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ELSEVIER NEDERLAND 

Kunst in Beeld - Byzantium, f. 28,OO 
A-Z Encyclopedie, pb, f. 9,90 (v.a. 7/12: 

f. 12.50) 
Jaarboek Grote Winkler Prins 1970, 

f. 16,90 
Neem het in acht, Kleyn, f. 9,90 
De nieuwe fotoschool, Kisselbach en 

Windisch, f. 16,50 
Planten- en dierengids van Europa, Garms, 

f. 14,90 
Het Mikroboek. Van Duijn, f. 39,50 
Nieuwe Medische Winkler Prins 11, f. 38,75 
VIDI;O-SERIE: 
Computers aan het werk, f. 4,90 
Porselein van alle landen, f. 4,90 
Het gedrag der vogels, f. 4.90 
De vissen van de wereld, f. 4.90 
Paarden en pony S ,  f. 4,90 
Gids voor de vogels van Europa, Bruun en 

Singer, f. 12,90 
Vergroten in kleuren, Kleinstra, f. 18,90 
Beest in bedrijf, Matusow, pb, f. 6,90 
Het complete waterverf- en aquarelboek, 

Van Ingen, f. 19,50 
De yijheid ligt net over de grens, Reeve, 

- ' 50 
de schepen, Callison, f. 14,90 
1 voor Vaccarès. MacLean, f. 12,90 

P1 C.".,. ER PUBLISHING COMPANY 

Table o f  Iron Ener@es for Meta Stable 
Transition in Mass Spectrometry, 
J . M .  Beynon, R.H. Capriolo, 
A.W. Kunderd, R.B. Spencer, f. 70,- - 

Atlas 0.f Photogratnrnetric Instruments, 
V.J. Cimcrman, f. 100,- - 

Dictionary o f  Science and Technology 
German-English, A.1:. Dorian, f. 95,- - 

Aldrin. Dieldrin. Endrin and Telodrin, An  
epidemiological Toxilogical S t u a  of 
1,ongterrn occupational exposure, 
K.W. Jager 

Manrtal o f  Surface Drainage Engineering 
Vol. 1,B.Z.Kinori.f. 72,50 

Elsevier's Dictionary of Metal Cutting 
Tools, G. Schuurmans Stekhoven en 
W.B. Valk, f. 80,- - 

AMERICAN ELSEVIER 

Systems Approach to  Architecture (Cowan 
Series), A.B. Handler, f. 45,- - 

Russian Dorivationel Dictionary (A Rand 
Corporation Research Study),  
D.S. Worth, A.S. Kozak, D.B. Johnson, 
f. 95,- - 

Vertical Transportation for Building, 
R.R. Adler, f. 76,50 1 

Brown Adipose Tissue, D. Lindberg, 
f. 100,- - 

Markovian Decission Processes fBellman 
Series no. 25), H. Minen, S. Òsaka, 
f. 51,50 I 

ELSEVIER LONDON 

Practica1 Matrix Al~ehra. Gimston, 
bounded f. 24,- -; paperback, f. 15,- - 

Working in Metric Units, Jones, f. 7,50 
Working with Logarithms, Rhys en Lewis, 

f. 6,50 
Damp Diffusion in Buildings, Seifert, 

f. 47,50 I 
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Enamal Painting Techniques, Winter, 
f. 5 5 ,- - 

NOORD-HOLLANDSCHE 
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Low Temperature Physics, Vol. 6 ,  
C.J. Gorter, f. 72,- - 

Modern Diffraction, S. Amelinckx, 
f. 108,- - 

Intuitionism and Proof Theory, A. Kino, 
f. 100,- - 

Integer and Nonlinear Programming, 
J. Abadie, f. 90,- - 

Permeability and Function o f  Biologica1 
Membranes, L. Bolis, f. 5 1 ,- - 

Research Progress in Organic, Biologica1 
and Medicinal Chemistry, U .  Gallo en 
L. Santamaria, f. 60,- - 

Problems o f  Nonstoichiometry, 
A. Rabenau, f. 54.- - 

The Chemica1 Consequences of Nuclear 
Spin, P.J. Wheatley, f. 36,- - 

Mathematica1 Logic and Foundation of Set 
Theory, Y .  Bar-Hillel, f. 35,- - 

Lukasiewicz Selected Works, L. Borkowski, 
f. 72.- - 

Economic Consequenees of a land Reform 
in Brazil. W.R. Cline, f. 50,- - 

Proportions, Prices and Planning, A. Brody, 
f. 35.- - 

Optimal Patterns o f  Location, J. Serck- 
Hanssen, f. 45,- - 

Diversions o f  Bloomsbury, R.H. Robins, 
f. 21,- - 

AGON ELSEVIER/ROELOFS VAN GOOR 

Compendium van het bouwrecht, 
prof. mr. P. Zonderland,geb. f. 59,50 

Margarine en volksgezondheid, 
ir. G.A. Harrewijn C.S., pb, f. 19,50 

Het verwerken van waarnemingsresultaten, 
P. Boosterldr. E.J. van Kampen, 
geb. f. 13,90 

Hout en houtbescherming, 
dr. ir. J. van Loon, geb. f. 69.50 

Een leefbare aarde, prof. dr. J. Tinbcgen, 
pb, f. 14,90 

Verpleegkunde voor ziekenverzorgenden, 
dr. Th.1:. Bloem/ 
zr. Engelberta van Beers, geb. f. 11,90 

Handleiding neurologisch onderzoek, 
dr. H. van Crevel, pb, f. 14,90 

Maten en tekens, A.J. Storm, pb, f. 19,50 
Ilandhoek vlees en vleesprodukten, 

J. Huizenga/H. Jaalsma, geb. f. 29,50 
ZO zijn wij - De eerste vijfentwintig jaar 

Nipo-onderzoek, pb, f. 14,50 

DELTOS ELSEVIER 

Doorzetten Annemarie, 
Betty van der Plaats, pocket, f. 2,90 

Annemarie bouwt luchtkastelen, 
Betty van der Plaats, pocket, f. 2,90 

Annemarie in de branding, 
Betty van der Plaats, pocket, f. 2,90 

Vaarwel Annemarie, Betty van der Plaats, 
pocket, f. 2,90 

Weerzien met Annemarie, 
Betty van der Plaats, pocket, f. 2,90 

Annetnarie vindt het geluk, 
Betty van der Plaats, pocket, f. 2,90 

Sprookjes van Hauff, geb., f. 15,90 
De Van Britmmentjes, Tineke Debicki, 

geb., f. 6,90 
De Van Brummentjes gaan hogerop. . . , 

Tineke Debicki, geb., f. 6,90 
Osbarix en de iizeren veldheren. H .  Arends, 

geb., f. 8,25 
Een helikopter daalde, A. van Rhijn, 

pocket, f. 2,90 
Avontuur in de Ardennen, A. van Rhijn, 

pocket, f. 2,90 
Avontuur o m  Rottumerplaat, 

H.Th. de Booy, pocket, f. 2,90 
Avontuur op Hekseneiland. H.Th. de Booy, 

pocket, f. 2,90 
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In troduktie 

Tot een van de eerste grote projecten van de 
afdeling sociaal beleid behoort het plan 
"introductie van nieuwelingen': In het interview 
met de heer Van 't Zet (D. nr. 6 )  werd dit 
project - zij het zijdelings - reeds genoemd. Nu 
is het dan zo ver, dat het plan klaar op tafel ligt, 
nadat zowel de personeelsraad als de vergadering 
van directeuren zich er mee heeft kunnen 
verenigen. Vanaf I januari 19  71 zal met het 
nieuwe programma van start worden gegaan. 
In korte trekken ziet dit programma er als volgt 
uit: 
De eerste werkdag van de maand (voor de meeste 
nieuwelingen ook de werkdag waarop zij komenJ 
vindt een ontvangst plaats door de afdeling 
Personeelszaken in de bibliotheek, Jan van Galen- 
straat. Deze bijeenkomst zal tenminste de gehele 
morgen en zo nodig ook een gedeelte van de 
middag in beslag nemen. Gedurende de morgen 
worden al die terreinen verkend die voor ieder van 
ons - ongeacht plaats en funktie - van belang 
zijn: een van de directeuren zal een inleiding 
houden over het uitgeven van boeken en tijd- 
schriften in het algemeen en over Elsevier in het 
bijzonder; de heer Blankwater zal de primaire, 
s~cundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden toe- 
lichten en tenslotte zal de heer Van 't Zet iets 
vertellen over enkele zaken die in het bijzonder 
het sociaal beleid raken. 
Op het ogenblik wordt er hard aan gewerkt het 
thans verouderde en daarom niet meer verstrekte 
boekje "Welkom bij Elsevier" te herzien. Dit 
boekje zal ook op deze bijeenkomst worden 
uitgereikt. 
De algemene introductiebijeenkomst wordt 
besloten met een gezamenlijke lunch in de 
kantine, aangeboden door de holding-directie. 
Daarna gaat ieder zijns weegs naar zijn eigen 
afdeling en gebou w, waar hij wordt opgevangen 
(ZO mogelijk zelfs afgehaald) door zijn chef. 
Op de afdeling vindt de individuele werkinstructie 
en -introduktie plaats. Dit blijft geheel tot de 
verantwoordelijkheid van de directe chef behoren. 
Als iets voor Elsevier geheel nieuws moet worden 
vermeld de invoering van het "mentor-systeem ". 
Onder "mentor" moet in dit verband worden 
verstaan een collega van de nieuweling, die door 
de chef is gevraagd zich gedurende de eerste tijd 
(ongeveer een maand) speciaal met de nieuw- 
komer bezig te houden. Van een mentor wordt 
verwacht, dat hij behalve voor de werkinstructie 
ook aandacht heeft voor het geestelijk welzijn van 
de nieuweling; hij moet steeds te vinden zijn voor 
alle vragen, ook die vragen die - weliswaar 
verband houdend met het Elsevier-gebeuren - 
niet steeds op het direkte terrein van het werk o f  
de afdeling behoeven te liggen. Bij zijn mentor 
moet de nieuweling al die vragen kwijt kunnen, 
die hij misschien minder gauw aan zijn chef zou 
vragen. Ook bij eventuele aanpassings- 
moeilijkheden zal de mentor deze moeten kunnen 
signaleren en, zo mogelijk, wegnemen. 
Het is de verwachting, dat met dit introductie- 
programnza en de invoering van het "mentor- 
systeem" een belangrijke bijdrage kan wordez 
geleverd aan het snel inburgeren van nieuwe 
medewerkers, waardoor men zich spoedig bij ons 
thuis en op zijn gemak voelt. - 

