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interview 

In NOHUM-nieuws van mei viel ons 
op het uittreksel uit het verslag van de 
reis van de heer Baltzer; welke hij in 
de maand maart van dit jaar naar 0 Zuid-Amerika en Mexico maakte. 
Dit gaf E.B. aanleiding een gesprek 
met hem te hebben. 

Het doel van deze reis was een 
gedetailleerd overzicht te verkrijgen 
van de markt voor wetenschappelijke 
publikaties in deze landen. Hiertoe 
bezocht hij boekhandelaren, 
universiteitsbibliothecarissen en 
Nederlandse ambassades in Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, 
Santiago, Lima, Bogota, Caracas en 
Mexico. De aanwezigheid van vele 
boekwinkels getuigt van een grote 
belangstelling voor het geschreven 
woord, ofschoon nadrukkelijk gezegd 
moet worden dat hier alleen 
gesproken wordt over de grote steden. 
Het is een feit dat hetanalphabetisme 
nog schrikbarend hoog is. Dit is een 
van de grote tegenstellingen die men 
in deze landen aantreft. De boek- @ handelaren, waarmee wij contacten 
hebben, zijn merendeels Europese 
immigranten en men kan een 
vergelijking trekken met hun 
Europese collega's 

Diepe indruk maakten de enorm uit- 
gebreide universiteitscomplexen en de 
grote aantallen studenten. Op de 
vraag of hier een mogelijk afzetgebied 
ligt voor onze wetenschappelijke 
uitgaven, antwoordde de heer Baltzer, 
dat dit zeker het geval is. Omdat het 
wetenschappelijk niveau nog niet met 
Europa en de KS. vergeleken kan 
worden, zal, door de ontwikkeling in 
deze landen, de vraag naar 
wetenschappelijke literatuur op 
Europees en Noord-Amerikaans 
niveau toenemen. Dit beantwoordde 

ook meteen de vraag of wij mogelijk 
Zuid-Amerikaanse auteurs zullen 
contracteren; uitzonderingen 
daargelaten zal dit pas in de toekomst 
mogelijk zijn. 

Wat de tekstboeken betreft ligt de 
situatie iets anders. Deze boeken zijn 
meestal in de Spaanse of Portugese 
taal en ofschoon er nog steeds 
behoefte is aan vertalingen uit het 
Engels, worden deze boeken toch 
meer en meer door lokale auteurs 
geschreven. 

De opmerking over het grote 
analphabetisme ontlokte ons - 
enigszins schuchter - de vraag o f  een 
uitgeverij hier een taak ziet liggen. 
Naar het oordeel van de heer Baltzer 
is het onmogelijk voor een 
(buitenlandse) uitgeverij dit probleem 
aan te pakken, gezien de enorme 
investeringen die hiermee gemoeid 
zouden zijr~ Dit is een 
verantwoordelijkheid welke de 
regeringen zelf zullen moeten dragen, 
al o f  niet met hulp van buitenaf: De 
Nederlandse regering stelt 
bijvoorbeeld geld ter beschikking voor 
de aanschaf van wetenschappelijke 
publikaties in het kader van de 
ontwikkelingshulp. Hierbij moet 
echter wel de kanttekening gemaakt 
worden, dat de Nederlandse gelden 
niet gebonden zijn aan de regel, welke 
de V. S. wel hanteert, dat deze gelden 

in het donerende land besteed 
worden. 
Integendeel de functionarissen op de 
ambassades waren zelfs niet op de 
hoogte van het feit dat wij als 
uitgevers van engelstalige 
wetenschappelijke literatuur een zeer 
belangrijke positie in de wereld 
innemen. 
De heer Baltzer beschouwt het dan 
ook als een dringende taak voor het 
Grafisch Export Centrum (het 
overkoepelend orgaan van de 
Nederlandse uitgeverijen en 
drukkerijen om opdrachten in het 
buitenland te bevorderen) een 
oplossing te vinden in de vorm van 
een brochure, waarin opgenomen 
korte beschrijvingen van de 
betreffende uitgeverijen, alsmede 
door het samenstellen van een 
catalogus. 

De indruk van de heer Baltzer is wel 
dat de Nederlandse uitgevers- en 
drukkerswereld ook in Zuid-Amerika 
en Mexico een zeer goede naam heeft. 
Speciaal de naam "Elsevier " geniet 
grote bekendheid door de historie; 
voor geen der bibliothecarissen was 
deze naam een onbekende. 

Economisch gezien zijn de Zuid- 
Amerikaanse landen voornamelijk 
aangewezen op enkele belangrijke 
lokale produkten, welke hen 
afhankelijk maakt van de wereld- 
marktprijzen. Dit heeft een grote 
invloed op de nationale economie. 
De regeringen van deze landen 
trachten door het bevorderen van 
andere industrieën het economisch 
evenwicht te verbeteren. Wanneer dit 
over 10-20 jaar een feit zal zijn, kan 
.dit werelddeel een belangrijke export- 
mogelijkheid voor onze produkten 
worden. 
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In het berichtje over Excerpta Medica, 
in het vorige nummer van Elsevier 
Bulletin, werd terloops vermeld dat 
"het computerwerk van Excerpta 
Medica geschiedt in de NV Infonet, 
waarin nu naast Elsevier voor de 
andere helft de VNU participeert". 
Achter deze neutrale zin gaat een 
zeer aparte wereld van electronica en 
informatietechnieken schuil, die 
worden beoefend in een gmep van 
gespecialiseerde maatschappijen, 
gezamenlijk aangeduid als Infonet, 
maar ook aktief onder eigen namen: 
Eltrac, Rescona Engineering, 
Dynaflow, Infonet Electronics en 
Digityp (zie ill.). Het opvallende van 
deze groep zijn de vele raakvlakken 
met het uitgeversbedrijf en de 
grafische industrie, iets wat natuurlijk 
niemand verbaast. Het is zelfs niet 
teveel gezegd, dat Infonet bezig is de 
nieuwe ontwikkelingen in de 
uitgeverij voor te bereiden, en hier de 
nodige "know-how" voor te 
verzamelen. De nadruk daarbij lijkt 
vooral op de technische aspecten van 
deze bedrijfstakken te liggen, maar 
dat is slechts schijn, want de 
toekomst is te vinden in een nieuwe 
systematiek, het "systeem-denken", 
zoals het bij Infonet wordt genoemd. 
De uitgeverstoekomst is ook een 
brede interesse voor het gehele gebied 
van informati~overdracht, en daarbij 
zal informatieverwerkende apparatuur 
een grote rol spelen. 

