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orientatierit
personeelsvereniging
Reeds nu stellen wij u ervan in kennis dat op

KEIZERSGRACHT 305-311
De Noord-Hollandsche UitgeversMij is
gevestigd in de panden Keizersgracht
305-31 1.
In 1738 is voor het pand Keizersgracht
311 de eerste paal geheid en voor het
pand Keizersgracht 305-309 (laatstelijk)
in 1912, toen de firma Benina een groot
kantoor liet zetten op de plaats van drie
allerfraaiste huisjes
Oorspronkelijk was het land waarop de

huisjes 305, 307 en 309 stonden, in het
bezit van de touwmaker Adriaen
Michielszoon, die in zijn vrije tijd ook zijn
blauwe kiel aanschoot en de huisjes zette.
Dit was in 1615 of daaromtrent. In 1647
werd Hendrik Barends eigenaar van 305
en maakte er een winkelhuis van, zonder
sroep dus, maar met een fraaie luifel over
de hele breedte boven de ramen van de
parterre.

NIEUWBOUW JAN VAN GALENSTRAAT 355
Hierbij enige recente opnamen van het in
aanbouw zijnde 2e kantoorpand aan de
Jan van Galenstraat in Amsterdam-W.
De bouw van het skelet vordert naar wens;
de vloer van de 3e verdieping (hoogste
verdieping bestaande gebouw) is reeds
gestort. Na de bouwvakvakantie begint
men met het binnenmetselwerk, het leggen van kabels, leidingen, buizen enz. In
sevtember start men met het b e v e s t i ~ n
vin de betonelementen aan de gevel<
hetgeen alleen bij redelijk weer - zonder
storm - kan gebeuren.
De oplevering is ge land medio 1972,
maar op dit ogenbik is nog niet bekend
hoe hoog het gebouw zal (en mag) worden,
t.w. 10, 9 of 8 etages. Vast staat evenwel,
dat de bovenste verdieping iets hoger
wordt dan de andere bouwlagen in verband
met de daar geplande vergaderruimten.
Aan de noordzijde van de 5e en de 4e verdieping komen de technische installaties.
De l e tlm 3e verdieping krijgt een verbinding met het bestaande pand, zodat
op deze verdiepingen ook horizontaal
verkeer mogelijk is. Om deze reden komt
de kantine op de 3e etage (en niet hoger).
De computer wordt op de begane grond
geplaatst. In het souterrain worden ondergebracht de postkamer, de magazijnen
kantoorbehoeften, keuken, computer,

huishoudelijke dienst en het archief: Het
2e gebouw krijgt een aparte helling aan de
noordzijde.
Het gebouw wordt 60 meter lang, 20 meter
breed en bestaat uit 3 segmenten: in het
middenstuk de 3 snelle personenliften
met elk een capaciteit van 16 personen
en de buitenstukken voorzien van een
trappenhuis. Bij brand gaan de brandvrije
deuren. die de verbind in^ vormen tussen
buitenituk en middenstuk, automatisch
dicht ten einde de brand zo veel mogelijk
te beperken. Er zullen veel verplaatsbare
wanden worden gebruikt, waardoor de
kamers op eenvoudige wijze vergroot
of verkleind kunnen worden.
De gevels van het 2e gebouw krijgen een
geheel ander aanzien De gevelelementen
komen horizontaal (bestaand pand vertikaal) en er worden schuiframen van
aluminium, rechthoekig formaat, geplaatst.
Het ligt in de bedoeling na het gereedkome
van het nieuwe gebouw alle Amsterdamse
Elsevierbedrijven in enkele eigen panden
te concentreren, hetgeen de interne
communicatie ongetwijfeld zeer ten
goede zal komen. Zoals u bekend zal zijn,
zijn onze bedrijven in Amsterdam thans
in een tiental panden gehuisvest.

Nummer 307 is altijd geheel woonhuis
geweest, in I647 van een zekere Arent
Coning, in 1714 van de lakenhandelaar
van Weere, die het een paar jaar later liet
verfrnaien met een stoep met onderingang
en een fraaie halsgevel. In 1746 kocht een
apotheker, genaamd Lob4 dit huis en hij
woonde er klaarblijkelijk gezond, want
pas in 1790 trekt hij eruit.
Ook Keizersgracht 309 is altijd een
woonhuis geweest. In 1700 werd het huis
geheel verbouwd, kreeg het een stoep en
een 5.44 m brede halsgevel met een wapen
erin De vleugelstukken van de halsgevel
waren versierd met twee sfinxfiguren Tot
de afbraak in 1912 bleef dit huis zo goed
als onveranderd
Het grote huis Keizersgracht 311 stamt
uit 1738, toen de koopman Gerard van
Couwenhoven dit kapitale pand liet
zetten Het heeft een 8.58 m brede gevel
en had een rechte kroonlijst met vier
consoles en verder een balustrade en
stoep met onderingang. Het is tot ver in
de vorige eeuw bewoond gebleven door
de familie van Couwenhoven.
Dit huis heeft in 1968, toen de Nohum
erin trok, in overleg met Monumentenzorg zijn fraaie aanzien herkregen.
Deze historische gegevens over de huizen
zijn ontleend aan E. van Houten's in
1962 gepubliceerde "Geschiedbouw
kundige beschrijvingen" behorende bij
het Grachtenboek van Caspar Philips
Jacobszoon, dat in 1768/71 te Amsterdam
werd uitgegeven door Bernardus Mourik
en in 1962 werd nagedrukt door de
Stadsdrukkenj van Amsterdam

Drs. K. van 't Zet

. . . vinger aan d e pols. . .