IN MEMORIAM Dr. W. GAADE 
Wij dachten de heer dr. W. Gaade, adjunct-directeur van 1-lseviers 
Wetenschappelijke Uitgeverij, die o p  9 oktober jl. na een kortstondige ziekte 
is overleden, te eren door de toespraak die de heer I'. Bergmans bij de uitvaart 
heeft gehouden hieronder af te drukken. 

Beste Wim, 

We zijn hier bijeengekomen om afscheid van je te nemen. Eigenlijk hoort dat 
het best te gebeuren in stilte, en  inkeer, en zonder woorden, maar ik meende 
dat  we je niet mochten laten gaan zonder je nog eens oprecht bedankt te 
hebben voor alles wat je voor Elsevier en ook voor de wetenschap gedaan 
hebt. 
Je  bent bijna 25 jaar lang de ideale ambassadeur voor het bedrijf geweest. 
Door je innemende persoonlijkheid had je niet alleen toegang tot alle groten 
in de wetenschappelijke wereld, er groeiden vaak ook blijvende vriend- 
schappen uit omdat men je als mens hoog waardeerde, niet alleen door je 
beminnelijkheid maar ook omdat men wist hoe ongelooflijk hard je werkte 
en hoe stipt je alle afspraken nakwam. Dat alles deed je ook voor je kinderen 
voor wie je een goed, zorgzaam en toegewijd vader was. Je was je niet eens 
bewust van je grote kwaliteiten. 
Je  naam zal voortleven in de wetenschappelijke inonunienten die je schiep, 
monumenten als een Rodd, een Wilson, de Nobel Prize Lectures en vele 
andere. 
Ik dank je uit naam van de vele vrienden en medewerkers die ik hier vertegen- 
woordig. Maar ook uit naam van de wetenschappelijke wereld, aan wier 
ontwikkeling en vooruitgang jij internationaal zo'n groot aandeel gehad hebt. 
Rust in vrede. 

IN MEMORIAM D. JANSEN 
Op 18  oktober 1970 overleed o p  61-jarige leeftijd de heer D. Jansen, 
concierge van het gebouw Spuistraat, een van de oude getrouwen van Elsevier 
en  een man die al van 1943 af de lotgevallen van onze uitgeverij heeft mee- 
gemaakt. 
Zijn beste eigenschap - plichtsgetrouwheid - is hem noodlottig geworden. 
Hij bleef enige tijd geleden met een ernstige verkoudheid doorlopen, die 
ontaardde in een asthmatische bronchitiq, welke ziekte hem langzaam maar 
zeker sloopte. Weliswaar bleef hij ook zijn nieuwe functie binnenshuis als 
concierge trouw uitvoeren, daarbij goed gesteund door zijn echtgenote,maar 
het werd hem tenslotte te zwaar, en zo moest hij twee jaar geleden zijn 
werkzaamheden drastisch beperken en tenslotte geheel opgeven. 
A19 een collega, die zijn plicht tegenover zijn werkgever vooropstelde, zullen 
wij ons hem blijven herinneren. 



%on.cl Iict :!ci11i.~r1ti~l~i.\111111 v a n  Voor\t als 
van Veendatli krepcn van de heer 
drs. R.I:.M. van den Brink een serie grote 
Winkler Prins aangeboden. Op de foto's 
overhandigt de heer van den Brink het 
eerste deel van de serie aan de beide 
burgemeesters. t.w. de heer Mackay van 
Voorst (linker foto) en de heer Nap van 
Veendam (rechter foto). 

Drie achterkleinkinderen van Anthony 
Winkler Prins, v.l.n.r. A. Winkler Prins, 
arts te Rotterdam, mevrouw 
K.A. de Gruyter-Winkler Prins uit Almelo 
en V. Winkler I'rins, arts te Wageningen. 

. . . hoe kom ik aan een voetpomp. . . 

ENDAM 
Met een kleine deputatie brachten wij op 8 oktober een bezoek aan Voorst, een klein 
plaatsje gelegen binnen de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen, waar op 
30 januari 1817 Anthony Winkler Prins geboren werd. De burgervader, gesecondeerd 
door twee van zijn drie wethouders verwelkomde ons bij de ingang van hotel "De 
Twee Schimmels". Om te voorkomen dat wij het etablissement met onze snelle auto's 
voorbij zouden rijden, was een wachtmeester van de politie voor het hotel geposteerd. 
Met de inmiddels ook gearriveerde leden van de familie Winkler Prins werd gezellig 
koffie gedronken in de serre. 
Voor liefhebbers van lokale folklore, zij vermeld, dat in plaats van de zo vertrouwde 
trekker of drukknop op het toilet, er op de grond een emmer water stond. Na een 
moment van uiterste verwarring wist de bezoeker wel wat hem te doen stond. En zo is 
alles nog goed gekomen. Hoewel het beter gekund had. Het moet namelijk voor de 
vol~ende bezoeker een prettig idee zijn de emmer weer gevuld aan te treffen; dit . - 
laaïste nu is vergeten. 
De lunch werd gebruikt in een ruimte die vroeger dienst deed als stalhouderij. Het 
werd een heuse-clelderse koffiemaaltijd, opgelÜisterd met mals witbrood, krentebrood 
en wat daar zoal meer bijhoort. En dan het fruit niet te vergeten, dat voor de 
gelegenheid gezellig in de veldbloemetjes was gezet. 
Terwijl het gezelschap de boterhammetjes smeerde, hield de burgemeester een 
causerie over de historie van Voorst. Aan een verzoek van de Winkler Prins Stichting 
om een straat, plein of park te noemen naar Anthony Winkler Prins kon het 
gemeentebestuur helaas niet voldoen, daar in Voorst de straten of pleinen eenvoudig- 
weg Brink, Plein of Markt heten en maar zelden naar personen genoemd worden. In 
het schema was aanvankelijk ook een bezoek aan het geboortehuis van Anthony 
Winkler Prins opgenomen. Helaas kon dit bezoek niet doorgaan, omdat door 
verbouwingen de situatie in Voorst zodanig gewijzigd was, dat men in het onzekere 
verkeerde over het juiste pand en de juiste plaats. De gedenksteen die uit Amsterdam 
was meegenomen werd weer achterin de auto geladen en zal pas dan worden 
aangeboden wanneer men in Voorst zeker weet waar Winkler Prins zijn eerste 15 
levensjaren heeft doorgebracht. 
De burgemeester moet begrepen hebben dat sommigen van ons er aan gingen twijfelen 
of Winkler Prins hier in feite wel geboren was. Hij bood ons daarom een kopie aan van 
de geboorteakte, o.m. ondertekend door de toenmalige burgemeester van Voorst. 
Na afscheid genomen te hebben van het gemeentebestuur zetten wij de tocht voort 
naar Veendam, waar Winkler Prins ruim 30 jaar gewoond en gewerkt heeft. De viering 
van het honderdjarig bestaan van de encyclopedie vormde hier een onderdeel van het 
jaarlijkse "Oktober festival". Wederom werd het gt?zelschap ontvangen door 
burgemeester en wethouders. In hotel "Veenlust werd door de conservator van het 
Veenkoloniale Museum een tentoonstelling geopend over Anthony Winkler Prins, 
waar brieven, artikelen en boeken van zijn hand te zien waren, waaronder "De vrij- 
metselarij en haar streven" (voordracht), "Drie extra beschouwingen uit de veen- 
kolonien over de uitgraving van de diepen" en "De gevaren die den zeeman bedreigen, 
uitnemend geschikt om de verhevenste gevoelens bij hem op te wekken" 
(redevoering). Verder nog de in Veendam ontstane 2de druk van de Winkler Prins in 
15 delen en een 16de deel als supplement en algemeen register. 
De Veendammer Courant van 8 januari 1908 bracht op de voorpagina het overlijdens- - - 
bericht van Winkler Prins. 
Voorts werd een summier beeldiegeven van de totsta,komin, van een encvclooedie. A 
Uit de speeches van de burgemeester en de conservator bleek, dat de ~eendámmers  
bijzonder trots zijn op "hun Thony". Die trots sprak ook uit een boekwerkje over 
Veendam dat ons werd aangeboden: "Aan Veendam is al meer dan een eeuw de naam 
verbonden van de man die algemeen bekend werd door zijn encyclopedie", en uit het 
feit dat de Veendammer Mavoschool de naam "Winkler Prins-scholengemeenschap" 
draagt. 
Aansluitend o p  het bezoek aan de tentoonstelling werd ons een koud buffet 
aangeboden, waarna wij de terugreis naar de Randstad aanvaarden, van tijd tot tijd 
omringd door dichte mistbanken. 

