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excerpta medica 

Op onze publikatieborden heeft de 
mededeling gehangen, in de dagbladen 
heeft het gestaan en ook Elseviers * Weekblad en Elseviers Magazine 
hebben er uitvoerig aandacht aan 
besteed: Excerpta Medica, wereld- 

* centrum voor medische documen- 
tatie en internationale medische 
uitgeverij in Amsterdam, is tot de 
Elseviergroep toegetreden. Samen met 
Elseviers Wetenschappelijke Uitgevers- 
maatschappij en de Noord-Hollandsche 
Uitgeversmaatschappij zal Excerpta 
Medica, voor wat Nederland betreft, 
opereren in een afzonderlijke holding 
maatschappij: Associated Scientific 8 Pub1 ishers h! V; Andere 
maatschappijen in deze holding zijn 
Elsevier Publishing Company Ltd., 
Londen, Elsevier Sequoia S.A., 
Lausanne, American Elsevier 
Publishing Company Inc., New York, 
Libreria Intemacional S.A. en El 
Manuel Modemo S.A., beide in 
Mexico. 
Excerpta Medica werd na de oorlog 
opgericht met als doel de vooruitgang 
van de medische kennis te bevorderen 
door het verspreiden van informatie 
voor medische en aanverwante 
beroepen op het gebied van klinisch 
en wetenschappelijk onderzoek waar 
ook ter wereld 
Het wetenschappelijk werk van 
Excerpta Medica wordt verricht door 
een gelijknamige stichting. Hierin 
werken bijna 100 Nederlandse en 
4000 buitenlandse medici samen om 
de gehele bio-medische wereld- @ literatuur per vakgebied samen te 
brengen en toegankelijk te maken . door samenvatting van alle 
belangrijke publikaties in de Engelse 
taal. Het resultaat van hun werk 
wordt in 39 tijdschriften 
gepubliceerd en verspreid. 
Per I januari jL bestond de collectie 
microfilms uit ongeveer 22 miljoen 
gefotografeerde pagina's medische 
tijdschriften Het computerwerk van 
Excerpta Medica geschiedt in de 
N V; Infonet, waarin nu naast Elsevier 
voor de andere helft de Verenigde 
Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU) 
participeert. Infonet vormt een der 
meest geavanceerde software-huizen 
van Europa De computer speelt 
zowel redaktioneel als produktie- 
technisch een grote rol in het werk 
van Excerpta Medica 

krips repro meppnl 
Voor veel lezers van Elsevier Bulletin 
is bovenstaande naam nog onbekend, 
tenvijl het toch gaat om een van de 
jongste Elsevier-dochters. In de groep 
drukkerijen neemt Krips Repro een 
aparte plaats in. Boom Ruygrok in 
Haarlem maakt vierkleuren drukwerk 
van hoge kwaliteit en Misset in 
Doetinchem is een tijdschriften- 
fabriek vooral voor zeer grote oplagen. 
Krips heeft zich enkele beperkingen 
opgelegd en drukt bijvoorbeeld géén 
kleur. Door een zo groot mogelijke 
vereenvoudiging van het produktie- 
proces kunnen korte levertijden 
worden aangehouden met voor de 
klanten aantrekkelijke prijzen. In 
bijzondere gevallen kan zelfs in 
enkele dagen een complete produktie 
van een herdruk worden geleverd. De 
oplagen variëren van vijftig tot over 
de tienduizend exemplaren. Krips 
richt zich hiermee tot een zeer 
bepaalde groep drukwerkverbruikers, 
namelijk de uitgevers van boeken en 
tijdschriften. Naast veel bekende 
Nederlandse uitgeverijen heeft Krips 
ook drukkerijen als klant. Het blijkt 
dat zij vaak voordeliger uit zijn 
wanneer zij bepaalde opdrachten 
uitbesteden. 
Het feit dat Krips in Meppel is 
gevestigd is voor niemand een 
probleem. De klanten bevinden zich 
in het gehele land en de verbindingen 
zijn goed Een eigen vrachtwagen 
bezorgt het drukwerk door heel 
Nederland 
De medewerkers wonen graag in 
Meppel en er zijn veel uit het westen 
afkomstige mensen, die nooit meer 
terug zouden willen. Meppel is een 
plaats waar de luchtverontreiniging 
nog onbekend is en de folders van de 
VVV spreken niet roor niets over 
"een gordel van blauw en groen': 
Inderdaad, alle landschappen zijn 
vlak bij: meren en rietvelden, heide 
en hunebedden, bossen en weilanden, 
voor elk wat wils en nog niet 
overstroomd door de toeristen. In 
Meppel is het goed wonen en werken. 

promoties 

De heer F. A. Hoogendijk, lid van de 
hoofdredaktie van Elseviers Magazine 
is op 12 maart jL gepromoveerd tot 
doctor in de sociale wetenschappen 
aan de Vnje Universiteit in 
Amsterdam Een handelseditie van 
zijn proefschrift: Partijpropaganda in 
Nederland is bij Agon Elsevier 
verschenen. Omdat het proefschrift 
in de pers voldoende aandacht heeft 
gekregen, willen wij hierbij volstaan 
met het citeren van enkele stellingen, 
die gebruikelijkerwijs aan het 
proefschrift zijn toegevoegd: 

- De Nederlandse politici moeten 
méér handen schudden. 
- De minister van Financiën bevordert 
het concubinaat in ons land 
- Terecht wijst Chorus op het feit dat 
men in Nederland voortreffelijke 
koffie kan maken, maar in café's 
vrijwel nooit krijgt. 

Op 31 maart jl. promoveerde de heer 
A.A. Munten, bij de E. W. U. belast 
met speciale projecten en uitgevers- 
activiteiten op het terrein van de 
landbouwwetenschappen, tot doctor 
in de wiskunde en natuurlijke 
wetenschappen aan de Rijks 
Universiteit te Utrecht. 
Zijn proefschrift handelt over de 
Silurische riffen van Gotland Gezien 
de moeilijkheidsgraad van het 
onderwerp, zullen wij ook in dit geval 
volstaan met het aanhalen van enkele 
stellingen: 

- Het wereldbeeld van Teilhard de 
Chardin is, in zijn totaliteit gezien, 
onbevredigend 
- Het verdiepen van meren en plassen 
tot meer dan 8 meter is vanuit 
natuurwetenschappelijk standpunt af 
te wijzen. 
- Manuskriptvoorbereiding en 
-verwerking dienen een integraal 
onderdeel te zijn van de opleiding van 
alle wetenschappelijke onderzoekers. 
- Het wanbeheer van onze natuurlijke 
rijkdommen illustreert de 
ondeugdelijkheid van het 
kapitalistische systeem 3 



De heer A.C. Groenenberg, sinds 
1 januari 1971 chef advertentie- 
exploitatie als opvolger van de heer 
J. Weesing, vierde op 15 maart jl. zijn 
12%-jarig jubileum bij Bonaventura. 
Reden genoeg om hem nu 'aan het 
woord' te laten. 