ORIENTATIESTADIUM
Heeft zich inmiddels een beeld van
Elsevier kunnen vormen?
"Voor een deel," zegt de heer van 't
Zet, "bevind ik mij nog in het orientatie-stadium en dat ligt, dunkt mij,
wel voor de hand. Om binnen mijn
specifieke opdracht -en die strekt
zich uit tot het gehele concern- met
voldoende zekerheid aan de slag te
kunnen gaan is het een eerste vereiste, dat ik mijn nieuwe arbeidsmilieu goed leer kennen. Dit geldt
zowel voor de organisatie van het
concern als het werk en natuurlijk
ook de mensen.
Voor die noodzakelijke verkenning
van mijn nieuwe omgeving werd
voor mij een uitgebreid introduktieprogramma uitgewerkt."
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Wat zijn de eerste indrukken?
"Elsevier is een groep van zelfstandige ondernemingen met
onderling af te grenzen doelstellingen, maar ieder met een levendige
verbondenheid met maatschappelijk
en cultureel leven. Deze grote
openheid naar mens en maatschappij,"
aldus drs. van 't Zet, "is voor mij
een boeiend aspect. De verscheidenheid in doelstellingen vind je ook
terug in haar rijke functie-structuur: journalisten, handzetters,
programmeurs, marketing-mensen,
redakteuren en vele anderen. In de
vele gesprekken die ik tot dusver
heb gevoerd 'trof mij steeds weer de
grote betrokkenheid met het werk."

"In het kader van het versterkte sociale en persoiieelsbeleid zullen
vraagstiikken als introdiiktie en begeleiding van nieuw personeel,
persone elsplaniiing en arbeidsvoor7iening. opleiding eti vorming,
ftinctieclassificatie, belonirig en heotwieling, "joh rotation", personnel- en management delvelopmeii t , carrierehegeleidirig en :iiidere
verwante terreinen van act]ie worden iiitgwerkt." Deze woorden
kan men vinden in het jaarverslag kali Elwvier 1969. In lekere zin
introduceren 7ij de man die per t fcl~rtiari197'0 werd a:ingesteld
als adjunct-directeur van de holding om zich speciaal be zig te
lioiideri niet het sociaal beleid voor het coiicei'11. .
rl c
Zijn naam i\ Drs. K. van 't Zet, 51 jaar oud. 1-111 stiideerc,
p-cliologie en sociologie te Groningen en Utrecht waarna hij op
verscliillende posten werkzaam was bij het ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondlieid ei1 zich hierbij in het hijïoiider heeft
I~eziggelioiiden inct vraagstukken van arheid\voorzienina, wetetiscliappeli,jk onderzoek werkgelegenhieidsoiitw iklteliiig, t>eroepckeirze en -voorliclitiiig. Zijli laatste f unctie wa \ hoofd-iii\pecteor
directeur voor de art>tidsvoorzieriing in de prc~vincieUt recht.
._
In zijn vriie tiid is liii eer1 ent hou si as^ roeier.
I
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MENSELIJKE RELATIES
Sprekend over de achtergronden
van sociaal beleid, zoals hij dit ziet,
zegt de heer van 't Zet: "sociaal
beleid richt zich in het bijzonder
ook o p de menselijke relaties binnen
het gegeven werkverband waarin
-ideaal gezien- de combinatie van

goede functie-vervulling en persoonlijk welzijn van iedere medewerker
optimaal moet zijn. In het werk heb
je een gezamenlijk ontmoetingspunt;
het is tegelijk een zakelijk en een
menselijk trefpunt.
Waar nu ieder, maar vooral diegenen,
belast met een leidinggevende taak,
rekening mee moet houden, is dat
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'INSPRAAK
MOET
ER ZIJN'
. . . boeiend aspcct.

ieder mens zijn functionele rol in het
bedrijf o p zijn eigen persoonlijke
manier vertolkt. Dat is", aldus de
heer van 't Zet, "begrijpelijk als men
bedenkt, dat de functie, of meer
algemeen gesteld, de arbeid, de expressie-mogelijkheid bij uitstek is
om zichzelf in zijn bekwaamheden,
maar ook in zijn karakter aan anderen
kenbaar te maken. Oog hebben voor
en aandacht geven aan elkaar is een
essentiele voorwaarde om voor een
gemeenschappelijk doel plezierig en
succesvol met elkaar te kunnen samenwerken."

COMMUNICATIE
Wat de relatie onderneminglmaatschappij betreft, zegt de heer van 't Zet
onder meer: "Een onderneming
waarin mensen werken en leven is
als stuk sociale werkelijkheid niet
los te koppelen van het grote maatschappelijke gebeuren waarvan zij
deel uitmaakt. In iedere onderneming
reflecteert zich de maatschappij. Dat
is ook goed, er moet bij voortduren
eep open communicatie met de buiten
wereld blijven. Dat geldt voor ieder
bedrijf. Onze maatschappij is voortdurend in beroering. Er valt een
sterke verandering te constateren in
de positie van de jongeren met hun
kritischer maatschappij-instelling.
Vele opvattingen, waarden en normen worden ter discussie gesteld.
Juist omdat wij als groot uitgeversbedrijf door onze communicatieve
functie zo de vinger aan de pols
hebben, zullen wij aan veranderingsprocessen, die zich om ons heen
voltrekken, in ons eigen bedrijf niet
voorbij kunnen en mogen gaan.

INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP
Slaat dit op inspraak, medezeggenschap en medebeslissingsrecht?
De heer van 't Zet is van mening,
dat inspraak en medezeggenschap
langzamerhand geen neutrale begrippen meer zijn. "Ze zijn moeilijk
te hanteren omdat het beeld sterk
wordt bepaald door marginale en
controversiële situaties in de maatschappij. In ons denken hierover
komen we dan ook gemakkelijk in
het vaarwater der tegenstellingen
en de stereotypering aangaande elkaars opvattingen. In een bedrijf,
als gecoördineerde en centraal geleide activiteit, waarin ieder van ons
krachtens zijn kennis en kunnen verantwoordelijkheid draagt, ligt derhalve die inspraak qua aard en
richting vast in de functiestructuur
van de onderneming. De functiestructuur moet gezien worden als
het geheel van overeengekomen
rollen die we in het kader van het
gemeenschappelijk bedrijfsdoel vervullen. Het gaat er dan niet om of
er inspraak mag zijn, neen, die moet
er zijn -ieder van ons heeft op grond
van zijn aandeel in het gehele bedrijfsgebeuren recht en plicht zich binnen
zijn verantwoordelijkheid volstrekt te
doen gelden.
Maar dat neemt niet weg, dat er op de
verschillende niveaus van leiding geven een eigen verantwoordelijkheid
moet worden gedragen, welke niet
overdraagbaar is; dat is één kant. De
andere kant is, dat de bedrijfsleiding
de plicht heeft haar medewerkers
zoveel mogelijk te informeren over
alle voor haar relevante zaken. Dat

betekent, dat directies en chefs goed
o p de hoogte moeten zijn met wat
er aan informatiebehoefte en specifieke wensen leeft bij het personeel.
Maar met die informatie moet dan
wel iets worden gedaan. Het doel en
de betekenis van medezeggenschap,
zoals ik die zie, is de medewerkers
optimaal te betrekken bij de dagelijkse werksituatie, over de ontwikkeling en de plannen die er hier bestaan en die nu of straks hun verantwoordelijkheid raken.
De medezeggenschap als individuele
behoefte komt het beste tot uitdrukking in liet groeps-overleg in de kleine
werkgroep. Hier is het rendement
het grootste, zowel voor de werknemer
als het bedrijf."

PLANNEN
Zijn er al bepaalde zaken aangepakt
of in voorbereiding?
De heer van't Zet: Dit is inderdaad
het geval. Genoemd kunnen worden
het plan "Opleiding en vorming
Elsevier personeel."
Een ander uitermate belangrijk, maar
ook erg moeilijk project is het opstellen van een "Funktie-classificatie7'
voor de verschillende onderdelen
van het concern met hierin verwerkte
salarisschalen. Een project, dat eigenlijk eerst genoemd had moeten worden,
omdat het in feite de eerste ontmoeting betekent van nieuw personeel
met het sociaal beleid in ons bedrijf
is de "introduktie van nieuwelingen".
Er zijn nog een aantal andere zaken
in de operationele sfeer die in studie
of uitwerking zijn, maar nog niet
in het stadium om reeds met name
te worden genoemd.
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Op een zonnige dag brachten wij een bezoek aan Boesingheliede. Interessant, zult u misschien zeggen, maar hoe bedoel-u?
Helaas fronsen niet weinigen onder ons de wenkbrauwen
bij het horen van deze naam. Dat is jammer. De redaktie
meende er daarom goed aan te doen in kort bestek te omschrijven wat Boesingheliede voor Elsevier betekent.
Misschien is het u wel eens overkomen dat u, rijdende over
de rijksweg van Amstelveen naar Haarlem aan uw linkerkant
's avonds een lichtreclame van Elsevier uit de polder tegemoetstraalde. U besteedde daar verder geen aandacht aan.
Deze lichtreclame is echter aangebracht aan de achterzijde
van het complex dat wij Boesingheliede noemen. Zelfs
wanneer u overdag het gebouw binnenstapt, heeft u nog