ö 



BIJ DE FOTO'S: (van boven naar beneden) 

Mevrouw K.A. de Gruyter biedt namens 
de familie aan het Veenkoloniale Museum 
te Veendam, dat een afdeling heeft gewijd 
aan Anthony Winkler Prins, een schilderij 
aan. Links op de foto de heer 
G.H. Streurman, conservator. 

Belangstelling voor het eerste deel van de 
eerste druk van de encyclopedie door 
Anthony Winkler Prins van de kant van de 
heer Streurman, mevrouw De Gruyter en 
de heer V. Winkler Prins. Links op de foto 
slaat de heer A. Winkler Prins juist een 
ander deel op. 

In Veendam stond een wachtmeester op 
post om de deputatie op te vangen. 

25 JAAR EW 
De verschijning van dat eerste nummer van Elseviers Weekblad in de 
laatste week van oktober 1945 was een gebeurtenis, die diepe indruk 
maakte op vele kringen van de Nederlandse bevolking: op socialisten, 
liberalen, katholieken, op politici, het bedrijfsleven en zeker niet in de 
laatste plaats op de gewone doorsnee-burger bij wie, na vijf jaar 
gecensureerd, talentloos en hol krantengeschrijf, een niet te stillen lees- 
honger bestond. Een ironische bijkomstigheid bij deze algemene interesse 
voor het nieuwe weekblad was dat het toevloeien van abonnees en voor,al 
van adverteerders - wie wilde adverteren kwam op een wachtlijst te 
staan - wel goed van pas kwam. Het geïnvesteerde kapitaal, zo werd alom 
verteld, was tijdens de hongerwinter tot de laatste gulden opgegaan aan 
brood, boter. aardavvelen. hout. steenkool "en een enkele fles ienever" 
teneinde de redacteÛÎen-oprichters tegen verhongering en verdÖrsting te 
beschermen. Er was nog net genoeg geld in kas, zo luidde de toenmalige 
anekdote, om het drukken van het eerste nummer bij de Arbeiderspers op 
het Hekelveld te bekostigen. 
De mannen van het eerste uur zijn geweest: Hendrik Lunshof, Teddy 
Klautz, Guus Hiltermann, Anton van Duinkerken, Eduard Elias, Piet 
Bakker, Godfried Bomans en Jo Spier. Zij namen hun intrek in het 
gebouw van de Uitgeversmaatschappij Elsevier in de Spuistraat (in zijn 
nog niet uitgebouwde vorm), hetgeen op de oude staf van de uitgeverij 
die nog recente herinneringen had aan de tijd dat zij op hoge krukken 
gezeten, de armen voorzien van zwarte mouwbeschermers, hun arbeid 
moesten verrichten, een onuitwisbare indruk moet hebben gemaakt. 
Het was de intocht van een tomeloos, rumoerig en avontuurlijk 
gezelschap dat zich om onnaspeurbare redenen in het flatteuze tenu van 
zee-officier had gestoken en dat zich tot ergernis van de oude garde in de 
Spuistraat van de vastgestelde arbeidsuren geen bliksem aantrok. Wel 
maakten zij met inzet van al hun niet gering talent, een blad dat de lezers 
en advertenties bii duizenden teeeliik deed toestromen. 
Grootste zorg van die eerste tijd: het toegewezen krijgen van voldoende 
papier om in elk geval de wekelijkse omvang van acht pagina's te kunnen 
handhaven. Krantenpapier was in die dagen evenals zoveel andere zaken 
gerantsoeneerd. Ook door de voor de hand liggende afgunst van de 
concurrentie, die omdat zij in hoofdzaak uit het verzet stamde, bij de 
papiertoewijzers een flinke streep voor had, werd dit een gevecht op 
leven en dood. Zelfs heeft het er even naar uitgezien dat wij voor het 
drukken van het blad naar Brussel zouden moeten uitwijken, waar wel 
voldoende papier was te verkrijgen. 
De expansie van het blad heeft men niet weten te beknotten; de omvang 
groeide uit naar 12, naar 16, naar 24 pagina's per week en al deze 
"mijlpalen" werden uitbundig gevierd met vrolijke, soms eindeloze 
maaltijden in het Victoria hotel, de Witte Brug en De Gouden Karper. In 
een zo zakelijke tijd als deze, waarin men zelfs geen gelegenheid heeft 
kunnen vinden het 25-jarig bestaan van het blad te herdenken, maakt een 
dergelijke mededeling misschien een wat decadente, "verspillerige" 
indruk, maar zo zagen wij "van het eerste uur" dit soort inderdaad 
overdadige zaken niet. Het was eerder een reactie op vijf troosteloze 
bezettingsjaren, een vorm van teruggekeerde levensvreugde, die ook tot 
gelding kwam omdat de groep redacteuren, waarbij zich spoedig mensen 
hadden aangesloten als Wouter de Keizer, Frits van der Molen, Joop 
Vermeulen, Eppo Doeve, Lodewijk Arntzenius, Kees Bosch, Jan Baesjou, 
AndrB Glavimans en Jan Heyn, onderling een kameraadschappelijke band 
smeedden die hecht genoeg was om hard werken af te wisselen met 
gezamenlijk veel plezier maken. 
Het is menselijk de voltooide tijd te idealiseren, conflicten en ruzietjes te 
vergeten en teleurstellingen weg te wuiven. Dit zij mij dan vergeven. Mijn 
voldoening over het feit dat ik dit alles nagenoeg van het begin afaan met 
hart en ziel heb meebeleefd, is echter onvervreemdbaar. De jonge 
redactiegarde kan ik slechts toewensen: streef er naar in 1995 over die 
tweede kwart eeuw ook zo'n, ik geef het toe, simpel getuigenis af te 
leggen. Er is voor nodig: veel plezier in je werk en een beetje liefde voor 
je blad, soms dwars tegen de stroom in. 

H.J. LOOMAN 



CONCERN-CONTROLLER 
De heer J.H. Verleur, adjunct- 
directeur van N.V. Uitgeversmij 
Elsevier (de Holding Company): "Ik 
heb de titel van concern-controller. 
Dat klinkt erg ingewikkeld, maar het 
houdt het volgende in. De taak van 
een controller van een bedrijf komt 
erop neer dat hij bekijkt of financieel 
gezien alles in het bedrijf wel doel- 
matig verloopt. Daar is dan een 
administratief apparaat voor nodig, 
dat de gegevens levert met behulp 
waarvan deze doelmatigheid kan 
worden vastgesteld. 
Mijn functie hier bij Elsevier richt 
zich direct op de Amsterdamse 
bedrijven met de Centrale Diensten 
als administratief apparaat. Overigens 
valleii ook de magazijnen onder die 
Centrale Diensten; personeelszaken 
dat tot voor vrij kort hier ook bij 
hoorde, is nu een speciale afdeling 
geworden met de heer van 't Zet aan 
het hoofd. Verder heb ik dan nog de 
meer indirecte, meer functionele 
leiding over de administratief 
financiële afdelingen van de bedrijven 
buiten Amsterdam en in het 
buitenland. 
Als ik het meer concreet zou moeten 
zeggen, heb ik enerzijds onder mij 
staan de stafdiensten, zoals bijvoor- 
beeld de concernadministratie en de 
interne accountantsdienst. Anderzijds 
de centrale verzorgingsdiensten van 
alle Amsterdamse bedrijven, waar- 
onder het boekhoudkundig apparaat 

6 va!t, het computercentrum, de maga- 

IK HOUD 
VAN ACTIEF 
OPTREDEN 

Aan het woord: J.H. Verleur, adjunct-directeur van NV Uitgevers- 
mij Elsevier (Holding), 39 jaar. 
Tweeëneenhalf jaar geleden in dienst gekomen. 
Functie: concern-controller. 
Woont in Heemstede; is getrouwd, heeft zeven kinderen waarvan de 
oudste dertien en de jongste drie jaar oud is. 
Heeft een werkweek van gemiddeld zeventig uur. 
Reist en schaakt graag en gaat iedere week trimmen om in de 
broodnodige goede conditie te blijven. 

zijnen, de expeditie, de debiteuren- 
administratie en de afdeling mailing. 
Dit alles houdt nogal wat werk in. Ik 
heb een werkweek van zo tussen de 
60 en 70 uur, maar ook 80 komt wel 
voor. Vergaderen is er vaak bij. Veel 
voorbereidend werk bij fusies, zoals 
het voeren van commerciële 
gesprekken om tot een bod te komen. 
En natuurlijk hoort daar ook het uit- 
stippelen bij van wat we gaan doen na 
een fusie. Maar er zitten ook meer 
formele dingen bij mijn werk. Het 
opstellen van contracten bijvoorbeeld. 
Ik fungeer vaak als amateur-jurist. Wij 
hebben nu eenmaal geen juridisch 
adviseur. 