"Voordat ik in 1958 bij Bonaventura 
kwam, heb ik ruim 10 jaar op de 
advertentieafdeling van De Rotter- 
dammer gewerkt. Dat was een erg 
goede leerschool. Ik vind een dagblad 
trouwens nog steeds een goede leer- 
school om met het advertentievak 
vertrouwd te raken, omdat je elke dag 
weer, week in week uit, een krant 
moet maken. Voor mij was het zo 
belangrijk, omdat ik EW eigenlijk een 
dagblad vind, met het verschil dat het 
maar een keer in de week uitkwam. 
Als chef van de orderafdeling was ik 
er verantwoordelijk voor dat de juiste 
advertentie op de juiste datum op de 
juiste plaats kwam. We hadden alleen 
nog maar bemoeienis met Elseviers 
Weekblad en de Belasting Almanak. 
De afdeling bestond toen uit 7 man, 
tegen 13 nu. 
Tja, wat zijn de werkzaamheden waar 
we ons hoofd over breken? We zorgen 
ervoor dat de advertenties naar de 
zetterij worden doorgespeeld, we 
maken de plaatsingsorders gereed, en 
het belangrijkste is de opmaak van de 
bladen. Die opmaak was altijd weer 
spannend, je stond tegen grote 
stukken aan te kijken die op de een 
of andere manier tot een pagina 
moesten worden samengebracht. Het 
was een puzzel waar je soms een natte 
rug van kreeg. Met steeds weer in je 
achterhoofd de gedachte 'morgen- 

4 ochtend draait-ie toch'. We zijn wel 

eens hard op de grond gevallen als de 
vóórtelling niet klopte. Het werk is 
altijd erg boeiend geweest, mede door 
de voldoening die je hebt als het blad 
van de pers rolt en er goed uitziet. De 
meeste mensen hebben eigenlijk geen 
notie wat er op een redaktie en een 
advertentieafdeling moet gebeuren 
voordat eenblad in elkaar zit. 
Elseviers Weekblad bleef overigens 
groeien. Toen ik hier net was waren 
48 pagina's al erg veel. Omstreeks 
1959160 werd bij het Handelsblad, 
waar de krant gedrukt werd, een 
64-zijdige pers aangeschaft. 
Wekenlang leefden we in spanning 
wanneer de krant zo dik zou worden 
dat de hele pers moest draaien. Toen 
het eindelijk zo ver was kwam Jan en 
Alleman kijken. Geleidelijk werd 60 
à 64 pagina's de normale omvang, tot 
er tegen Kerstmis nummers 
uitkwamen die nog dikker waren. Bij 
het Handelsblad moest dan een extra 
voorkatern gedrukt worden dat door 
een groot aantal vrouwen in de rest 
van de krant gestoken werd. Op een 
gegeven moment werd de beslissing 
genomen de krant in twee delen te 
splitsen: het eerste deel met de 
algemene leesstof en de goodwill 
advertenties, het tweede deel als 
Zakenman en Personeelsgids, maar 
beide nog wel in krantformaat. Vanaf 
dat moment moesten we dus elke 
week twee kranten maken. In overleg 
met de redaktie en de produktie 
hebben we heel wat puzzels moeten 
oplossen, maar ik mag wel zeggen dat 
het vrijwel zonder fouten verlopen is. 
Trouwens, ook de omschakeling op 
magazine-formaat in 1965 gaf wel 
problemen, die we allemaal hebben 
kunnen oplossen. Deze omschakeling 

was nog veel ingrijpender, omdat we 
naar advertenties met een vast 
formaat toe moesten. De hele order- 
administratie moest daarop worden 
afgestemd. De derde grote 
omschakeling kwam al vrij kort 
daarna, toen we op het offset-prockdé 
overgingen. De vierkleurenpagina's 
werden bij Smeets in Weert gedrukt, 
de zwartwit pagina's bij Henkes (toen 
nog op Kattenburg) en het gele 
gedeelte bij de NRC in Rotterdam. 
Ondertussen hadden we daarvoor al 
een aantal jaren een extra nummer 
rondom Kerstmis, dat in koperdiep- 
druk verscheen. Bij de overschakeling 
op de magazine-formule verdween 
deze bijlage. Maar er waren wel 
andere bladen bijgekomen. In totaal 
omvat ons pakket waar we op de 
advertentie-exploitatie voor zorgen nu 
11 periodieken: de magazines EM + m 
Select, HP en Fem, en de overige 
bladen EW, Tussen de Rails, Elegance, 
Literair Supplement, Techno, 
Decanoloog, Didactiek der Sociale 
Wetenschappen en de Belasting 
Almanak. 
Voor mijn werk lees ik natuurlijk al 
erg veel, vandaar dat ik daar in mijn 
vrije tijd eigenlijk niet zo erg veel zin 
meer in heb. Ik probeer altijd het 
Journaal te zien, zodat ik de krant 
(Trouw) door kan vliegen. Veel vrije 
tijd steek ik in werk voor de 
gereformeerde kerk. Doe-het-zelven 
geeft me een enorme voldoening, 
onder meer behangen, schilderen en 
m'n brommer repareren. De luttele 
uren die overblijven wil ik dan nog 
wel eens achter de tv doorbrengen. Ik 
vind dat de meeste serieprogramma's 
na een paar keer gaan vervelen. 
Programma's waar ik wel nog steeds 
met bijzonder veel plezier naar kijk h 
zijn 'Zo vader, zo zoon', 'Herkent u 
deze melodie?' en 'Een van de acht'. 
Vooral de manier waarop Mies 
Bouwman dit laatste programma 
presenteert bewonder ik erg. Voor 
cupwedstrijden blijf ik altijd thuis en 
ook schaatsen probeer ik altijd te 
zien. Wat ik wel graag lees zijn onder 
meer de boeken van Alistair MacLean. 
Al zijn boeken staan in de kast, nadat 
ik ze ademloos heb uitgelezen. Op 
muzikaal terrein gaat mijn voorkeur 
uit naar de echte klassieke muziek 
van Beethoven, Bach en consorten. In 
het weekend ben ik af en toe een 
gedwongen tuinier, omdat ik vind dat 
er toch wel wat aan gedaan moet 
worden. Maar om nou te zeggen 'gut, 
gut, wat ben ik blij dat ik in de tuin 
kan werken,' neen." 



l jan van galenstraat 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Van de geplande bouwlagen zijn er 
inmiddels 8 gestort. 
Door middel van een z.g. klimelement 
wordt de kraan aan het bovenemde 
na elke gereedgekomen verdieping 
een aantal meters verlengd. Hij zit in 
de centrale liftkoker ingeklemd met 
een speling van slechts 5 cm. 
Er is inmiddels 5400 m3 beton 
gestort. (1 m3 = 2400 kg.) *i 

De geveldaten - in totaal 400 stuks - 

nokken, aan de onderkant zijn ze met 
bronzen hoeklijnen en bouten vast- 
gezet. De gevelplaten worden naar hun 
plaats toegepraat, d.w.z. de kraanheer 
staat op de grond (hoe ontluisterend) 
met zijn bedieningspaneel en krijgt 
via waikie-taikies instrukties hoe hij 
met de last moet manoeuvreren. De 
uitvoerder deelde terloops mede dat 
er 80-tons palen oader geheid waren. 
Deze indrukwekkendheid betreft niet 

die aangebracht worden wegen elk het gewicht, edoch het draagvermogen 
2000 kg. Zij rusten op aangestorte 

