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VERSCHIJNT MAANDELIJKS

Rustig en onrustig Bridge (handleiding)
Mr. E. Heldring - f. 9.90
U 73 - De Goede Gastr>rouw,
mr. Anna M.J. van Deinse - f. 3.90
De Gehavenden (Gedenkboek
B.N.M.O.) f. 7.90

AGON ELSEVIER

I

Marketing in Theorie en Pra ktijk,
Drs. J.W. Vet, f. 19.50

ELSEVIER PUBLISHING COMPANY
ELSEVIER BRUSSEL

in april bij Elsevier
verschenen boeken:
ELSEVIER NEDERLAND N.V.
.Vederlanders in bezet gebied, f. 11.90
Kunst in Beeld - Het Indische Cultuurgebied, f. 28.- (complete serie: per deel
f. 24.50)
Ruiters "an Morgen (handleiding)
N. Scully Tack - f. 11.90

Op 18 juni overleed o p bijna
67-jarige leeftijd in Wenen de heer
A. van der Vlies, directeur van
Elsevier Nederland, nadat hij enige

Ik vloog voor de vriiheid, f. 10.90

Guide t o the Literature o f rhe Sugar
Industry, A n annotatcd biblioqaphical
q-uide t o Literarure o17 Sugar and its
manufacrure jorrn beat and catw.
M. Schalit. f. 27.50

NOORD-HOLLANDSE UITGEVERSMAATSCI-IAPPIJ
Essays in Evolution and Genetics,
M.K. Hecht and W.C. Steere, f. 65.The Electrodynamics o f Magneto-Electric
Media, T.H.O'Dcll, f. 60.Muscle Pathology, J. Bethlem, f. 32.50

dagen tevoren door een hartaanval
was getroffen. Het heeft velen
moeite gekost de eerste berichten
over zijn ziekte te verwerken en te
aanvaarden, want hij was zoals hij
zelf wel eens zei - een man van het
eeuwige leven. De latere berichten
over vooruitgang en zijn laatste
boodschap dat hrJ alweer verlangend uitzag naar een koel bergmeer pasten beter in het beeld dat
wij van hem hadden en zullen
behouden.
Ben van der Vlies was een bijzonder
man, in wie op wonderlijke wijze
een levenskunstenaar in de beste
zin van het woord en een man van
een ongekende werkkracht sarnengingen. Een man die zóveel kon
geven aan zijn vak en zijn dagelijkse
bezigheden omdat hij het als vanzelf
deed: ongecompliceerd, met volle
inzet en zin, onvermoeibaar en naar wij steeds dachten ongespannen.

AMERICAN ELSEVIER
Differential Dvnamics Proqati71ninr:Bellman Series nr. 7 4 , D.H. Jacobson
en D.Q. Mayne, f. 51.50

Hij kwam naar Elsevier in 1953 met
een rijke ervaring in het boekenvak.
Hij heeft door zijn energie, zijn
initiatieven, zijn kennis mede het
huidige Elsevier Nederland enige
malen groter gemaakt dan het bij
zijn komst was. Wij voelen het
daarom als een persoonlijk
tragisch moment voor allen, die
zovele jaren samen met hem
werkten, dat hij ons nu op deze
wijze z o kort voor zijn officieel
vertrek heeft moeten verlaten.
Elsevier heeft met het overlijden
van Ben van der Vlies een groot
verlies geleden; vele Elsevirianen
een werkelijke vriend.
Wij kunnen zijn vrouw en kinderen
geen betere troost geven dan uit te
spreken hoe wij hem hebben gewaardeerd, hoe wij hem zullen
missen en hoe. wij hem in onze
herinnering zullen bewaren.

louw, Ingrid Stork, I.ls M. Vi,rer, I . L . lies, J.J. Ilocdeinan, mr. J.1
M. Ostcndorf, A.A.11. Smits, R.B. van Tilburg, C.J.M. Vcsters
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bekken, onbekend of' beroemd. Op den
duur speelt dat soms wel mee (je kiest
iemand o m zijn talent, je krikt met hem
te doen in zijn karakter), maar dat ligt
niet aan mij. Ik ben de beminnelijkheid
zelf A song and a smile.

:\ájaar 1 9 6 9 zijn vijf proefnummers
verschenen sari Elseviers Literair Supplement, als bijlage van Elseviers Magazine.
De belarigsrelling bleek zo groot, dat LS
sinds kort vast verschijnt. De redactionele
leiding is in hatiden van een dame en vier
Iieren, van &$-ie
er tivee (Care1Peeters en
Itlim Zaal) de dagelijkse gang van zaken
verzorgen. Wij hadden met laatstgenoemde
een gesprekje over zijn werk.

Hoe is de belangstelling voor LS?
Zeer groot. En hij wordt nog groter nu
binnenkort de mogelijkheid wordt opengesteld o m je op LS te abonneren buiten
Elseviers Magazine om. Dat zal betekenen
dat LS in sterkere mate toonaangevend
wordt. Iedereen doet dan ook steeds
vriendelijker tegen me. Ook wordt er
meer over mij geroddeld, dat is altijd
een goed teken.

IVat is LS eigenlijk?
Een Iialfniaaridelijks tijdschrift. . . .

ATLAS OF ISRAEL

Een literair tijdschrift?

De uitgave van de Atlas van Israël is zo'n
projekt dat demonstreert dat een uitgever
zich ten volle bewust is van zijn dienende
taak.
Dat het huis Elsevier tot uitgave hiervan
is overgegaan ligt duidelijk in de lijn van
zijn ontwikkeling die sedert het einde
van de 17e eeuw is gevolgd.
De Atlas van Israël bevat de complete
geschiedenis van het land, met veel
niet eerder gepubliceerd materiaal, zoals
Palestina onder Arabischbewind
(640-1099), onder de Mamlukken
(1291-1516) en onder de Turken
(1516-1900).
De verspreiding van het Christendom is
op de voet te volgen, mede aan de hand
van bijbelse gebeurtenissen, waarbij
speciale aandacht is gegeven aan de
periode van de Tweede Tempel, te beginnen met de tijd van de Apostelen
(100 n. Chr.), via het Christendom van
het Romeinse Rijk, tot de tijd van de
Kruisvaarders. De eerste kaart van het
Heilige Land werd in een boek van
Marino Sanudo (1321) opgenomen, met
het doel een heroveringscampagne op dc
Moslims in te leiden. In 1695 werd de
eerste Hebreeuwse kaart door de Nederlandse cartograaf Abraham Bar-Jacob
gedrukt.
In 1884 ontdekte men in ruïnes van een
Byzantijnse kerk in de stad Medeba,
Jordanië, een geheel in mozaïek gemetselde kaart van Israël, die wellicht de
oudste gedetailleerde kaart van de wereld
is, en die gedateerd werd op 560-565
n. Chr., tijdens de regering van Keizer
Justinianus. Voor deze mozaïek-kaart
werden ruim 2.3 miljoen stukjes steen
in vier tinten rood en vijf of zes tinten
blauwgroen, bruin, purper, geel en grijs,
enz. gebruikt.
Natuurlijk is ook de recente tijd, te beginnen met de eerste volkstelling in 1922,
goed uit de verf gekomen, en naast de
vele grdetailleerde kaarten vormen de
teksten alleen al materiaal voor een boek
met ongeveer 250.000 woorden.
Het is volledig een produkt van Israël,
waarvan Elsevier heeft gemeend een taak
te hebben dit historisch "monument"
over de gehele wereld te verspreiden.