DECENTRALISATIE 
Dit alles maakt dat het werk zo bijna 
te hard groeit. Er bestaat daarom een 
neiging om tot decentralisatie over te 
gaan. De Holding mag niet te machtig 
worden. Er moet werk worden 
gedelegeerd aan de directies van de 
diverse werkmaatschappijen. Na 

benoeming van assistent controllers 
op groeps- of werkmaatschappij- 
niveau. Dit om te voorkomen dat de 
neiging bestaat een stuk van verant- 
woordelijkheid naar boven af te 
schuiven. En dat moet natuurlijk niet. 
De verantwoordelijkheid moet juist 
van de holding naar de maatschappij 
worden gedelegeerd. 

ACTIEF OPTREDEN 
In april '68 ben ik hier gekomen. Ik 
heb geen academische opleiding, 'maar 
ben register-accountant. Het diploma 
daarvoor heb ik door avondstudie na 
de HBS gehaald. Met dat papiertje 
kun je accountant worden, controleur, 
maar dat is niets voor mij. Het is mij 
te passief. Ik hou van wat meer actief 
optreden. Het zou me ook niet zo 
bevallen om als stafman in een groot 
apparaat te werken; ik hou juist wel 
van leiding geven. De functie van 
concern controller is op zichzelf een 
moeilijke taak, waarmee ik bedoel dat 



niet onverdienstelijk schaker 

er gemakkelijk een conflict optreedt 
tussen de collegialiteit en het 
bedillerige. In feite moet ik nu 
eenmaal collega's, andere directeuren, 
op de vingers kijken. Wat overigens 
wel gebruikelijk is voor dit soort 
functies. Ditzelfde kan ook wel eens 
optreden in mijn functie van 
commissaris van bepaalde bedrijven 
van ons concern. Je moet die twee 
taken wel goed uit elkaar weten te 
houden, ja dat wel. 

REIZEN EN TRIMMEN 

Wat ik gedaan heb voordat ik hier in 
het bedrijf kwam? Verschillende 
dingen. Ik heb een zelfde soort 
functie gehad bij de Koninklijke 
Nederlandse Textiel Unie, verder heb 
ik nog bij de IBM gezeten in Parijs en 
Nederland. Daar bij de IBM heb ik 
veel gereisd. Bij voorkeur combineerde 
ik die reizen dan met mijn vakantie 
zodat ik ook priv6 wat kon rond- 
kijken. Zo ben ik in Afrika geweest 
waar ik langs de kusten ben gegaan. 
In het Midden-Oosten ben ik veel 
geweest. Natuurlijk heb ik ook veel 
van de Europese landen gezien. Ik 
hou wel van avontuurlijke reizen. Het 
is ook een beetje een hobby van me. 
Als ik er aan toekom, tenminste. 
Of ik andere liefhebberijen heb? Ja, 
ik ben een niet onverdienstelijk 
schaker. Ik heb in de hoofdklasse van 
de Nederlandse schaakbond gezeten, 
momenteel speel ik in de west-klasse. 
Dan bridge ik ook graag. Wat ik verder 
doe, is wat lichamelijke sport om fit 
te blijven. Tegenwoordig ga ik elke 
zaterdagmiddag veldlopen om een 
behoorlijke conditie te houden. Ten- 
slotte is postzegelverzamelen een 
hobby van me." 

BOEKENMARKT RAI '70 

De Boekenmarkt, welke traditioneel 
gehouden werd in het Amsterdamse 
RAI-gebouw, is weer achter de rug. 
Ten opzichte van voorgaande jaren is 
het bezoekersaantal enigszins laag te 
noemen. 
In totaal werden 45.539 toegnngskaarten 
verkocht, bijna 24% minder dan in 1968, 
en zelfs 28% minder dan bij de eerste 
Boekenmarkt in 1965. 
Een mogelijke oorzaak voor dit lage aantal 
bezoekers kan de boycot van de Vereniging 
van Letterkundigen zijn, alhoewel dit door 
de organisatoren niet wordt toegegeven. 
De directe verkopen in de Elsevier-stand 
zijn echter beslist goed te noemen. Het 
fonds van Elsevier Nederland, Agon 
Elsevier, Deltos Elsevier en Focus Elsevier 
werd door het publiek zeer goed ontvangen 
en gekocht. De totale verkopen van de 10 
tentoonstellingsdagen zijn vrijwel gelijkaan 
die van 1968, terwijl zelfs 66 intekeningen 
op de tweede oplage van de nieuwe Grote 
Winkler Prins werden ontvangen. 

Als ' t  kindje binnenkomt. . 
Als jongste in de familie, waarin de oudste 
juist zijn 25e verjaardag viert, past ons van 
fem enige bescheidenheid. Wij sluipen dan 
ook op kousevoeten deze kolom binnen. 
Wanneer U ons produkt ter hand neemt, 
valt U die bescheidenheid misschien niet 
zo direct op. Het vel, waarin het kind 
steekt, is - zo zegt men ons - aan de 
kleurige kant. Maar laat ons wel wezen, dat 
hoort bij de tegenwoordige jeugd. 
Kort en goed, fem is een running concern 
geworden. Om misverstanden te voor- 
komen, daarmee bedoelen we niet dat wij 
als een soort hollende bezorgdheid door 
het leven gaan. Met tien journalisten, twee 
lay-out men, een documentalist en een 
lieftallige secretaresse, geschraagd door 
enkele medewerkers, pogen wij de nieuwe 
affaire grond onder de voeten te 
verschaffen. Tot nu toe blijkt dat niet 
onaardig te lukken want het thermo- 
metertje van het aantal abonnees stijgt 
gestaag. Dat heeft ons nochtans niet in een 
koortsachtige stemming gebracht omdat 
wij elkaar vrijwel dagelijks voorhouden de 
dag niet te prijzen voor het avond is. 
Hoewel wij uitgesproken financieel - 
economisch zijn, koesteren wij zo nu en 
dan een sociale gedachte. Die gaat dan uit 
naar de heer Brokking en zijn medewerkers 
in de Jan van Galenstraat, die wij extra 
werk bezorgen. Onze medemenselijkheid 
verhindert ons echter niet de hoop uit te 
spreken dat de heer Brokking en de zijnen 
voor fem extra werk zullen moeten blijven 
verrichten. W. 

Bij het lezen van het artikel "Waarde- 
ringsfouten bij prestatiebeoordeling" 
door P. Bleeker in een nummer van 
KANTOOR EN EFFICIENCY, viel ons 
pogop een soort quiz. Bij het beantwoor- 
den van de vragen gaat het erom de ob- 
jectiviteit van het eigen oordeel te toetsen. 
Let op, daar gaan we: 

I ben ik altijd op tijd? 

2 pleeg ik veel prive-telefoontjes? Het 
kan voorkomen. Maar een geregelde 
prive-communicatie met de buiten- 
wereld is voor de anderen ergerlijk, 
vooral als ze zelf ook die gewoonte 
hebben. 

3 Ben ik me ervan bewust het bedrvf 
te vertegenwoordigen, wanneer ik 
met iemand telefoneer. 

4 besteed ik voldoende aandacht aan 
iedereen die daar recht op heeft? 
Een moeilijke vraag, want wie hebben 
daar recht op? 

5 spreek ik steeds beheerst? U kunt het 
beste afgaan op de allerlaatste reacties 
van omringende medewerkers, zodra 
u de eerste klanken hebt gevormd. 

6 besteed ik voldoende aandacht aan 
persoonlijke hygicirie? Zo'n vraag is 
ronduit onbescheiden, maar vergeet 
niet, u stelt hem zelf. 

7 laat ik de spullen slingeren? Wie alles 
laat slingeren, doet het werk niet 
efficient, tenzij het fot zijn taak 
behoort. 

8 neem ik de moeite ook de minste te 
groeten? 

9 vergeet ik niet te bedanken? Wie niet 
bedankt loopt de kans de volgende 
keer minder of niets te krijgen. Afge- 
zien daarvan is het gewoon niet 
vriendelijk. 

I O als er iets verkeerd gaat, tracht ik dan 
alles af te schuiven op anderen? De 
eerste reactie is nee, en toch is dat 
niet eerlijk. 

Tja, het valt niet mee om objectief te 
zijn. Wanneer u nu uw oplossing stuurt 
aan het redaktie-adres van E.B. zullen wij 
voor u uitrekenen hoeveel punten u heeft 
behaald voor het aantal juiste antwoorden 

Het lichten van de ideeënbus in de S ui 
straat leverde onderstaand idee op (Ret' 
resultaat van enkele maanden; in de bus 
Jan van Galenspaat wordt gemiddeld 
I idee per maand aangetroffen): 

Hier ook een kleine ruimte maken 
voor het opgeven van advertenties 
(tussen de middag). 

een voor niets gekomen bezoeker 

Niet-Elsevirianen vinden het bestaan van 
een ideeënbus blijkbaar een uitkomst voor 
het de oneren van hun opgekropte onlust- 
gevoeLns. 7 



LAVEI 

Mense, mense, wa'n dag hebbe we 'had h&? 
Wat mot die meneer Winkler rijk weze, om 
dat allemaal te betale. Maar Trien zei me 
dat 't 'n prins is. Nou ja, maar hij hoeft 't 
toch niet te doen, al is ie nou honderd, zeg 
ik maar. 
En wat keke we op, we hadde nog nooit 
'vloge. We moeste die rijende loopplank op 
en kwame in de wachtkamer waar we op 
de bestuurder moeste wachte; even later 
liepen we in een soort gang die bedoeld was 
om te wenne, want bij iedere stap wipte je 
al wat omhoog. Toen kwame we in die 
vliegmachine waar de conducteur ons 
meteen al een hand gaf om ons gerust te 
stelle, maar dat was niet nodig want de 
directeur had twee vliegmachines gehuurd 
en dus kon er niks gebeure want dan was 
het altijd met dat andere vliegtuig gebeurd. 
We zate lekker bij een raampie. Op een 
gegeve moment moest ik me broekriem 
vastmake van die conducteur en ging er een 
lampie brande met no smoking! Nou dat 
kwam goed uit want ik heb niet eens zo'n 
ding; voor de vreemdelingen stond 't 'r in 
een andere taal onder. Voor we 't goed 
wiste rede we heel hard over die straat 