INFONET NV is in januari 1968 
ontstaan, midden in de 
automatiseringsdrukte van het 
dokumentatiesysteem van Excervta 
Medica. Het ingenieurs-adviesbureau 
dat deze automatiserine uitvoerde. 
werd sterk aangetrokk& door de ' 
problematiek van "databank" 

4 systemen. Toen Excerpta Medica de 

grote beslissing had genomen zelf een 
van de grootste databanken te gaan 
opbouwen, nam deze uitgeverij het 
initiatief samen met de ingenieurs 
een dochtermaatschappij voor 
programmering en systeembouw op 
te richten en een groot rekencentrum 
te stichten. Dit rekencentrum, dat 
speciaal op "administratieve" 
toepassingen, zoals de technici dit 
noemen, was gericht, werd 
ELTRAC NV genoemd. Infonet werd 
een van de eerste organisaties voor 
komplexe "administratieve" 
automatisering in Nederland. Het is 
nog steeds een van de weinige 
electronische groepen ter wereld 
waarin de combinatie van electronica, 
administratieve en mathematische 
programmering en mechanica 
voorkomt. Met "administratieve" 
computertoepassingen wordt bedoeld 
dat men de rekenmachine vooral 
gebruikt als een "snel archief ', dat 
zoveel mogelijk zijn eigen 
administratie bijhoudt; de 
"mathematische" toepassingen van 
een computer zijn berekeningen voor 
de sterkte van bruggen, de 
drukweerstand van pijpleidingen, de 
warmteoverdracht van materialen; 
"mechanische" automatisering is 
bedrijfsautomatisering, zoals het 
bouwen van een productiestraat voor 
serie-productie, het ontwerpen van 
een massaproduct, en dergelijke; 
onder "electronica" moet men vooral 
verstaan het bouwen van reken- 
apparatuur, van telecommunicatie- 
installaties en het aanbrengen van 
schakelingen voor electronische 
toestellen. 

Het "mathematische" computerwerk 
van Infonet vindt plaats in 
DYNAFLOW NV, de eenheid die het 
verste afstaat van het uitgeversbedrijf, 

hoewel er aansluiting is met de divisie 
voor electrotechniek INFONET 
ELECTRONICS. In deze 
electronische divisie wordt schakel- 
apparatuur gebouwd om weten- 
schappelijke computernetwerken 
mogelijk te maken. Interessanter voor 
een uitgever is het researchwerk dat 
daar wordt verricht aan computer- 
bedieningsapparatuur, zowel "online" 
als "offline". Met die laatste woorden 
wordt bedoeld dat men wel of niet 
direct is aangesloten op de centrale 
rekenmachine. Een ponsmachine, die 
ponskaarten of ponsband produceert, 
welke later door de computer 
verwerkt kunnen worden, kan men 
"offline" noemen. In plaats van een 
ponsmachine zou men een schrijf- 
machine kunnen bedenken, die een 
magneetbandcassette produceert. 
Een magneetband kan veel informatie 
compact bevatten, en men zou een 
auteur kunnen vragen zijn manuscript 
op magneetband in te leveren. Die 
magneetband kan daarna via de 
computer worden omgezet in zetsel, 
dat relatief gemakkelijk te corrigeren 
is, zodat men binnen zeer korte tijd 
een persklaar zetsel ter beschikking 
krijgt. Ook kan men denken aan 
bepaalde formulieren, die in 
ziekenhuizen of andere instituten 
ontelbare malen moeten worden 
ingevuld; als men een gevoelige plaat 
zou hebben, die een aankruising kan 
"lezen" of voelen, dan zou de 
registratie onmiddellijk aan de 
centrale "archief '-computer kunnen 
worden doorgegeven, en direkte 
controle met overige informatie is 
mogelijk. Hetzelfde is denkbaar voor 
schriftelijke "multiple choice" 
examens, en dergelijke: de kandidaat 
ontvangt bij de uitgang van de 
examenzaal zijn cijferlijst en de 
uitslag, geheel bewerkt door het 
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' .  De Infonet ~roep,cpvat een'aantal 
ondernemingen en divisies die 
ontwikkelingswerk verrichten op 
geavanceerd technologisch gebied. 

opij kan worden omgezet in konekt 
computersysteem. Dit soort De jongste divisie van zetsel. Het fotozetten mag al wat' 
toepassingen worden bedacht en DIGITYP waarin "gra bekendheid hebben verkregen in de 0 gebouwd bij Infonet Electronics. computertechnieken" :afgelopen jaren, en ook bij een 

toegepast. Infonet's re aanzienlijk aantal drukkerijen in 
Eltrac heeft al geruime tijd de 'r*''lNederland worden toegepast, maar 