Het is een essentieel verschil of men vermogen, c.q. 1.Qt.verondersteld 
een dergelijk bouwwerk van de straat moet worden. 
af steeds hoger ziet worden dan wel De essentie van deze zaak is, dat 
dat men - zoals uw verslaggever - op inspiratie en slagvaardigheid, ontstaan 
gezette tijden van steeds grotere 

op grote hoogten het maximale 
rendement opleveren bij de Hoger 

ten gevolge van het physiek verkeren 
hoogten in de torenkraan de 
bestaande toestand gadeslaat. Alles 
beneden lijkt nietiger, betrekkelijker. Geplaatsten. Het is dan ook bij insiders 

reeds enige tijd bekend dat de Hoogste 
Direktie in de bovenite bouwlaag zal 

Het is duidelijk dat enerzijds physiek P n zetelen, de lagere direkteuren 
niveau en anderzijds geestelijk niveau n laag lager. 
twee zeer verschillende zaken ziin, al En zo is het goed. 
was het slechts dat de formule de Als men aan.de bouwstijl de 
vrije val op de tweede categorie niet piramidale opbouw'van de salarissen I 
van toepassing is als ze niet in de ien grondslag zou le n, dan zou dit 
positie van de eerste categorie een aantal vrij sim$consequenties 
verkeert. Anderzijds is uit de literatuur hebben A la Brave New World. Sleep 
bekend, dat het Aysiek op grote teaching vereenvoudigt de gehele 

i< . .,., 
h,':. 4 
i;:* 4 
$>::!ij 
.i .$q cc-.., 

hoogten verkeren in vele g d l e n  een sociale problematiek.-Daarenboven 
positieve invloed heeft op de inspiratie, draagt een dergelijke architectuur bij 
waarbij wel een zeker geestelijk tot verlevendiging van het stadsbeeld. 
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-.*s De volgende brief d m l d e  op ons bureau: 

Om reden dat ik twee Siamezen heb (kater 
en s) heb ik het Elsevier ket gekocht  schrijver. ~emand  ~ r ~ n a a m d  
Katten, omakt ik hun doen en aten wilde 
weten. 
Nu staat in het boekje, als dat het aantal 
jongen vier of vijf (en in zeldsamen gevallen 
zes is). 
Nu kunt u mijn verbazing voorstellen, toen 
onze s, zeven jongen te wereld bracht, 
ik heE wel ätìe keer geteld. Ze zijn 
@h 4-1-1 971. 
Allemd Ami gezond 
Ik weet niet nui mor een indruk dit 
schr#ven op U zal maken. Maar ik kon t@' 
niet &ten U dit te schrijven. 
Gaarne antwoord op mijn schwven #.u. b. 

Onlongs ontvingen wij het verzoek % 

onderdak te verlenen acin twee eenden. 
Sexe en ras onbekend Om er geen 
beestenbende van te maken wei 
Maar moesten onder druk van c RQ" mirage w. 
toch toestemming wrknen. zulkn de 
inwoning aanzien tot mtrmo Kmt. 

'Jij niet meer in een ziektevemùdng?' 
'Nee. Sinds de lui hebben ruuigvgapr met . 
Excerpta Medica, moeten z4 maar 
uitkienen.wt ik,rnankeer en wat 1 

daartegen helpt. .- 
-n n 

heden pan wij dus het geweten van 
iergrap controleren. 

t maar. Ditmaal zonder mijn mede- 
Ik voel namelijk niets voor de 

Voorts is & direktie vbornemens 
onderstaande dertien bevelen weer in ere te 
herstellen: 

I Godsvrucht, properheid en stiptheid 
zijn kuraktertrekken, dewelke 
onontbeerluk zijn voor een goede 
handel. 

2 Op aanwijzing van de Gouverneur heeft 
onze fìrma de werkuren verminderd en 

dtmt voor & kerkgang, 
maar moc t iemand d van node 
hebben. dan zullen E l e r k e n  op 
zondag ten burele werkn. 

4 Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen 
gezegd worden in het Grote Kantoor. 
De klerken dienen aanwezig te zijn. 

5 Kleding dient sober te zijn. De klerken 
zullen zich hoeden voor het dmgen van 
kleding in opvallende kleuren en van 
kousen, die niet gestopt z&. 

6 Over assen en overschoenen mogen niet d ten urele aangehouden worden; 
halsdoeken en hoofdkleding kunnen in 
geval van guur weer dragen worden. 
Er is voor een kuchergezorgd ten 

r rieve van de klerken. Steenkool en 
out moeten in een kast o geborgen 

worden. Aanbevolen wor& dat iedere 
kantoorklerk gedurende de tijd van het 
koude weer viet ponden steenkool per 
dag meebrengt. 

7 De klerken mogen het vemek niet 
verloten zonder toestemming. Het is 
toegestaan de natuurlijke &n te 
volgen, w a m  tij de tuin acf ter de 
tweede poort kunnen gebruiken. Dit 
terrein dient in mede staat gehouden te 
worden. I 

8 Gedurende de kantoortijd b spreken 
verboden. 

9 Het hunkeren naar tabak, wijn of  sterke 
drank is menselijke zwkheid en 
derhalve voor de kuntoorklerken 
verboden. 

I O Nu de kantooruren drastisch 
verminderd zijn en wel tot elf uren per 
dag, is het tot zich nemen van voedsel 
toegestaan tussen half twuralf en twaalf 
uur, maar het werk mag onder geen 
enkele voorwuiárde onderbroken 
worden. 

I I De klerken moeten zelf hun schrijf- 
pennen mede brengen. Een slijper is op 
aanvraa bij de boekhouder aanwezig en 
VerkrijgLar. 

I2 Een oudrre klerk wordt genoemd, die 
verantwoordelijk is voor de properheid 
van het kantoor en alle jongste klerken 
zullen zich veertig minuten v&r het 
gemeenschap lijk bed bi hem 
melden voor gt sc&nmafcn der 
vertrekken en zij zullen na kantoorti d 
w e n  voor dergelijke werkzaamhe d m; 
borstels, bezems, zee en wter worden 
door de beschitbaar gesteld. 

13 De nieuwe verhoogde weeklonen zijn 

iedereen hiermede een verhoogde 
hoeveelheid werk zal afleveren. 