8 daar en toen merkte ik dat we de lucht 

inginge. Toen kwam die conducteur weer 
en moeste we een luikie in de stoel van 
onze buren openmaken en dat werd dan 
een plankie om je brood op te legge. Mense, 
mense, wat is dat allemaal mooi 'regeld. 
We krege koffie en een krentebroodje en 
nog een ander broodje en een paar van die 
flesjes en potjes met jam en kaas en een 
glas met een soort sinaasappel, greepfruit 
heet dat g'loof 'k. We krege ook nog een 
krant met een programma erin, daar stond 
dat we naar Reims ginge. Toen we in Reims 
kwame stond meneer Van den Brink al op 
de stoep, die had zeker helemaal voorin 
gezete dat-ie nu al buite stond. 
Er stonde 5 busse klaar; je kon zelf kieze 
welke taal je wilde lere, er ware busse waar 
je Duits in leerde, en ook Engels, en in alle 
busse leerde je Frans. Toen ginge we de 
stad in, naar een heel ouwe kerk, een 
kattedraal heet dat g'loof 'k; mense, wat 
konde ze toen bouwe, zuks zie je 
tegewoordig niet meer. Ze hadde zeker 
niet op ons 'rekend, want de klede hinge 
nog an de muur. Hierna ginge we naar 
Verzy met die busse; Wat we daar niet 
krege, mense, soep, Trien zegt boeijon, 
maar ik zeg soep en broodjes en vlees en 

TVE 
slaatjes; er liepe een heleboel manne rond 
met mote flesse. Toen begon g'loof 'k het 

e 
~lan lde  Champagne. Die mense in hun 
blauwe hemde met witte schorte hielden 
niet op, zo gauw er een fles leeg was, 
holden ze weg om een nieuwe te hale, en 
hoe harder zij holden hoe slechter ik ging 
lopen. Toen ginge we weer in die busse 
verderop en daar bleken de wijnkelders te 
zijn. Er stonde een paar meissies en die 
ware doof want een vrouw stond heel hard 
naar ze te schreeuwe en eindelijk hoorden 
ze haar. In die kelders stonden 12  miljoen 
flesse en die moet je schudde en kere en 
vulle en weet ik veel wat en dan moet je 
zes jaar wachte voor je ze mag drinke, 
jammer h&? Hier krege we weer champagne 
en koekkies, maar je mocht er niet roke, 
ik wist niet dat dat brandbaar was. En toen 
we dat ophadde ginge we weer verderop. 
Toen we daar aankwame stond er een 
fanfare te spele van diezelfde mense in hun 
blauwe hemde, die hadde 'tuurlijk geen 
tijd gehad om zich te verklede. Ze speelden 
nog mooi ook, maar ja zij hadde dan ook 
geen champagne 'had. Daar dachte ze ook 
weer dat we honger hadde, want d'r stond 
weer van alles, nou dan is 't thuis maar 
behelpe hoor met kapsijners met spek. En 
die muziek speelde en er werd gedanst. En 
toen ging er iemand prate, die had in de 
Franse bus 'zete, en toen sprak er weer 
iemand die had in de Engelse bus 'zete; 
maar ik lette maar op die manne in hun 
blauwe hemd, ik wilde kijke wanneer de 
zoveel-miljoenste fles kwam. Wel zag ik nog 
dat ze meneer Van der Heyden op de 
schouders name, en dat die juffrouw die 
ook zoveel 'regeld had van meneer Van den 
Brink een gouwe bros kreeg. 
Toen we 's avons weer in die vliegmachine 
zate, krege we een grote penning als 
andenke en nog een fles champagne, hoe 't 
kan weet ik niet maar ze hadde toch nog 
over'houde. 
Mense, mense, 'k heb 't 'r nog steeds met 
Trien over, wat 'n dag hebbe we 'had h&? 
O ja, van Trien moest ik vooral die prins 
Winkler bedanke en al die menere die d'r 
ook an gewerkt hebbe, voor deze onver- 
getelijke tocht. Trien zei nog, je zal heus 
niet de enige zijn die er zo over denkt. 

S. VERMEENT 
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"De wijnoogst duurde dit jaar precies 
twintig dagen, anders hooguit twaalf en 
daaruit blijkt reeds dat het een 
uitzonderlijk grote oogst is geweest, de 
rijkste bij mensenheugenis, niet alleen wat 
het kilogewicht van de druiven maar ook 
wat hun kwaliteit aangaat. Wij wisten zelfs 
niet goed hoe en waarwij al deze over- 

'7 19 dadige overvloed moesten opslaan, maar al 
IifR x- d imuroviserend is ook dat gelukt." 

H& is de heer L.M. d '~a rcour t  die dit 
tevreden glimlachend zegt. Hij is de 
directeur van Veuve Clicquot - Ponsardin, 
la Grande Dame de Champagne, die in 
Reims de gastheer was van 200 
Elsevirianen. Zii vlogen in twee KLM - ~ DC 9's naar h e i  enlde historische stad die 

I .  . . . de flessen die altijd maar weer 
gedraaid, geschud en weer gedraaid 
moeten worden. . . 

2. . . . glazen, die geen seconde leeg 
stonden. . . 

3. . . . het schenkers blaasorkest. . . 
4. . . . een bros voor de juffrouw die ook 

zoveel gedaan had. . . 
5. . . . op deze wijze bedankten de deel- 

I 
nemers de firma Cliquot-Ponsardin . . . 

6. . . . dolle pret bij de polonaise. . . 
1 Z . . . het peloton schenkers. . . 

8. . . . de elsevinanen waren gewapend met 
71 fototoestellen en I 6  filmcamera's. . . 

9. . . . schuifelend langs het lopend 
buffet. . . 

zijn beroemd champagne-huis herbergt, 
zonder bij het vertrek van Schiphol zelfs 
maar bij benadming te kunnen vermoeden 
waar deze survrisevlucht zou eindigen. 
Dat het ~ e i r n ;  werd, was in beide ;lieg- 
tuigen een applaus waard, waarbij in het 
midden wordt gelaten of de vreugde de te 
verwachten bezichtiging van de Notre 
Dame-kathedraal gold of het vooruitzicht 
op ongebreidelde wijze het schuimend glas 
te kunnen heffen. - 
Voor dit laatste was overigens alle reden, 
want uitgangspunt van deze door Elsevier 
Nederland georganiseerde verrassingstocht 
- naar een geslaagd idee van directeur 
A. van der Heyden - is het jubileum van de 
100-jarige Winkler Prins geweest. Een 
dergelijke feestelijke herdenking gaat de 
traditie getrouw gepaard met de nodige 
toespraken en vandaar dat die mededeling 
van monsieur d'Hancourt over dat beste 
oogstjaar van zijn leven, zeker niet de 
belangrijkste van deze dag was. Maar wel 
een veelbelovende, want als over vijf jaar 
de demi sec, sec en brut van onze onverge- 
telijke weduwe in al zijn overvloed op de 
markt komt, is de WP weliswaar op weg 
naar zijn tweede eeuwfeest, maar dan zit 
er voor allen die hier in Reims in de naar 
kruidige schimmels geurende kelders, 
champagne hebben leren waarderen, nog 
iets goeds onder de geboeide kurken. Een 
jubileum met champagne in Champagne te 
herdenken, was in elk geval een spranke- 
lende gedachte. 

H.J. LOOMAN 
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pyloon 

Aan het woord: Andre Volten, 
beeldkunstenaar en ontwerper 
van het Winkler Prins monument 

"Aanvankelijk had ik voor het middenveld 
op het Frederiksplein een overdekte, half 
overdekte en helemaal open constructie in 
mijn hoofd, waardoor een soort buiten- 
podium voor mensen zou kunnen ontstaan. 
Toen die fontein daar kwam, moest ik het 
plan laten varen. Voor de nieuwe lokatie 
was een heel ander object nodig. Ik heb 
vaak over het plein gelopen en gekeken 
naar de bewegingen, de vertikaliteiten en 
horizontaliteiten. Na enige tijd stond het 
voor mij vast dat het een vertikaal element 
zou moeten worden van ongeveer 13 meter 
hoog. 
Wanneer ik 10 jaar eleden de opdracht 
had gekregen, had i& een heel ander ding 
gemaakt, zelfs wanneer men het mij op dit 
moment zou vragen. Hetgene dat er nu 
staat, behoort tot een periode die 
inmiddels is afgesloten. Ik vind het niet 
zinnig om de problematiek waar, ik mee 
bezig ben te laten zien. Dat is voor een 
ander niet zo interessant. Wel wil ik een 
ding laten zien waar ik min of meer weer 
overheen ben. Dan staat het er op zichzelf, 
zonder dat het last heeft van mij of mijn 
toelichting behoeft. Over het algemeen 
werk ik graag met gelijkvormige of gelijk- 
soortige elementen, die ik schakel op een 
wijze, waardoor een nieuwe eenheid 
ontstaat. 
Af en toe komt het voor dat een opdracht 
de mogelijkheid laat of er misschien wel 
om vraagt de dingen te benaderen en uit te 
werken op een ruimere wijze dan het toch 
eigenlijk beperkte gebied van bv. een 
schilderij. Ik vind het fijn als ik een 
opdracht mede kan formuleren. Het is niet 
zo dat ik het alleen zou weten, eigenlijk 
weet ik het helemaal niet, maar het biedt 
de mogelijkheid mij met een gegeven en 
een situatie te identificeren. Een bruikbaar 
idee werk ik vrij nauwkeurig uit, direct in 
metaal. De uiteindelijke fabricage gebeurt 
buiten de deur. 
Roestvrij staal is een materiaal dat ik op dit 
moment erg fijn vind om mee te werken. 
Met plexieglas doe ik ook veel. Ja, en nu 
we het toch over plexieglas hebben. Het is 
een beetje jammer dat er nu een 
gedeelte van de pyloon gladgemaakt is. Ik 
ben erg gesteld op de scherpte van de 
karteling en het is toch eigenlijk wel goed 
als de kinderen als 't ware lijfelijk contact 
met het ding willen hebben. Uiteindelijk is 
het een "Fremdkörper" in een vertrouwd 
milieu, dat eerst veroverd moet worden. 