Een geheel andere aktiviteit vindt beschikking over een Digiset fotozet- &$toch is het fotozetten, dat door een 
plaats bij RESCONA ENGINEERING, machine, die door Electronics is $%"geïntegreerd" computersysteem 
waar de "grovere" mechanisering omgebouwd zodat de com lete 

si 
@wordt bestuurd, nog een unicum. 

wordt beoefend. En dat betekent typografie via herkenning odes door &Het is misschien de moeite waard op 
voor deze NV een scala van de de grote NCR computer wordt .*..';.deze zettechnieken in een latere 

. automatisering van rubber geregeld. Hierdoor is de zetmachine kGaflevering wat uitvoeriger in te gaan. 
handschoenen-productie tot het niet aiieen bevrijd vin de rommelige b$$: 
koppelen van bindmachines in een ponsbandinvoer, maar er kan van de $$$<.voor de volledigheid wordt hier nog 
binderij tot een volautomatische flexibele zetcapaciteit van een $$jvermeld, dat bij de Infonet-groep 
bindstraat. Het bouwen van fotozetter een optimaal gebruik 'r.:~~ongeveer 130 personen in dienst zijn. p, 
electronisqh bestuurde of geregelde worden gemaakt. Overspringen op *,bop het ogenblik zijn zij verspreid over 
machines is hier ook mogelijk door andere lettertypen en lettersoorten, pgjzes gebouwen, maar tegen het eind 
de samenhang met Infonet en 

,,l?:. wisselen van kolombreedte of ;s.*gvan ,dit jaar zullen d e  afdelingen en 
Dynafiow. Ook in deze maatschappij zethoogte is nu geen enkel probleem #$divisies in &n groot gebouw aan de 
is het "systeem-denken" een van de meer. Digityp heeft de netelige :: '<$Weesperstraat worden gehuisvest. Het 
belangrijkste drijfveren van de zetproblemen van het tabellenzetten .l!:: .is niet teveel gezegd, dat Infonet een 
deskundigheid en kreativiteit. en het formulezetten onder handen ,,C:l::wereld apart is. 

Q$&$$ 



Patroon en knecht, die hand in hand een Publiekrechtelijke Bedrijfs gedachten over harmonisering van 
samen werken tot heil van beiden! Organisatie, of kortweg PBO belangen. Dat komt het scherpst tot 
Idyllisch beeld, voorlwlen ideaal. genoemd. uiting in de bepaling, dat de directeur 
Vooral in katholieke kringen heeft de Het feit, dat dit over het algemeen van het bedrijf optreedt als voorzitter 
gedachte, dat de werkgever en de weinig bekendheid heeft, duidt er al van de Ondernemingsraad. Werkgever 
werknemer uiteindelijk dezelfde , dat de corporatieve gedachte in en werknemer samen in BBn raad, 
belangen hebben, dat het dus and nu niet bepaald een maar dan onder leiding van de 
mogelijk moet zijn hun conflicte nd enthousiasme heeft losge- werkgever; het geeft aardig weer wat 
verzoenen en dat Massenstrijd maakt. Een niet onbelangrijk deel de corporatisme-aanhangers indertijd 
letterlijk "uit den Boze" is, lang t bedrijfsleven is dan ook nog onder bedrijfsdemocratie verstonden. 
overheersende rol gespeeld. steeds op eigen initiatief De ondernemingsraden zijn maar 
Die verzoeningsgedachte kreeg georganiseerd, in zogenaamde privaat traag van de grond gekomen. Hun 
politiek vorm in het corporatisme: rechtelijke bedrijfsorganisaties en er bevoegdheden zijn beperkt. De werk- 
een staat opgebouwd uit gaan steeds meer stemmen op om de gevers hebben er weinig behoefte aan 
sarnenwerkingsorganen van werk- PBO's op te heffen. om essentiële kwesties daar aan de 
gevers en werknemers. Het Dat neemt allemaal niet weg, dat het orde te stellen, en de werknemers 
corporatisme is wel in praktijk overkoepelend orgaan van de PBO's, hebben weinig vertrouwen in het 
gebracht in Zuideuropese dictaturen de Sociaal-Economische Raad, een instituut. In 1965 kwam de 
als Portugal en men name Italië onder zeer belangrijke rol vervult als een Commissie-Verdam na 5 jaar studeren 
Mussolini. In de corporaties dienden soort economisch parlement van met haar rapport Herziening van het 
de vaak strijdige belangen van allerlei Nederland. Ook hier is weer duidelijk Ondernemingsrecht ter tafel. De 
groepen door overleg te worden die samenwerkingsgedachte: een voornaamste in het rapport 
verzoend en met elkaar in harmonie paritaire vertegenwoordiging van behandelde onderwerpen waren de 
gebracht, omdat wij tenslotte toch werkgevers, werknemers en overheid jaarrekening, de positie en de wijze 
demaal "in BBn huis wonen". Er kan die besluiten neemt en de regering van verkiezing van de Raad van 
niet beweerd worden, dat het een raad geeft over economische Commissarissen en de ondernemings- 
groot succes is geworden. Niettemin vraagstukken. Door tal van verdeelde raad. Op dit rapport baseerde de SER 
hebben de rooms-rode coalities na adviezen is de idylle echter allang in 1968 zijn advies over de mede- 
1945 in Nederland iets soortgelijks verstoord. zeggenschap; daaruit kwam voort het 
proberen te realiseren. Het is voor Daar komt bij dat in de erkende vak- ontwerp van de Wet op de Onder- 
Nederland uitgewerkt door de bewegingen die de werknemers in de nemingsraden. Dit ontwerp hield in 
vroegere voorman van de KVP, . PBO's vertegenwoordigen de laatste - zoals was geadviseerd - rechten en 
Romme, in een ontwerp voor een tijd wat anders wordt gedacht over de bevoegdheden van de ondernemings- 
nieuwe grondwet, dat hij graag na het vermeende harmonie van belangen. raden aanmerkelijk uit te breiden, 
einde van de Tweede Wereldoorlog Op het voor hen uiterst belangrijke maar het wilde bovendien verder- 