.Vee. een journalistiek tijdschrift, al
staan er ook literaire bijdrafen in. nl.
verhalen en gedichten. ~ e r ; seen tijdschrift dat informatie brengt over de
néderlatidse boekproduktie (die tienduizend titels per jaar beloopt), over
buitenlarldse boeken, jeugdboeken,
grammofoonplaten. totieel, moderne
kunst, antiek, enzovoorts. De hele kunstwereld is zo complex en uitgebreid geworden, en de belangstelling is zo toegetiomen. dat je niet meer toekomt met
een paar kolommen in Elseviers Magazine.
Behalve die informatie geeft LS ook
commentaar en snijdt het aktuele
literaire en filosofische problemen aan.
Itle hebben bijvoorbeeld in de afgelopen
hcee maarideri een polemiek gehad tusseri
dr. Rietdijk en dr. I'erhoeven over de
computer als maatstaf voor de mens,
Heinrich Bol1 heeft voor ons geschreven
over tolerantie, enzovoorts.
Is LS geëngageerd?
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Wat een gemene vraag, Het is get'ngageerd voor de vrijheid, ons engagement
is dar vati de vrije tribune. Ik neem vaak
stukket1 op i*,aarik net niet mee eens
ben. maar die een opinie bevatten die
de rnensen maar eens rnoeten horen. Dat
is een kii,estie i'an vertrouiren in degene
die schrijft, o f respekt voor de argumenren
die hij aanvoert.
Wat is liet grootste probleem van LS?
Eersteklas rnedeicerkers te vinden. Het
is helernaal niet :o makkelijk voldoende
metiset7 te vir~deridie kunnen lezen, kuritien denken. voldoende achtergrorid
hebben. een i~iteresuntbetoog kunnen
afsteketi, een volzin. eer?alinea, een
artikel of een verhaal kunnen opbouweti.
O ja, en ze mogen niet met oogkleppen
lopen.
Dat is een hele lijsr.
Daar staat tegenover dar het mij niet
kan schelen o f :e tiv~ititigo f tachtig zijn.
links of' rechts. homo of hetero, h'ederlarider of l'laming, profeten of'lache-

AFSCHEID EN WELKOM
Er hebben zich de laatste maanden
enkele wijzigingen voltrokken in de redaktiesamenstelling van het Elsevier
Bulletin.
Voor degenen die hebben vergeten met
argusogen de ontwikkeling van het redaktiepotentieel gade te slaan, zij vermeld
dat eind vorig jaar Ingrid Stork van de
illustratieredaktie van Elsevier Nederland
ons team is komen versterken. Dat wij
hier van sterk mogen spreken, blijkt uit
het feit dat Ingrid sinds kort verantwoordelijk is voor de eindredaktie van dit
produkt. De afgelopen weken niochten
wij ook Els Visser, direktiesecretaresse
bij Bonaventura in onze redaktie begroeten.
Tot nu toe was de inbreng van Bonaventurakant wat minder optimaal, dan wij
allen zouden vermoeden. Wij hebben gemerkt dat Els doende is deze leemte op
te vullen. De redaktie vindt het uitermate
plezierig dat ook iemand van de Noordhollandsche Uitgeversmaatschappij tot
de redaktie van ons bulletin is toegetreden.
Het is Lies Pouw, die werkzaam is als
hoofd van de abonnementenafdeling.
Naast het welkom dat wij hierboven
hebben geformuleerd, is er ook een afscheid te gedenken. Zo heeft onze
lay-outman R.B. van Tilburg de Elsevierdienst en derhalve ons blad verlaten. Wij
hebben het idee, dat wij niet overdrijven
wanneer wij stellen dat de heer Van
Tilburg het Elsevier Bulletin een frisser
en speelser aanzien heeft gegeven. Wij
wensen hem succes toe in zijn nieuwe
functie. De lay-out zal vanaf heden door
leden van de produktieafdeling van de
E.W.U. worden verzorgd, onder verantwoordelijkheid van de heer Ostendorf.

DE HEER DRS. R.E.M. VAN DEN BRINK
OFFICIER IN
DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Onze hoofddirecteur, de heer Drs.
R.E.M. van den Brink is benoemd op
voordracht van de minister van
Economische Zaken en Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk tot Officier van
Oranje Nassau, zulks op grond van zijn
werkzaamheden van bijna 25 jaar als
directeur van de N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, zijn activiteiten op het
vakgebied van de uitgeverij (voorzitter
van de Stichting Speurwerk betreffende
het Boek, bestuur en commissies van de
vakorganisaties) en zijn verdiensten op
maatschappelijk gebied zoals het voorzitterschap van de Stichting Singer
Memorial Foundation te Laren (NH).
Woensdag 29 april is de koninklijke
onderscheiding hem uitgereikt te zijnen
huize door de Burgemeester van Laren.
Bij deze plechtigheid waren de heren
H.P.M. Bergrnans en Mr. F.B. Bakels
(ook namens Elsevier) aanwezig.

OPSTEL OVER COMPUTERS GROEIEN
IN DE ELSEVIERTUIN

HET UNIVAC 930CkSYSTEEM

Over wanbegrip en de vraag: hoe komen we over
Een van de hoofdzorgen in het Rekencentrum lijkt te zijn: hoe komen we over
bij de Elsevier-collega's; beseffen die wel, dat de computer een halt kan toeroepen aan vervelende routine-werkzaamheden, waarvoor vandaag de dag
niemand meer te porren is en dat de tijd, die hierdoor wordt gewonnen nu
eindelijk eens kan worden besteed aan de analyse van bepaalde resultaten of
aan andere, hoger gekwalificeerde werkzaamheden, waarvoor nu eenmaal
mensen met een specifieke ervaring nodig zijn.
Het is merkwaardig met welke wanbegrippen men over de computer kan rondlopen (wij spreken als steeds, voor ons zelf). Wij hadden (vonden we) slimme
vragen ontworpen, doch deze bleken helemaal niet ter zake doende, niet
relevant.

Voor de computerleken onder u, die
geïnteresseerd zijn in een populaire
beschrijving van de computer, kunnen
wij verwijzen naar het secretariaat van
het Rekencentrum. (tel. 020-159192).
Spoed is echter gewenst, want er zijn
slechts enige tientallen voorlichtingssyllabi voorradig.

Vraag: Voor welke afdelingen wordt de computer thans gebruikt? Dit bleek
een volslagen irrelevante vraag te zijn, als men tenminste de resultaten van de
computer beziet. Neem bijv. de lijsten van de cumulatieve verkoop- en
voorraadoverzichten, die worden vervaardigd uit gegevens, die ter beschikking
komen bij de fakturering. Deze lijsten worden op vele afdelingen gebruikt,
dwars door het bedrijf heen, van de afdelingen verkoop via boekhouding,
produktie, redaktie enz. t/m het magazijn.
Zo hebben we verschillende andere voorbeelden gehoord, o.a. betreffende de
fakturering. Deze heeft te maken met de afd. verkoop, het magazijn, de
debiteurenadministratie en de boekhouding.
Het merkwaardige is, dat we met meer vragen kwamen, die een volkomen wanbegrip etaleerden van wat er in de Maassluisstraat plaatsvindt. Een van deze
vragen bijv. was toegespitst o p het vertalen van landkaarten door een computer.
Vraag: Zou het mogelijk zijn van een geografische kaart een afslag te verkrijgen,
die t.b.v. een Engelse editie van alle Nederlandse benamingen de Engelse
vertaling bevat, ook van de woorden, die uit vreemde alfabetten naar het
Nederlands toe fonetisch zijn getranscribeerd. Wij hebben bijv. "M~katsjevo",

.

dat wordt in het Engels "Muka&evo". Voor een vertaling naar het Duits zou
de "oe" ook weer moeten worden veranderd, maar de "sj" weer niet, zodat in
de Duitse vertaling "Mgkatsjevo" zou moeten ontstaan. Technisch bleek dit
gegoochel met buitenlandse namen wel degelijk mogelijk o p de computer, maar
praktisch komt het neer o p het schieten met een kanon o p een mus. Men moet
dan namelijk niet verbaasd zijn als het maken van een programma voor een
computerprojekt als dit twee a drie jaar aan manuren kost.
Ook vragen over financieel-economische informatie per bedrijfstak ontlokten
zoveel wedervragen, dat een enigzaligmakend programma voor deze informatie
ook deed denken aan het kanon en die mus.
Over h a r d e werkers en integratie
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de heer C.J.M. Caffa, hoofd organisatievan
Centrale Diensten van de holding. die de
informatie voor bijgaand artikel heeft
aangedragen