Belgische 

Winkler 

Prins 

"Kennis is macht". 
Onder dit motto zette de Nederlandse 
predikant Anthony Winkler Prins zich, 
precies honderd jaar eleden, aan de 
redactie van een "~efllustreerde 
Encyclopaedie - Woordenboek voor 
Wetenscha en Kunst, Beschaving en 
~ijverheid! welke thans niet alleen is 
uitgegroeid tot een van de meest vooraan- 
staande encyclopedieën ter wereld, maar 
ook (en daarom zijn we heden samen- 
gekomen) de groeibodem is geworden van 
een stuwend en mild wetenschappelijk 
mecenaat in onze Nederlandse taal- 
gemeenschap. 
Kennis is macht - een motto dat, ook in 
Vlaanderen, onze voorvaderen van de 19e 
eeuw bezielde, gaande van de grote jurist 
François Laurent (die zich, naast het 
verwezenlijken van zijn monumentaal 
juridisch oeuvre, volledig overgaf aan de 
Gentse werkliedenlclingen) tot de pioniers 
van de Vlaamse Beweging die almaardoor 
aanstuurden op de intellectuele verrijking 
en verfijning van onze volkskracht. .. 

Zaterdag 24 oktober jl. werden in de 
Koninklijke Bibliotheek te Brussel de 
Winkler Prins prijzen 1970, elk ten bedrage 
van Bfr. 60.000,- - uitgereikt. 
Deze prijzen, beschikbaar gesteld door de 
W.P.-Stichting, werden toegekend aan vier 
Maamse wetenschapsmensen, t.w. dr. Guy 
Schrans voor rechtsgeleerdheid vanwege 
zijn dissertatie over oktrooien en oktrooi- 
licenties in het Europees mededingingsrecht; 
dr. Jan van Rompaey voor politieke, 
economische en sociale geschiedenis met 
zijn dissertatie over het grafelijk baljuw- 
ambt in Vlaanderen tijdens de Boergon- 
dische periode; dr. J. Willems voor 
technische wetenschappen vanwege zijn 
dissertatie over de bijdrage tot de bepaling 
van stabiliteitscriteria en stabiliteits- 
gebieden voor niet-lineaire parametrische 
systemen met toepassingen in de elektro- 
techniek en dr. Th. Bielen voor biofysica en 
biochemie met een dissertatie over de licht- 
verstrooiing van hemoglobineoplossingen. 
Prof. dr. R.F. Lissens, voorzitter van de 
Vlaamse hoofdredactie van de grote 
Winkler Prins, hield een inleiding, waarin 
hij de evolutie schetste van de W.P. ency- 
clopedie in de loop van deze 100 jaar. 
Minister Lefèvre van wetenschapsbeleid en 
-programmatie sprak daarna de feestrede 
uit met als thema: kan democratisering van 
kennis een rol spelen bij het weten- 
schappelijk onderzoek? 
Na het overhandigen van de oorkonden, 
sprak prof. dr. Guy Schrans namens de 
prijswinnaars een dankwoord, waaruit wij 
de volgende passages lichtten: 

Want kennis is macht - maar ook 
ontvoogding, maatschappelijke 
ontvoogding, intellectuele, individuele 
ontvoogding. Kennis - grondige kennis - 
doet immers twijfelen; zij leert dat, 
naarmate men meer weet, men daarom ook 
steeds minder weet. Kennis doet ons dus 
meer zoeken, meer in vraag stellen, meer 
vooruitgaan. Kennis leidt aldus - of kan 
aldus leiden - naar meer vrijheid. 

Kennis, ten slotte, is ook, en vooral, 
verantwoordelijkheid. Dat beseffen we 
steeds scherper in de wereld waarin wij 
leven. De dragers van kennis hebben 
immers een wereld helpen maken, waarin 
helaas slechts een minderheid zich gelukkig 
kan noemen - een wereld waarin het 
individu, als natuurwezen, als denkend 
wezen, vaak dreigt verloren te gaan. Ik 
denk bijv. - zoals U allen - aan de veront- 
reiniging van ons leefmilieu (ook op moreel 
gebied), aan het krankzinnig rythme van 
ons dagelijks werk dat de roepingen van 
hartspecialist en zenuwarts als zoveel 
kerkhofbloemen uit de grond doet 
springen, aan de studentenrevolte die de 
strijd aanknoopt tegen het overspecialisme 
en de vakidiotie, en aan al die meisjes en 
jongens ter wereld die elke dag opstaan 
met, voor hun verbijsterde ogen, het steeds 
terugkomend schrikbeeld van oorlog, haat 
en vernieling. 
De dragers van kennis die een dergelijke 
wereld hebben mogelijk gemaakt, in haar 
goede én in haar slechte aspecten, dragen 
ook de verantwoordelijkheid voor die 
wereld. 



En zo kennis inderdaad macht en 
ontvoogding is, dan hoop ik dat wij, de 
jongere generatie van de academici, 
voldoende verantwoordelijkheiszin zullen 
opbrengen om met die &t een nieuwe 
ontvoogding van de mens te verwezen- 
lijken". 

en vervolgens: 

"In de eerste plaats is een encyclopedie 
zoals de Winkler Prins een uitmuntend 
middel tot democratisering van de kennis. 
Laten we mekaar nochtans goed begrijpen, 
want het woord "democratisering" wordt 
vaak geprostitueerd. Men spreekt bijv. ten 
onrechte van "democratisering" van het 
universitair onderwijs wanneer men bedoelt 
dat er steeds meer jonge mensen een 
inschrijving nemen aan de universiteit. 
Maar "democratie" is geen kwestie van 
kwantiteit, wel een kwestie van kwaliteit. 
Niet het aantal van de studenten is 
belangrijk, wel de samenstelling van hun 
groep; niet het volume van de gedoceerde 
leerstof is essentieel, maar wel de wijze 
waarop de hoogleraar bijgedragen heeft tot 
de permanente vorming van de student. 
Werlnu, deze kwaliteit is het die de Winkler 
Prins Encyclopedie aan alle bevolkings- 
lagen, aan alle leeftijdsgroepen, bijbrengt. 
Mijn eigen eerste contact met een andere 
kennis dan die welke door de humaniora- 
leraren gedoceerd werd gebeurde dank zij 
de Winkler Prins, en ik weet dat deze 
ervaring ook die is van honderdduizende 
andere mensen van onze taalgemeenschap, 
en ze zal ook die van mijn kinderen 
worden. Want de alzijdige, onbevoor- 
oordeelde en kwalitatief hoogstaande 
informatie die de Winkler Prins biedt stelt 
de gebruiker in staat tot een persoonlijk 
oordeel, gebaseerd op grondige 
documentatie, - en vormt aldus een 
hoeksteen van de pluralistische democratie 
waarvan wij dromen. 

In de tweede plaats moet beklemtoond 
worden dat de Winkler Prins Stichting ten 
volle heeft beseft welke de verantwoorde- 
lijkheid is geworden van dragers, maar ook 
van verspreiders, van kennis. Het edel- 
moedig mecenaat dat zij verwezenlijkt 
strekt niet alleen tot bevordering van de 
wetenschapsbeoefening in Nederland en 
België, maar brengt eveneens een getuigenis @ van de hoge verantwoordelijkheidrrin van 
een groep particuliere vennootschappen 
die onder de Winkler Prins vlag varen. De 
eerbetuiging die de laureaten vandaag met 
dankbaarheid in ontvangst nemen, 
herinnert er hen tevens aan dat zij niet in 
het luchtledige werken maar, integendeel, 
dat zij ten dienste staan van een 
maatschappij die wellicht heel veel van hen 
verwacht. Dat deze maatschappij een tolk 
als de Winkler Prins Stichting bezit om hen 
in hun wetenschappelijk en maatschappelijk 
streven zo positief te steunen, is zeker niet 
de geringste verdienste van deze Stichting." 

