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250 Prohlems in Elementary Numer Theo- 
(Bellman Series) W. Sierpifiski 

Prohahi1it.v Theory, A. Renyi, f. 68.- 
Information Processing of Medical Records. 

J. Anderson, f. 65.- 
Planning Import Substitution, P.B. Clark, 

f. 68.50 
Advances in Biochemica1 Psyche 

pharrnaco1og.v - volurne 2, E. Costa, 
f. 63.- 

Nuclear Models (vol. 1 in the series 
'Nuclear Theor-v 7 ,  J.M. Eisenberg, 
f. 72.- 

ELSEVIER LONDON 

Library o f  Science - Physical Sciences 
(Index i~ol.), Bragg en Porter 

Plastics and Rubber Machinery in ,four 
languages, llorten, f. 70.- 

nieuwe 
Conductive Rubhers and Plastics, Norman, 

f. 43.50 boeken Harmonic Ana-sis o f  Operators on 
Hilhert Space, B.S. SZ.-Nagy, f. 65.- 

Homologies in Enzj~mes and Metaholic 
Pathw~a.vs. Metabolic Alterations in 
Cancer. W.J. Whelan, f. 90.- 

Progress in Optics - vol. 8, E. Wolf, f. 75.- 
I i f e  Sciences, I1ol. 8, E.G. Favorite en 

W. Vishniac, f. 70.- 

Poromerics in the Shoe Industry, Payne, 
f. 103.50 

The Mechanica1 Behai-iour ot'Materials 
ELSEVIER NEDERLAND tlnder Pressure (Material ~ c i e n c e  Series), 

Pugh, f. 137.50 
Kunsi in Beeld - De wereld van de Islam 

f. 28.-- 
Wcreldatlas voor het gezin (t.b.v. De 

Spaarnestad) 
Kitrist ilan Europa - Kenai\\ance, f 39.- 
U 22 - DC kunst ilan het paardrijden, 

Podhaisky. f. 4,90 
.4 76 - Onze gevederdc vrienden, Gurney, 

f. 3.50 

NOORDHOLLANDSCHE 
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ 

Methods in Theoretica1 Physics, 
J.E. Bowcock, f. 67.50 

Megistos, A World 17orecasting Model ,for 
Income and Trade, C. Duprez en 
E.S. Kirschen, f. 120.- 

Numeral Con trol Programming Languages, 
W.H.P. Leslie 

Space Research. Vol. 10, T.M. Donahue, 
D.A. Smith en L. Thomas, f. 160.- 

History of Hvdrology, A.K. Biswas, f. 50.- 
Field-Ion Microscopy, K.M. Bowkett en 

D.A. Smith, f. 54.- 

AGON ELSEVIER/ROELOFS VAN GOOR ELSEVI ER PUBLISHING COMPANY 
The Yeasts - 2e herziene editie, J. Lodder, 

f. 235.-- 
Studies in International Economics, 

I.A. McDougall, f. 54.- 
Interdependent Systems: Structures and 

Estimation, E.J. Mosbaek, f. 95.- 
Qeep of Concrete. Plain, Reinforced and 

Prestressed Concrete, A. M. Neville, 
f. 108.- 

Cellulosic Ion Exchangers (Lahoratory 
Techniques in Bioclzemistry and 
Molecular Biologv), E.A. Peterson, 
f. 22.- 

Automated Enzyme Assa.vs   la ho ra tor.^ 
Techniques in Bioehemistry, Clinical 
Physiology, Cel1 Biology), D.B. Roodyn, 
f. 25.- 

Numher Theor-v, P. Turán, f. 50.- 
la ho ra tor.^ Techniques in Biochemistr,~ 

and Molecular Bio1og.v - vol. 2, 
T.S. Work, f. 75.- 

Aspects of  L.anguages, Y .  Bar-Hillel, f. 60.- 
Representations of' Groups - 2e herziene 

editie, H. Boerner, f. 50.-- 
Pulsed High Magnetic Fields, H. Knoepfel, 

f. 72.-- 

Huisinstallatievoorschriften, A. F. Bogaart, 
geb. f. 29.50 

I.'itamin and hior~ranic Metaholisrn - vol. 21, 
M. Florkin en E.H. Stotz, f. 57.50 (bij 
intekening), f. 65.- (losse verk.) 

Descrt Sedimrntar.~ Environments, 
K.W. Glennie, f. 62.50 

Ciimates of Australia and New Zealand 
( World Sztrvey o t  Climatology vol. 131, 
H.E. Landsberg, f. 145.- 

Climates of tlie Polar Regions ( World 
S u r i : ~  of' Climatolo.~y vol. 14), 
H.E. Landsberg. f. 125.- 

Motor Functions (Functions o,f rhe 
!Verilous Svstem vol. 21, M. Monnier, 
f. 170.-- 

Cornnuter and Brains /Prouress in Brain 

Bol- en knolgewassen, P.C. Balkenende, 
geb. f. 29.50 

Elsciviers handboek modelspoorweghoi~w, 
T.L. Hameeteman en ir. A.J. van der 
Ploeg, geb. f. 34.50 

De ona/hankelijkheid van de rechterlijke 
macht, prof. mr. J. ter Heide, inaugu- 
rele rede, f. 5.90 

Over de grenzen, prof. dr. J.A. Geertman, 
afscheidsrede, f. 1.- 

Open tekst 2, drs. J.A.M. Genen/ 
N.J. Meeuwsenldrs. J.F. Paardenkoper, 
geb. f. 14.90 

R'esearch vol. 33). W .  ~ k i t h  en 
J.P. Schadi, f. 80.- 

DELTOS ELSEVIER Biochcmical. Physiological and Psycholog- 
ical Aspects (Actions o f  Ethyl Alcohol 
i!ol. I ) ,  H. Wallgren en H. Barry, f. 200.- 

Cronic and Clinical Aspects (Actions o f  
Ethyl Alcohol vol. 21, H .  Wallgren en 
H. Harry, f. 200.- 

Pope.ve en de miljoenen van Erwtje, 
pb, f. 1.95 

Popeye en Eenbeen de kaper, pb, f. 1.95 
Pope-ve en de spionnen, pb, f. 1.95 
Popqe  en de bokswedstrijd, pb, f. 1.95 

AMERICAN ELSEVIER 
KIEKEBOE SERIE: 

Cost Considerations in S.vstems Analvsis 
(A Rand Corporation Research Stud-v), 
G.11. bisher, f.  48.- 

Multitype Branching Processes: Theor-y and 
Applications, C.S. Mode, f. 98.- 

E.~ternal Corrosion and Deposits: Boilers 
and Gas Turbines lFuel and Energ-v 
Sclerlce Series), W.T. Reid, f. 69.- 

Statistical Methods ofEconometrics - 2de nr I - gekart. f. 2.90 herziene editie, E. Malinvaud, f. 54.- 
Holomorphic Functions, Domains o,f nr 2 - Roodkapje, gekart. f. 2.90 

Holomorph-v and Local Properties, nr 3 - Piep de muis, gekart. f. 2.90 
L. Nachbim, f. 15.- nr 4 - De tuinvrienden. trekart. f. 2.90 . 

Programming for Europe's Collective nr 5 - Het geheim van Mijnheer de Uil, 
Needs, J. Paelinck, f. 56.- gekart. f. 2.90 

Creativity, J.D. Roslansky, f. 18.-- nr. 6 - De toverauto, gekart. f. 2.90 
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drs. r. metzelaar 
Zoals in een van onze vorige nummers 
is aangekondigd, is per 1 januari 19 71 
benoemd tot lid van de directie van 
de N. V. Uitgeversmaatschappij 
Elsevier, de heer Drs. R. Metzelaar, 
4 7 jaar, geboren te Amsterdam, 
gehuwd, drie kinderen. 
Hij studeerde economie in Amsterdam 
en Rotterdam en behaalde in 1953 
het doctoraal examen aan de 
Nederlandse Economische 
Hogeschool. 
Van 1949 tot en met 19 70 was de 
heer Metzelaar werkzaam in 
verschillende funkties bij het Unilever- 
concern, laatstelijk in Spanje. 

