk bij. Een vaste dagindeling 
heb ik eigenlijk niet, Het valt niet mee om al mijn werkzaamheden op te 
sommen, maar tot de belangrijkste behoren o,a. het stencillen, het beheer van 
de Elsevier-auto's, de zorg voor het fotokopieer-apparaat en het archief 
beneden, wanneer de heer Wulder er niet is. Dan help ik vaak een handje in de 
postkamer, waar al die zakenmannen en magazines ingepakt worden, hoewel 
het meeste elders wordt gedaan; wij krijgen echter de mutaties en adres- 
wijzigingen. Nu de heer Jansen het niet meer kan doen, zet ik ook wel 
t.1.-buizen in of doe tal van andere klusjes op dat gebied. En tussendoor rijd ik 
dan nog de heer Van den Brink van en naar afspraken en heb de zorg voor zijn 
auto. Ik ga praktisch nooit met hem mee als hij een grote tocht gaat maken, 
bijv. naar Frankfurt; dan rijdt hij meestal zelf. Van tevoren laat ik dan wel 
altijd de auto nazien en zorg ervoor dat alles in orde is. 
Ik zou niet kunnen zeggen welke van de werkzaamheden, die ik hier verricht, 
ik het liefste doe. Privé rijd ik al erg veel, dus gaat het plezier in het autorijden 
op zich er wel een beetje af. Hoewel het fijn rijden is met die grote auto van de 
heer Van den Brink, vooral op de grote weg; hier in de stad met al die grachten 
wordt het wat moeilijker. 
Die verhuizingen die er de laatste tijd geweest zijn naar de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal vond ik erg fijn. Ik had daar nogal wat bemoeienis mee, een beetje 
organiseren en ervoor zorgen dat alles op de juiste plaats kwam te staan. ~ l s  je- 
dan later het resultaat ziet, dan geeft dat een prettig gevoel, vooral als je weet 
dat er niets is misgegaan. 
De sfeer is prettig bij Elsevier. Ik ben hier altijd bezig en daar ben ik erg 
tevreden mee. 
Het is erg leuk om te horen wat andere mensen voor hobbies hebben, of ze van 
tuinieren houden of graag vissen, enz. Je leert de mensen daardoor een beetje 
beter kennen. Bijv. nu ik weet dat de heer Alderse Baes graag tuiniert, ga ik 
deze man met heel andere ogen zien. Zoiets zou ik nu ook graag van de anderen 
weten. 
Het weekend betekent voor mij vroeg opstaan, net als in de week. Als het even 
kan ben ik in mijn tuintje bezig. Ik heb ca. 1000 m2 tuin, waarin ik groenten 
en aardbeien kweek. Ook heb ik enkele vruchtbomen staan en wat kippen 
rondlopen. Dan zijn er nog de kleinkinderen, ik heb er vijf, die veel beslag op 
mijn tijd leggen. Ik ben ook graag in huis bezig, schilderen, timmeren enz., 
alles doe ik zelf. Het is heerlijk om buiten te wonen; ik zou er niet meer 
vandaan willen. Aan het heen en weer reizen ben ik ongeveer een half uur kwijt, 
dus dat valt nogal mee. 
In mijn woonplaats train ik wekelijks een dames- en heren-volleyball-team en 
ik mag nog graag eens tegen een tennisballetje slaan. Vroeger was ik veel 
actiever op sportgebied, behalve dat ik zelf in een volleyball-team zat, deed ik 
ook nog aan polo. Maar ja, naarmate je ouder wordt, gaat dat er een beetje af. 
Als de mensen zo mijn huisje zien, dan denken ze allemaal, nou die zal 
wel heel wat zijn bij Elsevier. Mijn stelregel is echter: ik ben de aller- 
kleinste, maar zit naast de allergrootste. 

99 

Zo uiterlijk lijkt er niets veranderd aan 
Elseviriteiten. Trouwens aan het hele 
bulletin niet. 

Maar, in de eerste ploats (die wij gaarne 
ruimen voor een lady), de eindredaktie 
van dit blad wordt voortaan gevoerd door 
een dame! 
In de tweede plaats, deze elseviriteiten- 
rubriek, vroeger in huisvlijt gewrocht 
door een amateur, ontstaat thans op de 
machine eens professionals 
Eindelijk gerechtigheid! 
Nadat jarenlang het licht (van de auteur 
van Elseviriteiten) verhuld werd door een 
korenmaat (whatever that may be) schijnt 
thans dit licht vrij in de duisternis (bij 
Bonaventura). 

Een ieglijk zal (althans behoort) het 
jongste nummer van Accolade (inmiddels 
te) hebben ontvangen. 
Dat met de bijtjes Over vakbladen. 
Wij hebben de heer Nederkoorn van 
Misset (die de eindredaktie over dit 
Accoladenummer heeft gevoerd) gevraagd 
ons eens de gehele produktie aan 
periodieken te sturen, zoals die daar in 
Doetinchem wordt gemaakt. 
Weinu. Dezer dagen kwam het pakket 
binnen. 
Alle nieuwste weekbladen, onder welke de 
Vee- en vleeshandel, Bouwwereld-markt- 
informatie, Metaal & Kunststof, de 
Banketbakkerij en de Boerderij, en verder 
de nieuwste maandbladen waaronder de 
Heer en Mode, Koeltechniek, Water, de 
Militaire Spectator, Lederwaren en de 
Geneeskundige Gids 
En de laatste editie van het enige dagblad 
binnen ons concern. De Graafschapsbode. 
De hele reutemeteut. 42 stuks. Alleen de 
Kippefokker hebben ze volgens ons 
vergeten 
Misschien zult u ons niet kunnen geloven. 
Maar wij waren waarlijk aangedaan. Zo'n 
dik pak tijdschriften. Allemaal uit ons 
concern. En van de meeste nog nooit 
gehoord. 