In d e geest van "zullen w e wel"
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o f "zullen w e niet", zijn wij
naar d e Maassluisstraat 2
getogen, w a a r het R e k e n c e n t r u m van Elsevier o p de 3de
etage van het Rank-Xeroxg e b o u w is gehuisvest. De werkz a a m h e d e n , d i e daar w o r d e n
verricht, lenen zich eigenlijk
nauwelijks v o o r e e n o o k m a a r
enigszins schertsende beschrijving. Daarvoor is h e t w e r k e n
m e t een c o m p u t e r o o k i n f e i t e
een te ernstige zaak, waarover
zeer ernstig w o r d t gedacht. O f
d i t een gevolg is v a n de min o f
meer geisoleerde ligging van
deze Elsevierdependance o f
omdat d e computermensen
gaarne d e n k e n i n z w a r t o f wit,
alles o f niets, e r n s t o f h u m o r , is
o n s n i e t b e k e n d , m a a r h e t stemt
wel tot n a d e n k e n . Overigens
impliceert d i t n i e t dat alle
computermensen daar m e t
ernstige ponskaartengezichten
r o n d l o p e n , integendeel, m e n
verstaat daar de k u n s t de
dagelijkse z o r g en e r n s t
plotseling met een kwinkslag te
verdrijven.

Hoewel wij niet pretenderen alles van een computer te hebben begrepen, is het
ons thans toch wel duidelijk geworden dat de computer alleen maar die
informatie weergeeft, die wij er eerst van tevoren hebben ingestopt. De computer sorteert, selecteert en groepeert dan die informatie op een voor ons
onnavolgbare snelle manier en verstrekt dan pas de resultaten; dit alles volgens
een zorgvuldig door een team van systeemanalisten en programmeurs uitgekiend
programma.
Verder is ons duidelijk geworden, dat er in de Maassluisstraat een afdeling werkt,
waar door hard werken - in ploegendiensten van 7 uur tot 23.30 uur en dan ook
nog vaak overwerk 's nachts en in de weekeinden - aardig wat onvervulbare
vacatures o p andere afdelingen wordt opgevangen.
Aangezien dit 'rekentuig' echter meer kan dan alleen maar snel rekenen en
schrijven, wordt door de omputermensen bij de automatisering van een project
steeds weer gestreefd naar meer integratie van werkzaamheden. Bijv. bij de
automatisering van de salarisadministratie is niet alleen gedacht aan de berekenin
berekening van het brutosalaris naar het nettosalaris d.m.v. de bekende inhoudingen, maar ook aan kwartaalberekening van de kinderbijslag, die u nu bij het
laatste maandsalaris van het kwartaal ontvangt. Tevens worden nu de cumulatieve gegevens per persoon bijgehouden en ontstaan maandelijks computerlijsten met de journaalposten per maatschappij enz. Hoe hard daar wordt
gewerkt moge ook blijken uit de bezettingsoverzichten van de computer. Het
aantal gebruiksuren in negen maanden tijd is opgelopen van ruim honderd in
maart '69 tot om en nabij driehonderd in november '69. Een oorspronkelijke
stilstand van eenderde was in augustus teruggebracht tot 7%%en is er sedert
september niet meer.
Over levertijden e n longterm-planning
Met de huidige levertijden voor computers verdient het zeker aanbeveling thans
reeds te bezien wanneer men aan uitbreiding toe is. Er is reeds besloten tot de
huur van een 'off-line printer' - een extra adrukmogelijkheid, die het mogelijk
maakt naast de oorspronkelijke computer eveneens 600 regels a 132 posities per
minuut af te drukken, zodat enkele tijdrovende printkarweitjes van de hoofdcomputer kunnen worden weggenomen.
Dit neemt echter niet weg dat, met het oog op de trend in de bezetting én de
lange levertijd, toch zal moeten worden gedacht o p lange termijn. Hiervoor is
binnen het Rekencentrum een commissie 'Toekomstige Computer' (TOCO)
benoemd, die tot taak heeft o p basis van een longterm-planning te bepalen
welke computer straks voor Elsevier de meest geschikte is. Het grote probleem
van deze commissie is thans evenwel, dat er zo weinig longterm-informatie van
de maatschappijen bekend is. Naar wij vernamen, komt het zelfs voor dat de
informatie voor automatiseringsprojekten o p korte termijn soms nog te laat
wordt ontvangen. Het is natuurlijk frustrerend een programmeerkarwei van een
jaar in negen maanden te moeten doen als je ergens weet, dat het probleem al
een half jaar eerder bij de betrokkenen bekend was. Een snellere communicatie
kan hier o.i. wonderen doen.
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Wat is een computer
Een Nederlands equivalent voor deze term hebben we nog niet, maar met de
omschrijving: elektronisch informatieverwerkend systeem, komt u al een heel
eind. Prof. Max Euwe spreekt ook graag van 'rekentuig'.

Administratieve automatisering

Gecomprimeerde
praat

Er bestaan vele soorten computers voor zeer veel verschillende doeleinden. Een
van de toepassingen is de administratieve automatisering. Van automatisering is
sprake als een aantal handelingen en beslissingen continu verlopen en door een
apparaat worden verricht, met dus zo weinig mogelijk menselijke tussenkomst.
Bij veel mensen leeft de angst dat de computer voor de administratieve automatisering de mens zal gaan vervangen; echter de computer is een dood ding en
kan slechts functioneren met een adequate menselijke organisatie er omheen.
dus Elsevirianen, geen angst!

Binair stelsel

0

Het basisprincipe van de computer is het feit dat een elektronische impuls aanof afwezig kan zijn. In feite bestaat de 'taal' van een computer dus maar uit
twee woorden: ja en nee. Deze ja's en nee's worden aangegeven door de
symbolen 1 en O. We kunnen dus ook zeggen dat een computer in het tweetallig
of binaire stelsel werkt. In het tientallig stelsel hebben we geleerd eenheden te
tellen van O tot en met 9. Bij 9 zijn onze symbolen uitgeput en moeten we
opnieuw beginnen. Dit geven we aan door voor de O een 1 te plaatsen: 10 = tien.
Getallen in het binaire stelsel worden o p dezelfde wijze samengesteld. alleen is
het grondtal nu niet tien maar 2, omdat er maar twee cijfers zijn. We kunnen
met deze cijfers alle getalwaarden weergeven, alleen zullen de getallen wat
1010,
1 0 1 0 0 ,=
~ 101 11 1.
groter worden, bijv.

a=

Voor degenen onder u (waaronder
ook de schrijver), die nog wat
moeilijk overweg kunnen met het
gegeven computer, maar die er best
wel wat meer van zouden willen
weten, omdat we tenslotte zo'n
apparaat hebben staan, kan onderstaande beschrijving misschien wat
klaarheid brengen in een nog wat
duistere aangelegenheid.

z=

De informatiedrager
De informatie die wij de computer willen geven, moet uiteindelijk uitgedrukt
zijn in binaire codes, die voor de computer als zodanig leesbaar moeten zijn.
Om de informatie in de computer in te voeren, wordt gebruik gemaakt van zgn.
'informatiedragers', bijv. ponskaarten, magneetbanden, ponsbanden, enz. Indien
nodig zet de computer de oorspronkelijke code van de informatiedrager eerst
om in de binaire code, alvorens hij met de verwerking van de informatie gaat
beginnen.