Naast zijn algemene verantwoorde- 
lijkheid als lid van de directie, zal hij 
zich in het bijzonder bezighouden 
met vraagstukken op het terrein van 
de marketing voor onze groep. De 
heer Metzelaar is tevens benoemd tot 
waarnemend groepsdirecteur 

@ Nederlandstalige tijdschriften en in 
verband daarmee is hij toegetreden 
tot de colleges van commissarissen 
van Bonaventura, Misset en 
Intewentura 
Gezien zijn ervaring inzake industriële 
aangelegenheden, zal de heer 
Metzelaar zich ook bezighouden met 
de groep drukkerijen (Misset, Boom 
Rq~grok,  Krips). Het contact met de 
adjunctdirecteuren (van de Holding), 
Sociaal Beleid en Onderzoek & 
Ontwikkeling zal in eerste instantie 
eveneens door de heer Metzelaar 
worden onderhouden. In verband 
met het ontstaan van een meer- 
hoofdige directie van de 
N. V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, 
is de heer drs. R.E. M. van den Brink 
per I januari 19 71 benoemd tot 
presiden t-directeur. 

wisselingen 

Wisselingen in de redaktie van uw 
lijfblad vormen de aanleiding voor 
dit redactiewoord. 
Mej. E. M. Visser, mevrouw L. van 
Beek-Pouw en de heer J.J. Hoedeman 
hebben sinds I januari 19 71 onze 
redaktie verlaten. Langs deze weg 
danken wij hen voor hun bijdragen en 
inbreng die zij voor het Elsevier 
Bulletin hebben gehad. 
Uw redaktie-team is sinds I januari 
1971 versterkt met de heren Gert 
Enklaar en F. Snater. Gert Enklaar is 
eindredakteur van Elsevier Select; de 
heer Snater is directie-secretaris van 
de Noord-Hollandsche Uitgevers- 
maatschappij. Wij wensen de nieuwe 
redaktieleden alle inspiratie en succes 
toe. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het 
eerste nummer van deze jaargang 
gekleurd in uw brievenbus is gerold. 
Ontwerper van dit omslag is de heer 
H Redegeld, art-director van FEM. 
Tot slot zij opgemerkt, dat wij in 
deze nieuwe jaargang willen starten 
met een nieuwe rubriek, waarin 
personeelsleden zaken ter verkoop en 
te koop kunnen aanbieden. Zie hier- 
over een mededeling op pagina I O 

studiefonds 
voor kinderen van personeelsleden 

Vanaf I januari 19 71 is de aanvraag 
termijn voor studietoelagen voor het 
studiejaar 19 7111 9 73 opengesteld. 
De aanvraagformulieren zijn verkrijg- 
baar bij de a,fdeling Personeelszaken 
in het gebouw Jan van Galenstraat. 
De toelagen uit het Elsevier studie- 
fbnds zijn bedoeld als suppletie boven 
betsaande overheidstoelagen. 
Basis voor toekenning is een fiscaal 
belastbaar inkomen tot fl. 15.000,- - 
bij f én kind. Voor elk volgend kind 
mag dit fïscaal inkomen fl. 1.500.- - 
hoger zijn, terwijl, wanneer dit kind 
wetenschappelijk o f voortgezet onder- 
wijs volgt het fiscaal in komen resp. 
fl. 3.000,- - en fl. 2.250,- - (per kind) 
mag zijn. 
Het zal U duidelijk zijn dat het hier- 
door dus zeker mogelijk is dat 
personeelsleden met een bruto jaar- 
salaris tussen fl. 20.000,- - en 
f7.35.000,- - (afiankelijk van het 
aantal kinderen) toch voor het 
Elsevier studiefonds in aanmerking 
kunnen komen. 
Inlichtingen C J.M. Vesters, t. 25, J. V.G. 

eerste introduktie- 
bijeenkomst 
5 januari 1971 
Met het begin van het nieuwe jaar is 
het introductie-programma van start 
gegaan (zie ook E. B., nr. Y, pag. 3). 
De nieuwjaarsreceptie verdrong deze 
eerste bijeenkomst, die volgens plan 
op de eerste dag van de maand had 
moeten plaatsvinden, naar de tweede 
dag. Deze noodzakelijke afwijking 
van het oorspronkelijke plan bleek 
allerminst afbreuk te doen aan het 
welslagen. Integendeel, het feit dat 
de aan wezigen de dag eerder reeds 
op kun afdelingen waren ontvangen 
droeg crtoe bij, dat de verscliillet7de 
onderwerpen bij het gehoor goed 
overkwamen. Vele goede vra<?en 
werden gesteld en het geheel heeft in 
een ontspannen sfeer plaats kunricn 
vinden. 
Deze eerste goede ervaring mct de 
introductie o p  de tweede werkdag 
deed ons besluiten de groeps- 
introductie voortaan steeds op de 
tweede dag te handhaven, hiermede 
ook tegemoetkomend aan versclzil- 
lende eerder gedane suggesties in die 
richting. 
Voor de achttien aanwezige nieuwe 
medewerkers (waaronder ook enkele 
die reeds in de maand december in 
dienst waren getreden) werd door de 
heer Remarque een uiterst boeiende 
inleiding gehouden over de historie 
en groei van het Elsevier-concern, 
hierbij teruggaande tot Lodewijk 
Elsevier, die in I580 zich als 
boekhandelaar/uitgever i17 Leiden 
vestigde. De aanwezigen kregen ook 
iets te horen over de werkzaamheden 
van een uitgever en over de totstand- 
koming van een boek en een tijd- 
schrift. De mede voor dit doel 
aangeschafte overhead-projector 
bleek goed van pas te kon~en. 
Na een korte pauze lichtte de heer 
Blankwatcr de arbeidsvoorwaarden 
toe en de verschillende faciliteiten 
voor het personeel van 1:'lsevier. 
De heer Van 't Zet, tenslotte, vertelde 
het een en ander over zijn afdeling en 
over het sociaal beleid in het 
algemeen. 
De vele opmerkingen en vragen die 
gedurende de morgen werden 
geplaatst en de positieve reacties van 
de aanwezigen na afloop wijzen erop, 
dat wij met deze aanpak met de 
introductie van nieuw personeel op 
de goede weg zijn. 3 



w de heer p. bergmans 

Zoals in een van onze vorige nummers aangekondigd, is de heer P. Bergmans per 
1 januari 1971 afgetreden als groepsdirecteur Engelstalige wetenschappelijke 
publicaties, directeur A.S.P., directeur E.W.U. en uit enkele andere functies in 
de A.S.P.-groep. Op 8 januari hebben de elsevirianen afscheid kunnen nemen 
van de heer Bergmans, die overigens als adviseur en commissaris van A.S.P. en 
E.W.U. aan ons concern blijft verbonden. Het vak heeft op 15 januari 
afscheid van hem genomen. (Zie foto's). 
In bijgaand interview, afgenomen door Onno Reitsma van E.M. blikt de heer 
Bergmans terug op zijn loopbaan bij Elsevier. 

... wetenschappelij k 
"Een topfunctionaris van een groot concern zei onlangs tegen mij: We hebben 
in ons bedrijf zo veel 'know-how' en zo weinig 'wisdom'. Die man had gelijk. 
En het beeld, dat hij schetste, is vrij algemeen. Daarom ben ik zo content met 
mijn adviseurschap voor de wetenschappelijke uitgeverij van Elsevier. Wijsheid 
kan ingebracht worden door mensen, die niet meer zo'n haast hebben, die geen 
carrière meer hoeven te maken. De haast, waarmee beslissingen worden 
genomen en veranderingen worden ingezet, wordt geïnspireerd door jonge, 
ambitieuze mensen, die vaak menen geen tijd te kunnen verliezen. Maar door 
die haast roept men vaak frustraties op, die vermeden hadden kunnen worden 
wanneer men bereid is een bepaalde ontwikkeling zijn gang te laten gaan." 

SCRABBLE EN 71 ANDERE MOGELIJKHEDEN 

In zijn grote, witte huis in Heemstede 
kan de heer P. Bergmans het zich 
permitteren, afstand te nemen van 
het bedrijf, dat 24 jaar lang zijn 
denken bepaalde. 
Terwijl wij zitten te praten (ergens in 
de tweede week van januari) is er op  
het dak van het huis een monteur 
bezig met de montage van de antenne 
voor de kleuren-tv-ontvanger, 
Elseviers afscheidscadeau. Hoe voelt 
dat nu, 62 jaar te zijn en niet langer 
te behoren tot het actieve bevolkings- 
deel? Bergmans: "De laatste weken 
voor mijn afscheid heb ik de dagen 
geteld, net zoals een schooljongen 
doet voor de grote vakantie. Nou, ik 
kan u wel eerlijk zeggen dat die grote 
vakantie mij erg is tegengevallen. En 
dat, terwijl ik nog maar met de 
tweede week bezig ben . . . Kijk, je 

4 ritme is weg en het is nu zaak, een 

nieuw toerental te vinden en dat is 
niet eenvoudig. Gelukkig heb ik de 
afgelopen maanden een lijstje samen- 
gesteld met dingen, die ik graag zou 
willen doen maar waar ik nooit aan 
toe kwam. Daar staan nu 72 dingen 
op. Varierend van een verblijf in 
Normandie, waar ik nog nooit ben 
geweest, tot het spelen van een 
spelletje 'scrabble', wat ik in vier 
jaar niet meer gedaan heb. Ik moet 
foto's in gaan plakken, m'n 
discotheek (die een complete mest- 
hoop is) weer eens gaan ordenen. Ik 
heb er ook nog over gedacht, tien, 
vijftien abonnementen o p  tijd- 
schriften te nemen, maar als je de 
hele dag in je stoel zit te lezen dan 
hoor je de mensen gewoon denken: 
nou, die vent heeft zeker niks beters 
te doen . . ." 

uitgeven 
ALL OVER THE WORLD 

Even een korte retrospectieve. 
"Toen ik in 1946 bij Elsevier binnen- 
stapte, kreeg ik zes mensen onder mij. 
Toen ik wegging waren dat er 11 0. 
Maar de jaaromzet van 1946 halen we 
nu op  één werkdag. En dat betreft 
dan alleen nog maar de sectie tijd- 
schriften. En dan de boeken nog. . . 
Het is trouwens niet zo moeilijk om 
een boek te maken, maar als het 
rotding op  tafel ligt, moet je het ook 
nog verkopen. Al1 over the world. 
Japan is, na de Engels-sprekende 
landen, onze grootste afnemer buiten 
Europa. Dat verkoopnet heb ik zelf 
opgezet. Ik heb de hele wereld 
afgereisd. Dat heeft sloten geld 
gekost, maar het heeft z'n rendement 
opgebracht. Of het nu een 
boekverkoper in de Verenigde Staten 
of in Japan is, je kent de man 
persoonlijk, je weet hoe hij er uitziet, 
wat hij kan. Ook dat heeft bijge- 
dragen aan wat we nu zijn: een van 
de tien, vijftien beste weten- 
schappelijke uitgeverijen ter wereld." 