Otto Weiss: 

Een passende vraag voor onze tijd: 
mag een meisje boeken schrijven, die 
ze niet zou mogen lezen? 



Zoals gebruikelijk hebben ook dit jaar weer 6 jongens en 6 meisjes uit de op een na hoogste 
klas van middelbare scholen uit het gehele land de zgn. paasvakantiecursus bij ons bedrijf 
gevolgd (van 31 maart t/m 2 april). Het verslag van hun ervaringen is hieronder in de ABC-vorm 
afgedrukt. Het l e k  ons aardig dit jaar, waarin wij 100 jaar Winkler Prins herdenken, het 
' alfabet (met een knipoog naar di$ encyclopedische gegeven) als uitgangspunt te gebruiken 
voorbun verslag. De cursisten waren geheel vrij het woord te kiezen, dat aan de hen gegeven 
letters verbonden werd. 
Het behoeft geen betoog, dat wij deze stukjes ongewijzigd afdrukken teneinde de indruk van 
deze cursus zo oorspronkelijk mogelijk te laten overkomen. Soms blijkt dan, dat bepaalde 
gegevens; uitspraken e.d. op een geheel andere manier zijn begrepen dan door de betreffende 

-sprekers werd bedoeld. 



IABC VAN DE PAASVAKANTIECURSUS 1970 + + + I 

ACHTER IN DE FILE. Nog met volle 
moed begeeft de doorsnee Amsterdammer, 
die over een auto beschikt, zich 's morgens 
op weg naar zijn werk. Dat hierbij nog heel 
wat komt kijken, heeft ondergetekende wel 
ervaren. 

Een van de grootste knelpunten is de gracht "De Kost- 
verloren". Een zeer toepasselijke naam, want het betekent 
dat mensen zo laat op hun werk kwamen, dat ze 
ontslagen werden. 
Er zijn drie overgangen die alle op de spitsuren potdicht 
zitten. 
Wij, als vreemdelingen, kregen op  deze manier wel de kans 
om dit gedeelte van de stad eens rustig te bekijken. Zelfs 

de krokussen ontsnapten niet aan onze aandacht. Het viel 
wel op dat iedereen rustig bleef. Dat zal dan ook wel de 
reden zijn geweest, dat men er zonder kleerscheuren uit 
tevoorschijn kwam. 
Toch is het bij al deze L'voordelen" wel aardig op te 
merken, dat ook wij minstens een half uur te laat kwamen. 

Marijke van Genabeek 

BRINK, Drs. R.E.M., hoofddirecteur van 
de N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier. Ik 
wilde graag de indruk weergeven, die Drs. 
Van den Brink in een anderhalf uur durend 
gesprek op mij gemaakt heeft. De 
heer Van den Brink is echt de "big boss" 

van een groot concern, zelfverzekerd, met rotsvaste 
principes, met door en door kapitalistische denkbeelden: 
"Voor je 40ste mag je idealen hebben, daarna moet je ze 
maar zo snel mogelijk opzij zetten". Hij denkt en 
redeneert logisch en trekt consequenties, die je van een 
hoofddirecteur verwacht. Graag had ik urenlang met hem 
zitten discussiëren, daar hij denkbeelden had, die lijnrecht 
tegenover de mijne stonden, maar daar was geen tijd meer 
voor. Over bepaalde zaken heb ik zijn mening gevraagd, 

zaken die eigenlijk meer betrekking hebben op  zijn wereld- 
visie dan op zijn functie. In het kader van deze cursus was 
dit misschien verkeerd, maar ik vond dit veel interessanter 
omdat hij een van de groten van Nederland is, die wel iets 
meer in de melk te brokkelen hebben dan ik. 
(Zie voor zijn meningen daarom bij de letter M). 

Gertjan Schuiling 

CASSETTE; (film) cassette: Een ontwik- 
keling op het gebied van de Communicatie 
die misschien nog wel groter is, dan de t.v. - 
destijds was. De methode is als volgt: 
Een tijdschrift behandelt veel onderwerpen, 
maar niet erg uitgebreid. Er is aan het einde 

van elk artikel een bon afgedrukt, en wanneer men het 
onderwerp erg interessant vindt, stuurt men de bon op en 
ontvangt een filmcassette met alle bijzonderheden over 
het gevraagde onderwerp. 

Joke Gort 

DRUKKERIJ Boom Ruygrok waar wij 
Ipb werden voorgelicht over de diverse soorten 

$ drukken. Er zijn drie soorten nl.: hoogdruk, 
diepdruk en vlakdruk. Bij hoogdruk worden 

I$ r de uitstekende delen afgedrukt, bij diepdruk 
worden de lagere delen afgedrukt en bij 

vlakdruk worden de ingevette delen afgedrukt. De hoog- 
druk wordt gebruikt bij het drukken van boeken. De vlak- 
druk wordt voor het maken van illustraties toegepast. De 
diepdruk is te vergelijken met de houtsneden. In de rond- 
leiding door het oude gebouw in Haarlem zagen we dat de 
letters voor hoogdruk stuk voor stuk werden gegoten, C 
daarna in kolommen gezet en door een touwtje bij elkaar 
gehouden. Zo komt het in de drukmachine. Als aandenken 
kregen we onza naam in hoogdruk. Verder zagen we hoe 
zinkplaten voor de vlakdruk werden bewerkt (zie Offset). 