Kaartlezen
Als voorbewerking voor de computer vindt dus o.m. het ponsen van de kaarten
plaats. Zijn deze gereed, 'voeren' we ze aan de computer. Deze verwerkt de
gegevens met behulp van een kaartlezer. Telkens wordt er een kaart onder een
rij lampjes doorgevoerd. Aan de andere kant van de kaart zit tegenover de
lampjes een rij fotocellen welke een impuls uitzenden als er een lichtstraal o p
valt, dus als er een ponsgaatje aanwezig is o p een bepaalde plaats. Zo wordt de
informatie uit de ponskaart omgezet in binaire informatie in de computer zelf
(impuls - geen impuls).

Centrale verwerkingseenheid
De binaire informatie welke door de computer opgenomen is, moet ergens
worden opgeborgen; dit gebeurt in het 'geheugen'. Een geheugen bestaat uit
een groot aantal posities. Iedere positie kan een of meer letters of cijfers
bevatten; ze zijn vanaf O genummerd om de opgeborgen informatie gemakkelijk
te kunnen bereiken. Dit heet het 'adres' van een geheugenpositie. In de centrale
verwerkingseenheid wordt de informatie bewerkt (optellen, vergelijkingen en
verplaatsen van gegevens, enz.). Deze logische en rekenkundige functies worden
door de rekeneenheid van de centrale verwerkingseenheid verricht. Alle
processen: invoeren, bewerken en uitvoeren vinden plaats onder controle van

het besturingsdeel. Dit is het 'brein' van de computer, van waaruit alle
opdrachten aan de diverse onderdelen gegeven worden, en waar de synchronisatie en coördinatie van alle activiteiten plaatsvindt. De centrale verwerkingseenheid bestaat dus uit drie delen: geheugen, rekendeel en besturing.
Hoe weet de besturingseenheid nu wat er moet gebeuren, wanneer een bepaalde
bewerking moet plaatsvinden en waar de nodige informatie staat? Antwoord:
de opdrachten voor de besturingseenheid worden ook in het geheugen opgeborgen. Dit heet het programma. Een instructie of opdracht moet de besturing
antwoord geven o p 2 vragen: l ; wat moet ik doen?
2. waar staan mijn gegevens?
Een instructie is daarom opgebouwd uit twee delen: een operatiecode
(antwoord o p vraag 1.) en een geheugenadres (antwoord o p vraag 2.). De
instructies zijn evenals de informatie o p binaire wijze opgeborgen.

Uitvoering van he t programma
Tijdens de uitvoering van het programma gaat er per instructie nu het volgende
gebeuren:
- de besturing leest uit het adresregister waar de eerstvolgende instructie staat;
- deze instructie wordt vandaar uit het geheugen opgehaald en in het instructieregister geplaatst;
- daar wordt antwoord gegeven o p de vragen: wat te doen en waar te vinden;
- de lengte in adressen van de instructie wordt in het adresregister bijgeteld,
zodat daar het adres van de volgende instructie komt te staan;
- de instructie wordt uitgevoerd.

Het resultaat
Bij de uitvoer wordt meestal een zgn. regeldrukker gebruikt. Dit is een drukwerk dat kettingformulieren gebruikt en meestal 96 tot 132 afdrukposities op
een regel heeft. Onze regeldrukker kan max. 132 posities o p één regel afdrukken
en 600 regels in 1 minuut, ja 10 per seconde!
Het papier passeert tussen enerzijds een inktlint en een reeks hamertjes
(evenveel als er afdrukposities zijn) en anderzijds een rol of stang waarop zich
de lettertypen bevinden. De binaire code wordt dan uiteraard omgezet in een
voor ons leesbare taal.

De zomerpostzegels 1970 zijn ontworpen met behulp van een computer,
om precies te zijn: niet een manmachine-systeem \raarin het
mechanische gedeelte bestaat uit een
geprogrammeerde rekenmachine
gekoppeld aan een tekentafel, uitgerust
met een stuureeinheid. die de

beschrijvitig i'an de voorsrelling:
1 2 c + 8: isometrische projectie van
cirkel naar vierkant
15 c + 10: evenwijdige vlakken in een
kubus. ontleend aan een
programma van het centrum
voor cubische constructies
te Heerlen
20 c + 10: twee schaalverdelingen
25 c + 10: overgangsfasen van concentrische cirkels met
oplopende diameter
45 c + 20: 4 spiralen

on tiverper:
R.D.E. Oxenaar te Den Haag met mcdewcrking van de groep nurncrieke
'-besturing van de afdeling bedrijfskunde i.o., technische hogeschool te
Eindhoven

Een flowchart van de "wijze waarop de
gemiddelde Elseviriaan zijn dagtaak aanvangt"
is een vraag, waarop het antwoord
slechts ja (J) of neen (N) kan zijn

geeft één of meer handelingen
of acties aan
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Wat wordt er gedekt door
de volgende computertermen:
1. Computer:

een rekenmachine - meestal een verzameling van machines - die in staat is in te
voeren informatie logisch te interpreteren en de resultaten hiervan vast te leggen
o p papier, in ponskaarten, op magneetbanden enz.
Dit alles volgens een voor dit doel specifiek geschreven programma.

2. Systeemontwerper:

deze persoon is de 'architect' van het automatiseringsprojekt. Hij heeft de
leiding over een team systeemanalisten en programmeurs, die hem voor de
automatisering van het projekt zijn toegewezen.

3. Systeemanalist:

deze automatiseringsmedewerker krijgt binnen het door de systeemontwerper
vervaardigde systeem de detail-uitwerking toegewezen van een deelprojekt.

@ 4. Programmeur:

de persoon, die de instructies voor de computer in een voor de computer
begrijpelijke taal vastlegt. Zo ontstaat het programma dat na een testfase in
produktie wordt genomen.

5. Operator:

deze persoon voert de produktie op de computer uit, en zorgt dat de in- en
uitvoerkanalen van de computer zijn voorzien van voldoende en juiste informa
informatiedragers; dit zijn o.a. ponskaarten, magneetbanden, papieren ponsbanden enz.

6 . Binair getallenstelsel:

dit is het normaal tweetallig-stelsel. Het verwerkingsprincipe van de computer
berust voor een groot deel op dit stelsel, dat, zoals de Bêta-mensen onder u nog
wel zullen weten, uitsluitend de cijfers O en 1 kent. Hieruit valt dus af te leiden
dat de computer niet eens tot twee kan tellen!
Dus: tientallig stelsel

o
1

2
3
4

5
6
7
8
9
1o

--

--

tweetallig stelsel
O
1
1o
11
1O0
101
110
11 1
1O00
1O0 1
1010 enz.

Behalve dat nu de decimale getallen o p bovenstaande wijze binair in de
computer kunnen worden vastgelegd, is het ook mogelijk de computer o p
vragen (door de programmeur te stellen) te laten antwoorden. Dit antwoord
kan zijn:
1 = negatief
O = positief
O=ja
1 = neen
1 = non zero (niet nul)
O = zero (nul)

7. Digitaal systeem:

dit betreft het vermogen van de computer om met cijfers en cijfercodes volgens
het binaire stelsel te werken. Dit in tegenstelling tot het analoge systeem dat
een computer uitsluitend volgens vooraf ingebrachte formules laat werken.

8. Hardware:

onder deze verzamelnaam worden verstaan alle mechanische, magnetische,
elektrische en elektronische onderdelen waaruit een computer is samengesteld.