GELUK HEBBEN EN 
'MISKLEUNEN' 
Hoe brengt een uitgever iemand er 
toe, een wetenschappelijk boek te 
schrijven? 
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is een fascinerend rotvak .. . 
"Het fenomeen ijdelheid . . . Men ziet 
zich graag gedrukt. Financiële 
argumenten kun je nauwelijks 
aanvoeren, een werkster zal vaak een 
hoger uurloon hebben dan een 
wetenschappelijk auteur. Daarnaast 
heb je nog het facet, dat vooral in 
Amerika een grote rol speelt, dat 
iemand moet publiceren wil hij 
kunnen rekenen op een weten- 
schappelijke carrière." 
"Het is voorstelbaar, dat een uitgever 
op dit moeilijke terrein met een 
bepaald boek "miskleunt" ". 
"Dat gebeurt. Ik heb zelf geen enkele 
wetenschappelijke achtergrond, maar 

, ook al had ik die, je kunt toch nooit 
op alle terreinen van de wetenschap 
tegelijk expert zijn. Ik heb talloze 
boeken uitgegeven, waarvan ik zelf 
totaal niets begrijp. Dat hoeft ook 
niet, daar heb je je adviseurs voor, 
experts op  hun wetenschappelijk 
terrein. Maar ook die adviseurs 
kunnen de plank wel eens misslaan. 
Zo hebben we eens een boek 
uitgegeven over kunstmatige 
inseminatie bij de mens, ruim tien 
jaar geleden op de markt gebracht. 
Dat boek was zijn tijd ver vooruit en 
er was weinig belangstelling. Het 
beroerde is, dat nu de belangstelling 
er wel is, het boek verouderd is . . . 
Kijk, je moet ergens geluk hebben. Er 
zijn ontwikkelingen, die noch door 
zakenmensen, noch door 
wetenschappers te voorzien zijn. 

Maar om kort te gaan: het vak van 
een wetenschappelijk uitgever is een 
fascinerend rotvak. Maar wel met de 
nadruk op fascinerend." 
Het merendeel van de wetenschap- 
pelijke publicaties is in het Engels. 
Wordt de vertaling in het eigen bedrijf 
gedaan? 
"Bij ons wordt niets meer vertaald. 
In het begin van mijn loopbaan bij 
Elsevier heb ik daar leergeld voor 
betaald met een boek, dat door een 
Nederlandse leraar MO-Engels werd 
vertaald. Een week nadat het uitge- 
komen was kregen we van onze agent 
in Londen een briefje met "dit boek 
staat vol Engelse woorden, maar er is 
hier geen hond die er iets van 
begrijpt". Zodat we het vertaalwerk 
sindsdien liever aan vertaalbureaus 
uitbesteden." 

PENSIONERING 

Intermezzo: de heer Bergmans 
presenteert thee, sigaret. Vertelt 
ondertussen over een der afscheids- 
bijeenkomsten in zijn vroegere eigen 
kamer, waar plotseling de telefoon 
begon te rinkelen. "Ik stak mijn hand 
al uit om hem op  te nemen, toen ik 
me plotseling realiseerde dat dat 
gesprek niet meer voor mij bestemd 
kon zijn. Een vreemde 
gewaarwording. . ." 

BIJ DE F0 T 0  'S: 

J .  Dr. F.R. Root, gedelegeerd coirrissaris 
UME (holding) ei1 M.D. Frank, directeur 
van de Noord-Hollandsche U.M. en 
oln~olger iJan de  heer Rerginatts als mocps- 
directcur Engelstalige M-etenschappclijkc 
publicaties, in peinzend gespreli. 

2. De heer P. Bergnzans ontvangt ccii I-ai7 
de iwle geschenken die zij12 afscheid 
niarkeerden. 1,inks rncilroitw Bergnlans. 

Afgezien van het aanpassings- 
probleem aan deze nieuwe, laatste 
fase, wat denkt u van het tijdstip van 
pensionering? 
"Dat is dus voor directeuren van 
Elsevier vastgesteld op 62 jaar. Maar 
het zou me niets verbazen, wanneer 
dat nog verder werd teruggebracht tot 
60. Want de kloof tussen de telkens 
zwaarder wegende verantwoordelijk- 
heid voor een groeiend bedrijf en een 
afnemende alertheid en flexibiliteit 
wordt steeds groter. Daarom lijkt het 
mij juist dat men niet al te lang door- 
gaat. En wanneer dat vervroegde 
afscheid dan gecompenseerd wordt 
door een adviseurschap, waardoor je 
de banden niet abrupt hoeft door te 
snijden, dan lijkt mij dat een daad van 
wijs beleid, waarvan beide partijen 
hun profijt kunnen trekken." 5 



is the 
captain 

speaking 

Teneinde zijn traditionele Kerst- 
toespraak in de St. Janszaal van Kras 
enigszins te ontlasten van wat te 
groot bedrijfseconomiscll gewicht, 
heeft drs. R.E.M. van den Brink enige 
zaken die hem ter harte gaan over 
twee lezingen verdeeld. De belang- 
stelling hiervoor was bevredigend, 
zowel in Krasnapolsky als in Marcanti. 

Onderwerpen waren A. Groei van 
en welzijn binnen de onderneming 
en B. De problemen die oprijzen bij 
Iiet aangaan van een fusie. In duide- 
lijke bewoordingen zette de heer van 
den Brink uiteen dat in een markt, 
waarin de consument de vrije keuze 
heeft, de ondernemer - teneinde de 
concurrentie het hoofd te kunnen 
bieden - de plicht heeft aan de groei 
mee te doen. En dat is alleen moge- 
lijk door het maken van winst, want 
alleen deze leidt tot groei en daardoor 
tot een zo groot mogelijke continui- 
teit. 

Groei betekent groter worden en 
daardoor kan de communicatie bin- 
nen het bedrijf wel eens wat stroef 
worden en het zo dringend noodza- 
kelijke "plezier in je werk" in de 
knel komen. Het is zaak dat een 
ieder een goed gezicht houdt op de 
verhoudingen met de leiding en dat 
eventuele onlustgevoelens - bij voor- 
beeld door voldoende inspraak - een 
uitweg krijgen. Dat vergt van beide 
kanten doorzicht en vertrouwen, het 
vertrouwen aan de ene kant dat de 
beloning in overeenstemming is met 
de verlangde prestatie, het vertrouwen 
aan de andere kant dat de betrokke- 
nen voldoende goede wil, ijver, 
wilskracht en zo mogelijk talent in- 
brengen. 

Als er in een onderneming duizend 
mensen werken zijn daaronder - en 

6 dat is uiteraard een schatting - tien 

"slagvaardigen", honderd "bewege- 
lijken" en de rest betitel ik dan als 
de "gemotiveerden". De slagvaardigen 
beschouw ik als de feitelijke leiding- 
gevers en ik noem ze slagvaardigen 
omdat zij ondermeer het vermogen 
dienen te bezitten precies op tijd een 
nieuw produkt uit te kiezen, waar- 
door men in een vrije markt de con- 
current een slag voor blijft. Daaraan 
is inhaerent dat zij zich zelf vaak de 
vraag voorleggen: klopt het eigen- 
lijk wel, doen we het nu wel goed? 
Juist aan de top worden voortdurend 
vele vraagtekens gezet, in verhouding 
meer dan bij de groep der "bewege- 
lijken". Deze hebben tot taak de dinge 
in hun juiste verband te zien en te 
brengen. In deze groep worden om 
beurten vraagtekens en uitroeptekens 
geplaatst en dat zou dus inhouden 
dat in de grote derde groep der "gemo, 
tiveerden" het uitroepteken over- 
heerst. Dat is ook min of meer zo. 
Het is een menselijke eigenschap 
aan de leiding te twijfelen. Doet 
deze het inderdaad wel goed? Neen. 
lang niet altijd en ik durf hier best 
uit te spreken dat vele in een bedrijf 
het in details vaak beter weten dan 
de chef. 
Inde tweede lezing,met opzet wat 
korter om meer gelegenheid te geven 
tot het stellen van vragen, trok drs. 
Van den Brink een parellel tussen 
het binnenkomen van een nieuwe 
man of vrouw in een bedrijf en het 
tot stand brengen van een fusie. In 
beide gevallen ontstaat een nieuwe 
werksituatie. Men zou de komst van 
een nieuweling in een bedrijf als een 
individuele mini-fusie kunnen be- 
schouwen. Hij dient op  de hoogte 
gebracht te worden van hetgeen van 
hem wordt verlangd. - zijn taakom- 
schrijving - van de regels die aan het 

arbeidsklimaat vast zitten, hij dient 
zijn ontplooiingskansen te kennen en 
moet nauwkeurig ingelicht worden 
over de personele- en organisatorische 
structuur. Wie is wie en wie doet wat? 