(Uit het blad van de Algemene Bond van 
Bejaarden) 

UTGE VERS- VOETWL TOERNOOI 
Op zaterdag 5 juni a s-&rdt voor de I Oe 
maal in successie het jaarlijks uitgevers- 
voetbaltoernooi georgrrniseerd. 
Na&t vori jaar de wedstrijden in Utrecht 
plootsvon&n, zullen ze dit jaar gespeeld 
worden op de R.K.A. WC-teweinen in 
Amstelveen. 
Ook ELSEVIER is natuurlijk weer van de 
partij. 
Het wedstrijd-programma ziet er als volgt 
uit: 
wedstrijdduw: 2 x 20 minuten. zonder 
mst 
veld I 
10.00 - 10.40 u. Bmna - Elsevier 
10.50 - 11.30 u. Elsevier - De Boer 
11.40 - 12.20 u. Ned Lezerskring - 

De Boer 
12.30 - 13. I O u. Ned Lezerskring - 

Elsevier 
13.20 - 14.00 u. Het Boekhuis - De Boer 
14.1 0 - 14.50 u. Bruna - Ned. Lezerskring 
15.00 - 15.40 u. Bruna - De Boer 
veld 2 . - 
10.00 - 10.40 u. Ned Lezerskring - 

Het Boekhuis 
10.50 - 11.30 u. Boom R u v m k  - 

v. Gelder;; 
Bruna - Het Boekhuis 
Boom Ruy o k  - 
ZuidholL $M. 
v. Ditmar - v. Gelderen 
Het Boekhuis - Elsevier 

v. Gelderen 
veld 3 
10.00 - 10.40 u. v. Gelderen - Meulenhof 
10.50 - 11.30 u. v. Dftmar - ZuidholL U.& 
11.40 - 1220 u. v. Ditmar - Meulenhoff 
1230- 13.10~. - - 
13.20 - 14.00 U. Zuidholl. U.M. - 

Meulenhoff 
14.10 - 14.50 u. Boom Ruygrok - 

Meulenhoff 
15.00 - 15.40 u. Boom Ruygrok - 

v. Ditmar 
16.00 - 16.40 u. FINALE 

winnaar pool A - 
winnaar pool B 

's Avondr is er een feestelijke prijs- 
uitreiking in Krasnapolski waaraan 
medewerking wordt verleend d m  
The Flintstones - Jan Blooser - Saskia en 
Serge - Conny Vînk - Ronnie Tober. 
Wij verwchten weer vele supporters1 

I 
KOM r n M S S r n  
%t seizoen is I upkil& 
gcopend 

. .#cond~btitk a~chtsjL 45,- - 



De manier waarop een chef z 
leidt k momenteel nogal aan 
onderhevig. Moet hij als een 

i 
intermenselijke verkeer gaat men elkaar te laten zien, maar door het gesprek met 

eerste methode binnen het Elwvier- beter begrijpen, en - wat belangrijker is - vijf mensen lukt het toch al. d de zwakke 
concern favoriet is, hoewel een combinatie elkaar meer als menswaarderen Voordat ra van de &uwe@ Q& blootte 
van beide langzaam temin wint. Er is in er uitbarstingen komcn spoort men de n, wat voor bei& en het gunstigst 
ieder geval LBn afdeling waar - met conflictsituaties op, gaat men gezamenuk C% façade die a so@&t in een 
toenemend succes - de tweede methode na wat er stokt. Er wordt hier niet achter ges rek onder vier ogen nog wel eens rond 
wordt toegepast, de documentatibafdeling iemands rug om g e m  over (een van de) d weet op te bouwen, utort bd a 
van Elseviers Magazine in de S uiatraat. anderen. Voordat men ermee begon moest groe s sprok onhemcpclijk in. Het ia nu 
Anderhalf jaar geleden kreeg & heer men er in a n t e  instantie van uitgaan dat enkefefmn h de tijk gebleken dat 
A.E. Guldenaar de leiding over deze iedereen elkaar volledig vertrouwt, waartoe enlijk u i e e n  van nieuwe 
afdeling waarop redacteuren en de aard van deze documentalisten zich E c c e e n  garantie -r succo is, 
medewerkers van de publieksbladen van blijkbaar leent, hoe verschillend hun waarbu het ook typerend k dat men 

kar.akters ook zijn. Jd. het feit dat ook Bonaventura - met name Elseviers tekens tot een eensluidend oordeel kwam. 
M í a  en Haagse Post - terug kunnen de mtmverten hun memg kunnen geven, Eon tweede voorbeeld: een van de jongeren ' 

v en als ze achtergrondinformatie nodig dat er naar hen luisterd wordt en dat zij op de afdeling voelt dat hij we 
hebben voor hun artikelen. Op het moment daardoor g e d e u k e r  los komen, is zo promotiekansen heeft, omdat Cu "% enaar 
dat Guldenaar chef werd, werd hem tevens belangrijk. Door deze benadering voorkomt nog jon is en d n laats van chef zeer 

@ de pogeujkheid geboden afdeüng uit te men amotionele uitbar en, men praat waarscp d en afzienbare d 
breiden met een aantal tot er een oplossing g e a e n  is. Ondanks komt%. n adgt =tie van de NCR 
leeftijdgenoten. Een &d:%; zaken de verschillen en de verschillende denk- 

"G 
voor een documentalist viel bij hem dan 

die hij samen met hen trachtte te wijzen is er bij de documentatie nog nooit ook in zodanig goede aarde, dat voor 
n was het invoeren van een geirtsmd; altijd kwam men door zichzelf bedoten heeft op deze advertentie 

democratisc werkwUze. Dit kon - aldus p a m e W k  overleg tot een resultaat, waar te s ~ v e n ,  in de eerste plaats oriënterend 
de documentaiisten - bereikt worden iedereen mee tevreden was en waarbij geen maar daarnaast toch ook wel sollidterend. 
door iedereen op de afdeling inspraak te van allen het gevoel had dat hij het Het komt op een afdeling niet W . m o r  

E 2  zowel over uiterst importante onderspit moest delven. dat dit ope~@k - voordat de s o ~ t a t i e -  
sties als het aantrekken van nieuwe Esn aantal voorbeelden ter verduideiiiking: brief geschreven ia - w r o k e n  wordt en 

medewerkers als ovei in feite - voor het erg belangrijk voor een afdeling - zowel dat men alkaar in dezen volkomen begrijpt, 
werk op zich - niet-relevante zaken als de voor het werk als voorido sfeer - ia de en zelfs steunt in zijn pogingen zich te 
verzorging van ianten en bloemen. komst+van nieuwe medewerkers. De gang verzekeren van een betere toekomst. 
Besloten werd kmvoor een vast adsti van zaken op 9 v)n 16 9fdehgen is bekend: Bovendien heeft deze sollicitatie voor de 
in te voeren, de Wdagmiddag t w n  P?.. de afdelingschef heeft een rpnt met de afdeling als geheel nog het voordeel dat 
1 UW. nu 'het miiruurtje van sollidtant, waarna zeif gPaalt (m& men daardoor te weten kan komen hoe de 
de documentatie' gebom. De grote bepalen) of de kandi*t wel of +t situatie op een documentatieafdeling bij de 

nheid die o deza afdeling en vooral rschikt ia Dat M s r b ~ k k e ~ k  fouten omroep 4 met name wat betreft de 
dens dit u e heerst blijkt al uit het r 4' uniien worden gemaakt blijkt vrijwel werkzaamheden en het sslaris. 

feit dat m d  een redaktblid van Ehvier dagelijks in de prakte; de Bonaventut.lt- Het zal u duidelijk zijn: ik ben volkomen 
Buiietin toestond enkele 'twaalfuur es' 1 documentatie t dn *%r& EO. overtuigd geraakt van de voordelen van de 
mee te maken om hem zo een indni te sollidtant h e e k  inleidend rek met demouatische gang van zaken, zoals die op 

r' hoe de demoaaiie in de praktijk Culdmau (vanwege de hoev&%~d a d  deze documentatieafdeling plaats vindt. 
unktlonwrt. die het zou kosten als met iedere sollicitant Maar ook ben ik ervan overtuigd dat niet 