9. Software:

dit is de verzamelnaam voor alle programma's.
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AAN HE1
Op 23 mei jl. werd het in EB nr. 4 reeds
aangekondigde, jaarlijkse Uitgeverijenvoetbaltoernooi in Utrecht gehouden.
Zoals bekend werd gespeeld in 3 pools.
Elsevier was samen met Het Boekhuis
en de Zuid Holl. U.M. ingedeeld in
pool I . In de wedstrijd tegen Het Boekhuis liet het Elsevierteam aardig voetbal
zien: de uitslag werd 3-0 in ons voordeel.
De tweede wedstrijd tegen een van de
sterkste deelnemers, nl. de Zuid Holl.
U.M. bleef tot de laatste minuut spannend.
Elsevier scoorde voor de rust een zeer
fraai doelpunt, doch ongeveer I0 minuten
voor het einde kon de werkelijk "groots"
spelende Elsevier-keeper het doel toch
niet schoonhouden, waardoor de stand
op I - I kwam.
Ondanks uiterste krachtsinspanningen
gelukte het de Elsevirianen niet meer te
doelpunten, zodat Elsevier door een
beter doelgemiddelde van de Zuid Holl.
U.M. (een 6-0 overwinning op Het
Boekhuis) voor de eerste drie plaatsen
was uitgeschakeld. De wedstrijden in
de vervolgpool werden echter beide
gewonnen: 3-2 tegen Meulenhoff en
4-2 tegen de Europaclub, zodat we
toch nog de vierde plaats bereikten.
Voor de eerste keer in het negenjarig
bestaan van het Uitgeverijenvoetbaltoernooi werd de eerste prijs (tevens
wisselprijs) behaald door uitgeverij
Bruna.
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Wat een prachtig weer kan het 's ochtends
o m half zever? zijn als we ons naar het
dagelijkse werk aan de Spuistraat spoedeil.
En ii9ateen keuze aan parkeerplaatsen
op dat uur. En wat een oase van rust is
ons bureau als in de komende anderhalf
uur de telefoons nog niet meedoen. En
de heer Stier hebben we ook in lang niet
gezien. Al deze heerlijkheden bij elkaar
optellend overw4egenwij of onze werktijd
niet beter een uur naar voren verlegd zou
moeten o orden. Alleen in de zomer. Dan
kunnen anderen meeprofiteren. En dan
zien wc de heer Stier misschien weer eens.

de heer H. Betzema, lid verkoopstaf en algemeen procuratiehouder van Elsevier Nederland,
ter gelegenheid van het feit dat hij o p 15 mei jl. zijn 25-jarig jubileum bij Elsevier vierde.

Die 15e mei is wel een wat onthutsende dag voor mij geweest. Eigenlijk houd ik er
niet zo van het middelpunt te zijn van een festiviteit, maar als het eenmaal zover is,
ben je daar snel overheen. Toen ik met mijn vrouw op kantoor kwam, moesten we
ons zonder mankeren in het feestgedruis storten. In de kantine heeft de heer Van
der Vlies, met wie ik nu 1 8 jaar samenwerk en van wie ik ernorm veel heb geleerd,
een bijzonder sympathiek woord gesproken, gevolgd door de heren Van der Heyden,
De Graaff en Baart. Tijdens de daarop volgende bijeenkomst met de directie van
de Holding, heeft de heer Van den Brink een treffende speech gehouden. Daarna
beklommen de heren Bakels en Gaade het spreekgestoelte (figuurlijk dan). Met
de cadeaus - behalve de envelop met inhoud, een antieke tinnen koffiekan (een
persoonlijk geschenk van de heer Van der Vlies), een prachtige filmcamera en een
stel heerlijke tuinstoelen - zijn mijn vrouw en ik bijzonder verguld. Ik moet wel
zeggen dat ik er erg tegenop heb gezien, in een heleboel opzichten. Die 25 jaar
vormen op zichzelf geen verdienste. Als je maar zorgt dat je er niet uitgegooid
wordt en je je werk goed verricht, nou ja, dan haal je het vanzelf wel.
In het laatste jaar van de oorlog was ik korte tijd in dienst van een boekhandel
in Amsterdam. Vlak na de oorlog ben ik via een relatie als jongmaatje, bij
Elsevier gekomen, aanvankelijk in het administratieve vlak en later van lieverlee
in de verkoopsector.
Achteraf bezien is het verbijsterend hoe snel alles is gegaan en dat stemt me wel
een tikkeltje weemoedig. Ik heb Elsevier zien groeien van een betrekkelijk kleine
uitgeverij tot de grootste algemene uitgeverij in het land en dat betekent dat er
in die jaren wel wat werk is verzet. In 1952 kreeg ik de administratieve leiding
van de verkoopafdeling. Langzamerhand kwamen daar ook steeds meer activiteiten bij op het gebied van de verkoopbevordering. Dit alles heeft tenslotte geculmineerd in het bijzonder procuratiehouderschap dat mij 1 januari 1968 werd
verleend. Per 1 januari 1970 volgde mijn bevordering tot algemeen procuratiehouder.
Een van de prettigste kanten van mijn afwisselende werk vind ik nog altijd het
schrijven van teksten voor folders en advertenties. Bij het maken van die teksten
moet je je uiteraard verplaatsen in de gedachten van de mensen die ze straks zullen gaan lezen. Reclame is in de eerste plaats een vorm van communicatie en
legt het spoor waaruit uiteindelijk een koopdaad moet resulteren. Heel in de verte
leunt dit soort werk bovendien nog een beetje aan tegen het journalistieke. In
mijn twintiger jaren trad ik in mijn vrije tijd nu en dan op als correspondent voor
een dagblad in 't Gooi en schreef ik af en toe eens een artikel in enkele tijdschriften
op muziekgebied. Maar omdat ik het bij Elsevier steeds drukker kreeg, is die 'vrijetijds-journalistiek' er op den duur geheel bij ingeschoten.
Aanvankelijk zat ik in de Spuistraat, toen nog een smal pand waaruit in 1952
het huidige gebouw is ontstaan. Ik weet nog goed: na de oorlog trouwde de
toenmalige verkoopleider in de Nieuwe Kerk. Dat gedeelte van de dag werd de
zaak gesloten: directie, personeel, allemaal gingen we naar de Nieuwe Kerk om
het huwelijk bij te wonen. Zoiets kan je je nu gewoon niet meer voorstellen.
Als ik meer tijd zou hebben, zou ik vaker naar toneel gaan (Shakespeare), ik zou
misschien wat meer films zien (Antonioni, Fellini) en wat meer naar de radio
luisteren (hoorspelen, discussie-programma's). Ik heb erg veel belangstelling voor
geschiedcnis. Onze uitgaven van Churchill (De geschiedenis van de Engels sprekende
volken) cn Presser (Napoleon, Amerika) heb ik met veel bewondering gelezen. Maar
nu ik die nieuwe filmcamera heb, streef ik er in ieder geval naar daarvoor de nodige
tijd vrij te maken.

e

*

de heer E.J. Baart, lid verkoopstaf en algemeen procuratiehouder bij
Elsevier Nederland, omdat hij o p 1 november a.s. 25 jaar bij Elsevier werkzaam zal zijn.