. ingevoerd had wiilen zien (het is er punt van de loonpolitiek hebben de gaan dan de SER had aangeraden: in 
echter nooit van gekomen). Uit twee grootste vakcentrales besloten de Memorie van Toelichting deelde de 
hoofde van de Wet op de Bedrijfs- de SER voorlopig te negeren en in regering bij monde van o.a. de 
organisatie van 1950 is nog steeds plaats van verzoening te kiezen voor ministers Polak en Roolvink mee, dat 
een groot deel van het Nederlandse het "uitknokken" van conflicten het mede-zeggen in bepaalde gevallen 
bedrijfsltven van overheidswege op de plaatsen waar deze zijn moest inhouden het recht tot mede- 
georganiseerd d.w.z. bepaalde ontstaan: in de bedrijven en bedrijfs- beslissen. 
sectoren zijn werkgevers en werk- takken. Het wetsqntwerp gaf aanleiding tot 
nemers door middel van hun Ook de ondernemin sraacl volgens d veel verschil van mening, zoveel zelfs 
zogenaamde "erkende" organisaties wet 1950 is een kin van de reeds dat de parlementaire behandeling 
voor de regeling van hun gemeen- eerder genoemde Wet op de Bedrijfs- ervan werd uitgesteld. (Reden voor de 

6 schappelijke belangen aangesloten bij organisatie en daarmee van genoemde commissie, die zich een tijd lang bij 



Elsevier bezighield met een herziening zich uit d e  samenwerkingsorganen 
van het reglement van de personeels- zal terugtrekken om ten volle haar 
raad, om ook haar werkzaamheden functie van tegen-kracht (counter- 
op te schorten. Wel, die commissie vailing power, Galbraith) te vervullen. 
kan weer aan de slag, want het Als we bij Elsevier praten over een 
ontwerp van wet is besproken, herziening van de personeelsraad is 
aanvaard en op 1 april jl. in werking het zinnig, dat we ons in het licht van 
getreden.) het bovenstaande eerst afvragen wat 
Inmiddels is de discussie over we eigenlijk willen. Bijdragen aan de 
bedrijfsdemocratie verder gegaan. In discussie worden met belangstelling 
de wet wordt al gespraken over het tegemoetgezien. 
dualistisch karakter van de 
ondernemingsraad. Een erkenning, egens 
dat er eerder sprake is van twee 
partijen, die tegenover elkaar kunnen 
staan, dan van een eeuwigdurende Voor de leden van de ondernemingsraden en die personeelsleden die 
harmonie. Sociologen hebben er de belangstelling hebben voor het w r k  van de ondernemingsraden is door de 
nadruk op gelegd. dat het voor de Commissie Personeelsvoorlichting van het KNO. een brochure samengesteld 
maatschappij gezonder kan zijn om onder de titel "hebt U een goede stem?". In deze brochure wordt ingegaan op 
strijdige belangen, die onvermijdelijk de achtergronden van medezeggenschap en de finctie van de ondernemiqp 
zijn, openlijk uit te vechten dan in mden; er wordt ingeguan op de bevoegdheden die de ondernemingsraden op 
een valse schijn-verzoening te brengen. grond van de nieuwe wet op de O.R. hebben (gekregen). 
Kritische vakbondsbestuurders Deze brochures zijn ve 
dringen erop aan, dat de vakbeweging eigenlijk wel wie dat z 

Het uitgeversvoetbaltoernooi, waaraan dit De uitslagen van het uitgeversvoetbal- 
jaar natuurlijk ook weer Elsevier aan toernooi 1971: 
deelnam is weer voorbij. Dit jaar vond de 
strijd plaats op de terreinen van RKAVIC Bruna - Elsevier 
te Amstelveen. Uitstekende conditie van Elsevier - De Boer 
het Elsevier-team door een lange winter Ned. Lezerskring - De Boer 
van harde training zorgde voor felle Ned. Lezerskring - Elsevier 
stfldlust. Het bleek, echter, dat ook de Het Boekhuis - De Boer 
tegenstanders in goede vorm waren, Bruna - Ned. Lezerskring 
waardoor dit jaar de toeschouwers weer Bmna - De Boer 

i verdere dag uitstekend spel zien, soms 
zelfs briljant (N.B. Elsewer won van de !&&y$~l  eren Nederlandse Lezerskring met 10-l), v0 et ba l moesten in Bruna onze meerdere 
blijven erkennen terwi'l wij ook tegen het 
voetbal van ~ e u i e n h o h  niet opgewassen 
bleken. De eerste rijzen moesten dan ook v. Gelderen - Meulenhoff t o e r n o o i aan ~ m n a  en ~eufenhoff worden gelaten, V. Dit- - ZuidhoH. U.M. 
terwijl Elsevier de derde prijs in de wacht v. Ditmar - Meulenhoff 
kon slepen; de Fairplay-cup ging na loting 
:aar het Boekhuis. Zuidholl. U.M. - Meulenhoff 
s Avonds konden de vermoeide spelers en Boom Ruygrok - Meulenhoff 