niets in de gaten. U loopt verder naar binnen en . . . ineens
staan ze daar: onze boeken. Metershoge stellingen vol met
boeken en tijdschriften, bestemd voor de verkoop. Op dat
moment zakt de mond open van verbazing. Niemand had
natuurlijk gedacht dat de boeken naast het bureau van de
desbetreffende redakteur waren opgestapeld en daar
geduldig lagen te wachten o p een koper. Maar zoveel boeken
bij elkaar . . . De Boesingheliediaanse magazijnen beslaan
4 hallen. In de hallen 11, I11 en IV ligt de bulkvoorraad in
stellingen opgeslagen (capaciteit: 3500 pallets). De Grote
Winkler Prins en Visum - de 'hoge joekers' - staan in de
bovenste laag. Ze worden met volle pallets tegelijk naar
de expeditie gebracht. Titels met een snelle omzet zijn in
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de onderste lagen opgeborgen, zodat men er gemakkelijk
over kan beschikken. Met zgn. reachtrucks worden de boeken
per pallet in de stellingen gezet. Er is overal gestreefd naar
een optimale wllingsgraad.
Boesingheliede I herbergt de handpakvoorraad, van waaruit
de afhalers de bestellingen van de boekhandel in fiberbakken
bijeenbrengen. Via een lopende band gaan de boeken naar
de inpakafdeling waar ze hun verdere bewerking ondergaan.
Het handpakmagazijn wordt vanuit de bulkvoorraad aangevuld. Om dit op efficiënte wijze te kunnen doen is bij iedere
titel in de handvoorraad een ponskaart gevoegd, ter hoogte
van de minimum-voorraad. Hierop staan aangegeven de
lokatie in de bulkvoorraad, de titel, de titelcode, enz. en het
aantal boeken per pak of doos. Wanneer de afhaler op een
ponskaart stuit, neemt hij hem mee en levert deze aan het
eind van de dag in bij de heer Touw. Deze zorgt ervoor dat
de voorraad de volgende dag weer aangevuld wordt.
Temidden van deze boekenzee werken 16 mensen onder
leiding van de heer Marsé. Men kan zich verpozen in een
gezellige kantine met uitzicht o p de wijde groene vlakte
van de Haarlemmermeer, waar nu de suikerbieten in volle
groei staan.
Het lijkt ons prettig werken in Boesingheliede.
P.S. Aantal verpakte kg. 1.328.000 in 1969
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Hoe groen is mijn dal.
Het wegzetten van binnengekomen boeken
Het afhalen uit de bulk voor aanvulling van de handvoorraden
Geen pech onderweg
De verdeelbanen naar de paktafels
De inpakafdeling
Op de achtergrond twee verdiepingen handvoorraden
Een zaak van gewicht
Nog een zaak van gewicht

l over onze

1 boeken
De naam Boesingheliede heeft een
uwer redaktieleden al sinds jaren
mateloos geïntrigeerd. Hij heeft
daarom een - weliswaar niet strikt
wetenschappelijk - sociografisch
etymologisch en toponymisch onderzoekje ingesteld omtrent de ontstaanswijze van deze toch wel inerkwaardige plaatsnaam. Het heeft
weinig schokkends geopenbaard,
maar hier volgt
- desalniettemin het
resultaat.
Ten tijde van de Middeleeuwen bestond er een buurtschap aan de
oever van de Haarlemmermeer, genaamd Boesinghele. In 1648 komt
het in de kronieken voor als
Bosingerlieden, ook wel als Borsingerliede, verbasteringen die ontstaan
zijn door mondelinge overlevering.
Le = liede = leede = waterloop. Er
wordt verondersteld dat Boese of
Boesinghe een oude familienaam is.
Een andere mogelijkheid is dat het is
afgeleid van 'boes' = deel van een
ksestal; vgl. oudfries bôs = koestal,
nieuwengels boose. Ramaer vermeldt dat tussen 1645 en 1681 de
buurtschap door stormen en opgestuwd water grotendeels is weggeslagen.
In de vorige eeuw kreeg het gehucht
in de volksmond en later ook officieel
de naam Kladdebuurt, ontstaan door
de vele oude en vervallen huisjes die
er stonden. Omstreeks 1955 zond de
bevolking een request aan de vroede
vaderen van de gemeente Hoofddorp
voor naamsverandering. Dit werd
ingewilligd en bij die gelegenheid
werd de oude naam Boesingheliede
in ere hersteld.
Tot slot zij nog vermeld dat veelvuldig gebruik van deze naam bij
Elsevier geleid heeft tot de afkorting
Boes of De Boes.
Iedereen weet dan wat bedoeld wordt.

Natuurboeken in dit natuurbeschermingjaar? Elsevier is een der uitgevers,
die er vele publiceert. Vol kleurigc cn zwart-witte foto's dit werkje in pocketvorm "BLOEMEN EN PLANTEN" (in bos en veld, langs weg en waterkant)
van W. Iven. Een goede gids langs bonte paden. (Merkwaardig die twee
machtige stromen, uitbundiger dan ooit, van natuur- en "geloofsboeken",
terwijl landschappen en kerken steeds schaarser en armer lijken te worden.
Men heeft steeds meer behocfte blijkbaar aan natuur(?) en aan religie(?).
Maar mcn verpest de natuur en verwaarloost de kerk???) De natuur t e vol,
de kerken te leeg. Terwijl de natuur het van de leegheid, de rust moet
hebben en de kerk van de volte. Rare wereld! De natuur hoe leger hoe
mooier, de kerk hoe voller hoe mooier. De natuur waardevol, maar de kerk,
als het goed is, onbeschrijfelijk veel waardevoller! Een goed boekje in elk
geval!
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Ds. A.L. Boer - Hili~ersum
Doopsgezind Weekblad Gooise Stichting