Gelukkig heb ik nog geen tijd gehad om op te zien tegen het feest ter gelegenheid van
mijn 25-jarig dienstverband. Over het algemeen zal een jubilaris altijd wel tegen dat soort
dingen opzien, maar je kunt er toch niet helemaal onderuit.
Voorlopig echter duurt het voor mij nog een poosje.
Elsevier was voor de oorlog al een bekende, maar natuurlijk nog niet zo'n grote uitgeverij
als nu. Zeer kort na de oorlog werd Elseviers Weekblad gelanceerd. En het blad PENGUNeen weekblad voor de strijdkrachten - werd overgenomen van de Apeldoornse Courant.
Ik ben toen bij Elsevier in dienst getreden als administrateur van dat blad. Tot op dat
moment was ik werkzaam bij de accountantsdienst van het Departement van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening. Voordien heb ik gewerkt bij het Amerikaanse Consulaat
te Rotterdam en o p de gemeentesecretarie aldaar.
[let werken met het abonnementenbestand van Pengun was niet zo eenvoudig. Het was
een tijd van papierschaarste en voor de overdracht van het abonnementenbestand gebmikte de Apeldoornse Courant papierresten van de drukkerij. Zo kregen wij adreslijsten
die soms meer dan een meter lang waren. Bovendien zat er weinig alfabetische volgorde
in de adressen, die ook vaak nog schots en scheef onder elkaar stonden.
Van die lijsten moesten de adressen overgenomen worden op adresbandjes. Daarvoor
kwam er iedere vrijdag een aantal gepensioneerden de adresiijsten halen. Als ze dan
dinsdags temgkwamen met de bandjes, moesten wij snel de klachten en de mutaties verwerken. Wat een gezoek dan in die ellenlange lijsten. Om dol van te worden. Daar tussendoor werd hard gewerkt aan het opzetten van een kaartsysteem en het maken van adresplaatjes. Dat administrateurschap heb ik niet zo heel lang gedaan. Toen Elsevier in 1946
weer begon met regelmatig de boekhandel te bezoeken kreeg ik de kans om als vertegenwoordiger te gaan werken. Als ik een aanbiedingrreis begon, ging ik het e.e.a. eerst in de
provincie uitproberen. Na een paar aanbiedingsbezoeken wist je dan precies waar bij die
aanbieding de voetangels en klemmen zaten. Zo kwam je dan bij de boekhandels in de
grote steden beslagen tenijs. Dat verkopen vond ik een heerlijke uitdaging. Ik heb dit tien
jaar lang met plezier gedaan.
In het toenmalige pand aan de Spuistraat werden de boeken nog o p zolder opgeslagen.
Met een handliftje werden ze naar beneden gebracht. Waar nu de beneden-hal is, stonden
vroeger de paktafels. Er is wel wat veranderd in die vijfentwintig jaar.
In 1956 werd Moormans Periodieke Pers overgenomen. Drie jaar ongeveer ben ik daar
werkzaam geweest als directiesecretaris. Vaak hielp ik ook de redacteuren bij het maken
van hun tijdschriften.Het was vooral een tijd waarin ik mij ook de andere facetten van het
uitgeversbedrijf - redactie en productie - eigen kon maken. In 1959 ging men bij Eisevier
pockets uitgeyen. Ik werd toen met de verkoop belast. Het redigeren van pockets heb ik
daarna enige tijd gedaan. Daarnaast was ik administrateur van De Kern. Dat was niet zo
gemakkelijk te exploiteren blad. Het had interessante artikelen en goede illustraties, maar
adverteerders waren er moeilijk voor te vinden. In 1965 begon men met de verkoop
Grote W.P. Ik ben daarvoor gaan zoeken naar extra verkoopmogelijkheden, vooral via
de colportage. De eerste oplage is nu helemaal voltekend en op het ogenblik zijn we
dmk bezig met de verkoop van een tweede oplage in leer.
Ik hou van concerten en toneel. Aan drijfjachten, op hazen en fazanten, doe ik graag mee.
Het leukste echter vind ik wanneer een van mijn kennissen me komt vertellen dat hij
gaat verhuizen. Dan speel ik graag de binnenhuisarchitect. Nagenoeg alles wat op het gebiec
van de binnenhuisarchitectuur verschijnt, lees ik. Dat wil niet zeggen dat mijn eigen huis
uit de kunst is ingericht Om nog even op die vijfentwintig jaar terug te komen; die iijn
voor mij omgevlogen. De grote variatie in mijn werk heeft daar natuurlijk wel veel toe
bijgedragen. Ik hoop dat de komende jaren even plezierig zullen verlopen.

Nu (en eigenlijk o m deze rubriek ook wat
niveau te geven, zij het geleend) dus, nu
weer een koekje van eigen deeg. Een overschrijfseltje uit Weisglas' pu blic relation
boek, en o zo waar!:
De van een onderneming uitgaande
reclame-activiteit zal meer kans op doeltreffendheid hebben en dus in een grotere
verkoop van goederen of diensten
resulteren naarmate de verhouding van de
betrokken onderneming tot haar buitenwereld harmonischer is of, anders uitgedrukt, naarmate zij in de publieke opinie
een betere naam heeft.
Wij zijn geneigd te suggereren een heruitgave van dit werk in overweging te nemen,
al was het alleen opdat alle stafleden die
er sinds de vorige druk in 1955 zijn bijgekomen een presentexemplaar te kunnen
verstrekken.

Het volgende nieuws bereikte ons via onze
Deense correspondent:
Ook in het Deens is thans Luc. H.
Grollenberg's Kleine Atlas van de Bijbel
uitgegeven en wel onder de titel "Ad
Bibelens Veje". Aan het Forord zou ik de
vilgoende sunssneude wullen ontlenen,
die a deudelik leucht wdrpt op de aldar
geveulde behivde an i vertalung fan deut
bik:
Grollenbergs bog er skrevet for den
interesserede ikkefagmand. Den vil
derfor vaere et godt grundlag for den, der
pa egen hand vil ga i gang med at skaffe
sig viden o m udviklingn bag bibelteksterne. I en studiekreds vil den
utvivlsomt have gode muligheder for at
samle interesse, ligesom der ved udgivelsen
er taenkt pa al undervisning, der gar ud
over der elementaere stadium.
Tage Bulow-Hansen

Uit Misser's Bedrufspluimveehouder:
SPINA ZIESA GE
"Rond de goede stad Utrecht werd 40 jaar
geleden veel spinazie in de volle grond
geteeld. De tuinders aldaar bemestten de
opgekomen bladgroente rijkelijk met beer,
die zij uit de putten van de Utrechtse
kazernes haalden. Maar in die tijd kreeg
Jan Soldaat rijkelijk bruine bonen voorgeschoteld en de vellen daarvan schijnen
moeilijk verteerbaar te zijn. Het gevolg was
dan ook dat de vers gesneden spinazie
rukelijk bezet was met bruinebonenvellen.
Ervaren tuinders wisten dat deze vellen
een tweede tocht door het mìnselijk
maagdarmkanaal nooit doorstonden en zij
hielden hun afnemers zoet met de mededeling dat bedoelde vellen afkomstig waren
van de zaadlobben van de spinazie, hetgeen
botanisch echter onmogelijk is':
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COMPUTERKUNST
Een onlangs uitgevoerd experiment op het terrein van de computerkunst
leverde een zeer spektaculair resultaat op voor Malcolm T. Malm, fotograaf bij
Sperry Rand's UNIVAC Division. De vormen die op zijn foto's te zien zijn,
driehoeken, kubussen, lijnen en punten, werden door middel van een
programma op willekeurige wijze ingevoerd in een UNIVAC-computer. De
figuren werden draaiend en wentelend geprojekteerd op het beeldscherm van
een UNIVAC 155711558 Graphic Display Subsystem. Van elk bewegendobjekt
werd een tijdopname gemaakt, terwijl kleurenfilters met willekeurige tussenpozen op de lens gezet werden. Het resultaat was dat de figuren gereproduceerd
werden in vage primaire kleuren, terwijl sommige secundaire kleuren gegenereerd werden als Malm een andere filter opzette.

e

"Ik geloof dat men deze foto's een mechanische abstraktie zou kunnen noemen.
W i j hebben de uitkomst van een machine gefotografeerd, maar er zelf de
elementen tijd en kleur aan toegevoegd. Deze elementen hebben het beeld
samengesteld, beweging voegend bij psychedelische kleuring", aldus Malm.