André Jansen 



ENORM was alles, daar in het reken- 
centrum in de Maassluisstraat. De 
computer, het lawaai in de computer- 
ruimte, de hoeveelheid informatie, de 
stapel ponskaarten en last but not least de 
lunch. 

Om even over de informatie uit te weiden: we ontvingen 
deze van het hoofd van de afdeling Organisatie, de heer 
C.J.M. Caffa (die overigens Enorm aardig was!). Deze 
vertelde ons o.a. dat de computer aIles doet wat de mens 
wil. Het bewijs hiervoor leverde de tekening die men de 
computer liet maken. Hij kent echter geen "misschien". 
De heer Caffa illustreerde dit met een grapje, dat goed 
weergeeft hoe de computer denkt. Op de vraag: "Wat is 
beter: een kapot horloge of een horloge dat altijd één 
minuut achterloopt, antwoordt de computer: het kapotte 
horloge, want dat geeft twee maal per dag de juiste tijd 
aan". 
Geholpen door een juffrouw hebben we daarna onze 
eigen adresbandjes geponst en ze vervolgens in de 
computer gestopt. Tut slot werd de Enorm ingewikkelde 
werking van de Computer uitgelegd, waarna dit bezoek 
werd afgesloten met een heerlijke lunch. 

Ingeborg Kromhout 

GROTE nauwkeurigheid wordt vereist bij 
het maken van een encyclopedie. Men werkt 
b.v. zo'n 8 à 10 jaar aan de Grote Winkler 
Prins. De redactie heeft de beschikking 
v e r  een groot aantal deskundigen, zodat 
een deel van de twijfel met de encyclo- 

pedie verdwijnt. Dit geldt eveneens voor andere weten- 
schappelijke boeken. Hier geschiedt de beoordeling van 
manuscripten echter door een redactie met gespeciali- 
seerde medewerkers. 

Netty van Pomeren 

p*{$j.;;d 

f 
FANTASIE. Bij de etalagewedstrija van 
1 april jl. zorgde een grote fantasie voor 
70% voor de overwinning. Nadat de ploegen 
(= koppels) waren gekozen en na ontvangst 
van de nodige boeken, papier, viltstiften, 
plakband, schaar en standaards ging ieder 

ijverig aan de slag. Allereerst werden de boeken uitgepakt 

en alie spullen van de tafel gehaald. De tafel werd bekleed, 
waarna de standaards en de boeken erop een plaats konden 
vinden. Restte alleen de vraag welke en waar. Na ander- 
half uur peinzen en wikken stond dan ongeveer alles klaar 
(zie onder de letter R) 

Peter Houben 

HERSENWERK. Aan het uitgeven van een 
wetenschappelijk boek of encyclopedie 
komt er natuurlijk zeer veel hersenwerk 
te pas. In de eerste plaats hersenwerk 
van de vele medewerkers, die bereid zijn 
aan de uitgave van een boek mee te werken 

en soms enkele jaren opofferen voor onderzoek, waarna 
zij de resultaten ervan zeer nauwkeurig op  schrift stellen. 
Maar ook voor de uitgevers is er een zeer moeilijke taak. 
Ten eerste moeten zij zorgen dat het boek foutloos wordt 
obergeschreven, dat de tabellen kloppen, dat er de juiste 
onderschriften bij de f0to.s staan etc. Ten tweede moeten 
zij er natuurlijk ook voor zorgen dat er niet teveel en niet 
te weinig boeken worden gedrukt, zodat het uitgeven van 
een boek dus rendabel is, want dat hoort er nu eenmaal 
bij. 

Wim Haazen 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN: 
Er was eens een dom kipje in Veere 
die wilde wel een striptease proberen 
maar 's morgens in het hok 
zat zij te rillen op stok 
want ze was nu al vlug uit de veren 
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JAN met de pet vormde een belangrijk 
onderdeel van ons bezoek aan het reken- 
centrum van Elsevier. Dit klinkt misschien 
vreemd en dat was het dan ook; voor een 
buitenstaander tenminste. Nadat de 
computer van het nodige ponskaarten- 

materiaal was voorzien, rolde er binnen de kortste keren 
een pointillistiese tekening uit. De computer bevindt zich 

in een speciaal geconstrueerde kamer. Deze tpeciale bouw 
is nodigom een constante temperatuur te veikrijgen, om I 

het uitzetten en inkrimpen van de magneetbanden tegen 
te gaan. Het principe van de computer is erg ingewikkeld 
en berust op het gebruik van ferrietringetjes. Deze 
ringetjes krijgen door de richting van een elektriese stroom 
een bepaalde lading. Deze lading is O of 1, al naar gelang 
de richting. Dit noemt men het binaire stelsel. In dit 
stelsel is l + 1 = 10 (i.p.v. 2), en 3 is gelijk aan 1 1. Men 
gebruikt de computer voor administratief werk, dus voor 
het maken van fakturen en het uitrekenen van de lonen 
etc. Ondanks de heldere uiteenzetting van de heer Caffa, 
is dit alles wat ik over het techniese gedeelte van ons 
bezoek kan vertellen. Het was een geruststelling te ver- 
nemen dat de computer de mens nooit zal kunnen over- 
heersen, omdat er toch steeds programmeurs nodig zijn om 
hem te laten werken. Ons bezoek werd besloten met een 
uitstekende lunch, waarna wij teruggingen naar de 
Spuistraat voor de redactionele bespreking. 