De schrijver die in Moskou woont (evenals zijn informanten) zou groot
gevaar lopen wanneer dit boek onder zijn eigen naam zou worden gepubliceerd, vandaar de anoniinitcit.
De schrijver citeert honderden Russen uit alle lagen van de bevolking die hen1
hun grote en kleine zorgen hebben toevertrouwd. Hij citeert huil eerlijke
mening over kwesties als bijvoorbeeld de invasie in Tsjechoslowakije ('De
volgende dag zei niemand in het lab een woord over Tsjechoslowakije. Het
was alsof de invasie helemaal niet had plaats gehad'), de partij ('onze
Communistische Partij vreest niets zozeer als het communisme'), sex ('we
noemen het sociaal realisme'), etc.
Daarbij eveneens informatie over de iedere beschrijving tartende stunts van
de partij. Wij citeren: "WIJ HEBBEN VOOR DE HELE MENSHEID EEN
NIEUW TIJDPERK DOEN AANBREKEN"! "DE GROTE SOCIALISTISCHE
OKTOBERREVOLUTIE IS DE GROOTSTE TROTS EN HOOP VOOR
DE HELE MENSHEID!" "ERE ZIJ DE SOVJET-REGERING!" "ERE
ZIJ HET SOVJET-VOLK, BOUWERS VAN HET COMMUNIS.ME!" "ERE
ZIJ HET MARXISTISCH LENINISME, DAT ONS DE JUISTE. WEG
TOONDE!"
Schrijver: 'Ere zij de Communistische Partij - uitgero e n door de Communistische Partij! De stompzinnige bewieroking, de gro%eid van dit alles is
om uit je vel te springen'.

Anonymus: Rapport uit Moskou, f : 8.90

Op basis van de laatste ervaringen uit de psychotherapeutische praktijk
analyseert Charlotte Buhler talloze "case histories" om t e bepalen welke
weg de mens moet bewandelen om gelukkig e n succesvol t e kunnen leven.
Volgens prof. Buhler wordt niemand geleerd systematisch zijn eigen capaciteiten t e beoordelen en zijn kansen o p het bereiken van zijn doelstellingen
naar waarde te schatten. Niemand wordt geleerd zijn eigen beweegredenen
te doorgronden. Prof. Buhler tracht haar lezers dit bewust t e maken.
Aan de hand van de "case histories" toont zij aan in hoeverre constructieve
en destructieve elementen in iemands leven bepalend zijn voor diens latere
geluk of ongeluk.
De schrijftrant van "Slagen in het leven" moet voor iedereen begrijpelijk
i ij n. Laten wij dan allen dit boek lezen en erg gelukkig worden.

Prof. dr. Charlotte Buhler: Slagen in het leven - door zelfkennis naar meer
levensgeluk, f. 16.90
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Het zal niemand ontgaan zijn, dat wij dit jaar het honderdjarig bestaan van de Winkler
Prins Encyclopedie gedenken. De viering van het eeuwfeest concentreert zich in Nederland
op 8 en 9 oktober a.s. en in Belgie op 17 oktober 1970.
Op donderdag 8 oktober 1970 zal een kleine delegatie, bestaande uit leden van de direktie
van de holding en Elsevier Nederland, hoofdredaktie en bureauredaktie van de Winkler
Prins Encyclopedie en vertegenwoordigers van de familie Winkler Prins een bezoek brengen
aan Voorst, geboorteplaats van Antony Winkler Prins en aan Veendam, de plaats waar
Winkler Prins 30 jaar heeft gewoond en gewerkt. In beide plaatsen zal de delegatie door
de gemeentebesturen worden ontvangen.
?e officiele feestdag van het eeuwfeest is vrijdag 9 oktober 1970.
s Middags om 3 uur zal dan in het Amstelhotel de overdracht plaatsvinden aan de burgemeester van Amsterdam van het Winkler Prins Monument. Over dit geschenk aan de gemeente hopen wij in ons volgende nummer meer gedetailleerde informatie te verstrekken.

Honderd jaar
Winkler Prins
Na de overdracht zal een ontvangst worden gehouden, waarvoor ook alle personeelsleden
Yan de Elsevierbedrijven in Amsterdam zullen worden uitgenodigd.
s Avonds vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in het Concertgebouw te Amsterdam.
Tijdens deze bijeenkomst zullen voor de eerste maal de Winkler Prins Prijzen worden
uitgereikt. Deze prijzen zijn ingesteld door het bestuur van de Winkler Prins Stichting ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Winkler Prins Encyclopedie. Het doel
van de instelling van deze prijzen is de bevordering van de wetenschapsbeoefening in
Nederland. Er zijn acht prijzen ingesteld voor dissertaties van Nederlandse wetenschapsbeoefenaren, die in hun dissertatie blijk hebben gegeven van een oorspronkelijke visie
op het daarin behandelde onderwerp en de tak van wetenschap hunner specialisatie. De
prijzen zijn ingesteld voor dissertaties op het terrein van de hierna te noemen wetenschappen of groepen van wetenschappen.