Vooral van belang is dat men niet 
alleen het produkt kent, maar ook 
dat er voldoende affiniteit tot dat 
produkt bestaat. En zeker dient er 
belangstelling te bestaan voor de 
markt waarop dit produkt wordt 
afgezet. Wie bij een uitgeverij werkt, 
moet inzicht hebben in de markt- 
verhoudingen, in het doen en laten 
van andere uitgeverijen. Komt men, 
tot Iiet inzicht: hier hoor ik niet bij 
dan is het niet twijfelachtig wat men 
doen moet. 

Een zelfde proces, maar dan in 
het groot en veel gecompliceerder, 
speelt zich af bij een fusie. Ook hier 
het zoeken naar aaneenhechtings- 
punten. Een fusie baseert zich altijd 
op de markt en op de marktver- 
houdingen, een commercieel gegeven 
dus. Op grond daarvan kan de nood- 
zaak ontstaan samen te gaan, waarbij 
vaak de een doet wat de ander net 
niet doet. Maar als blijkt dat er te 
weinig raakvlakken zijn, dan is het 
verstandiger niet samen te werken 
en goede vrienden te blijven. 

Er worden veel gesprekken ge- 
voerd en als men mij zou vragen: 
hoeveel leiden tot een positief resul- 
taat? zou ik antwoorden: misschien 
den op de honderd. 

Is de beslissing gevallen dan zal 
men zich wederzijds moeten inspan- 
nen een zo duidelijk mogelijke analyse 
te maken van de gehele organische 
structuur van beide partners. En dat 
is iets dat nog al eens wordt nagelaten. 
Dat kost altijd tijd, een, twee jaar, 
maar liever een, dan twee". 

De heer Van den Brink vergeleek 
het realiseren van een fusie - "ik geef 
toe, het is een gevaarlijk beeld" - met 
het verrichten van een harttransplan- 
tatie door een chirurg. "In beide ge- 
vallen hebben we met een levend 
organisme te maken, waarbij het 
zaak is alle bloedbanen en zenuwen 
nauwkeurig aaneen te hechten en 
afstotingsverschijnselen te verhinderen' 

Tot slot enkele antwoorden - 
summier samengevat - op een reeks 
van vragen: 

Neen, een fusie mag niet met een 
chemische samensmelting of een 
alliage vergeleken worden. Daarbij 
gaat het om dode stof, bij een fusie 
om de samenhechting van twee of 
meer levende organismen. Er zijn 
namelijk mensen bij betrokken. Een 



fusie is niet: doe de zaak maar in een 
reageerbuis en wacht af wat er uit 
komt. 

Of fusies niet teveel uit een econo= 
mische hoek worden benaderd? Doel 
is nu eenmaal tot een sterkere een- 
heid te komen met meer mogelijk- 
heden voor het totale pakket. 

Als het tot stand brengen van fusies 
ons dagelijks werk zou zijn - wat het 

I gelukkig niet is - zou er misschien 
plaats zijn voor een procesmanager. 

I Nu kunnen wij volstaan niet een goede 
groepsdirecteur aan te stellen die 
bij machte is het fusieproces te 
bevorderen. 

Fusiebesprekingen mislukken dik- 
wijls omdat het bezit der aandelen 
een familie-aangelegenheid is. De 
familiefilosofie verhindert dan een 
opgaan in het geheel. 

Of er kans bestaat dat ons con- 
@ cern ooit met een groter Nederlands 

bedrijf een fusie aangaat? (Na even 
te hebben nagedacht). Ik geloof niet 
dat het verstandig en wenselijk is 
gegeven het beperkte Nederlandse 
taalgebied en de na fusie te ontstane 
zeer dominante grootte op het ge- 
bied van de voorlichting. Zodra je 
samenwerking zoekt met groteren, 
is het raadzamer over de grens te 
kijken en b.v. te streven naar een 
Europese achtergrond. Er bestaat 
overigens voor ons geen enkele reden 
onze eigen identiteit prijs te geven 
en de voordelen van een fusie zijn 
bij onze grootte bepaald niet evi- 
dent op  dit moment. 

Moeilijk is zeer snel tot een 
groter verband te komen. Soms (op 
een bepaald geval doelend in de 
Nederlandse uitgeverii,kost dit acht, 
negen jaar en dat is veel en veel te 
lang. Een geslaagde fusie moet in @ een iaar rond kunnen zijn. Als een 
fusie zich traag en slecht ontwikkelt, 
werkt de tijd alleen maar in het 
nadeel. 

Zal men minder tijdschriften gaan 
lezen? De nieuwe technologieën zou- 
den dit in de hand kunnen werken, 
maar ook hier is een mogelijkheid 
tot samenwerken, tot joint ventures. 
Wij moeten niet denken: het lezen 
raakt afgelopen. Wel is een nieuwe 
"bijmenging" mogelijk en dat men 
met beeld- en geluidsinformatie 
rekening dient te houden, is wel 
duidelijk. Je moet er een beetje door- 
heen kunnen kijken en dat geldt van 
klein tot  groot voor een ieder die in 
een bedrijf werkt. 

Ik dank u allen voor uw aandacht. 

H.J. Looman 

NON SOLUS PRIJZEN '70 

Deze keer waren er door de hoofd- 
directie drie prijzen ter beschikking 
gesteld voor de kunstuitingen, die 
jaarlijkse tijdens de kerstbijeenkomst 
in Krasnapolsky worden tentoon- 
gesteld. 
De winnaar voor de categorie 
zwartwit-foto's werd de heer 
Th.A. Moerkerk, die als prijs het 
zilveren uiltje in ontvangst nam. 
Voor de dia's kwamen er twee 
winnaars uit de bus en wel de heren 
J. van den Bos en J.H. de Waal. De 
prijs voor de categorie diverse kunst- 
uitingen werd eveneens gedeeld door 
de heren J.F. Redegeld en P. Dekker. 

De winnende foto van de heer 
Th.A. Moerkerk. 

De Heer P. Dekker wordt toegesproken 
door de heer drs. R.E.M. van den Brink. 

INGEZONDEN: 

In de eerste zin van het eerste artikel van 
no. 9 lees ik: 
Tor een van de eerste grote projecten van 

de a,fdeling sociaal beleid behoort het plan 
enz. 
Vraag welke plannen behoren dan nog 
meer to t  dat ene project? (de zin had 
ntoeten luiden: ' to t  de  eerste grote 
projecten. . . . behoort'òjl 'Een van de 
eerste grote projecten . . . . is'). Uitdaging: 
plaatst u deze opmerking in het i'olgende 
nummer onder ELSE VIERITEITEN! 
mr. F. Zoetmulder 

' e 
'CiW 

In een ons toegezot,den memorandum van 
de heer Zoetmulder van de Winkler Prins 
redaktie wordt de redaktie van E.B. 
uitgedaagd een opmerking van hem in het 
blad op  te nemen in de rubriek 
t'LSE VIh-RITEITEN. 
Vraag: waarom wordt de naam van de 
rubriek fout geschreven? 
Uitdaging schrijft u ook eens een stukje, 
tnaar dan voor de rubriek 
EI.SE VIRITEITEN. 