Peter-Jan Dekker 

KOFFIEMAALTIJDEN. Deze koffie- 
maaltijden waren zeer goed verzorgd. In de ' 
Jan van Galenstraat kregen wij een koffie- 
maaltijd aangeboden zoals de directie die 
elke dag krijgt. Ik vermoed dat velen om de 
maaltijd alleen al wel graag in de directie 

zouden willen zitten. 
Agnes Zuidberg 

LEEN Jongewaard schijnt jazusterneezuster 
maar niet te kunnen vergeten, en dat hoeft 
ook helemaal niet zolang hij zijn dubbelrol 
van opa-kleinzoon op zo'n grootse wijze 
vervult als in de nieuwe musical van Wirn 
Sonneveld De Kleine Parade. Toch'kunnen 

we niet zeggen dat hij de belangrijkste speler was in deze, 
naar het boek van Henriette van Eyk vervaardigde musical. 

Iedereen blonk uit door enthousiasme en levendigheid, 
zodat de minutenlange staande ovatie van het publiek in 
het gezellige De la Mar Theater na afloop geheel gerecht- 
vaardigd was. 



MENINGEN van de heer Van den Brink 
hoofddirecteur van de N.V. Uitgevers- 
maatschappij Elsevier. 
Kweken van behoeften: Industrie in het 
Westen is marktgericht. Nu is het zaak 
latente behoeften aan te voelen en aan 

deze te voldoen. Wat is hiertegen? 
Consumptiemaatschappij: Consument is toch mondig?! 
Klant is koning, als hij iets niet wil, gebeurt het niet. 

Gevaar van vermaterialisering is wel aanwezig, omdat de 
geestelijke groei niet geheel gelijk mee oploopt. Maar er 
wordt toch ook weer reclame voor musea gemaakt, waar- 
door veel mensen komen, kijk maar naar de Rembrandt- 
tentoonsteiiing. Veel mensen kunnen triviaie bedoelingen 

, hebben, maar ze pikken er toch altijd wel wat van mee. 
Militair-industrieel complex: Aangezien er geen inter- 
nationale macht is, moet er een leger zijn, ook in verband 
met de Oost-West verhouding. Dit leger heeft wapens 

k" 
j 

nodig, hiervoor is industrie nodig. Dat leger en industrie op 
deze manier in elkaar grijpen, verweven is, is nodig. 
Woekergroei dient natuurlijk voorkomen te worden. Er 

- dient een behoorlijke bewaking te zijn: een democratisch 
gekozen parlement. Oorlog in Vietnam nodig voor 
Amerikaanse industrie? Ach, kom nu, kijk, in Rusland 
heeft de staat alles te zeggen, denk toch niet dat in het 
Westen de industrie alles te zeggen heeft. Vorm toch een 

t eigen meniig, klets anderen niet zo na: "We hebben de 
1 vrijheden van de democratie, we hebben er ook de 

I beperkingen van". Ach ik zeg maar zo . . . . . ach nee, ik 
zeg maar niets immers "Meningen zijn irrelevant", behalve 
natuurlijk als je zo'n functie bekleedt als de heer Drs. 
R.E.M. Van den Brink. 

Certjan Schuiling 

NIEUWSDRUK. Nieuws over hoogdruk. 
Coster is waarschijnlijk de man van de 
hoogdruk, boekdruk of typografie kan op 
verschillende manieren gebeuren. De letters 
worden gezet. Dit kan zijn door handzetten 
en machinaal zetten. Na het zetten wordt 

het zetsel met een touwtje samengebonden. Daarna word 
het gecontroleerd en eventueel correcties aangebracht. 
Meestal wil de schrijver nog iets veranderen. En dan moet 
het zetsel herzien worden. 
Bij het machinaal zetten wordt de zetmachine gebruikt. 
Het drukken gebeurt dan op degel-, cylinder- of rotatie- 
pers. 
Het kleinere drukwerk wordt op  de degelpers verwerkt. 
De cylinderpers wordt gebruikt voor boeken, tijdschriftei 
De rotatiepers is verreweg de snelste en dateert uit de 
vorige eeuw. 

. Marijke van Genabeek 

3 OFFSET. Hierbij wordt het te drukken 
stuk op zinkplaten "gefotografeerd"; deze 
zinkplaten die in het oude gebouw van 
Boom Ruygrok klaargemaakt zijn, gaan 
dan naar het nieuwe gebouw. waar ze in de 
machines gaan. offsetdruk is'een vlakdruk, 

Hierbij ligt het te drukken deel op gelijke hoogte. Het te 
drukken deel wordt afgedrukt doordat ditedeel is ingevet 
en inkt opneemt, terwijl op het andere een laagje water 
ligt, dat inkt afstoot. In de Haarlemse drukkerij wordt 
hoofdzakelijk reclamedrukwerk gemaakt, dat vaak erg 
kleurrijk is: het is mij nog niet duidelijk hoe de machine 
weet wanneer een bepaalde kleur af te drukken. 
Misschien moesten we, voordat we door het gebouw 
liepen, met elkaar bijeen zitten om dit soort problemen te 
bespreken. 