En renslorre arr. 
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Bovenstaand werkstuk van Eppo Doeve 
onderstreepte nog eens duidelijk de 
waardering voor het werk van de heer 
Bro kking. 

de heer en mevrouw Brokking 

de heer en mevrouw Cappelhoff 

de heer en mevrouw Drent 

"Alleen de zeer sterken konden dit 
volhouden". 
Zo sprak de heer Van der Vossen - in een 
bijzonder hartelijke persoonlijke toespraak - 
op 29 oktober tot de heren Brokking, 
Cappelhoff, Drent, De Vries en Weesing 
tijdens de drukbezochte receptie in de 
feestelijk versierde kantine van de Jan van 
Galenstraat ter gelegenheid van hun 25- 
jarig jubileum bij Bonaventura. 
Aan de jubilarissen waren deze 25 zware 
jaren niet af te zien. Omringd door allen 
die hen geluk kwamen wensen keken ze 
stralend in het rond. Na afloop van de 
receptie vertrok het gezelschap naar De 
Deyselhof in Landsmeer om de lunch te 
gebruiken. 
Naast deze Bonaventura-jubilarissen 
vierden wij ook het 25-jarig dienst- 
jubileum van de heren E.J. Baart (algemeen 
procuratiehouder bij Elsevier Nederland) 
en A.W. Mars6 (chef magazijn 
Boesingheliede). Met de heer Baart spraken 
wij reeds in een van onze voorafgaande 
nummers. Het is de bedoeling om een 
gesprek met de hcer Mars6 te hebben in ons 
komende nummer. 

de heer en mevrouw De Vries 

de heer en mevrouw Weesing 



N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ BONAVENTURA 

Commissarissen van N.V. Uitgevers Maatschappij Bonaventura te  
Amsterdani delen mede dat de heer If. Alderse Baes, directeur van 
dezc maatschappij de wens te kennen hceft gegeven zijn per 
1 januari 1969 gestaakte werkzaamheden bij het advies- en 
organisatiebureau voor journalistieke projecten "Press 
I'rojects N.V." te hervatten en derhalve zijn functie van directrlir 
van de N.V. Uitgevers Maatschappij Bonaventura neer te leggen. 

Coniniissarissen hebben besloten, onder dankzegging voor de 
belangrijke initiatieven en de grote persoonlijke inzet, het verzoek 
van de heer Aldcrse Baes in te willigen en hem per 
3 1 december l 970  op  de meest eervolle wijze ontslag te verlenen. 

Op verzoek van comiiiissarissen en directie heeft de  heer 
Alderse Baes zich bereid verklaard in het kader van Press Projects 
als adviseur zijn diensten aan de directie van Bonaventura te blijven 
verlenen. 

PERSONEELSRAAD 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 48STE VERGADE- 
RING VAN DE PERSONEELSRAAD OP 19 OKTOBER 1970 

De verkorte notulen van de P.R. zullen voortaan sneller ter 
beschikking van het personeel komen. Dit naar aanleiding van 
klachten die hierover waren geuit. 

In verband met de f. 400,- - kwestie, zal de voorzitter van de P.R. 
aan de vergadering van directeuren voorstellen de  per 
1 januari 1971 geplande salarisverhoging van bv. 8%, voor de lagere 
salarisgroepen reeds te doen ingaan pcr.1 november 1970. 
Daarnaast zal wordcn getracht dezc groepen, bij het functie- en 
salarisonderzoek waarmee de afdeling Sociaal Beleid is gestart, 
ad hoc te bekijkcn. 

Iir zal een conimissie worden benoemd die, aangevuld met 
specialisten, een onderzoek zal doen naar het arbeidsklimaat en de 
oorzaken van het personeelsverloop der Amsterdamse Elsevier- 
bedrijven. Uit de door de P.R. voorgestelde kandidaten zal een 
keuze worden gemaakt. 

De verkiezingen voor de P.R. in december zullen o p  de  oude wijze 
plaatsvinden, hoewel deze methode niet geheel voldoet. 

Met een aantal leden van de P.R. is reeds een ontwerp-voorstel 
'introduktie personeel' doorgesproken. Alle reacties zullen in het 
definitieve plan worden verwerkt. Het is de bedoeling na 
besprekingen met de chefs v.a. l januari 1971 nieuwe personeels- 
leden op een ideale wijze op  te vangen. 

M.i.v. 1 november zullen via het Elsevier Vakature Bulletin 
vakatures ook intern bekend worden gemaakt. De mobiliteit en de 
promotie-mogelijkheden van het personeel zullen hierdoor kunnen 
wordcn vergroot. 

liet aantal dienstjaren van werknemers welke door reorganisatie de 
dienst hebben moeten verlaten en daarna bij een ander bedrijf in 
dienst kwamen, dat door fusie bij de Elseviergroep kwam, zullen als 
een aaneengesloten reeks worden beschouwd. Daarbij zal van geval 
tot  geval wordcn bezien of het vertrek destijds werkelijk door 
force majcure plaatsvond. 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE 
VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD OP 
21 OKTOBER 1970 
Op verzoek van de P.R. heeft de vergadering van directeuren 
besloten de salarisverhoging per 1 januari 1971 van 8%, voor 
degenen met salarissen beneden f. 1180,- - reeds te laten ingaan per 
1 november 1970. Verder werd besloten deze salarisverhoging voor 
de overige personeelsleden ook reeds per 1 december 1970 te doen 
ingaan. Daarnaast zal afzonderlijk worden bezien, zoals elk jaar, in 
hoeverre extra salarisverhogingen op grond van leeftijd, prestatie, 
promotie e.d. nodig zijn; deze extra verhogingen zullen normaal 

14 met ingang van l januari 1971 worden gegeven. 

UITBREIDING DIREKTIE 
N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ ELSEVIER 
Tot lid van de  directie van N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier zal 
met ingangvan 1 januari 1971 worden benoemd Drs. R. Metzelaar. 
De heer Metzelaar is een van de belangrijkste marketing 
specialisten van Nederland. Naast de algemene verantwoordelijkheid 
als lid van de directie zal hij zich in het bijzonder bezig houden met 
genoemd specialisme. In verband met het ontstaan van een meer- 
hoofdige directie van Elsevicr zal Drs. R.I<.M. van den Brink per 
1 januari 1971 worden benoemd tot  president directeur. 

Drs. R. Metzelaar is 46 jaar oud, gehuwd en hceft 3 kinderen. Na 
het behalen van het diploiiia HBS-B heeft hij ook het examen 
HBS-A met goed gevolg afgelegd. Hij behaalde in 1953 het 
doctoraal examen Economie aan de Economische Hogeschool in 
Rotterdam. 

Na een opleidingsperiode bij Unilever Rotterdam vervulde hij 
verschillende functies bij deze maatschappij op  het terrein van de 
marketing. Van 1961 tot  1968 was hij voorzitter van de directie 
bij Lever's Zeep Mij. te  Rotterdam en haar drie dochter- 
maatschappijen. 

Sedert begin 1969 bekleedt de heer Metzelaar de functie van 
Directeur van Unilever te  Spanje, bestaande uit 6 maatschappijen 
en een aantal centrale stafafdclingen met in totaal ca. 2000 wcrk- 
nemers. Hij is verantwoordelijk aan een lid van de Raad van 
Bestuur van Unilever. 

Veranderingen op afdelingen personeelsadministratie en 
salarisadministratie 

Vrij ingrijpende veranderingen hebben zich begin november 
voorgedaan op de afdelingen personeelsadministratie en 
salarisadministratie: De heer C. Stier is m.i.v. l november 
benoemd tot  salarisadministrateur; hij volgde hiermee de heer 
Gatersleben op, die inmiddels een functie op  de afdeling boek- 
houding heeft aanvaard. Met ingang van dezelfde datum is de heer 
P.J. van den Berg benoemd tot  eerste medewerker Personeels- 
administratie tevens plv. chef Afd. Personeelszaken. Deze afdeling 
personeelsadniinistratie kan zich voorts verheugen in de  komst van 
de heer R.Ph. Metman, voor wie dit, na middelbare school en 
militaire dienst, de eerste vaste werkkring is. De redactie wenst de  
heren Stier, van den Berg, Metman en Gatersleben veel succes toe 
in hun nieuwe functies. 

BIJEENKOMSTEN VOOR HET PERSONEEL 
Er zullen speciale bijeenkomsten voor het personeel van de 
Amsterdamse Elsevierbedrijven worden gehouden op  vrijdag 4 en 
donderdag 1 0  december te  16.00 uur. Tijdens de eerste bijeen- 
komst zal de hoofddirecteur, de heer drs. R.E.M. van den Brink, 
een uiteenzetting geven over 'de groei en het welzijn in de onder- 
neming'. Op 10  december zal hij spreken over 'de fusie, een vorm 
van harttransplantatie'. 
De bijeenkomsten zijn bedoeld uitleg te geven over de  hoofdlijnen 
van de ontwikkelingen van de Elseviergroep op  economisch gebied 
en het hiermede verband houdende personeelsbeleid. 
De uiteenzettingen worden gevolgd door een discussie. 
Een uitnodiging voor bedoelde bijeenkomsten wordt meegezonden 
in de  envelop met uw salarisafrekening over november. Via de  aan 
deze uitnodiging gehechte kaart kunt u kenbaar maken dat u de 
bijeenkomsten wenst bij te  wonen. Al naar gelang de belangstelling 
voor deze uiteenzettingen zal de voordracht plaatsvinden in de 
kleine zaal van Krasnapolsky aan de Dam of in de kantine (Jan van 
Galenstraat). 