Het direktiesekretarraat van de U.M.E. 
heeft enige maanden geleden een rapport 
opgesteld, unarin 13  personeelsbladen van 
verschillende en per groep vergelijkbare 
ondernemingen zijn onderzocht teneinde 
na te  gaan welk soort informatie in de 
verschillende personeelsbladen wordt 
opgenomen. Bij dit onderzoek werden de 
vijf meest recente nummers van de 
personeelsbladen van de volgende onder- 
nemingen betrokken: 
- A. K. Z.O. - Proost en Brandt 
- A.M.R.O. - De Boer 
- Unilever - Elsevier 
- Philips - De Nieuwe 
- Samsom Limburger 
- V. N. ti. - De Gelderlander 

(Spaarnestad) - Het Parool 
- Klu wer 
Het feitenmateriaal, dat in dit rapport 
werd samengebracht, maakt duidelijk dat 
het soort informatie en de mate van uitge- 
breidheid hiervan in de diverse personeels- 
bladen geen essentiële verschillen te zien 
geeft. Het informatiepakket over het 
bedrijf is in andere personeelsbladen ver- 
geleken met dat het het Elsevier Bulletin 
niet uitgebreider o f  'intiemer '. Wel is ge- 
bleken dat de 'human interest' in het 
merendeel der bladen een grotere aandacht 
krijgt dan in het  Elsevier Bulletin. Het een 
en ander is besproken en zal nog verder 
worden uitgediept o p  de vergaderingen 
van u w  redaktie. De resultaten van deze 
gesprekken zult u naar wij hopen spoedig 
bemerken. 7 



aan het woord 1 
De heer H. Wulder, werkzaam in de 
Spuistraat als brheerder kantoorl~enrr 
digdheden, die onlanps 6 0  jaar is geworden, 
zond ons na zijn oorspronkelijke weige- 
rinp zich tc laten inten~icwen (lees hiero~~er 
ziln artikcl), de volpende bijdrapc: 

Zij keek me aan en  vroeg of ik iets voelde 
voor een vraaggesprekje. L:n als zij iets ver- 
zoekt, rooien manncn wouden met de 
blote vuist. Of slaan soms wartaal uit. En 
laten dit nog publiceren ook. Om bepaal- 
de redenen weigerde ik pertinent te gaan 
rooien of een röntgenfoto te laten maken 
van mijn brein. Bovendien had ik eeuwen- 
gclcdcn zeer onaangename ervaringen 
gehad met de pers. Waarvoor ik hen inder- 
tijd per expresse naar de hel wenste. 
(Hopelijk zijn zij inmiddels aangekomen). 
Ik zette mijn bezwaren uiteen. zweeg 
echter over vervloeking en verwachting. 
Omdat ik haar theologisch standpunt niet 
ken. 
Intermezzo. 
Gelukkig. 
De telefoon rinkelde. Een persoon verscheen. 
Ikrsoon fronsde de wenkbrauwen over 
ons samenzijn. Een een blinde zou p- 
vocld hebben wat persoon dacht. Terwijl 
wij toch open hof hielden en niet bloosden. 
Al gcef ik grif toe dat het laatste argument 
heden ten dage niet meer opgaat. 
Over de telefoon sprak iemand zijn grief 
uit over niet geleverde goederen. 
Van het intermezzo had Dame gebruik 
gemaakt om op  een grandioos idee te 
klauteren. Mn prikte van daar af met het 
rapier der verholen ironie: 'Maar door 
iets zinnigs te zeggen zult u zich heus 
gccn buil vallen.' 
liet had bondiger gekund: 'Lafaard!' 
'Uw monoloog wordt op  de band gezet, 
animeerde zij. 'Dat tik ik uit. Daarna gaat 
het door de zeef om slips (Ie t wil: die 
van de tong!) of minder fijn gehouden 
uitspraken te  elimineren. Nou?' Wie 
durft nee te zeggen tegen zo'n feestelijk 
aanbod'! Juist. Ik bleef het poot stijf 
houden. 
'Iets zinnigs?' herhaalde ik met een wrange 
grijns. 'Wat kun je zinnig noemen? Lees de  
verslagen van strijdende naties. Hoor de tot  
het vulgus gehouden toespraken. I n  men 
verzuipt in de onzin. Terwijl samenstellers 
er heilig van overtuigd zijn dat het weer 
pico bel10 gezegd werd. Nergens kierde het, 
een vceg correctie was overbodig. Vraag me 
echter niet wat het vulgus hicrvan zegt of 
denkt. Want ook over uw schouder zal de  
censor meelezen.' 
Zij zuchtte geërgerd. En ik kreeg te horen 
moeilijk te doen. Zij scoorde een doelpunt: 
een generatie vdór haar verschijnen op 

8 deez' aarde had het unaniem beaamd. Kort 

geleden nog liet iemand mij weten, via 
anderen, dat  samenwerking met de man 
totaal onmogelijk was. Dus ik knikte 
berustend. Hielp haar zelfs aan een over- 
treffend trapje. 'Wat denkt u van: 
querulant,? Of: hij is in staat iemand het 
ploed . . . 
Nee, nee,' coupeerde zij mijn drang tot  

een mea culpa. 'Zo wil ik he t  ook niet 
stellen. Ik doe een voorstel. Vertel iets 
over uw ervaringen uit het bedrijf. Ze 
zullen zeker interessant of zelfs onthullend 
zijn voor de  lezers.' 
Tjassus, wat zijn vrouwen toch graag 
wraakzuchtig. Ik mijn ervaringen vertellen. 
Onthullingen doen! Over mijn lijk. Pardon, 
ik kijk wel uit om zes jaar voor mijn 
pensionering o p  het schild geheven &n eraf 
gedonderd te worden. 

. . . en een terugblik van de heer A. W. Mars; 
chef magazijn Boesingheliede, die o p  
29 oktober 1970 25 jaar in dienst bij 
Elsei-ier was. 

25 jaar geleden ben ik in mijn P.T.T.-pakje 
bij Elsevier in de Spuistraat binnengelopen 
o m  naar de vacature van boekhouder te 
solliciteren. Ik werd aangenomen, maar 
achteraf bleek dat ik i.p.v. boekhouden, 
abonnementen moest inschrijven voor 
he t  Weekblad. Na dit 3 jaar gedaan te 
hebben, kwam ik terecht o p  de boekhou- 
ding van de U.M.E. Ik heb daar gewerkt 
met de eerste boekhoudmachine die 
Elsevier kreeg; voor die tijd werd alles met 
de hand gefak,ureerd. Wij verhuisden naar 
de Warmoesstraat, waar de voorraad boeken 
stond opgeslagen. Een oud pand met aflo- 
pende vloeren. Als je daar met een stapel 
boeken liep, moest je meebalanceren met 
de vloer. Daar is ook eens bij vergissing 
een tweede druk van een boek van Toon 
Herrnans uitgegeven, terwijl wij de hele 
eerste druk nog in voorraad hadden. Van 
de Warmoesstraat gingen we naar de Mon- 

'Ha,' sprak ik en schonk haar een riant 
uitzicht op  een peperdure prothese, 'ik 
zoek geen bonje. Maar als over u de geest 
der Dolle Mina's waardig is geworden, ga 
uw gang. Schaf u dan een deel Shakespeare 
aan, afdeling koningsdrama's. Zoek daarin 
de jammerende Ilanilet op, als hij op  het 
punt staat zijn vaderland aan de schandpaal 
te nagelen. Improviseer hiervan ecn luchtig 
opgeklopt stukje tekst. Tot  de claus 
waarover de Denen nu nog loeiend zijn. 
Hebben? Tik de kopij uit en laat het zetten. 
Dan gaat u naar de advertentie-afdeling van 
onze dochter en laat een annonce plaatsen. 
Waarin u zich aanbiedt als prima 
secretaresse met zkér revolutionaire ideeën. 
Mijn zegen en voorspraak zullen u 
vergezellen. Dag, juffouw. Denkt u om het 
opstapje. 

nikenstraat. Ik kan wel zeggen dat ik daar 
de mooiste tijd gehad heb, een oergezellige 
buurt. Het is alleen jammer dat de dingen 
die ik daar heb meegemaakt nauwelijks 
geschikt zijn voor publikatie. 
Daar de voorraad boeken steeds groter 
werd, moest er nog meer ruimte komen. 
Het is moeilijk na te gaan waar we achter- 
eenvolgens panden betrokken. Ik hcrin- 
ner mij nog de O.Z. Achterburgwal, waar 
de boekenvracht zo zwaar was dat deze 
door de vloer zakte. De Nova Zembla- 
straat, waar het niet mogelijk was de 
boeken in grote partijen naar boven te 
takelen, zodat ze pakje voor pakje opge- 
gooid moesten worden. En verdcr was er 
nog de Buyskade. Met name de pockets 
hebben een bewogen geschiedenis achter 
de rug. Toen wc de Buyskade uitgroeiden, 
is in 1962 de hele voorraad pockets naar 
Nieuw Vennep gebracht. Later gingen ze 
naar Boesingheliede. En toen dit ook niet 
meer ging, werden ze teruggebracht naar 
Nieuw Vennep, tot  ze uiteindelijk in 
maart vorig jaar weer allemaal naar het  
inmiddels verbouwde pand Boesingheliede 
getransporteerd werden. Het was net alsof 
men zich het lot van de pockets persoon- 
lijk aan ging trekken; zo  hoorde je dan 
wel eens: ja joh, jij bent hier al eens eerder - .  
geweest. 
Wat ik zoal doe als ik thuis ben? Ik draai 
graag platen, opera Tsjaikowski . . . en 
dan Toon Hermans, die ik bewonder om 
zijn enorme levensblijheid. Die levens- 
blijheid kan ik helaas niet altijd aflezen 
van de gezichten van de mensen die ik 
ontmoet . .  . 