De gespraksonderwe n tddens de door onderstaande rocedure wordt gevolgd), eke afdeling zich er volledig toe zal lenen. 
ons bezochte u ~ e s G n  uiteen van - waarbij hem & wordt vwteid wat er 
inderdaad - wie de pianten en bloemen tijdens een eerste sollicitatiegesprek zoal GertEnklsar 

" D  

I I 



toekomst me t 

. blz. 3 nader teruggekomen. 
Na de pauze werden de aanwezigen op 
uiterst boeiende wijze beziggehouden door 
de adjunct-directeur van de holding voor 
Onderzoek en Ontwikkeling, 
Dr. J.F. Remarque, over het magische 
onderwerp,'audio-visuele middelen. De 
heer Remarque liet zien hoe deze middelen 
geheel nieuwe wegen openen voor verg. : gas + waterleiding 

onderwijs- en recreatieve doeleinden. Men 
zal in de toekomst zijn eigen televisie . ,h 

programma kunnen kiezen via een grote 
centrale "catalogus" of door middel van 
een video-cassette, die kan worden .. ' ... $ J , . '  

STERNET ( afroepsysteem 

uit de demonstratie die werd gegeven. 
Verrassend waren de opnamen die werden . , . , 

getoond van de heren Verleur, van 't Zet 
en Bredius die dezelfde morgen nog waren 
gemaakt. Nog verrassender waren de 
opnamen die tijdens de discussie M afloop 
van de lezing werden gemaakt en direct 
werden afgedraaid. De lezing liep tenslotte 
uit op een "videoworkshop": de aanwezigen 
werden aan de camera's, mixers, lampen, 
microfoons gezet om het zelf eens uit te . . 
poberen. Uitvoerig en met veel 
ahthousiasme is er "gespeeld" met de 
Wknde ,  maar nog wel kostbare, 

Twee vau de schema's die de heer 
Remarque tijdens zijn Jezìng projecteerde: hoofdkabrd zweel draden als afnemers 
het t.v. kabelnet voor het binnenkort ook per afriemer een kanaal 
in Nederhnd te venwchten distributie- 
systeem is structureel een rijgnet (ap .  l ) .  
De "jukebox- T V': een afroepsysteem, zal 
echter een sternet (afò. 2) vergen &t 

8 principieel andere structuur heeft. 

keuze bij centrale 
beperkt aantal afnemers 
onbeperkt aantal kanalen 
twee richtingen 

verg. : telefoon 



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

Memorandum 

fl. 100,- - VERDIENEN 
Hierbij attenderen wij u op de nieuwe mogelijkheid die bij Elsevier bestaat om 
fl. 100,- - te verdienen: wanneer door uw bemiddeling in een bestaande vacature 
wordt voorzien, ontvangt u fl. 50,- - bij de indiensttreding van de betrokkene; 
indien de proeftijd met succes verloopt, ontvangt u wederom fl. 50,- - hij 
zijnlhaar vaste aanstelling. 

KERSTPAKKET 
Een cadeau (zoals het kerstpakket er ook een is) dat met zorg wordt samengesteld 
in de verwachting in de roos te schieten wat betreft de wensen en verlangens en de 
smaak der ontvanger(s), schiet aan zijn doel voorbij als het door die ontvangers 
slechts matig of helemaal niet blijkt te worden gewaardeerd; wanneer het cadeau 
alleen maar wordt gewaardeerd om het aardige gebaar en het geld en de moeite die 
de gever daaraan heeft besteed, krijgt deze wel een gevoel vergeefse moeite te 
hebben gedaan. Ook met deze jaarlijkse attentie gaat het zoals het met vele andere 
zaken: men hoort zelden een waarderend woord, maar wel van vele kanten kritiek. 
Dit leidt er dan toe, dat men zich gaat afvragen of men met een zwijgende 
meerderheid te doen heeft of met een sprekende minderheid. Om hierachter te 
komen is deze enquste gehouden. Gelukkig bleek in vele gevallen de waardering 
gunstig te zijn. Helaas bleken ook velen het kerstpakket slechts middelmatig te 
hebben gewaardeerd of zelfs onvoldoende. 
De waardering was als volgt (totaal aantal teruggekomen formulieren: 244). 

Het waarderingspercentage van het pakket als geheel luidde als volgt: 
zeer goed: 19% 
goed: 61% 
matig: 17% 
onvoldoende: 3% 

Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de wijn over het algemeen hoger werd 
gewaardeerd door de dames dan door de heren. Uit de toegevoegde opmerkingen 
bleek dit vooral een kwestie van kwaliteit te zijn; het waren vooral de heren die bij 
de suggesties voor een eventueel volgend pakket wijn en andere spiritualia noemden 
Ook de kaas kreeg van de dames een hogere waardering, terwijl wat betreft de 
banketstaaf en de corned beef de mannen weer een meer positieve mening hadden, 
en een meer negatieve over de kaars. Veel negatieve meningen bleken voort te vloeien 
uit de slechte kwaliteit of de slechte verpakking (banketstaaf). 
De suggesties voor een ander pakket kwamen over het algemeen hier op neer, dat 
men liever iets minder in het pakket zou wensen, maar van betere kwaliteit en meer 
exclusiviteit. 
Bij het doorlezen van de suggesties lie het water ons uit de mond: er werd veel 
gepleit voor (goede) wijn en sherry, wkisky, cognac en allerlei likeuren; veel 
stemmen gingen op voor noten, gember, olijven; voor Franse kaas en blikken kaap 
fondue; voor blikjes fijne groenten en kruiden; voor kalkoenen, konijnen, rollades, 
sigaren en sigaretten Heel origineel was ook een bon voor een diner voor twee en 
kaartjes voor Snip en Snap! 
Even gevarieerd als de reacties op het kerstpakket en de inhoud daarvan waren de 
reacties op de en uête zelf. Deze reacties varieerden van: "Een gegeven paard kijkt 
men niet u, de b&" en "heeft Afdeling Sociaal Beleid niets beters te doen'?: tot en 
met "het idee van deze enquete getuigt van wezenlijk democratisch beleid. Alle 
opmerkingen zijn een beetje waar: de afdeling sociaal beleid heeft inderdaad veel te 
doen; deze enquête echter, die ons niet zo heel veel tijd heeft gekost, hebben wij 
met veel plezier voor u gehouden, temeer daar hier nu juist een stukje inspraak van u 
mogelijk was. 
Wij danken u voor uw medewerking, waardoor het kerstpakket de volgende keer 
misschien (nog meer) aan uw wensen zal kunnen voldoen. 

geen succes 

20 
72 
75 
45 
21 
70 
23 
47 
61 

116 
38 
28 
3 1 
99 

fles ros6 
doosje kaasjes 
tube smeerkaas 
cocktailsticks 
bonbons 
blik corned beef 
blik zalm 
melba toast 
banketstaaf 
doosje zuurtjes 
blik worstjes 
blik gemengde vruchten 
blik kersen 
kaars 

Na een paar maanden afwezig te zijn 
geweest zijn hier dan weer de uit hun 
verband gelichte mededelingen van 
recensenten : 