André Jansen 



PRIETPRAAT. Het vrouwenblad "Libelle" 
scheen hoewel niet een Elsevierblad, erg 
populair te zijn bij de medewerkers van 
Elsevier, daar in elke speech het bewuste 
woord wel enige malen voorkwam. Behalve 
over dit woord had de heer Remarque het 

over Periodieken. De vele opiniebladen waren gewoon een 
noodzakelijkheid volgens de heer Remarque. De mensen 
willen gewoon opiniebladen lezen. Meer dan één. Dan had 
de heer Remarque het over Deltos Elsevier, een dochter- 
maatschappij, die kort geleden is begonnen met het 
uitgeven van kinderboeken. De heer Remarque was tegen 
de naam "Elseviers Magazine". Hij dacht dat het onjuist 
was, dat men de naam Elsevier altijd aan "Elseviers 
Magazine" koppelt, wat inderdaad een waarheid is als een 
koe. Toch moet de heer Remarque eraan denken dat 
Elsevier juist door zijn Magazine bekendheid heeft ver- 
worven. 

Joke Gort 

. van genoten. 

QULINAIR. Zowel gastouders als gasten 
hebben van de cuiinaire prestaties van de 
kok van Restaurant Dorrius kunnen 
genieten. Niet alleen het diner, maar ook de 
lunches tijdens de drie cursusdagen waren 
bijzonder goed. Er werd tenminste volop 

Nets, van Pomeren 

B RECLAME. Bij de etalagewedstrijd kregen 
we vanzelfsprekend ook reclamemateriaal: 
vier biljetten, waarvan één - hoe kan het 
anders - van de Grote Winkler Prins was. 
Deze was dan ook verreweg het meest in 
trek en moest en zou geplaatst worden. 

We kwamen hem dus overal tegen, meestal in hangende 
toestand, daar staand bijna niet mogelijk was. 
Het biljet van de pocketboeken was erg fraai, maar groot 
en vooral zwaar. Het biljet van De Hartog's " 
"DE KINDEREN" was kleiner maar niet zo fraai. Het 4 
vierde biiiet was fraaier, maar daar nr. 1 en 2 al stonden 
was hiervoor geen tot weinig plaats. 
Na lang beraad îcwam de winnaar uit de bus; deze ontving 
een boek en als troostprijs kreeg verder ieder ook nog een 
boek, inclusief winnaar. 

Peter Houben 

STROOM dat is het hersenvoedsel van de 
computer. Hij heeft er maar weinig voor 
nodig, zodat de computer op dit punt vrij 
goedkoop is. Verder is hij vreselijk duur: 
met de aankoop ervan is al gauw anderhalf 
miljoen gulden gemoeid. De computer (van 

Univac) in het rekencentrum is dan ook gehuurd, maar 
uiteraard niet voor niets. Het feit dat de computer van 
boven en van onder af koel gehouden moet worden, 
waarvoor grote air-conditioning-installaties nodig zijn, 
maakt hem nog eens extra duur. Het werk van de 
computer bestaat uit de administratie van alie onder- 
nemingen van Elsevier tezamen. Ondanks het feit dat de 
computer tot veel in staat is, kan hij de mens niet 
vervangen. 
De programmeur ordent alle gegevens. Door middel van 
ponskaarten (door mensenhanden "getypt") worden die 

in de computer geschoven (invoer), verwerkt en uit- 
eindelijk komen de conclusies eruit (uitvoer). De 
controleafdeling is dan om alles na te gaan. Uit dit alles 
blijkt wel dat de mens vrijwel niet meer zonder computer 
kan, maar de computer ook niet zonder de mens. 

Ingeborg Kromhout 
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TALEN. Het is logisch, dat een boek, dat 
over de wetenschap gaat en nog wel over 
een zeer gespecialiseerd onderwerp, b.v. 
over Maritieme Meteorologie, hersen- 
onderzoek e.d. niet rendabel kan zijn, 
omdat er te weinig kopers zijn. Maar in de 

rest van de wereld kunnen zoveel wetenschapsbeoefenaren 

zijn dat het wel rendabel kan worden. Maar dan kan het 
niet in het Nederlands worden uitgegeven, doch natuurlijk 
wel in een taal die alle wetenschapsmensen in de wereld 
beheersen, zoals het Engels en het Frans. 

Wim Haazen 

UMB (N.V. Uitgeversmaatschappij 
Bonaventura) bekend door o.a. zijn week- 
blad (Elseviers Magazine), Elegance, Select 
en nog vele andere bladen. 
Het magazine bijvoorbeeld is een nieuws- en 
opinieblad, het is vooral een kwaliteitsblad 

met een oplage van I 130.000. Aan dit blad worden zeer 
hoge eisen gesteld, omdat het blad dus niet voor het gros 
van de bevolking wordt samengesteld. Het geeft eigenlijk 
de achtergrond van het gewone nieuws in de kranten. 
Elseviers Magazine kent een steeds groter vorm van 
specialisatie, d.w.z. dat het blad steeds beter wordt, doch 
de advertenties moeten er wel in blijven staan, omdat 
deze er voor zorgen dat het blad niet te duur wordt. 
Dit is dus alles over het innerlijk van het blad. Nu wil ik 
hieraan nog toevoegen: Als je eens in de "redactiekeuken" 
kijkt van Elsevier, kun je eigenlijk pas goed zeggen hoe 

1 zo'n blad "gebrouwen" wordt. Om het zo maar eens uit 
te drukken. 

i Monique van de Voorde 

VAGE waarheid gehuld in goud 
woorden bleven in stilzwijgen 
en gaven jouw beelden niet weer, 
hoe monden zich openen 
en ruimten met klanken doordringen, 
hoe ogen slechts staren 
en niet willen zien 
hoe handen gebaren 
en wezenloos hangen 
aan lichamen waarin gezichten 
grimastrekkende loochening . . . 