controllers seminar 

Op 1 en 2 december jl. vond in 
hotel "De Mallejan" te Vierliouten 
een conferentie plaats over de funktie 
van de controller. Dit seminar werd 
georganiseerd door de concern- 
controller, de heer J.H. Verleur. 
In zijn openingswoord, gericht tot 
een gezelschap van ruim 20 perso- 
nen, bestaande uit financieel-econo- 
misch geschoolde functionarissen, 
zette de heer Verleur het doel van 
deze conferentie uiteen, nl. om in 
concernverband aandacht te beste- 
den aan de controllers-funktie in 
het algemeen en in het bijzonder 
de taak van de controller~bii de 
verschillende soorten uitgevers- 
maatschappijen en bij de drukkerij. 
Hiertoe was een programma opgezet, 
dat bestond uit een viertal lezingen 
met daarop aansluitende discussies. 
De heer Verleur opende de rij van 
lezingen met "De funktie van de 
controller in het algemeen". Hierbij 
wees hij erop dat deze funktie veel 
meer inhoudt dan die van een admi- 
nistrateur of een hoofdboekhouder, 
welk onderscheid maar al te vaak niet 
wordt gezien. De controller zal zich 
een oordeel moeten vormen over de 
doelmatigheid van de operaties van 
het bedrijf of bepaalde onderdelen 
hiervan. Naast zuiver administratief 
denken zal hij ook commercieel 
moeten kunnen denken. Zijn verant- 
woordelijkheid in de huidige, 
gecompliceerde organisatie van een 
bedrijf van de grootte van Elsevier 
is zo groot geworden, dat een begin 
is gemaakt met een delegatie van 
taken naar het niveau van de groeps- 
controller. De lezing van de heer 
drs. N.W.A. de Gier betrof de funktie 
van de controller binnen de uitgeve- 
rij van publieks- en opiniebladen, zo- 
als die vooral geldt bij Bonaventura. 
Na zijn zeer praktische uiteenzetting 
van een en ander en de daarop vol- 

gende discussie, legde de heer de Gier 
de aanwezigen een 'case-study' voor, 
welke in de vorm van een rollen-spel 
werd behandeld. Na de lunch werd 
ieders oplossing door de drie groeps- 
leiders naar voren gebracht en via 
een geanimeerde discussie met el- 
kaar vergeleken. 
Na het diner hield de heer drs. 
R.E.M. van den Brink een toespraak 
over de doelmatigheidsbevordering 
van administratieve gegevens en de 
doelmatiglieidsbeoordeling van de 
vastgelegde commerciele handelingen. 
Deze eerste dag werd besloten met 
een gezellig samenzijn in de ruime 
bar van het hotel waar nu, naast 
het uitwisselen van de eerste indruk- 
ken van deze dag, de wat meer alge- 
mene gesprekken de boventoon 
voerden. 

De tweede dag werd geopend met 
een lezing van de heer L.N. Ponsioen 
over de controller in de drukkerij, 
hier en daar verduidelijkt met voor- 
beelden uit de praktijk. Na de vorige 
twee lezingen behoefde het begrip 
controller geen nadere uitleg, maar 
werd de nadruk meer gelegd op 
enkele punten die karakteristiek 
waren voor de drukkerij. 
Ook deze lezing werd besloten met 
een discussie en vervolgens was het 
de beurt van de heer drs. R. Kaptijn, 
die de funktie van controller in de 
boekenuitgeverij belichtte. 
De heer Verleur vervolgde hierop 
met een uitleg over het project 
Profira (Project Financiele Rappor- 
tering). Na een uiteenzetting van de 
moeilijkheden die zich momenteel 
nog voordoen bij de Centrale Admi- 
nistratie, de oorzaken hiervan en de 
acties die ondernomen zijn en nog 
ondernomen zullen worden om hier- 
aan een einde te maken, was het de 
beurt aan de heer J. Bakker. Na 

twee dagen geluisterd te hebben naar 
de lezingen en aan de discussies 
deelgenomen te hebben was liet nu 
niet onaardig om door middel van 
problemen uit de praktijk van de 
boekenuitgeverij, die aan de declne- 
iners werden voorgelegd, na te gaan 
of deze dagen voor een ieder wel 
nuttig waren geweest. Dit bleek posi- 
tief beantwoord te kunnen worden. 
De heer Verleur besloot deze confe- 
rentie met de rondvraag en het ver- 
zoek om suggesties voor wat betreft 
de voortzetting van het een en ander. 
Hierbij bleek dat een ieder het erover 
eens was dat dit seminar bijzonder 
leerzaam was geweest. Voorts had 
men de gelegenheid gehad nader met 
elkaar kcnnis tc maken en met elkaar 
over gemeenschappelijke problemen 
te spreken. Op een eventueel toe- 
komstig seminar zou minder op de 
specialistische gebieden van uitgeve- 
rij en drukkerij ingegaan moeten 
worden. 
In divisioneel- of groepsverband kun- 
nen uiteraard de meer speciale pro- 
blemen aan de orde worden gesteld. 
Het algemene seminar zou in de 
toekomst moeten gaan over zaken 
die voor iedere deelnemer van be- 
lang zijn zoals computerverwerking 
van de financiële administratie, al- 
gemene achtergronden van bepaalde 
uitgevers- en commerciële belangen 
e.d. Het is dan bepaald aan te beve- 
len Elseviergastsprekers met een 
andere achtergrond dan de finan- 
ciële administratie uit te nodigen. 
Bij de sluiting van dit seminar be- 
tuigde de heer Verleur zijn waar- 
dering voor de actieve wijze waarop 
een ieder tot het welslagen heeft 
bijgedragen. Dank is ook verschul- 
digd aan de heer C. Huisman voor 
de gehele organisatie en de heer 
dr. J.F. Remarque voor zijn ad- 
viezen op didactisch gebied. 



PERSONEELSRAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 50ste VERGADERING 
VAN D I  PICRSONEELSRAAD OP 24 DEC'EMBER 1970 

Daar jeugdige werknemers zich in het algemeen nog moeten 
orienteren binnen de arbeidsmopelijkheden om tot  een meer de- 
finitieve keus te komen, is besloten hen hierin tegemoet te komen 
door vanaf 1 januari 1971 de opzegtermijn voor werknemers 
onder de 18  jaar, korter dan 1 jaar in dienst, o p  1 maand te stellen. 
Na 1 jaar dienstverband to t  18-jarige leeftijd geldt een termijn van 
6 weken. Voor werknemers van 18  jaar en ouder blijft de opzeg- 
termijn van 2 maanden gehandhaafd. 

De gratificatie bij het 12% jubileum, welke thans minimaal f. 250.-- 
bedraagt, zal worden opgetrokken tot  f. 400.--. 

Om de openheid van de tllsevier-structuur meet te bevorderen, 
zullen, in aansluiting o p  de lezingen die de heer drs. R.E.M. van 
den Brink in december 1970 hield, in de toekomst per afgerond 
werkklimaat ongeveer 4 maal per jaar lezingen worden gehouden. 
Ter bevordering van goede effectieve betrekkingen tussen direkties 
en personeel kan dit door de desbetreffende direkteuren, doch 
ook door specialisten uit de maatschappij, geschieden. 

De heer drs. R. Metzelaar, per 1 januari 1971 direkteur van de 
Holding, zal de heer Alderse Baes opvolgen als eerste ondervoor- 
zitter van de personeelsraad. 

Het sociaal jaarverslag 1970 zal omstreeks juni 1971 tegelijk met 
het financieel jaarverslag verwhijncn en aan het personeel worden 
uitgereikt. 

De perioneelsraad is van mening dat de toekomstige onderne- 
mingsraad slechts optimaal kan functioneren bij ondernemings- 
raden per afzonderlijke juridische eenheid binnen de Elseviergroep. 
Hierdoor komt het eigen karakter van een bedrijf in de desbetref- 
fende ondernemingsraad tot uitdrukking en de direkteur kan ook 
meer voor zijn 'eigen' ondernemingsraad betekenen dan bij een 
ondernemingsraad voor het gehele concern. 

De voorzitter is het hiermee niet eens. Het ongewoon grote aantal 
ondernemingen (met een aantal personeelsleden varierend van 2 
tot  180) met een relatief kleine omzet per bedrijf heeft als achter- 
grond de gerichtheid o p  een intellectueel product binnen de rela- 
tieve specialisatie die geldt in de Illseviergroep. De organisatorische 
achtergrond is daarentegen geheel gericht op  zo  centraal mogelijke 
samenwerking en samenhang. k;n juist dit laatste is het gegeven 
dat een ondernemingsraad de grootst mogelijke inbreng kan geven. 

Onder het genot van een drankje werd afscheid genomen van de 
aftredende leden en werden de nieuwe leden welkom geheten. 

Elsevier's Vakature Bulletin 

Wanneer U dit nummer van de E.B. hebt ontvangen, zijn reeds 
enige nummers van Elseviers Vakature Bulletin Uw bureau gepas- 
seerd. Het heeft daarom weinig zin om op deze plaats nog een 
officieel woord van introductie aan dit interne vakature-blad te 
wijden. 
U kunt omstreeks de eerste en de vijftiende van elke maand een 
nieuw nummer verwachten; u wordt verzocht er o p  toe te  zien, dat  
het blad snel wordt doorgezonden. Uw collega heeft er immers ook 
belangstelling voor. 
Wellicht is het overbodig te vermelden, dat  de  inhoud van Elseviers 
Vakature Bulletin niet vertrouwelijk of geheim is: u mag gerust uw 
werkzoekende vrienden, kennissen en familieleden op  een vakature 
bij Elsevier attenderen. Een telefoontje of een briefje aan de 

10 afdeling P.Z. kan verdere informatie opleveren. 