De Rotterdammer over Elseviers 
Wereldgeschiedenis: 
. . . het valt op dat deze uitgave een breed vlak 
bestrijkt.. . 
Eindhovens Dagblad over De Bloedraad: 
. . . het liefdeleven van de beeldschone 
operatiezuster blijft ons gelukkig bespaard. . . 
Het Parool over Beest in bedrijf: 
. . . semi-serieuze tips voor een nummertje 
computertje pesten. . . 
Dibevo over Het nieuwe volikreboek: 
. . . het door liefhebbers zelf laten kweken van 
meelwormen in blikken koektrommels lijkt ons 
verder wat ouderwets. . . 
Levend Joods Geloof over Israël zonder Zionisten: 
. . . de vertaling is zeer goed, wat ik in dit geval 
jammer zou willen noemen. . . 
De Zaanlander over Gids voor de vogels van 
Europa: . . . voor alle vogelliefhebbers en nieuwsgierigen 
die wel eens zouden willen weten welke vogel hen 
in de lucht passeert. . . 
De Typhoon over Winkler Prins Jaarboek 1970: 
. . . een vrouw die de redaktie leidt! Dit zo even 
tussen haakjes om alle ongeruste Dolle Mina's wat 
vrolijker te laten kijken.. . 
Dagblad Kennemerland over Lagere dieren (de 
serie Elseviers Wereld der dieren): 
. . . ze zijn vaak vies en onsmakelijk in onze 
ogen.. . 
FZiesch Dagblad over de Culinaire encyclopedie: 
. . . een zeer effectief wapen voor elke vrouw die 
de liefde wil opwekken. . . 
Handelsblad-NRC over Bedboek voor Eva en 
Bedboek voor Adam: 
Twee boekjes om nogal treurig van te worden. Ze 
bevatten, zoals de meeste bundels verhalen, 
verhalen van zeer aanvaardbare tot matige auteurs 
Dat mag. Maar moet er nou tot in bed toe zulk 
klef onderscheid gemaakt worden tussen 
mannelijke en vrouwelijke lezers? De Adam- 
omslag toont een donkere heer in stoere streep, 
op zijn nachtkastje een stapel boeken en een 
portable radio, in de hand Boeiende bedlectuur 
met spanning, avontuur en romantiek. Zijn vrouw 
daarentegen (blond, roze nachthemd, op het 
kast'e een eenzame wekker) leest Plezierige 
bed/ectuur met romantiek, spanning en avontuur. 
Op de achterkant van Eva's omslag leest zij 
dromerig glimlachend verder terwijl Adam pit - 
op zijn achterkant voltooit hij gehinderd een 
hoofdstuk terwijl zij met het lits jumeaux-metaal 
in de ribben om zijn hals hangt. 
Elsevier zal het wel niet oed vinden, maar is het 
niet aangenamer samen f6n bedboek, of 
tenminste verwisselbare boeken te lezen? En laat 
hij die wekker eens onder zijn hoede nemen, en 
zij niet zeuren als hij wil lezen. 9 

een succes 

164 
97 
74 

109 
173 
97 

148 
110 
115 
43 

126 
124 
132 
85 

wel aardig 

5 3 
77 
85 
83 
42 
69 
65 
69 
56 
78 
72 
84 
7 3 
57 



BENOEMING DIRECTIE ASSOCIATED SCIENTIFIC 
PUBLISHERS 
De directie van Associated Scientific Publishers N.V. (ASP) 
deelt mede dat in een buitengewone vergadering van aandeel- 
houders, gehouden op 19 maart jl., benoemd is tot directeur 
van ASP de heer P.J. Vinken. De heer Vinken is en blijft 
directeur van Excerpta Medica. Het bestuur van ASP bestaat nu 
uit de heren M.D. Frank (groepsdirecteur), drs. E. van Tongeren 
en P.J. Vinken (directeuren), B. Russack en 0. ter Haar (adjunct- 
directeuren). 

De directie van N.V. Uitgevers Maatschappij 'Bonaventura' 
heeft het voornemen de heer H. ten Brink, hoofdredacteur van 
Elseviers Weekblad, per 1 juli 1971 te benoemen tot adjunct- 
directeur van de maatschappij ter vervulling van de functie van 
hoofdredacteur in algemene dienst. 

De heer M.W. Duyzings heeft de wens te kennen gegeven zijn 
functie van algemeen hoofdredacteur van Elseviers Magazine per 
1 juni a.s. neer te leggen. Commissarissen en directie hebben dit 
verzoek aanvaard en hebben de heer Duyzings per genoemde 
datum het gevraagde ontslag uit zijn functie op de meest 
eervolle wijze verleend. 

Het college van hoofdredactie zal na het heengaan van de heer 
Duyzings, naast de heren Drs. F.A. Hoogendijk en 
J.A. Vermeulen worden uitgebreid met de heer 
D.Th.M. van Rosmalen, thans adjunct-hoofdredacteur. De 
voorzitter van dit college van hoofdredactie zal met ingang van 
1 juni a.s. steeds voor een jaar door commissarissen en directie 
.van Bonaventura worden benoemd. Binnen dit gegeven is de 
heer Hoogendijk voor de eerste maal als zodanig aangesteld. 
De heer Michel van der Plas, lid van de kernredactie, is per 
dezelfde datum benoemd tot adjunct-hoofdredacteur. 

Tot opvolger van de heer Ten Brink zal als hoofdredacteur van 
Elseviers Weekblad worden benoemd de heer J. Folkertsma, 
hoofd Voorlichting van de Fondation Europkenne de la Culture. 
Voordien was de heer Folkertsma respectievelijk chef 
Nieuwsdienst van het Algemeen Dagblad en hoofd Nieuwsdienst 
van de Wereldomroep. 
Amsterdam, 3 maart 1971 

DE DIRECTIE VAN DE N.V. UITGEVERS- 
MAATSCHAPPIJ HEEFT OP 1 1  FEBRUARI HET 
VOEGENDE MEDEGEDEELD: 
Excerpta Medica, de internationale medische documentatie- 
dienst en medische uitgeverij te Amsterdam (gesticht in 1946), 
zal tot nauwe samenwerking overgaan met Elsevier's 
Wetenschappelijke Uitgeverij en de Noord-Hollandsche 
Uitgevers Maatschappij. 

De samenwerking zal worden geëffectueerd doordat de 
N.V. Medische Referaten (Excerpta Medica) wordt opgenomen 
in de Associated Scientific Publishers N.V. Deze omvat dan de 
volgende maatschappijen: 
N.V. Elsevier's Wetenschappelijke Uitgeverij, N.V. Noord- 
Hollandsche Uitgevers Maatschappij, N.V. Medische Referaten 
(Excerpta Medica), Elsevier Publishing Company Ltd., London, 
American Elsevier Publishing Company Inc., New York, Elsevier 
Sequoia S.A., Lausanne, Libreria International S.A. en El 
Manual Moderno S.A., beide te Mexico. 
Bij Excerpta Medica werken bijna 100 Nederlandse en 4000 
buitenlandse medici samen aan de taak de gehele bio-medische 
wereldliteratuur per vakgebied samen te brengen en 
toegankelijk te maken door samenvatting van alle belangrijke 
publikaties in de Engelse taaL Het resultaat van hun werk wordt 

10 in 39 tijdschriften gepubliceerd en verspreid. 