Eik gevoel lijkt verbannen 
en welke leugen vertelt een waarheid 
radeloze vlucht naar een nieuwe onzekerheid 

het onbekende zwijgt 
en houdt haar geheimen 
het bekende vervaagt als waarheid 
laat mij zwijgen, want 
anderen hullen je in goud 

Peter-Jan Dekker 
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WINKLER PRINS. We kunnen wel zeggen 
dat deze encyclopedie de trots is van 
Elsevier. De Winkler Prins heeft zich zelfs 

i tot een nationale encyclopedie ontwikkeld. 
De zevende druk is thans bezig te ver- 
schijnen. Wij konden ook de eerst 

verschenen druk bekijken, want deze delen stonden in de 
bibliotheek. 
Drs. R.E.M. Van den Brink vertelde ons enkele bijzonder- 
heden over de ontwikkeling van de computer. Hij verge- 
leek de grootte van de eerste computer met de grootte van 
zijn kamer. Dus degenen die nieuwsgierig zijn naar de 
grootte van deze computer, zijn genoodzaakt de grootte 
van zijn kamer op  te nemen. 
Maar met de komst van de transistors werden de 
computers kleiner en ook beter. Verder werd er nog 
gediscussieerd over medezeggenschap van het personeel 
o.a. bij het aangaan van fusies. 

Agnes Zuidberg 

XENIEN zijn punt- of hekeldichten. Een 
puntdicht i s  een kort gedicht met een 
geestige pointe of een pakkende gedachte; 
vaak bevat het een woordspeling. Tot onze X beste schrijvers van puntdichten behoren: 
Roemer.Visscher, Constantijn Huygeqs en 

A.C.W. Staring. Een voorbeeld van een puntdicht is: - 
Een schoone vrouw is een lieflijcke logen 
Een hel voor de ziel, een Hemel voor de oogen 
Een vagevijer voor de beurs, een nootelijck quat, 
Dat de natuur bemint en 't verstandt versmaet. 

' '. Geschreven door Roemer Visscher. 

Een bijzondere vorm van puntdichten is de uit Engeland 
stammende limerick. Een 5-regelig versje, waarvan de 
inhoud gewoonlijk kolderiek is. Een limerickT ku$ j$.sook 

- vaak vinden in Elsevierbladen. 3 ;,.;b>.>::;ah*~f 
R ,-"i *dAd 

Zowel bij een puntdicht als bij een limerick kan het 
verhalende element de overhand krijgen, zij zijn. dan meer 

- episch dan lyrisch te noemen. 
Monique van de Voorde 

12 

YOGHURT heeft toch niets te maken met 
de musical De Kleine Parade? Nee, niet veel 
maar toch was het steengoed. Het verhaal 
speelde zich af rond de jaren dertig, de tijd 
van krisis en groot standenverschil dus. Het 
gegeven was dan ook: een man (Leen 

Jongewaard) uit de lagere stand wil trouwen met een 
dame (Margriet de Groot) die van adel is. Dit brengt 

p- ,,,-'*V A 
natuurlijk de nodige verwikkelingen met zich mee. Hij 
wordt natuurlijk afgewezen maar neemt op ludieke wijze , 
wraak. Er zijn nog enkele problemen, die overigens erg 
eigentijds waren, die aan de orde gesteld werden en 
waarbij de adel en de hele santekraarn op humoristische 
en kritische wijze gehekeld werden. 
Vooral in de liedjes, zoals b.v. lieve heer doe mij een lol, 
kwam dit tot uiting. Al met al was het een zeer leuk stuk 
waarvan je op  de koop toe ook nog wat kon opsteken 

Henri Beunders 

ZAKELIJKE INFORMATIE. De consu- 
ment vraagt een goede zakelijke informatie. 
Elsevier voorziet in die behoefte door naast 
boeken ook allerlei tijdschriften uit te 
geven. De publieks-tijdschriften mikken 
alle op een bepaalde markt: b.v. het 

opinieblad, het professionele, het vrouwen- en het jeugd- 
blad. Dus voor elk wat wils. 

Netty van Pomeren 



Maaette van de stand van ~aon/Roelo fs  van Goor voor de N.O.T. De rekenactiveerdoos van ~ g o n l  

Net een omgevallen boekenkast noemt 
schertsend mr. F.B. Bakels, directeur 
Agon ~lsevier/~oelofs  van Goor, zijn 
fonds. 
Dit fonds intussen kan het gehele 
Nederlandse onderwijspanorama van 
boeken voorzien. Van het basisonderwijs 
(vroeger L.O.) tot en met het post- 
universitaire onderwijs. Van het verplegen 
van mensen tot het slachten van varkens. 
Maanonderzoek, deltaplan, sex. Geen 
onderwijsvorm waar AgonlR. v. G. 
(gemakshalve afgekort) geen boek voor 
heeft. 
Met die omgevallen boekenkast bedoelt 
mr. Bakels de manier waarop het fonds 
is tot stand gekomen. 
Hijzelf is sinds Agon acht jaar geleden 
werd opgericht directeur. Van toen af 
heeft hij zo nu en dan van fusies en over- 
nemingen van uitgeverijen door Elsevier 
een graantje mee kunnen (of moeten) 
pikken. 
Argus met technische boeken kwam het 
eerst. Aan Elsevier Nederland heeft 
Agon1R.v.G. de Codex Medicus te danken 
Door de Misset-fusie werd Roelofs van 
Goor aan Agon gekoppeld. Bovendien 
kwamen van Misset zelf leerboeken voor 
land- en tuinbouw en de horecasector. 
Dan nog Dieben (VWOIHA VO). 