KLEINE ANNONCES 

De redactie van het Elsevier Bulletin wil alle personeelsleden in de  
gelegenheid stellen via kleine annonces in E.B. hun verkoopdrift en  
koopinteresse te botvieren. 
Het is duidelijk dat  bij gebrek aan praktische ervaring met een 
dergelijke rubriek het moeilijk is een scherp omlijnd kader aan te  
geven, waarbinnen adverteren mogelijk is. 
Als indicatie zij vermeld dat  wij denken aan advertenties, waarin 
praktische dingen ter verkoop worden aangeboden of te  koop 
worden gevraagd. 

E L S E V I E R  - S O C I A A L  B E L E I D  

Memorandum 

Een van de projecten van de afdeling sociaal beleid is een 
onderzoek dat  zal worden gehouden naar het arbeidsklimaat en de 
oorzaken van personeelsverloop bij de  Amsterdamse Elsevier- 
bedrijven. De directe aanleiding to t  dit onderzoek was de behoefte 
aan analyse van de achtergronJen van het personeelsverloop. Uit 
vergelijkbare studies die in andere bedrijven en  organisaties zijn 
gedaan is duidelijk naar voren gekomen, dat  een onderzoek naar 
alleen het arbeidsklimaat hiervoor niet steeds voldoende 
aanknopingspunten biedt. Daarom zullen in de eerste plaats in het 
onderzoek de ex-werknemers betrokken worden; in de tweede 
plaiìts zal ook het personeel dat nog maar kort bij Elsevier in dienst 
is als aparte groep bij het onderzoek worden betrokken. 
Het zal bij het gehele onderzoek onder meer gaan om de onderlinge 
verstandhouding van werknemers, de relatie niet de directe chef, 
de aansluiting tussen het werk en de  eigen capaciteiten -n ambities, 
de  eigen beoordeling ten aanzien van het salaris en  andere arbeids- 
voorwaarden. 
De heer van 't Zet heeft twee psychologen, werkzaam aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, Dr. Hk. Thierry en Drs. N.P. Dubbeling 
bereid gevonden het onderzoek o p  zich te nemen. Zij zullen daarbij 
hlup ontvangen van enkele personeelsleden die door middel van een 
gespreksgroepje het onderzoek zullen begeleiden. Dit groepje 
bestaat uit de heren J.J.1;. Kels (E.W.U.), J.G.M. Klijn (E.W.U.), 
C.J.M. Vesters (Centrale Diensten), J.D. de Vries (Bonaventura), 
K.A. With (Elsevier Nederland) en  Mej. J. Rogaar (Sociaal Beleid). 
De taak van deze gespreksgroep is het doen van aanbevelingen met 
betrekking to t  de plannen van de onderzoekers en hen te  adviseren 
over de wijze waarop de resultaten van het onderzoek in de 
verschillende bedrijven bekend gemaakt en besproken zullen 
worden. 
Mochten er bij u vragen of opmerkingen opkomen, dan kunt u 
deze richten to t  een van de leden van de gespreksgroep. 

Mejuffrouw M. Frederiks die als free-lance medewerkster van de  
Afdeling Sociaal Beleid van de Holding, Mej. drs. J. Rogaar reeds 
geruime tijd assisteert bij haar secretariaatswerkzaamheden zal met 
ingang van 1 januari 1971 in dienst treden als directie-secretaresse 
van de adjunct directeur Sociaal Beleid. Mejuffrouw drs. J. Rogaar 
zal zich dan volledig gaan wijden aan projekten als introduktie, 
nieuw personeel, opleiding en vorming, sociaal juridische vraag- 
stukken etc. etc. 
Me'uffrouw M. Margaroli. die van april 1970 af werkzaam is o p  de 
afdeling personeelsadministratie, speciaal belast met de registratie 
van ziekte- en verlof-dagen, is per 1 januari 1971 overgeplaatst als 
telefoniste/receptioniste in het pand Jan van Galenstraat. 
In haar plaats o p  personeelszaken is aangesteld mejuffrouw 
I.B.M. Holthuyzen, die derhalve de ziekte- en vakantiedagen- 
administratie zal gaan voeren. 



BENOEMINGEN EN AFTREDEN PER 
l JANUARI 1971 OF LATER 

N.V. Uit@versmaatschappij Elsevier 

Benoemingen: 
Drs.R.E.M. van den Brink - tot voorzitter van de directie met 

dc persoonlijke titel van president- 
directeur 

Drs.R. Metzelaar - t o t  directeur 
Drs.K. Metzelaar - tot wnd.groepsdirecteur van de 

uitgeversmaatschappijen van 
Nederlandstalige tijdschriften 

M.D. FranR - tot groepsdirecteur van de uitge- 
versmaatschappijen van niet-Neder- 
landstalige wetcnschappclijke 
publikaties 

1r.H.F.A. Heimplaetzer - tot groepsdirecteur drukkerijen 

A ftreden: 
H.P.M. Bergmans - als groepsdirecteur van de uitge- 

versmaatschappijen van niet-Neder- 
landstalige wetenschappelijke pub- 
likaties. wegens het bereiken van 
de leeftijdsgens 

H.J. van der vossen - als groepsdirecteur van de uitge- 
versmaatschappijen van Neder- 
landstalige tijdfihriften 

(;roep uitgeversmaatschappijen van Nederlandstalige boeken 

Elsevier Nederland N.V./F'ocus Elsevier 

Benoeming: 
J.C. Jansen - tot adjunct-directeur per 1 maart 

1971 

N.V. Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier/Roelofs van Goor 

Benoemingen: 
Drs.J.W. Vet - tot commissaris 
Drs.H.B.M. Luyckx - tot bijzonder procuratiehouder 

(wetenschappelijke uitgaven, 
studieboeken) 

J.H. Soer - tot bijzonder procuratiehouder 
(schoolboeken) 

A,ftreden: 
Mr.1r.M. Goote - als commissaris, wegens het be- 

reiken van de leeftijdsgrens 

Groep uitgeversmaatschappijen van Nederlandstalige tijdschriften 

N.V. Uitgeven Maatschappij "Bonaventura" (Tussen de Rails) - 
Benoemingen: 
Drs.R. Metzelaar - tot gedelegeerd commissaris 
J.M. Boom - tot adjunct-directeur 

I Drs.N.W.A. de Gier - tot controller 

I J. Weesing . - tot directiesecretaris 

1 Afireden: 
Drs.R.E.M. van den Brink - als gedelegeerd commissaris 
E. Alderse Baes - als directeur, wegens het aanvaarden 

van een functie elders 

Groep uitgeversmaatschappijen van niet-Nederlandstalige weten- 
schappelijke publilaties 

Associated Scientific Publishers 

Benoemingen: 
H.P.M. Bergmans - tot commissaris en adviseur van de 

directie 
Drs.E. van Tongeren - tot directeur 
O ter Haar - tot adjunct-directeur 

A ftreden: 
H.P.M. Bergmans - als directeur 

Elsevier's Wetenschappelijke Uitgeverij 

Benoeming: 
H.P.M. Bergmans - tot commissaris 

A fireden: 
H.P.M. Bergmans - als directeur 

N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 

Benoeming: 
Drs.J.K.W. van Leeuwen - tot adjunct-dure~teur(~e1 

1 juni 1971) 

Groep drukkerijen en zetterijen 

Boom-Ruygrok N.V. 

Benoemingen: 
Drs.R. Metzelaar - tot commissaris 
J.M. Boom - tot commissaris 
J.G.J.M. Kuijpers - tot directeur 
J.H.G. Vossen - tot algemeen procuratiehouder 

A.ftreden: 
D1s.R.E.M. van den Brink -als commissáris 
J.M. Boom - als directeur, wegens het aan- 

vaarden van de functie van adjunct- 
directeur bij Bonavcntiira 
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Groep J (redaktie Nederlandstalige hoekenlkartografie) 
Mej. N. Roos, redaktricc Grote Winkler Prins; in dienst sinds 1 dec. 
1963. 

Groep Z (redaktie Engelstalige boekenlwetenxhappelijke 
tijdschriften) 
Mei. T. Siipesteyn. bureauredaktrice T.C.C. (EWU); in dienst 
sinds 1 maart 1968. 

Groep 3 (redaktie publiekstijdschriften/jaaruitgaven) 
dhr. C.H. Geudeker, puzzelredakteur en opmaker EM; in dienst 
sinds 26 mei 1953. 

Groep 4 (produktie, correctie/tekenkanier EN) 
dhr. E. Vermij, corrector EN; in dienst sinds 1 juli 1963. 

Groep 5 (produktie, correctie/tekenkamers, andere ondernemingen) 
dhr. P. Limpcns, hoofd tekenkamer EWU; in dienst sinds 
24 aug. 1950. 

Groep 6 (verkoop buitend./propaganda/advert.afd.buitend./ 
inspecteurs/colporteurs 
dhr. H.H. Rademaker, hoofdvertegenwoordiger HP/EM; in dienst 
sinds 1 jan. 1960. 