- Rechtsgeleerdheid
- Politieke, economische en sociale geschiedenis
- Biofysica en biochemie
- Technische wetenschappen
- Nederlandse taal- en letterkunde
- Economie
- Sterrenkunde en theoretische natuurkunde
- Geneeskunde
De prijzen zullen om de acht jaar worden uitgereikt. Prijzen op het gebied van de vier
eerstgenoemde wetenschappen zullen op 9 oktober a.s. worden uitgereikt, terwijl de toekenning van de prijzen op het gebied van de vier laatstgenoemde wetenschappen voor het
eerst in het najaar van 1974 zal plaatsvinden. De prijswinnaars zullen begin september
worden bekendgemaakt. De prijzen bestaan uit een bedrag van f. 4000.-- en een oorkonde.
De toekenning geschiedt op basis van voordracht door jury's, die zijn samengesteld door
het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Na de uitreiking van de Winkler Prins Prijzen zal het Concertgebouworkest o.l.v. Bernard
Haitink en met solistische medewerking van Theo Bruins werken uitvoeren van
Mendelssohn, Mozart, Kees van Baaren en Richard Strauss.
Op zaterdag 17 oktober 1970 zal in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. tiidens dewelke de Belgische Winkler Prins Prijzen worden
uhgereikt. De minister van wetenschappen, de heer ~eFevrezal een toespraak houden.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest zal een cultuurhistorische studie verschijnen van de
Leidse hoogleraar dr. Van Peursen, getiteld STRATEGIE VAN DE CULTUUR.
In het kader van het eeuwfeest van de Winkler Prins Encyclopedie heeft het bestuur van
de Winkler Prins Stichting aan een aantal gemeenten in Nederland gevraagd of ze bereid
zijn een straat, laan, e.d. te noemen naar Antony Winkler Prins (naar voorbeeld van
Veendam en Amsterdam, in welke plaatsen Winkler Prins reeds is vernoemd). De gemeente
Assen heeft als eerste hierop positief gereageerd. Bij besluit van 16 juli 1970 is een van de
nieuwe straten in Assen de naam gegeven: Winkler Prins-straat.

Dagblad De Tijd, zelf deeluitmakend van
een groot uitgeversconcern (precies, de
V.N. U.) heeft er duidelijk moeite mee
zich een inzicht te verwerven in andere
grote uitgeverijen.
Leest u maar in De Tijd van 4julijl.:
"Dr. R.E.M. v.d. Brink, curator van de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
en hoofdredakteur van Elsevier, feliciteert mr. dr. L. van Vollenhoven met zijn
promotie':
Omdat het Nederlandse volk buiten de
Elsevier-muren toch al een gebrekkige
kennis heeft van de (penne)vnrchten van
de talloze bloeiende bomen in onze
holding-boomgaard, is het zo jammer,
ja zelfs erbarmelijk, dat als er nu eindelijk
weer eens over ons geschreven wordt,
er altijd wel iets onjuist vermeld staat.
Nu moeten wij wel toegeven dat wij ons
weinig moeite geven de vruchten van de
diverse bomen met hun eigen naam aan
te duiden. Alles noemen wij uit gemakzucht maar Elsevier. Of het nu boeken
zijn, o f kranten, noem maar op.
Buitenstaanders die nu na het lezen van
De Volkskrant van 16 juli jl. (Voor
journalisten 7% hoger salaris denken
dat de heer Van den Brink, Loofdredakteur (dus journalist) van Elsevier, 7%
opslag krijgt, hebben het evenwel toch m i s
U weet wel waarom

Bij de EWU verscheen onlangs de eerste
aflevering van 'EPC-NIEUWS', een informatiebulletin voor het personeel van de
EWU. Dit bulletin is opgezet teneinde
een betere doorstroming van een grote
hoeveelheid bedrijfsinformatie te laten
plaatsvinden naar de mede werkers Volgens het inleidend commentaar is het
Elsevier Bulletin hiervoor minder geschikt.
"Indien wij ons rekenschap geven van de
diversiteit van de bedrijven en de perso-..,,
neelsleden binnen de grote maatschappil ,
z o schrijft directeur 0. ter Haar, "dan
moet de aard van de informatie van dit
orgaan (het Elsevier Bulletin - r e d ) welhaast onvermijdelijk van algemene aard
blijven". De in het laatste deel van deze
zinsnede geschreven imperatief trekt de
redaktie zich natuurlijk aan. Wij kunnen
ons voorstellen, dat ook andere maatschappijen binnen de groep een dergelijk
initiatief ontplooien (de NHUM heeft
trouwens al NOHUM-NIEUWS). Bij voldoende deelname kunnen wij dan tot
bundeling van dete produkten overgaan,
b.v. onder de naam Elsevier Bulletin
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UITSLAGEN:
Dames enkel A
Dames enkel B
Heren enkel A
Heren enkel B
Dames dubbel
Heren Dubbel
Mixed dubbel

Mej. W. van Rietschoten
Mevr. H. Tombal
H. Frank
T. Huysers
: C. Boldingh -W. van Rietschoten
: H. Frank - J. Engelmoer
: C. Boldingh H. Frank
:
:
:
:

-

Enige kanttekeningen bij deze wedstrijden en de aprks-tennis.
Een van de umpires heeft gedurende de wedstrijden ondervonden
dat het umpiren van een damesenkel een riskante aangelegenheid
kan zijn. Wat zich precies afspeelde was voor de toeschouwers
niet geheel duidelijk, maar op een gegeven moment zag men beide
dames dreigend naar de umpire-stoel oprukken. Trillend van angst
heeft bovengenoemde umpire toen terstond besloten nooit meer
een dames-enkel te umpiren, laat staan een dames-dubbel.
Het is duidelijk gebleken dat zich zelfs onder sportieve tennissers
ook luie figuren bevinden, die vooral in het ballen rapen weinig
brood zien. Enige heren hebben derhalve besloten op zoek te
gaan naar Volendammer tennisbroeken om op een gemakkelijke
wijze meer tennisballen dan normaal onder handbereik te kunnen

houden. Wij zouden willen suggereren, dat, wanneer ze er niet in
mochten slagen deze te vinden, er bij de dames vast wel iemand
te vinden is die handig met naald en draad kan omgaan.