VOORKEUR Mr. Bakels richt zijn aandacht bij voorkeur op hogere vormen 
van onderwijs. Deze voorkeur heeft eenvoudige en duidelijke 

redenen. In de eerste plaats moet Agon1R.v.G. bij de lagere onderwijstypen 
opboksen tegen giganten als Wolters-Noordhoff en de Kluwer-groep. In de 
tweede plaats is het boek voor het wetenschappelijk onderwijs minder prijs- 
gevoelig, dan dat voor het basisonderwijs. Het boek is een zeer arbeidsintensief 
produkt. Er ligt veel noeste arbeid aan het uitgeven van een boek ten grondslag. 
Dit geldt wel in het bijzonder voor een schoolboek. Voor een goed gemaakt 
schoolboek is een prijs nodig, die mede met het oog op de concurrentie bijna 
niet te 'verkopen' is. Bij het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroeps- 
onderwijs liggen de mogelijkheden duurdere boeken te verkopen beter, 
bovendien is de concurrentie in die sector aanmerkelijk geringer. 
Vandaar dat de heer Bakels zich wat het schoolboek betreft 'rustig actief' 
opstelt. 
Desalniettemin heeft hij er het een en ander over te vertellen. 

SCHOOLBOEK De manier waarop de schoolkinderen de leerstof wordt 
BASISONDERWIJS aangeboden is grondig aan het veranderen. En ook 

veranderen de vakken waarin les wordt gegeven. 
Een moderne methodiek van onderwijs in zaakvakken bijvoorbeeld wordt 
wereldoriëntatie genoemd. Een soort algemene ontwikkeling waarin 
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en maatschappijleer zijn geintegreerd. 
Wat het leren betreft wordt de nadruk steeds meer gelegd op zelfwerk- 
zaamheid van het kind. Het kind moet zelf werken, zelf puzzelen. 



Er wordt langzaamaan afgestapt van het klassesysteem en ook van het 
zittenblijven. 
Het spreekt vanzelf, dat het lesmateriaal aan al die veranderingen wordt 
aangepast. En dus meeverandert. 
Titels als 'Opbouw, losbladige methode voor het basisonderwijs' en 
'Spontaan spreken, vrij verwerken, methode voor milieuverkenning en vrije 
expressie1 wijzen daarop (althans voor ons, die zich in de vroege jaren veertig 
voor de school (en niet voor het leven) poogden te bekwamen). Dit boek 
'Spontaan spreken, vrij verwerken' overigens i s  op vierduizend van de 
achtduizend scholen voor basisonderwijs in gebruik. 
Andere titels: 'Exempla', "kaartsysteem" voor het individueel onderwijs, 
'Bont getal', werkbladen voor het eerste rekenonderwijs en dan de 
' Rekenactiveerdoos', alles wijst op verandering en vernieuwing. 

EIGENAARDIGHEDEN Wat de plaats van de uitgever in het educatieve vlak 
betreft doen zich in vergelijking met de 'gewone' 

uitgever een aantal interessante eigenaardigheden voor. 
De heer Bakels omschrijft deze door te zeggen dat hij zich met de hoed in de 
hand wendt tot zowel zijn auteurs als tot zijn klanten, de gebruikers bij het 
onderwijs. Vooral niet doen alsof het uitgeven van schoolboeken een 
commerciële affaire zou zijn. Verkooptechnieken die verschillen van andere 
takken van uitgeverij, vooral ook door de massa's presentexemplaren die daar- 
bij nodig zijn en het noodzakelijke en zeer kostbare vertegenwoordigers- 
bezoek aan schoolhoofden van het basisonderwijs. Voortdurend de vinger aan 
de pols houden van een snel veranderende onderwijsproblematiek. 
Zelf mag Agon1R.v.G. niet te snel groeien, althans het niet laten merken als 
men het doet. 
Want anders zou zich namelijk het zogenaamde Springer-effect kunnen voor- 
doen, waar de zeer grote schoolboekenuitgeverijen al last van hebben en dat 
bestaat uit een gezamenlijke tegenzin van het onderwijzend personeel tegen de 
'grote' uitgever, die de 'kleintjes' dreigt te verdringen en zo de keuze- 
mogelijkheden kleiner zou doen worden. 
Van deze vrees voor pseudo-monopolistische ontwikkelingen kan Agon1R.v.G. 
profiteren. Wel is het nuttig om bij een groter geheel te behoren ten behoeve 
van de dan aanwezige mogelijkheden op het gebied van de research, produktie, 
marketing en vooral ook financiering. Boeken van goede kwaliteit in goede 
uitvoering met de hoogst gekwalificeerde auteurs zijn duur. Alleen grote 
oplagen maken ze,verkoopbaar. 
Het is logisch, dat een David tussen acht Goliaths (de acht grote uitgevers op 
onderwijsgebied) zich liever iets meer richt op een terrein, dat minder is 
af gegraasd. 

STAF De heer Bakels wordt bij het maken en verkopen van zijn boeken (hij 
verkocht er twintig door de telefoon waar wij bij zaten, alleen omdat 

er verkeerd werd doorverbonden) maken en verkopen dus, bijgestaan door een 
team van 31 medewerkers. Zijn staf zal (als vier vacatures zijn vervuld) bestaan 
uit 35 man. Van deze werken er vijf als vertegenwoordiger bij het onderwijs en 
één voor de boekhandel. De gemiddelde leeftijd schat mr. Bakels bij Agonl 
R.v.G. op dertig jaar. 