Groep 7 (administratie, admin.organisatie/fin.beheer/personeels- 
zaken/alg.zaken) 
dhr. C.J.M. Vesters, medewerker afd. verslaglegging (CD); in 
dienst sinds 1 juli 1961. 

Groep R (verkoopadm.boeken/tijdschriften/archief/mailing/ 
adresseerafdeling) 
dhr. L.C. van Putten, magazijnbediende; in dienst sinds 1 maart 
1969. 

Groep 9 (expeditie-magazijn/int.transport/postkame~s/huish. 
dienstlkantines) 
dhr. C.R. Heemsbergen, magazijnbediende; in dienst sinds 
21 okt. 1968. 

Groep J0 (secretariaten/typekamers/recepties) 
Mej. W.C. van Rietschoten, direktie-secr. EN); in dienst sinds 
21 nov. 1966. 

Groep I I (advert.afd.binnend./abonn.afd.) 
dhr. A.C. Groenenberg, chef advertentie-adm. UMB; in dienst sinds 
15 sept. 1958. 11 



mensen 
van ons 

WELKOM HETEN WE 
hij I..: W. l i  : 
Miss S. Hamford - stafsecr. 
d1ir.N.J.L. van Uani - verk.ass. 
Mej.A. Docven - B.B.A.sccr. 
Mej.(;. I-lder - verk.secr. 
Mej.M.TIi. Gclderman - soc.wet. 
Mcvr.tl. Glastra - prod.medew. 
dhr.ll.Haarbosch - prod.man. 
Mew.M.ten Have-de Leeuw - tijdschr. 
Mevr.E.Joustra-v.Wicr - prod.ass. 
Mej.J.Mortensen - secr. 
Miss (;.M.Oliver - vcrk.ass. 
Miss M.B. Pierce - H.B.A.taalcorr. 
dhr.P.C.M. Scheijde - prod.medew. 
dt1r.R. Turner - verk.ass. 
dhr.Th.P. Williams - verk.ass. 
Mej.C. Wilson - ass.geo.wet. 

bij Bonai1entura: 
dhr.J. Booni - directeur 
dhr.R.M. Hrokking - ass.orderverd. 
dhr.W. Croondijk - E.W.ass. 
dhr.11. van Dasselaar - adv.expl. 
Mcj.M.N. de Graaf - tel./rcceptie 
Mej.W.J.E.<'h.Ilagen - abonn.ass. 
Mej. 1.11. Ilekker - doriim.mcdcw. 
?.!!r. A.li.v.lpcren - I;EM red. 
Mcj. L.D. Klaucke - abonn. 
dhr. H. blanrlio - I:W adv. 
dhr.J. Sclineidcr - HP red.buitenl. 
Mej.W. van Sijes - abonn./tel. 
Mcj.A.J. Verkruisen - medew.adj.dir. 
Mej.E.A. Vreeburg - marketsecr. 

bij U.M.E.: 
dhr.Th.G. Aalbers - ass.deb.adm. 
dhr.E. Bolwerk - postkamer 
dhr.J.P.M. Dekkers - adm.medew. 
dhr.H.W. Delhy - rekencentr. 
dhr.J.Egstorf - C.D. ass. 
dhr.A. de Graauw - schoonin. 
dhr.A.M. Groeneveld - adm.inedew. 
Mej.1. Ilolthuyzen - adm.inedew. 
Mej.E.G. van Loo - R.X.ponstyp. 
dhr.R.Ph. Metman - ass.pers.zaken 
dhr.R. Metzelaar - directeur 
Mcj.L.t:. Reijerkerk - kantine 
dhr.D.J. v.d. Werff - ass.account. 

bij ~ ~ o n l ~ o e l o f s  van Goor: 
Mevr.G.M. Blokdijk-Hauwert - 

bur.red. 
Mej.B.P. Brolsma - secr. 
Mej.M.A. Dijst - secr. 
dhr.A.M. Roest - ass.bur.red. 

bij Elsevier Nederland: 
Mej.Y.M.J. Bakker - red.ass. 
Mevr.M.V. Davis-dela Fuente - 

typ.prod. 
dhr.1y.P. van Gelderen - W.P.red. 
dhr.J.W.M. van Lith - prod. 
dhr.M.C. Mellink - prod.ass. 
dhr.E. Mol - W.P.com. 
dhr.A.D. Pronk - W.P.red. 
Mevr.A.F. Schoenmaker - typ.verk. 

l i l  l 
111 
16/11 
111 1 

bij 1I.M.E van: 
dhr.J.P.M. Bekkers - boekh. 10112 
Mej.A.P. Borghart - telef. 31/12 
dhr.P. Bras - rekencentrum 31/12 
Mej.H. Uit den Bulten - kantine 31/12 
Mevr.J.E. Lantinga-Peeterï - typ. 3111 2 
Mevr.J.M. March-Alts - typ.mailing 611 1 
Mej.M.J. Waterbeek - R.X.secr. 31/12 
Mej.T. van Zaanen - kantine 31/12 

bij ~ g o n l ~ o e l o f s  van Goor van: 
Mej.A. van Wesemael - red.ass. 3011 1 

bij Elsei?ier Nederland van: 
dhr.J. Bronsdijk - prod.ass. 13/11 
dhr.C. Hildering - verk.ass. 3011 1 

OVERGEPLAATST Z1 JN: 
Miss J.D. Dahl van E.W.U. naar Northprint 
Mej.C.M.S. Glasmeier van Agon naar 

Elsevier Nederland 

IN MILITAIRE DIENST: 
dhr.C. van Dijk - postkamer Sp. 1811 

AFSCHEID NAMEN WE 
bij E. W. LI. van: 
dhr.P. Bergmans - directeur 
dhr.B. Konijnendijk - prod. 

111 
31/12 

dhr.D.C. Overduijn - prod. 31/12 

bij Bonaventura van: 
dhr.E. Alderse Baes - directeur 31/12 
dhr.E. Balink - tel.receptie 31/12 
Mej.G. Hamelink - verk.buitend. 3111 2 
dhr.B.M.M. Koster - docum. 14/12 
Mej.M.C. Melaet - ass.docum. 3011 1 
Mej.G. Smit - verk.buitend. 31/12 
Mej.A.M.B. Stoks - market.ass. 301 1 1 
Mcj.E.M. Visser - dir.secr. 31/12 
dhr.J.L. van Vliet 31/12 
Mevr.G.M. Wyland-Meyer 2311 1 

IN HET HUWELIJK 
ZIJN GETREDEN: 
dh1.J.H. Koopman (mag.Boes.) en 

mej.P. Dijkstra 
dhr.E.L. Lambour (chauffeur Boes.) en 

mej.B. Hamers 
Mej.W.H.M. Rapati (typek.C.D.) en 

dhr.H. Vervenne 
Mej.H.G. Schokker (prod. Agon) en 

dhr.C. Middendorp 
Mej.C. Sluys (R.X.) en dhr.W. van Loon 
dh1.C.W. Stier (salarisad1n.C.D.) en 

mej.T. Karssen 
Mei.P.C.D. Wassenburg (verk.E.N.) en 

dhr.Ch. Warger 
Mei.J.C. Wubs (abonn.Bonaventura) en 

dhr.J. Staal 

GEBOREN ZIJN: 

Barbara Debona, dochter van Trukie en 
Hans Peter Albarda (red. E.N.) - 22/12 

Daniëlle, dochter van Elly en  Nico van 
Zetten (adv. expl. Bonaventura) - 18/12 

Liselotte, dochter van mevr. L.A.M. Knook- 
Jansen en mr. J.H.Th. Knoo!c (directie- 
secr. holding) - 811 

DANKBETUIGING 
Door het grote aantal blijken van belang- 
stelling en deelneming tijdens de  ziekte en 
het overlijden van mijn echtgenoot, is het 
mij helaas niet mogelijk u allen persoonlijk 
hiervoor te danken. Daarom wil ik langs 
deze weg mijn dank aan u en in het 
bijzonder nog eens aan de heer en 
mevrouw Van den Brink overbrengen. 

Mevrouw J.M. Jansen-Huysmans 

IN MEMORIAM A.C. de MUNNIK 

Na een kortstondige ziekte is op  de leeftijd van 65 jaar op  28 november 1970 de 
heer A.C. de Munnik overleden. 
De heer De Munnik trad o p  23 april 1946 in dienst van de Haagse Post in Den 
Haag op  de abonnementen-administratie. 
Per 1 juli 1966 kwam hij in dienst van Bonaventura, daar per 1 januari 1966 
"Pressura", de uitgeefster van de Haagse Post, werd overgenomen door Bonaventura. 
Hij was steeds opgewekt en deed zijn werkzaamheden met volle overtuiging. Voor 
menige jongere was hij een stimulator. Wij hebben hem als een prettige collega 
ervaren, die zijn krachten altijd en overal ten volle heeft gegeven. 
De gedachte aan hem zal altijd bij ons blijven. 
Hij ruste in vrede. 

A.C. Brokking 