KERSTBIJEENKOMST 
De kerstbijeenkomst zal dit jaar worden gehouden op  vrijdag 
18  december te 15.30 uur in de St. Janszaal van Krasnapolsky t e  
Amsterdam. 
Alle personeelsleden van onze Amsterdamse bedrijven zijn welkom. 
Boom Ruygrok, Misset en Intewentura zullen door een deputatie 
worden vertegenwoordigd. 
Naast de gebruikelijke toespraak van de heer drs. R.E.M. van den 
Brink zullen in een aparte zaal een aantal voorstellingen plaats- 
vinden van de  film over de viering van 100 jaar Winkler Prins, 
waaronder de overdracht van het Winkler Prins monument aan de 
stad Amsterdam. In deze 20 minuten durende film wordt o.a. de  
ontstaanswijze en de wijze van vervaardiging van de pyloon op  het 
Frederiksplein in beelden uit de doeken gedaan. 



mensen 
van ons 

OVERGEPLAATST ZIJN: 

dhr. C. Bronkhorst van Bonaventura 
(adv. expl.) naar UME (boekh.) 1/10 

Mevr. H.M. Tombal van UME 
(mailing) naar EWU (hr. Manten)l/l O 

WELKOM HETEN WE: 
bii E. W. U. : 
Mej. J. Dahl- prod. 
dhr. M.M.S. Delmonte - bio-med. 
Mej. M. Glazener - bur. red. 
Miss J.M. Guy - B.B.A. ass. 
Mei. D.M.E. Haverkamp - 

B.B.A. red. secr. 
dhr. J. Henrotte -verkoop 
Mevr. H.J. Hulshof-Grijsen - 

geo-wet. 
dhr. W. Johnstone - verk. ass. 
Mej. H. Karnminga - bur. red. 
Mej. B.M.K. Kooy -verkoop 
Mej. M.G. Kunst - 

econ. stafb. medew. 
dhr. K.V.E. van Leyden - tijdschr. 
Mej. P.S. Nicholls - geo-wet. 
Mevr. S. Schmidt-Ter Neuzen 
dhr. S.R. Tugeau -verkoop 
dhr. E.F.P.H. Wijnekus - prod. 

bij Bonaventura: 
Mej. H.A. Akkerman - secr. FEM 
dhr. C.J. van den Berg - stagiaire 
Mej. M.P. Boode - abonn. ass. 
dhr. J.R.G. van Burgsteden - 

ass. art. dir. 
dhr. J.A.M. van Galen - adv. expl. 
Mej. N. de Gooyer van Empelen - 

adv. 
dhr. H. Joseph - EM leesred. 
dhr. B.M.M. Koster - orderverd. 
Mej. I:. van Mondfrans - 

HP bur. red. 
Mej. E. Pottjegort - abonn. 
dhr. H.F. Spijkers - adv. expl. 9 dhr. K. v.d. Zwiep - EW red. 

bij U.M.E.: 
Mej. W. van den Beld - 

secr. Alg. Zaken 
dhr. O.C. Braaf - boekh. 
Mej.M.L. van Dongen - receptie 
dhr. N. Duif - centr. boekh. 
Mej. L.F. Golta - kantine 
dhr. P.J.G. Groot - concern medew 
drs. J.H.M. Hemels - Soc. Beleid 
Mej. S.G.J. Inia - organisatie 
Mevr. J.M. March-Alt - typ. 
drs. L.J. Mulder - hoofd C.D. 
Mevr. C.A.T. Neeter -v.d. Steen - 

kantine 
dhr. B.C.J. Snijder - rekencentr. 
Mej. Soebroto - typ. 
dhr. J. van 't Veer - account. ass. 
Mej. A.H. Visser - receptie 
Mej. Th.M.A. Visser - schoonm. 
dhr. A. Winselaar - Rank-Xerox 

bij AgonlRoelofs van Goor: 
dhr. P.C. den Broeder - prod. 
dhr. J.H. Soer - schoolb. 

bij Elsevier Nederland: 
dhr. H.J. nieuw en kam^ - red. 
dhr. P.J.M. Punt - corr: 
Mej. T. Schot 
Mej. E. Stellingsma - W.P. secr. 
dhr. J. Stroo - verkoop 
dhr. W. van Vliet - veÎkoop 
Mej. S. Wagenhuis - prod. ass. 
dhr. A.W. Wesselink - verkoop 
dhr. B. Woudstra - ass. verk. 

AFSCHEID NAMEN WE 

bij E. W. U. van: 
dhr. G. van der Heide - verkoop 
Mej. M. Hennekens - geo-wet. 
dhr. J.Ch. Samuels - tijdschr. 
Mej. M.C.F.A. van Soest - 

proj. ontw. 

bij Bonaventura van: 
Mevr. A. Brink-Kotterer - 

abonn. ass. 
Mevr. D.J. Bruinen-De Bruin Sol - 

abonn. 
dhr. S.B. Drent 
Mej. C. Giancaspero - adv. expl. 
Mevr. G.W.M. Jongenburger - Takx 

- abonn. 
dhr. R.R. Josso - adv. 
dhr. F. Knepper - adv. expl. 
Mej. J.E. Louwerens - adv. expl. 
dhr. R.H. Petersen - adv. expl. 
dhr. P. van Poorten - adv. expl. 
Mej. J.Z. Schutte - secr. 
dhr. J. Stalling - hoofd Alg. Zaken 
Mej. G.M. Versteeg - verk. opl. 

bij LI. M.E. van: 

NIEUWE UITVOERING VAN DE GROTE 
WINK1,ER PRINS 

In oktober verscheen deel 1 van de tweede 
oplage, zevende druk van de Grote Winkler 
Prins Encyclopedie. 
Een luxe banduitvoering met rood lederen 
rug maakt het uiterlijk aantrekkelijk. De 
Winkler Prins redaktie werkt aan de 
herziening van de inhoud. 
De nieuwste stand van de techniek wordt 
in de tekst verwerkt, de jongste 
ontwikkelingen op maatschappelijk en 
politiek terrein. Zo  kreeg bijvoorbeeld de 
Amerikaanse vice-president Spiro Agnew 
in deel I een ruime plaats. 
In de komende j jaren zal elk kwartaal een 
deel van de totaal 20 delen verschijnen, 
100.000 onderwerpen o p  totaal 16.000 
bladzijden. 
Wij zijn er zeker van dat ook deze luxe en 
geheel up-to-date gebrachte uitvoering van 
de Grote Winkler Prins, zijn weg naar een 
dankbaar publiek zal vinden. 

 r. de Neeter - koffiedame 
Mej. H.M. Ressing - receptie 1 .COMMUNISTEN 

................................. Mevr. S. Schmidt-Ter Neuzen 1419 Lunshof 45 
Mei. H. Vredevoort - typ. 3019 Hiltermann ........................... 112 

dhr. D.A. Gonsalves - int. account. 3 118 
Mevr. Kuiks-Claus - schoonm. 3 118 
dhr.S.M.v.d.Laan-boekh.as. 31/10 

31/10 dhr. A. Markus - schoonm. 
Mei. A.M.D. Moltini - kantine 3118 

M ~ W .  G. van Wees - schÖonm. 
Mevr. O. Wierda-Van Ling - 3118 1 OVERIGE RUBRIEKEN 

kantine Boes. 3019 hchteraf .. 

Knipsel uit Elsevier Magazine van 24 oktober jl. 

.................................... POLITIEK 10, 

Bogaers weg; PPR ploegt voort 

bij Agon l~oe lo f s  van Goor van: 
dhr. M. Faas - verkoop 3118 
dhr. J.E.D. Visser 3118 

bij Elsevier Nederland van: 
Mej. A.P. Eggenkamp - red. secr. 119 
Mej. J.H.M. Holla -verkoop 3019 
dhr. J. Kuyl - tekenk. 3019 
dhr. M. de Lugt - verkoop 3118 
Mej. E.E.J.M. van Poll - red. secr. 3019 
dhr. H. Roos - verk. ass. 31/10 
Mej. P.C.D. Wassenburg - 

verk. secr. 3019 

JUBILEA 

dhr. E.J. Baart, procuratiehouder bij 
Els. Ned. 25 jaar in dienst (111 1) 
dhr. A.C. Brokking, chef abonn. afd. 
Bonaventura, 25 jaar in dienst (29110) 
Mej. W. Casteren van Cattenburch, 
advert. afd. EWU. 12% iaar in dienst (111 1) . . 
dhr. Ch. Maas, afd. rnaiiing UME, 
12% jaar in dienst (5111) 
dhr. A.W. Mars&, chef magazijn UME, 
25 jaar in dienst (29110) 
dhr. W.J. de Vries, procuratiehouder bii 
Bonaventura, 25 jaar in dienst ( l5/11) 

Dit concern voert urderom een groots 
opgezette advertentiecampagne o m  de 
Belastingalmanak aan de man te brengen, 
u zult zelf ook wel wat in de bus hebben 
gekregen. 
Potentiële kopers krijgen een fraai uitge- 
voerde folder plus acceptgirokaart 
toegestuurd. 
Maar waarom wordt dan toch de hierbij 
afgebeelde envelop verstuurd? 'De Auto' 
is toch al in december 1 Y68 voor het laatst 
verschenen? Bovendien is (was?] de directie 
van 'De Auto'  (N. V.?) dezelfde als die van 
Elseviers Weekblad. Dus een potentiële 
koper van de Belastingalmanak 19 71 zat er 
helemaal niet i n .  . .  Niet meer doen.  . .  