1o

Voor mensen in de Spuistraat wil het transport nog wel eens
problemen opleveren. Zo ook in het geval van Nolly die na het
tennissen naar het station moest. Geen nood, een behulpzaam
heer was gauw gevonden. Hij zou haar wel even op de tram zetten.
Bij de tramhalte gekomen (het was lijn 13, een duidelijk slecht
voorteken) stond de tram klaar. Noìly vliegt de auto uit, maar
helaas tram weg. Geen nood zegt galant heer: "op na?$ volgende halte, met mijn snelle wagen redden we dat wel. En
inderdaad, na zich met veel flair door het verkeer geworsteld te
hebben redden ze het en lagen de tram een neuslengte voor.
Hier bleek echter dat Nolly vaker moet komen tennissen. Haar
startsnelheid was niet gek, maar haar kruissnelheid bleek niet
voldoende en vlak voor haar neus, pats tram dicht en weg.

Als we de vertellers moeten geloven heeft zich dit enige keren
herhaald met steeds grotere felheid uiteraard want 't is ronduit
misselijk als zo'n tram je iedere keer net vó6r is en vódr blijft.
Toen Nolly uiteindelijk moe en afgemat en met smekende uitdrukking op het gelaatvan 'het hoeft toch niet nog een keer' in de
auto neerviel heeft de goedwillende heer haar bij het station
afgezet. Waarmee we maar willen zeggen: met het openbaar vervoer bent u er eerder en wordt u minder moe.

He$ weer blijkt in een tburnooi ook altijd een zeer belangrijk
pndenverp van gesprek te zijn. Hier twee citaten:
Het is best weer om te tennissen, maar voor mijn piepers is het
veel te droog'. Zegt de een: 'Het is bijzonder fraai weer buiten
op het terras' waarop de ander: 'binnen ook, maar daar komt het
altijd minder tot zijn recht'.
Het is een onbetwistbaar feit dat tennissen dorstig maakt. Een
van de leden bleek echter een geheel andere reden te hebben om
het 'edele gerstenat' tot zich te nemen, getuige de volgende
opmerking; 'Na Kralingen is de hash me te duur; een rondje bier
en dorst is ailes wat men overhoudt (Marsman).
maar weer.

. . . ..

De talentvolle jonge speler Huysers is voor'het seizoen '7 1 reeds
gecontracteerd. De transferprijs was bij het ter perse gaan van dit
bulletin nog niet bekend.

Een van de winnaressen: De Direktionele kussen worden wel ieder
jaar vluchtiger.
Tot slot nog een opmerking t.a.v. de suggestie van de Heer van
den Brink tijdens de prijsuitreiking inzake een handicapformule.
Deze suggestie zal ernstig overwogen worden. Er is reeds een
subcommissie gevormd, die de 3 jaar geleden gehanteerde formule
(a + q)3 = (X-C)= zal herzien. U zult zich herinneren dat deze
formule is gebaseerd op de propositielogica van Charles Saunders,
waarbij a = lichaamsconditie, q = aantal jaren tenniservaring, - =
-, + = niet disjunctief, maar alternatief, r = 3.14159, c = correctiefaktor voor w.s. blijvende afwijkingen als contactlenzen, voetbalknieen, tennisarmen, etc.
Een benijdenswaardig brokje vrijetijdsbesteding voor de subcommissie!

P. BERGMANS NEEMT AFSCHEID
De heer P. Bergmans vroeg ons de volgende mededeling o p te
nemen:

PERSONEELSRAAD
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 46e VERGADERING
VAN DE PERSONEELSRAAD, GEHOUDEN OP 5 JUNI 1970
De jeugdvertegenwoordigers, die voor de eerste maal aanwezig
zijn, worden welkom geheten.
De heer Van 't Zet verklaart dat het door hem vóór de zomervakantie beloofde concept-overwerkregeling waarschi.jnlijk eerst
daarna kan worden besproken. Het concept is reeds bij de
direkties, maar als men wijzigingen nodig acht, kan het misschien
nog wel even duren voordat het gereed is.
Naar aanleiding van bezwaren hiertegen geuit door d e P.R.-leden,
zullen 1:lsevicr-werkneemsters bij het in het huwelijk treden niet
meer worden ontslagen. Ok de zgn. zwangerschapsverklaring komt
t e vervallen. In de volgende vergadering zal een concept-wijziging
van artikel 1 6 worden ingebracht, waarin tevens het ontslag van
werkneniers beneden 2 3 jaar nader wordt bezien.
Het mede in verband met de wijziging van het aantal vakantiedagen aangepaste artikel 1 3 (betr. vakantie) werd met enkele
wijzigingen goedgekeurd, met uitzondering van paragraaf 12.
Over deze paragraaf, handelend over vakantierechten bij ontslag
o p staande voet, hetgeenvolgens enkele leden wettelijk onjuist is,
zal de heer Van 't Zet nog nadere informatie geven.
Twee deskundigen van Pensioenrisico hebben tijdens deze vergadering ccn uitgebreide toelichting gegeven o p d; pensiocnregciing
cn de moaeliiklieden Iiiervun. Nadere medcdclingen zullen nor:
worden g c d k n .
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hij Bonaventura:
dhr. W.J. Asbeek-Brusse
dhr. J.L. van den Beld
dhr. G. Bron
dhr. A.J.C. de Gracff
dhr. C. Jansriia
Mej. R. de Jong
dhr. H. Josevh
Mej. I . C . LÛsink
Mej. M.C. Melaet
Mej. 1:. van Mondfrans
dhr. A.M.I:.J. I'arijs
Mej. W.M. Ras
dhr. 14.1.. Spijkers
dhr. N. van Zetten