Is computerkunst "echte" kunst?
"Ja", zegt Dr. T.S. Fern van de Universiteit van Notre Dame. Volgens Dr. Fern
voldoet de computer aan de primaire, essentiële voorwaarden voor kunst, in die
zin dat hij dienst kan doen als een medium voor menselijke expressie. Als de
computer slechts op mechanische wijze lijnen uit zou zetten, zonder dat hierbij
kreativiteit een rol speelde, zou men niet van een waarachtige vorm van kunst
kunnen spreken. Dr. Fern maakte deze opmerkingen tijdens de opening van een
tentoonstelling van computerkunst in het kantoor van UN IVAC in Marina City,
te Chicago. Er zijn andere vormen van kunst waarbij de kunstenaar niet
noodzakelijkerwijs met zijn eigen handen een kant-en-klaar produkt aflevert.
Een architekt bijvoorbeeld definieert de vorm van een bouwwerk en de te
gebruiken materialen, maar laat de eigenlijke konstruktie aan iemand anders
over: toch doet dit niets af aan zijn kreatieve rol. "Een kunstenaar is verplicht
te experimenteren met alle nieuwe media, aldus Dr. Fern, en de computer moet
bestudeerd worden zoals schilders nieuwe verven proberen, of beeldhouwers
nieuwe plastic materialen". In elke kunstvorm moet er ten eerste een idee zijn,
ten tweede moet dit idee verwezenlijkt worden. De keuze van het medium voor
de verwezenlijking van zijn ideeën is het voorrecht van de kunstenaar.

over onze
boeken
e

'Geen blad voor de mond' is de veelbelovende titel van een
onlangs bij Agon/Roelofs van Goor verschenen boekje over
seksuele voorlichting in woord en beeld voor jeugdigen.
Seksuele voorlichting vormt een onderdeel van de opvoeding en
zou dus in principe door de ouders gegeven moeten worden. Het
komt echter nogal eens voor dat het de ouders, om welke reden
dan ook, moeilijk valt met hun kinderen over seksuele problemen
te praten. Daarom is het belangrijk dat de school bereid is een deel
van de voorlichtingstaak over te nemen of aan te vullen. Het
boekje is dan ook bedoeld voor het gebruik o p scholen.
De toon is vriendelijk converserend, 'moeilijke' woorden zijn
zoveel mogelijk vermeden en veel onderwerpen zijn door een
eenvoudig voorbeeld toegelicht. Sprekende over de rijpingsprocessen in het lichaam van de
jongen zegt de schrijver: "Er begint iets door te komen van snor en baard. Het is alles nog
wat vlasachtig en warrig. Wacht maar ! Binnen een jaar ontwikkelen zich hieruit de
mooiste baarden en 'tochtlatten'!"
Het boekje, dat rijk geïllustreerd is, bestaat uit drie gedeelten, die elk een aantal aspecten
behandelen, als bijv. huwelijkskeuze, geboortenregeling, abortus, en prostitutie. De drie
gedeelten worden afgesloten met een lijst vragen en opdrachten, waarmee zoveel mogelijk
getracht is de kinderen een eigen oordeel te laten vormen over de diverse onderwerpen.
Dat deze methode veel mogelijkheden biedt voor discussies in groepsverband, valt niet te
ontkennen.

Dr. P. Peverelli, Geen blad voor de mond, f 6,70
Een uiterst universeel boekje op het gebied van de etiquette:
DE GOEDE GASTVROUW door mevrouw mr. A.M.J. van Deinse:
Zeer belangrijke informatie voor mensen die helemaal niet weten hoe het hoort en
nuttige tips voor degenen die min of meer op de hoogte zijn.
Wat doet, draagt en serveert de gastvrouw bij alle mogelijke gelegenheden, verwacht of
onverwacht, officieel of intiem.
Hoe stelt zij een logeergast op zijn gemak, hoe wordt een conversatie op gang gebracht
en hoe wordt een pijnlijk gesprek afgebroken, kortom: wat doet de gastvrouw om het
haar gasten zo aangenaam mogelijk te maken. En het kan de gasten vreselijk aangenaam
worden gemaakt, of de gastvrouw nu mooi of lelijk is, groot- of kleinbehuisd, met of
zonder personeel. Het aardige is dat de schrijfster ook aan de gasten de nodige gedragsregels voorschrijft, dus het avondje kan niet mislukken.
Af en toe vinden we zinsneden die wel wat veel van de wellevendheid vergen: "Bij diners,
avondjes en andere festiviteiten detoneert een pijp, die meer geschikt is voor huiselijk
gebruik en roken in de buitenlucht, dan voor elegante bijeenkomsten".
Daarentegen een humoristische ontkenning van de herkomst van de gasten: "Zij zijn
geen aquariumvissen waar u enkel geboeid naar kunt kijken, geen gevederd gedierte dat
u voedert".
Al met al een informatief boekje waarbij alle regels en voorschriften, naar gelang de aard
van gastvrouw en gast, gerust met een korreltje zout mogen worden genomen.

Mr. Anna M.J. van Deinse: De goede gastvrouw, U 73. prijs f. 3.90.
Medische ethiek vandaag - een zestiental door J.P. Calff samengestelde interviews met vooraanstaande medici - laat de lezer
kennis nemen van de gedachten c.q. meningen van deskundigen
omtrent ethische opvattingen over die vraagstukken, dievandaag
de dag in onze samenleving zo in de belangstelling staan.
Zoals met name:
de abortus provocatus (Prof. Kloosterman: "de huidige wetPC&~W*M
geving biedt beslist ruimte genoeg" en "binnen 10 jaar zal het
,
, , , , , , ,,
",,,l,,, .b,#,. . , z
.
merendeel van de zwangerschapsonderbrekingen o p medisch
<.rr.i.nd i x l . N
s d i i i < . i * l ~ a ~ i i n . n ' . n ~ w " . , , m..ii~i
verantwoorde wijze gebeuren en zal het totale aantal abortussen
o-4 r>. 'r ,Ir
.?",j r
Pm$ n. N
U..,,&.
in die periode significant dalen") - (Dr. Treffers: "vrije abortus,
arnil$.nii.. i>, P F
slordige anticonceptie").
~ , ,,,.i h, n& . L P ~ i r ,in$.
,,~
diagnostiek van de dood (hartdood of hersendood?)
orgaantransplantaties en de te dien aanzien uiteenlopende opvattingen
- van narcotiseur tot anesthesist
Wie nu denkt dat "Medische ethiek vandaag" een boek is voor uitsluitend deskundigen
heeft het mis. Zeker, deze zullen het met genoegen lezen. Maar even zeker is, dat de
gemiddelde leek - zoals u en ik - met grote belangstelling de in dit boek uiteengezette
meningen zullen toetsen aan hun eigen opvattingen, danwel juist ddór dit boek tot andere,
meer genuanceerde opvattingen zullen komen, En d i n is het lezen van dit boek van nog
meer waarde.
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J.P. Calff,Medische ethiek vandaag, f 13,50 (uitgave Agon Elsevier)
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Als steeds uit hun verband
gelichte mededelingen
van recensenten:
Het Parool over de Encyclopedie van de Nederlandse.Antil1en:

. . . de bokser Fighting Mac ingeklemd tussen Ala di Anguel en Alcoholisme. . .
Dagblad van Noord-Limburg over het Groot Sportvissersboek:

. . . al lezende herkent de visser zijn sport. . .

Utrechtsch Nieuwsblad over Athene en Rome (uit de serie Kunst in Beeld):

. . . wat er helaas aan ontbreekt zijn de erotica. . .
Limburgs Dagblad over Wrage's Man en Vrouw:

. . . voor wie nog een vreemdeling in Jerusalem is (hij moet wel doofstom zijn) is het boek
redelijk bruikbaar. . .
Winschoter Courant over de 20ste Eeuw (uit de serie Kunst in Beeld):

. . . mooie kleuren, maar Appel is nergens. . .

Eindhovens Dagblad over Poppen aan een touwtje:

. . . een itjaanzinnig bloederig verhaal in Amsterdam spelend en misschien op de film
pruimen, mits de rep'sseur het nier serieus neemt. . .
De Nieuwe Limburger over Van Hetzelfde . . .
. . . de cocktail van ernst en humor leidt via Batman naar Hollywood. . .

te

De Nieuwe Rotterdamse Courant over de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen:

. . . het werk is niet alleen bedoeld als een encyclopedie voor de Nederlandse Antillen,

.

maar ook als een over de Antillen. .