supporters de ledematen ontspannen Boom Ruygrok - v. Ditmar 
tijdens het cabaret-dansant in Krasnapolski, 
waar Saskia en Serge, Jan Blaaser, Connie 
Vink, Ronnie Tober en The Flintstones 
voor vele vrolijke noten zorgden. FINALE Bruna - Meulenhoff 



jaarverslag over 1970 De fusies van l9 70 (en 19 71) zijn van 
ingrijpende aard geweest door het 

o element van gedeeltelijke 
diversificatie (computer service via 

Uit het jaarverslag van onze Nieuwe ondernemingen en fusies Infonet), uitbreiding van de verticale 
vennootschap behandeld in de In het verslalgl'aar werd de uitgevem bedrijfskolom (deelneming in 
aandeelhoudersvergadering van maatschappij Deltos Elsevier drukkerij Krips en vier grote 
28 juni jl. : opgericht, die zich toelegt op het boekhandels) en de verbreding van de 

uitgeven van jeugd- en kinderboeken. internationale basis door het 
De gang van zaken is in 1970 voor de Per l januari 1970 tmd tot het aanzienlijk vergrote beland bij niet- 
Elseviergroep - de labiele landelijke concern toe de Noord-Hollandsche nederlandstalige wetenschappelijke 
situatie binnen de uitgeverij in Uitgevers Maatschappij te Amsterdam, in formatie. 
aanmerking nemend - niet terwijl in de loop van het jaar een De verkrijgingen sluiten overigens 
onbevredigend geweest. fisie tot stand h m  met een nauw aan bij de noodzakelijke 

uitgeversmaatschappij en verbreding van het grondvlak voor 
De totale verkopen aan derden namen wetenschappelijke boekhandel te onze bedrijvigheid 
toe met 42% (zonder BTW). Tot dit Mexico. Uiteraard is tijdens het boekjaar ook 

- gegeven wordt wat de joint-ventures Ten einde de bestuursvorm van de alle aandacht gegeven aan de 
t met een belang van tenminste 50% groep spaan* en engelstalige versterking van onze positie als grote 

betreft (Misset, VPP en Interventurn) wetenschappelijke publicaties te algemene uitgeverij voor het 
alleen het percentage van de omzet vereenvoudigen, werd in 19 70 de Nederlandse taalgebied 
meegeteld gelijk aan de deelneming. subholding Associated Scientific De directie meent dat de groei van de 
De autonome groei, dus die van Publishers (ASP) opgericht, waarvan omzet 1971, onvoorziene 
ondernemingen die op l januati jl. naast de NOHUM en de Mexicaanse omstandigheden voorbehouden, 
reeds tot de groep behoorden, vestigingen tevens de EWU en de inclusief die der nieuw-toegetreden 
bedroeg in 19 70 12,6% Elseviewestigingen te New York, bedrijven zal toenemen met ca. 25% 
De bruto exploitatiewinst was in Londen en Lausanne deel uitmaken. Volgens de directie moet het resultaat 
1970 ruim 1 7 miljoen (vorig jaar De internationale betekenis van de van het nieuwe boekjaar met 
ruim 13 miljoen), terwijl de winst ter ASP is in 1971 versterkt door de bedachtzaamheid worden geschat; zij 
verdeling in 1 9 70 4,8 miljoen toetreding van Excerpta Medica tn neenit evenwel aan, dat deze niet 
bedroeg (vorig jaar 4 miljoen). Amsterdam. lager zal zijn dan die van 1970. 

mfe 3. Is meer vakantie in deze toenemende Detail uit de correspondentie tussen 
stres5samenleving niet nuttig en nod F redaktie en een encyclopediscìie mede- 
4. Meer vakantie kost 'onze nationa e werker: 

economie' op deze manier niet mkkr 

fit&' 
verloren arbeidsdagen Is dit niet hetzelfde dier dat met por- 5. Vtij zijn o dagen die je zelf uitkiest is seleinslok wordt Wordt de veel wrdevofer  dan o daartoe tevoren 
door anderen vastgeste&e dagen. buitenkant van de schelp door de mantel 

6. Aan de zondagsust wordt niet getornd: ah-w. gep~lijst in de loop vak het leven 
dit is geen pleidooi voor een glijdende van de kieuwslak (dus meer k door dat'^? 
werkweek. Of is die buitenzijde al bij de jonge slak 

EEN WAANZINNIG LOGISCH IDEE Z Iedereen kan op Tweede Kerstdag enz. ghnzend &,d (dus echt uom&t" J? 
snipperdagen opnemen en aan zijn viering 

Dit stukje wordt egarandeerd verkeerd van Tweede Kerstdag enz. behoeft dus 

0 
begrepen door 7dr% (volgens de volkstelling niets te veranderen. 
van 1960 ofwel 43% (volgens de laatste h 8. Zelfs als een deel van het bednjf op een 
Tweede- amervetkiezingen) van de dag afwezig is kan er zinvol worden 
Nederlandse bevolking, te weten het gewerkt; anders kunnen we de zaak ook 
christelijk volksdeel: wel sluiten tijdens vakantiemaanden en 

@ 
Toch maar proberen: als we nu eens gngnepe idemieën 
zouden (mogen) werken op dagen als 9. een enkel bedrijf (Elsevier) de 
Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag, bepleite regeling invoert, kunnen we niet 
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en extern communiceren (voorlopig); maar 
ook op Nieuwjamdag, Koninginnedag en dat er dan niet zinvol kan worden gewerkt 
5 mei En we zetten die dagen om in is onbewezen; bovendien: moeten we dan 
vakantiedagen, op te nemen wumneer we maar wachten tot st-juttemis (geen 
willen verplichte feestdag). 
Een tiental facetten. 10. Met onze uitgaven lopen we voorop - 