Op verzoek van de hoofddirectie zal ik nog een aantal jaren in een
adviserende functie verbonden blijven aan de sub-holding
Associated Scientific Publishers. Deze omvat de wctenschappelijkc
I~lsevieruitgeverijenin Amsterdam, Lausanne, Londen en New York
benevens de Noord-Hollandsche Uitgvers Maatschappij. Ik hoop
dat daardoor een ervaring van ruim 24 jaren zo nu en dan nog
ten nutte van het bedrijf kan worden aangewend.

Sinds eind juni hebben de redakties van Haagse Post-Magazine,
Elegante, Tussen de Rails en Illsevier Select hun intrek genomen
in het nieuwe Bonaventura-pand: Beursstraat 23.
Voor alle redakties is het telefoonnummer aldaar 24 35 76 (het
ongewijzigde nummer van H.P. aan de N.Z. Voorburgwal 116),
228007, 23 0 0 9 4 of 22 83 93.
Als stafmedewerker voor de adjunct-directeur sociaal beleid van
de Holding is per 1 augustus j.1. in onze dienst getreden de heer
Drs. J.M.H. Hemels.
De heer Hemels die bedrijfs-socioloog is, is 27 jaar oud en was
voordien werkzaam bij een bureau voor personeelbeleid in
Hengelo.
Naast vraagstukken van algemene aard zal hij zich de eerste tijd
speciaal bezig gaan houden met functie-classificatie en

I
dhr. J.H. Beneker
Mej. R. Cnosscn
dhr. J.C. van Heertum
drs. J.H.M. lieniels
dhr. A.1;. Heynians
Mej. M.C.M. van Kilsdonk
Mevr. C.A. Neeter-v d Steen
Mej. C.K.M. Paulussen
dhr. P.P. Rietveld
dhr. M.J. Stcenbrugge
Mevr. M.J. Voorsluys-Heijnes

1317
118
116
117
118
816
116
1516
1016

1317
118
1616
617
118
118

hij ~ ~ o n / ~ o r l van
o , fGoor:
s
Mej. P.M. Bol
dhr. ['.G. den Broeder
Mej. M. Bruijn
Mej. I1.G. Schokker
dhr. J.H. Soer

1317
1018
116
117
118

116
817
117
117

hij Elsevier ilicderland:
dhr. I1.H. van Beijnum
Mej. A.!'. 1;ggenkamp
dlir R.H. Horsting
dhr. I'. Muller
dhr. A.J. Nieuwenkamp
Mej. II.I:.J.M. van I'oll
Mej. R.T. Raymakcrs
dhr. J.T. Reisiger
dhr. J. Stroo
dhr. J.Th. Verbeek
Mej. C. Verhoef
dhr. B. Woudstra
Mej. M.W. Wyers

116
118
1516
1718
118
117
117
118
118
2717
117
1518
117

WELKOM HETEN WE:
hij E. W. U.:
Mej. T. Barneveld
Mej. M. Glazener
dhr. I'. Grossmann
Mej. S. Jordans
Mej. 11. Kamminga
dhr. K.V.E. van Leydcn

Het wordt stilaan tijd dat ik u ervan o p de hoogte breng dat ik,
wegens het bereiken van de daarvoor vastgestelde leeftijd, aan het
einde van het jaar 1970 zal aftreden als directeur van Elseviers
Wetenschappelijke Uitgeverij en als groepsdirecteur van de Engelstalige uitgeverijen.
In de laatstgenoemde functie zal ik worden opgevolgd door de
Heer M.D. Frank, directeur van de Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij.

116
117
118
117
116
118
117

IN HET HUWELIJK TRADEN:
Mej. C. van Dam en de hccr H.J. Bosnian
Mej. 11. llaniburg en de heer Vredevoort
Mej. De Jong en de hccr J. Smit
dlir. 11.1. Krcmer cn Mej. 11oving
Mej. C. Metzelaar c n de hccr
W. <;roencndaal
dhr. 1I.A. Schokkcr en Mej. Th. Zwier
Mei. M.G. van Vliet en de heer N. Schluter
Ilit Zuid-Afrika ontvingen wij dit

Wouter is de derde spruit van "Willem"
Reinders en Incke Lcuis, die beidcn,
voordat zij in 1966 naar Zuid-Afrika einigreerden, werkzaani waren o p de ~)rodiiktieafdeling van I<lsevier Nederland.
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