Bijzonder blij is hij met zijn nieuwe huisvesting aan de N.Z. Voorburgwal. Dat 
heeft ook weer te maken met die niet-commerciële image die zo wenselijk is. 
Liever niet in zo'n groot gebouw, liever niet een deeltje van een boekengigant. 
Althans niet naar buiten. 

Het jaarlijkse Uitgeverijen-voetbal- 
tournooi zal in 1970 worden gehouden op 
zaterdag 23 mei en wel in Utrecht op het 
Gemeentelijk Sportpark Overvecht. De 
deelnemers zijn via loting ingedeeld in 
drie pools welke ieder een halve 
competitie spelen. De nummers I ,  2 en 3 
van iedere pool spelen onderling weer een 
halve competitie om de uiteindelijke rang- 
orde te bepalen. De poolindeling is 

Pool 1 : Boekhuis - Elsevier - Zuid Holl. 
U.M. 

Pool 2: de Boer - Meulenhoff - velderen 
Pool 3: v.Ditmar - Bruna - Europaclub. 

De eerste wedstrijd vangt aan om 10.30 
uur. Omdat de wedstrijden steeds 10 
minuten na elkaar zuilen aanvangen, zal 
er vanaf 10.30 uur tot 16.40 uur door- 
lopend voetbal te zien zijn op tenminste 
twee velden. Wij verwachten dan ook vele 
supporters om het Elsevier team aan te 
vuren 

De dag zal worden besloten met een 
feestelijke prijsuitreiking in Gebouw 
Kunsten en Wetenschappen, Mariaplaats, 
Utrecht, met een koud buffet waarbij 
The Dukes '65 voor een muzikale 
omlijsting zullen zorgen. 

Bij het zoeken naar grapjes voor onze 
geknipte kolderrubriek 'over onze boeken' 
komen we soms de merkwaardigste 
verschillen van mening tegen tussen de 
diverse resencenten van één boek. 
"De Rijksdag brandt" is zo'n boek. 
De Havenloods schrijft: 
'Het boek kan een belangrijke basis vormen 
voor een nieuw proces. Als zodanig heeft 
het grote waarde, dankzij het minutieuze 
bronnenonderzoek, dat dr. Calic heeft 
gepleegd. ' 
Het Binnenhof ziet dat echter allemaal 
niet zo erg zitten blijkens het volgende 
citaat: 
'Het boek zal op een onafhankelijke recht- 
bank weinig indruk maken. Daarvoor is het 
te emotioneel, te subjectief, te onvolledig 
en vooral te slordig' 
Zo ziet u. 

Werkt iedereen 
overdag dan 
zo hard? 



PERSONEELSRAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 45e 
VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD GEHOUDEN 
OP 13 MAART 1970 

Een ingekomen stuk van een van de leden betreffende de vele 
publikaties in de pers (o.a. in Elseviers Weekblad) over de te hoge 
premies voor pensioenverzekeringen is voor de directie aanleiding 
een of meer deskundigen van Pensioen Risico uit te nodigen om 
nadere toelichting te geven over de problematiek die hiermede 
samenhangt. 

Om tijdige informatie te kunnen geven, zoals bijv. over de thans 
aan de orde zijnde wijziging van de verplichte ziekenfonds- 
verzekering, zal worden gewerkt aan een termijnvoortgangs 
kalender, waarin alle kwesties die in een bepaalde periode 
behandeld worden, c.q. incidenteel worden gewijzigd, zullen 
worden opgenomen. 

De voorzitter is het met de Raad eens dat het voor de toekomst 
gewenst is concept-eindteksten van reglementen of wijzigingen 
daarvan direkt voor te leggen aan de Personeelsraad. 

Als aanvulling op de reeds gedane toezegging voor een sluitende 
regeling voor overwerk, zal men thans trachten voor de zomer- 
vakantie een concept-overwerkregeling gereed te hebben. 

Naar aanleiding van voorstellen uit de Personeelsraad zullen bij 
wijze van proef voor een bepaalde periode een jeugdige werk- 
nemer en een jeugdige werkneemster worden toegelaten tot de 
vergadering van de Personeelsraad. 

Zodra alle hiertoe benodigde gegevens beschikbaar zijn, zal de 
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toewijzingscommissie van het Elsevier Studiefonds worden 
verzocht de aanvragen nader te bezien. 

Degenen die stukken aan de Personeelsraad hebben gezonden 
zullen voortaan, voorafgaand aan de notulen, kennis kunnen 
nemen van de conclusies 

HERZIENING REGLEMENT PERSONEELSRAAD 

De commissie herziening personeelsraad heeft besloten af te zien 
van het dokteren aan het bestaande reglement personeelsraad en 
over te gaan tot het ontwerpen van een geheel nieuw r o m p  
reglement, dat via incidentele aanvullingen kan leiden tot 
reglementen voor een of meer ondernemingsraden, in te stellen 
voor de Amsterdamse Elsevierbedrijven. De commissie voelt 
behoefte eerst het resultaat van de openbare discussie en de 
definitieve tekst van de nieuwe wet op de ondernemingsraden te 
kennen alvorens haar werk voort te zetten. Zij zal zich op de 
hoogte houden van de openbare discussie hierover en een deel van 
de behandeling in de Tweede Kamer door een afvaardiging 
laten bijwonen. In de commissie zitten de volgende leden: 
E. Alderse Baes, J.J. Hoedeman, N.B. de Kort, E.H.W. Megens, 
Drs. J. Meijer, A.J.F. Schweitzer, F.W. Verburg, C.J.M. Vesters, 
C.H. Vink, J. de Vries, K.A. With en Drs. K. van 't Zet. 
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