I. Is het nu echt nodig, mannenbroeders zouden we dan niet anderszins voorop 
van het rijke roomse leven der vad'ren, om durven lopen. 
voor Kerst, Pasen en Pinksteren tdd dagen 
uit te trekken? Iedereen van wie een Elsevie~.stamkaart 
2. Beseffen velen wel dat ze anderen bestaat moest mij maar eens van zijnlhrrm 

verplichten tot een vrije dag om een voor mening doen blijken 'In het vorige nummer werd een badkuip 
deze laatsten volstrekt onaandoenlijke te koop aangeboden Iets voor ons?.', 

8 reden. Loek Polders Welnee, eerder geschikt voor een nl~lpaard ' 



ook in dit nummer wederom de uit hun 
verband gelichte recencies van boekbesprekingen 
uit de vaderlandse pers: 

Ook in dit nummer wederom de uit hun verband gelichte recensies van boekbesprekers uit 
de vaderlandse pers: 

Het Parool over Beest in bedrijf: 
. . . misschien kan de computer van het Elsevierconcern het raadsel oplossen waarom zo'n 
flodderig boekje ooit het licht moest zien . . . 

Haagse Courant over Biefstuk met variaties: 
. . . een boek voor een man die 'steek' zegt, of voor de vrouw van zo'n man . . . 

Het Vrije Volk over De vissen van de wereld: 
. . . de makreelachtigen onder de vissen dragen een korselet, net als veel warmbloedige 
dames. Alleen: ze dragen het op een andere plaats, namelijk net achter de kop - en 
waarschijnlijk ook met een ander doel . . . 

De Tijd over De goede gastvrouw: 
. . . een eng boekje voor mensen die niet zo goed weten hoe ze van andere mensen moeten 
houden. . . 

De Volkskrant over Het gedrag der vogels: 
. . . het maakt niet uit waar je het openslaat en wie het vaak genoeg openslaat krijgt veel 
begrip. . . 

Nederlands Dagblad over Uw huis vol ideeëen: 
. . . wie twee linkse handen heeft beperke zich liever tot een bloembak voor de tuin . . . 

De Rotterdammer over Vissen en vissen: 
. . . het aardige is dat dr. Boddeke net zo enthousiast vertelt over de Nederlandse sloten en 
plassen als over zijn viservaringen in Mexico . . . 

Het Binnenhof over de Culinaire Encyclopedie: . . . wij zouden de samenstellers en de uitgever willen vereren met een boeket van glanzende 
rozen uit getrokken suiker (pag. 726) en met geconfijte viooltjes (pag. 756) . . . 
Nieuwsblad van het Noorden over Miro : 
. . . jammer eigenlijk dat dit in feite mislukte boek bij gedeelten zo goed geschreven is . . . 

en dan nog dit: 
Het Nieuwsblad van het Noorden kreeg twee boeken ter recensie nl.: 'De vrijheid ligt net 
over de grens' en 'Karavaan naar Vaccarh'. 
Wat heeft het Nieuwsblad bezield om als boekaankondiging te vermelden: 'De karavaan ligt 
net over de grens'? 

2 

kleine 
annonces 

T.h. op kleine camping 7 km. van Oostende 
voli. inger. CARAVANS. 
f. 100,- - p.w. (excl. kampg.) 
Inl. Camping Plassendale 
Oudenburg, België. Tel. 0932-59-26768. 

De volgende brief dwarrelde op ons 
bureau: 

Zeer Ceëert Mijnheer, 
Zeer Geëerte Mevrouw, 
Als u het waarschijnlijk weet de BDC 
Mailing Service voorziet u van een inter- 
nationale inlichting dienst om de meesten 
nieuwen academische en opvoedende 
boeken. 

De waarde van onze dienst ligt in de 
bijzondere bezorgheid dat iedereen ont- 
vangt alleen de inlichtingen die u s eciale 
belang betreffen en niet een nutteEos 
publiciteit materiaal. 

Elk jaar, we sturen een vraag-formulier 
dat help ons uw lopende belang “tip to 
date" te houden en we zullen u dankbaar 
deze formulier zorgelisk te vervullen. 
Wil1 u A. U. B. de voorziende envelope 
gebruiken, zelfs als u geen verandering 
gedaan hebt. 

PANIEK IN PERSONEELSRAAD: 

Kom jongens, niet het kopje laten hangen. 
Jullie zijn geen barricadebestormers. 

Zoals reeds eerder bericht, heeft, in her 
hder  van de vieringsevenernenten ter 
gelegenheid van 100 jaar Winkler Prins, het 
bestuur van de Winkler Prins Stichting aan 
burgemeester en wethouders van 
gemeenten in Nederland met een 
iitwonertal van meer dan 20.000 gevraagd 
o f  het college bereid was een straat of  laan 
naar Anthony Winkler Prins te noemen. 
De gemeente Assen heeft als eerste 
gemeente dit verzoek ingewilligd. Zoals de 
foto duidelijk laat zien moeten de huizen 
in de Winkler Prinsstraat nog worden 
gebouwd en de bewoners noggevonden 
worden. 



een kijkje achter 
de schermen van 
personee szaken en 
personeelsadministratie 

Voor de verhuizing. . . 
v.Ln.r. P.J. van den Berg, R.Ph. ~ e t m a n  

Personeelsadministratie. Voor velen 
van ons wel een begrip: die afdeling 
die dagelijks wil weten of er ook 
zieken zijn, of de proeftijd van die of 
die wel succesvol is verlopen, die 
soms verontwaardigde geluiden laat 
horen omdat niet tijdig werd 
doorgegeven, dat iemand de dienst 
heeft verlaten of dat reeds in een 
vakature werd voorzien, die 
impertinente vragen stelt, voor alles 
een formuliertje heeft en zelfs ook 
nog een "volkstelling" organiseert . . . 
Waarom? 
Wat kan het hen schelen? 
Waar bemoeien ze zich mee? 
En dan nog die pasfoto . . .! 
Wat gebeurt er eigenlijk op de 
afdeling personeelszaken en 
personeelsadministratie? 