Excer ta Medica heeft behalve door de tijdschriftenreeks, in de 
loop &r jaren bekendheid gekregen door haar werk ten 
behoeve van internationale medische congressen. De laatste 
jaren is ook een aanzienlijk fonds van Engelstalige medische 
boeken tot stand gekomen. 

De wereldliteratuur op het gebied der geneeskunde is bijzonder 
omvangrijk en groeit nog steeds. Excerpta Medica put zijn 
materiaal uit 3500 wetenschappelijke tijdschriften, afkomstig 
uit alle landen van de wereld. Deze tijdschriften (met 
ca. 2 miljoen pagina's) bevatten circa 300 000 medische 
artikelen per jaar. Het verzamelen en groeperen van deze kennis 
is en blijft het werk van medische specialisten. Deze taak zou 
evenwel niet meer te volvoeren zijn indien de redactie niet zou 
worden gesteund door het vermogen van de computer gegevens 
snel vast te leggen en te verwerken. 
Het gebruik van de computer heeft bij de opbouw van dit 
documentatiemateriaal tot twee uiterst belangrijke 
ontwikkelingen geleid: 
1. een in zijn volledigheid unieke medische databank; 
2. de mogelijkheid de ingewikkelde medische teksten te zetten 

met een door de computer bestuurde fotozetmachine. 

Het gehele computerwerk van Excerpta Medica geschiedt in 
N.V. Infonet, opgericht in 1968 door Excerpta Medica. Zij 
vormt thans een der meest geavanceerde software huizen van 
Europa. Excerpta Medica participeert voor 50% in Infonet. 
Hoewel het in de bedoeling ligt waar moplijk de 
werkzaamheden der drie genoemde bedrijven te integreren, 
zullen zij ieder onder hun eigen directie blijven uitgeven onder 

e 
eigen naam. 
De samenwerking zal vooral tot uiting komen in die 
werkzaamheden welke voor de drie bedrijven identiek zijn, 
zoals administratie, technische productie, bureauredactie en 
verkoop. Ten aanzien van het laatste ligt vooral de samen- 
smeltiag der internationale verkooporganisaties voor de hand. 
De A.S.P. groep heeft kantoren in New York, Londen, 
Lausanne en Mexico-City. Excerpta Medica is gevestigd in 
New York, Londen, Geneve en Tokyo. 

Samen met de dochtermaatschappijen in New York, Londen en 
Lausanne zal de A.S.P.-groep 170 tijdschriften publiceren. Zij 
bewegen zich voornamelijk op de volgende gebieden: biologie 
en biochemie, chemie, geneeskunde, natuurkunde, wiskunde, 
geologie en economie. 

PERSONEELSRAAD 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 5 1 STE 
VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD OP 
5 FEBRUARI 1971 

De voorzitter heet de heer Metzelaar welkom als eerste 
ondervoorzitter van de P.R. 

Hierna vindt de verkiezing plaats van de tweede ondervoorzitter 
en de commissie personeelsbeleid, alsmede de herbenoeming 
van de secretaris 

Er wordt een commissie benoemd die een onderzoek zal 
instellen naar de mogelijkheden betreffende ziektekosten- 
verzekering bij diverse verzekeringsmaatschappijen. 

Het bestuur van de Stichting Bijstand Personeel Elsevier stelt 
voor de activiteiten van het fonds weer eens onder de aandacht 
van het personeel te brengen. 
Bij de leden van de P.R. bestaat het gevoelen dat de direktie- 
mededeling van 21 oktober 1970 betreffende de salarissen niet 
consequent is uitgevoerd. Allereerst wordt in de salarisbrieven 
m.b.t. de bepaling van eventuele stijging van het opslag- 
percentage verwezen naar 1969, terwijl bovenstaande 
mededeling 1970 vermeldt. Voorts is gebleken dat in een aantal 
brieven wordt gesteld dat de reële verhoging van 2 à 3% als 
onderdeel van de gegeven 8% als een vooruitlopen op 
toekomstige salarisaanpassin en moet worden gezien. Besloten 
wordt het personeel mee te telen dat het jaartal 1969 moet 
zijn 1970 en aan de betrokken personen een persoonlijke brief 
te zenden waarin wordt medegedeeld dat het niet in het 
voornemen van de direktie ligt de gegeven 8% verhoging op  
enigerlei wijze voor een deel terug te vorderen of in de 
toekomst in mindering te brengen op dan te geven procentuele 
verhogingen 



Door de tweede ondervoorzitter wordt verslag uitgebracht over 
de inzage der salarissen beneden f. 1250,- - per maand. 

Bezien zal worden of het mogelijk is de regeling, waarbij 2% 
van de gratificatie wordt aangewend tot verhoging van de 
pensioenrechten te wijzigen, terwijl tevens zal worden onder- 
zocht of personeelsleden in het eerste Elsevier-dienstjaar in 
afwijking van de bestaande regeling reeds vakantiegeld 
uitgekeerd kan worden. 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 52STE 
VERGADERING VAN DE PERSONEELSRAAD OP 
12 MAART 1971 

Aan Pensioemisico is opdracht gegeven een ontwerp te maken 
voor de Elsevier pensioenregeling, gebaseerd op het pensioen- 
basissysteem. De direktie verwacht dat e.e.a. in juni a.s. gereed 
zal zijn, waarna dit ontwerp aan direktie en personeelsraad zal 
worden voorgelegd. 

Na een uitgebreide discussie is overeengekomen dat de 
betrokkenheid van de personeelsraad bij bepaalde direktie- 
beslissingen, bij interne bekendmakingen, wat subtieler zal 
worden weergegeven. 

De taakstelling en samenstelling van de commissie personeels- 
beleid zullen nog nader worden bezien. 

De in de 5 lste vergadering toegezegde verzending van nieuwe 
salarisbrieven aan bepaalde mensen zal een dezer dagen 
geschieden. 

De afdeling personeelszaken zal, mede in verband met de 
mogelijke toekomstige wijziging van de pensioenregeling, aan 
personeelsleden die dit jaar voor het eerst boven een salaris van 
f. 20.000,- - per jaar zijn gekomen en als gevolg van de huidige 
regeling 2% meer pensioenpremie hebben betaald i.p.v. 
verhoogde gratificatie te hebben ontvangen, vragen of zij terug- 
betaling van de 2% pensioenpremie wensen. 

In de eerstvolgende direkteurenbijeenkomst zal worden 
besproken of het mogelijk is nieuwe personeelsleden reeds in 
hun eerste dienstjaar vakantiegeld uit te betalen. 

T.b.v. de tweejaarlijkse vrijwillige keuring van personeelsleden 
boven 40 jaar, zal een derde keuringsarts worden aangetrokken. 
Voorts kan op medisch advies de keuring van deze personeels- 
leden worden uitgebreid met een elektrocardiogram. 

Aan de leden van de personeelsraad zal een door de VNO 
samengestelde folder betreffende de nieuwe wet ondernemings- 
raden ter beschikking worden gesteld. 