Dagblad van Noord-Limburg over het Groot Sportvissersboek:

. . . een machtige vangst voor allen die een kriebel krijgen als ze een viswater zien of er
zelfs maar aan denken. . .
Utrechtsch Nieuwsblad over Athene en Rome (uit de serie Kunst in Beeld):

U meende dat u altijd overal bititen
gehouden iuerd, u hoorde nooit iets.
Welnu u kunt het nu zclforltdekkei7. Wij
deden het ook. Velen onder u zulleil
zich van tijd tot tijd nzet een vaartuig
vermeien op de Hollandse wateren. Zet u
nu eens koers naar de Reeuwijkse plasseil.
Daar zult u het dan ontdekken: eer? zeilkajuitboot met de in zwart geschilderde
naam "NON SOL US". Nee, u behoeft
zich geen zorgen te maken over het
copyright.
Het voeren (verleden tijd van "varen"
nietwaar) is sinds 16 mei jl. toegestaan,
op voorwaarde dat de eiflnaar van de
boot - een onzer veelbelovende jonge
UMB-redakteuren - deze naam tevens
interpreteert als "NON SOR US''. Ei1
dit niet alleen in privetijd, maar ook en
juist in werktijd. Overeengekomen is dat
hij zich ervoor zal inzetten dit variant
onder de moeder-Non Solusboom meer
bekendheid te geven, opdat ook u dit
in de praktijk nastreeft. U hebt het nu
zelf'gelezen, dus u doet naruurlijk ook
!nee aan de "NON S0RUS"-rage?

. . . voor hen die o p het gymnasium gezeten hebben, hetzij langer, hetzij korter geleden,
kan de inleiding zeer verhelderend werken. . .
Het Vrije Volk over Poppen aan een touwtje:

. . . het leest allicht lekkerder dan een Gids voor Amsterdam, die zich precies aan alle
fouten houdt. . .
De Typhoon over het W.P. encyclopedisch Supplement 1969:
(ja, ja, bekend van het liedje van

. . . vanaf Aalto tot en met (zowaar) "Zijlstra, Jelle"
Wim Kan, Jelle zal wel zien). . .

Noordhollands Dagblad over Schreiners Groot Sportvissersboek:
voor al dip mensen die door "een milde afwijking"
levenslang tot het gilde van de sportvissers behoren. . .

. . . een vorstelijk droomgeschenk

Nieuwsblad van het Noorden over Grote Winkler Prins deel 9:

. . . deel 9 doorkijkend blijkt dat de gegeven informatie vrij volledig is. . .
Trouw over de W.P. Gezinsatlas:

. . . het is een algemene wereldatlas met alle werelddelen en landen. . .
Amersfoortse Courant over Man en Vrouw van Wrage:

. . . een boek dat in hoofdzaak de twee geslachten en hun seksuele ontmoeting behandelt. . .
De Gelderlander Pers over Van Hetzelfde:
. . hij weet het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke psyche aan te geven en dat is
heel knap. .

.

.

Het Vaderland over De biologische tijdbom:
. . . de mens "maakt" zelf een elftal vol Cruyffie's . . .
De Telegraaf over Een wieg vol narigheid:
. . . de narigheid in de wieg is een gezonde Italiaanse baby.

..

Winschoter Courant over Moeder, ik ga te hard:
. lach wel en ga niet te hard. . .

..
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Haagse Courant over Winkler Prins Gezinsatlas:
. . . een ruim 70 bladzijden tellende index met ongeveer 30.000 ingangen

...

Vervolgens een gewaardeerde medewserker
aan her woord:
Spoetnik, Ruslands antuvoord op Reader's
Digest drukt het volgende i~erhaalaf,
waarschijnlijk omdat het een onbarmhartig
licht werpt op de kapitalistische uitgeversuvereld:
Toen Kar1 Marx in Londen woonde orlrvirlg
hij de volgende brief van zijn uitgevers uit
Leipzig:
'Geachte Herr Doctor,
U bent al 1 8 maanden over tijd met uw
manuscript van Das Kapital. Als we het
manuscript niet binnen zes maanden in ons
bezit hebben, zullen wij genoodzaakt zijn
een andere auteur op te dragen dit boek te
schrijven.'
De redaktie van EB kan hier aan toe
voegen dat Marx het kennelijk toch niet
gehaald heeft want de eerste druk
verscheen in Hamburg.
Overigens, hoewel we het fijne er niet meer
van weten, ive hoorden ooit een verhaal
van een Belgisch hoogleraar die zijn uitgever
schreef:
Ik ben nu 87 jaar 8 maanden twee weken
drie dagen en een influensa, ulanneer
komen die verdomde proeven.

EERSTE REEKS STUDIETOELAGEN
TOEGEKEND

Op 1 9 mei 1970 is, als onderdeel van de N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier een subholding opgericht onder de naam van
N.V. ASSOCIATED SCIENTIFIC PUBLISHERS (A.S.P,).
Zij beoogt de bundeling van de groepsactiviteiten o p het gebied
van wetenschappelijke publicaties in de Engelse taal.
De subholding omvat: Elsevier's Wetenschappelijke Uitgeverij N.V.
en de N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, beide t e
Amsterdam, American Elsevier Publishing Company, Inc., New
York. Elsevier Publishing C o m.~ a -n vLtd.. London. alsmede
~lsevier-sequoiaS.A. t e i a u s a n n e .

De toewijzingscommissie van het Elsevier Studiefonds is o p
11 juhi jl. voor de eerste maal bijeen geweest o m de ontvangen
aanvragen voor een studietoelage t e bekijken. Conform het
Huishoudelijk Reglement bestaat de coinmissie uil vijf leden,
twee aangewezen door de direktie van de N.V. Uitgeversmaatschappij Illsevier en drie gekozen door de Elsevier I'ersoneelsraad. Van de zestien aanvragen werden er twaalf met genoegen
toegekend. Twee aanvragen konden niet worden gchonoreerd
omdat het gezinsinkomen boven de in het reglement gestelde
normen lap. Twee andere aanvragen werden onder voorbehoud
geaccepteerd omdat de commissie de Kinderbijslag voor de
betreffende gezinnen niet in gevaar wilde brengen.
De toegekende studietoelagen waren ten gunste van kinderen
die Lager Beroeps Onderwijs (LTS, LEAO), HAVO, MAVO of
Middelbaar of Hoger Beroeps Onderwijs volgen.
De C'onimissie zal opnieuw bijeenkomen zodra weer aanvragen
zijn ontvangen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de
Afd. Personeelszaken (Jan van Galenstraat, toestel 56). De heer
Vesters (Jan van Galenstraat, toestel 167) is gaarne bereid
desgewenst inlichtingen t e verschaffen.

Tot commissarissen zijn benoemd Prof. Dr. C.J.F. Bottcher
(voorzitter). Dr. F.R. Boot. Drs. R.E.M. van den Brink (gedelegeerde) en Prof. Dr. G. Zoutendijk.
De directie zal n-orden gevoerd door de heren P. Bergmans en
M.D. Frank. tenvijl Drs. E. van Tongeren en de heer B. Russak
als adjunct-directeuren zullen optreden.
De aangesloten maatschappijen zuilen de eigen "imprint" in hun
publicaties blijven gebruiken met vermelding van de aansluiting
bij de ASP-poep.

Ons bereikte het ontstellende bericht dat mej. Josée M.
Schelvis o p zondag 7 juni bij een auto-ongeluk om het
leven is gekomen.
Josée, 21 jaar oud, was nog maar kort als secretaresse van
de groepsmanagers UMB in onze dienst. Maar lang genoeg
oin bij allen die haar leerden kennen en met haar samenwerkten, een pijnlijke leegte na te laten.
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Rectificatie:
In E.B. nr. 2 vermelden wij dat in het
huwelijk waren getreden mej. S. Sahnoun
en de heer G.J. Schmidt; dit moet zijn
mevr. S. Sahnoun-Ter Neuzen en de heer
G. J. Schmidt.
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