Reeds voor de indiensttreding heeft 
ieder van ons reeds te maken gehad 
met deze afdeling; zij zorgde immers 
voor de advertentie; aan haar moesten 
sollicitatie-brieven worden gericht. 
Zij verzorgde de aanstelling en de 
boekenbonnen (mevr. van Renesse); 
deze afdeling zorgt daarna voor de 
ziekte-verzekering en wanneer nodig 
voor de uitkering van het ziekengeld 
(mej. Holthuyzen); zij zorgt voor de 
juiste gegevens voor de salaris- 
administratie (hr. Metman) en voor 
de verzekering van personeelsleden 
(hr. van den Berg). Verder verzorgt 
deze afdeling de bedrijfs-spaarregeling, 
leningen, hypotheken, telefoonlijst, 
personeelsobligaties, vakature bulletin 
. . . . Behalve deze dagelijks terug- 
kerende bezigheden worden door 
deze afdeling ook de enveloppen-met- 
inhoud klaargemaakt voor jubilarissen, 
verzorgt deze afdeling de fruitmanden 
voor langdurig zieken, de bloemen en 

10 telegrammen bij huwelijken e.d. . . 

Het zij vooral deze laatste bezigheden 
waarvoor een dankbare reactie van de 
betrokkenen meestal de beloning is, 
want "De meeste mensen die hier 
komen, komen met een klacht". 

Op onze vraag wat de bedoeling is van 
de zojuist begonnen fotoverzameling, 
was het antwoord, dat de pasfoto's 
bestemd zijn voor de nieuwe 
personeelskaarten (ten behoeve 
waarvan ook de "volkstelling" werd 
georganiseerd): Veelal kennen we de 
mensen voor wie we de hele dag bezig 
zijn alleen van papier; we hebben wel 
eens schriftelijk of telefonisch contact 
met hen, maar vooral als ze niet in 
dit gebouw werkzaam zijn, is het 
moeilijk ons een voorstelling te 
maken van de mensen voor wie we 
bezig zijn. Door de foto's worden de 
mensen minder anoniem voor ons, 
waardoor ons dagelijks werk meer 
inhoud krijgt. Wij vragen overigens al 
enige tijd pasfoto's aan nieuw-in 
dienst-tredenden," aldus mevrouw 
van Renesse. 

Uitbreiding van het concern en 
vergroting van het aantal personeels- 
leden, heeft niet alieen tot gevolg, dat 
de bezetting van de personeelsafdeling 
niet meer voldoende was (de afdeling 
wordt per 1 juli uitgebreid met de 
komst van de heer Verhoeff, maar 
ook, dat de ruimtelijke uitbreiding 
noodzakelijk werd. De verhuizing van 
Elsevier Nederland naar de 
Herengracht bracht hier een oplossing: 
sinds kort is de afdeling personeels- 
administratie gehuisvest in de kamer 
waar tot voor kort de verkoop- 
afdeling van E.N. huisde. De telefoon- 
nummers van de afdeling bleven 
ongewijzigd: De heer van den Berg is 

nog steeds te bereiken op toestel 187, 
de heer Metman op toestel 64, 
mejuffouw Holthuyzen op toestel 54 
en mevrouw van Renesse op toestel 
55. De heer Verhoeff zal bereikbaar 0 
zijn op toestel 54. De heer Blankwater 
veranderde zelfs niet van plaats en is 
nog steeds te vinden in zijn kamer 
tegenover de bibliotheek. 

Voor de verhuizing. . . 
Mej. I. Holthuyzen en mevr. H.van Renesse 

eri damna. . . 



PERSONEELSRAAD 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE 
PERSONEELSRAAD BIJEENKOMST VAN 11 JUNI 1971 

Vastgesteld wordt dat alle aan de secretaris van de raad 
ingezonden stukken op de agenda dienen te worden opgenomen. 

N.a.v. een hierover ingekomen memo zegt de direktie extra 
waarborgen toe ter bescherming van de van de personeelsleden 
opgevraagde persoonlijke gegevens. 

Voor diegenen die bij een fusie van functie veranderen en buiten 
de oorspronkelijke werkomgeving in dienst komen van een 
bestaand Elsevierbedrijf, zullen vanaf de materiële datum van 
overgang (moment waarop het bedrijf toetreedt) dezelfde 
voorwaarden gelden als voor een ander personeelslid. 

Het feit dat de documentatie-medewerkers van Bonaventura, 
ondanks dat zij als gewoon lid van de Ned. Vereniging van 
Journalisten zijn ingeschreven, niet het voor journalisten geldende 
CAO salaris krijgen uithetaald zal met de betreffende direktie 
worden bezien. 