BESTUURSMUTATIES MISSET 
De directie van Uitgeversmaatschappij C. Misset N.V. maakt 
bekend, dat per 1 april 1971 de volgende benoemingen hebben 
plaatsgevonden: 

1. Uitgeverij: 
De heer A.C. Fontani tot adjunct-directeur Marketing. 
De heer Ir. J.K. Hylkema tot adjunct-directeur Uitgeverij, 

in het bijzonder verantwoorde- 
lijk voor de Uitgeversgroepen 
Agrarische Bladen en Technische 
Bladen. 

De heer H.J. Stoel tot adjunct-directeur 
Administratie. 

2. Drukkerij: 
De heer J.B. Pas tot adjunct-directeur Verkoop. 

Voorts is met ingang van 1 juli 1971 de heer Ir. J.R. Kooi 
benoemd tot technisch adjunct-directeur. 

De heer H.A. Christern, directeur van Uitgeversmaatscha pij 
C. Misset N.V., heeft de wens te kennen gegeven zijn funttie 
per 1 november 1971 neer te leggen. 
De Raad van Commissarissen heeft dit verzoek aanvaard en 
heeft de heer Christern het gevraagde ontslag uit zijn funktie op 
de meest eervolle wijze verleend. 

Zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld op welke wijze 
zal worden voorzien in de vakature die ontstaat door het 
aftreden van de heer Christern. 

PAASVAKANTIECURSUS 
Evenals voorafgaande jaren is de N.V. Uitgeversmaatschappij 
Elsevier als gastbedrijf opgetreden voor een aantal leerlingen 
uit de een na hoogste klas van de middelbare school. 
De zgn. paasvakantiecursus werd dit jaar gehouden van 5 t/m 7 
april. De groep bestond uit 6 jongens en 5 meisjes. 
Zij discussieerden o.a. met de heren Remarque ('wat is uitgeven'), 
Marijnen ('wel en wee van de GWP'), Ten Brink ('publieks- 
bladen'), Frank ('wetenschappelijke activiteiten') en 
Van de Brink. 
Excursies werden gehouden naar Elseviers Rekencentrum en 
Boom Ruygrok. Hun indrukken van de cursus werden dit jaar 
neergelegd in een fotostrip die is toegezonden aan de cursisten, 
gastouders en medewerkers aan de cursus. 

BIJ DE FOTO'S VAN BOVEN NAAR ONDER: 

de heer P.A. Marijnen (GWP) en de opperste verbazing 

. . . de vinger op de zere plek. . . 
. . . de tongen kwamen los. . . 



mensen 
van ons 

WELKOM HETEN WE bij U.M.E. van: OVERGEPLAATST ZIJN: 
Mej. C. Hamwijk - boekh. 
Mej. O.J. Hartgers - typ. 
Mej. A.C. Jamin - kantine 
Mej. KA. Klaver - R.X. typ. 
Mej. J. Kokelaar - kantine 
Mevr. C. van Loon-Sluys 

R.X ponstyp. 
Mej. R. Soebroto - typ. 

Mei. I. Maes van Bonaventura fotored. 
naar receptie Agon 

:j: Mej. M. Bruijn van receptie naar bur. red. 

112 
Agon 

bij E. W. U.: 
dhr. J.A. Besseling - tijdschr. 
dhr. A. Braat - econ. ass. 
dhr. H.A.M. Hogeweg - tijdschr. 
Mej. G.G. van Lier - geo-wet. 

ïN HET HUWELIJK ZIJN 
'l2 GETREDEN: 

0 bij Bonaventura: 
Mej. H.M. Bos - prod. 
Mej. W. Emous - fotored. 
dhr. O.B. de Kat - adv. expl. 
Mej. I. Kroese - abonn. ass. 
Mej. J.E. Meyer - abonn. 
Mej. R. Oosthoek - receptie 
dhr. J. Verheul - FEM red. 

bij Agonl~oelofs van Goor van: 
Mevr. G.A.H. Vlot - red. 

dhr. P. Campagne (Bonaventura) en 
112 mej. R. van Wermeskerken 

bij Elsevier Nederland van: 
114 GEBOREN IS: dhr. H.P. Albarda - red. 

dhr. D.J. Eertink - verk. ass. 
dhr. R. Nieber - W.P. red. 
Mevr. M.G. Oostweegel - 

W.P. red. secr. 
Mej. E.Th. Peeters - verk. ass. 
Mej. E. Steliingsma - W.P. red. 

112 Natascha, dochter van Marianne en 
114 Jan Stroo (verk. EN) - 2711 

bij U.M.E.: 
Mej. M. Frederiks - 

secr. Sociaal Beleid 
Mej. O.J. Hartgers - typ. 
Mej. Ch.A. Lenior - huish. dienst 
dhr. R. Melcher - postkamer 
dhr. C.H. Mesman - huish. dienst 
Mevr. A.C. Schoemaker - 

R.X. ponstyp. 
Mej. M.W. Trap - R.X. typ. 

114 I I- GESLAAGD: 
3;); dhr. J. Bakker (E.N.) - doctoraal economie 

kleine annonces bij ~ @ n / ~ o e l o f s  van Goor: 
Mej. M. van der Werf - dir. secr. 

bij Elsevier Nederland: 
Te huur een RECREATIEBOERDERIJ in Noordwolde 
(Zuidoost Friesland), nabij bos, zwembad, water, ruitersport. 
8 slaapplaatsen. Per week van zondagavond tot zaterdag 12 uur: 
f. 175,- - (excL gas en licht). 
Inlicht. teL 020 - 65710 

Mej. M. Balabrbga - red. ass. 
dhr. G. Fontijn - red. ass. 
dhr. RJ.A. Fraser - verk. ass. 
Mevr. F.H. Griffioen - kantine 
dhr. J.C. Jansen - adj. di. 
dhr. E.B. Vriezen - W.P. red. 

AANGEBODEN 
AEGwasmachine, in goede staat van onderhoud 
te bevragen bij J. Knook, Spuistraat toestel 43 AFSCHEID NAMEN WE 

bij E. W. U. van: 
Weg. 0msth.h. - ~.k.t.t.k.z.~.a.n.' ): EENPERSOONS BAD 

Mej. S.E. Jordans - secr. geo-wet. 
Mej. M.G. Kunst - stafsecr. 
Mej. A. van Westendorp - 

secr. bio-med. 

Prijs n.o.t.k. 
l )  Omstandigheden: project echte vijver in tuin had aanvankelijk 
een looptijd van 1 jaar. Bleek na afloop uitstel looptijd nog 
steeds niet in begroting te assen. Bad op de kop getikt. I.v.m. 
zelf :e verrichten graafweg en aansluiting fontein en afvoer 
door loodgieter opnieuw een looptijd van een jaar. Ook dit jaar 
verstreken. Gisteren in Elegance gelezen dat vijver + rotspartij 
in tuin niet meer in is. Moede hoofd in schoot gelegd. 
Te bevragen bij T.L. Hes - toestel 47 (Jan van Galenstr.) 

bij Bomventurn van: 
dhr. RW. Ammerlaan - HP red. 
Mej. B. van Garrel - HP red. 
dhr. k Hoogeveen - EM red. 
Mevr. J.C. Staal-Wubs - abonn. ass. 
dhr. J.L. van Vliet - verk. 
Mej. M.M.J. Winters - abonn. 
dhr. L. IJssennagger - 

groepsmanager 