De heer van den Brink gaf een toelichting op het jaarverslag over 
1970. Ook voor de overige personeelsleden zal deze toelichtitig nog 
worden gegeven, waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. 
Er is een nieuwe pensioenregeling in studie die, met reeds door de 
P.R. naar voren gebrachte punten daarin verwerkt, in een memo 
aan het personeel zal worden kenbaar gemaakt, waarna in groepen 
mondeling toelichting zal worden gegeven. Ieder kan schriftelijk 
zijn instemming of aanmerkingen indienen; aan de hand daarvan 
zal worder bepaald of en hoe tot de nieuwe regeling zal worden 
overgegaan. 

In het najaar 1971 zal door de P.R. leden worden deelgenomen aan 
een vormingsbijeenkomst. 

Het is de bedoeling dat het reglement van de toekomstige 
Ondernemingsraad voor de aanstaande verkiezingen gereed is. Tot 
1 januari 1971 kan de bevoegdheid van de P.R. reeds worden 
gezien zoals bedoeld in de nieuwe wet ondernemingsraden. 
Er wordt een commissie benoemd die mede belast wordt mee te 
helpen aan de uitwerking van een personeelsjaarverslag. 
Uit een onderzoek van een commissie uit de raad bleek dat de 
ziektekostenverzekering inderdaad op betere voorwaarden kan 
worden ondergebracht. Nader zal bezien worden of de premie- 
verhoging die hieruit voortvloeit verantwoord is en op welke wijze 
dit dient te worden opgevangen. 

De salarissen van de laagste funktiegroepen waarover in de eerste 
vergadering van dit jaar is gesproken zullen per 1 juli 1971 nader 
worden aangepast. 

Er zal op korte termijn meer bekendheid worden gegeven aan de 
indeling en wijze van inrichting van het pand Jan van Galenstraat 11. 

Een aantal punten konden ondanks de lange duur der vergadering 
niet worden afgehandeld en werd doorgeschoven naar de volgende 
bijeenkomst. 

STAFGROEP WEDERVERKOPERS 
De directie van Elsevier Nederland N.V. deelt mee, dat in overleg 
met de hoofddirectie met ingang van 1 juni een stafgroep is 
geformeerd ten dienste van de groep Wederverkopers. 

Deze bestaat uit de heren: 
- A. van Harn, adjunct-directeur, - H.W.M. van der Wal, controller, - J.C. Maas, inspecteur. 
De gehele stafgroep zal een onderdeel vormen van Elsevier 
Nederland N.V. 
De stafgroep is gehuisvest in ons kantoor Beursstraat 23, 
Amsterdam-C., en is aldaar telefonisch bereikbaar onder 
020 - 24 35 76, toestel 16 

CENTRALE 'DIENSTEN 
Per 1 juni 1971 zijn de afdelingen Controle, Ponskamer, 
Computerzaal en voor- en nabewerking geplaatst onder leiding van 
de plaatsvervangend concerncontroller, tevens hoofd Centrale 
Verzorgingsdiensten van de Amsterdamse bedrijven, 
Drs. L.J. Mulder. De dagelijkse leiding blijft in handen van de heer 
C.A. Reijnhoudt. 
De afdelingen administratieve organisatie, systeemanalyse en 
programmering is onder leiding gebracht van de heer J.H. Verleur. 
Tot hoofd, derhalve dagelijkse leider van deäfdeling 
administratieve organisatie, waaronder ook het huidige secretariaat 
van de afdeling organisatie zal resorteren is met ingang van 
7 juni 1971 benoemd Drs. J.D. Nagelsmit. 
De heer C.J.M. Caffa, tot 1 juni 1971 hoofd afdeling organisatie, is 
met ingang van 1 juni 1971 belast met de leiding van het 
Nationaal Administratiekantoor Boekhandels (NABO). Als 
zodanig zal de heer Caffa een nieuwe belangrijke 
verantwoordelijkheid krijgen binnen de te vormen staf van de 
groep wederverkopers. 

ELSEVIER STUDIEFONDS 
De Toewijzingscommissie van het Elsevier Studiefonds is verheugd 
te hebben kunnen constateren. dat het aantal aanvragen voor studie- 
toelagen voor kinderen van personeelsleden in dit tweede jaar van 
het bestaan van het Fonds is toegenomen tot 19 aanvragen. Nog 
prettiger is het, dat een der aanvragen behoefde te worden 
afgewezen, hoewel &n aanvrage nog in behandeling is gehouden. 
De opleidingen waarvoor de studietoelagen zijn toegekend variëren 
van MAVO, HAVO, LTS, INAS, MTS, HBS tot logopedie. 

Truth is so hard to  tel1 
it sometimes needs fiction 
to make it plausible Dagobert D. Runes 



GEBOREN ZIJN: mensen Björn Edgar, zoon van Ruud en Ineke 
van Leeuwen-Bartman 

Wendy Johanna Maria, dochter van de heer 
en mevrouw van den Bosch-van den Bos 

Eduard Raymond Fredericus Johannes, 
zoon van de heer en mevrouw Vesters 

Harm Wim, zoon van Ko Kiijn en 
Ellen Klijn-van den Broele 

v3n ons 
JUBILEA 
Op 6 mei vierde de heer J. Rietdijk zijn 
25-jarig dienstjubileum. In deze 25 jaar is 
inbegrepen de tijd, dat hij werkzaam was 
bij de Haagse Post vóór de overname door 
Bonaventura. 

Op 1 mei vierde de heer J.J. van der Nesse 
zijn 25-jarig dienstjubileum. De heer 
van der Nesse was al die tijd werkzaam op 
de tekenkamer van de EWU. WELKOM HETEN WE 

bij UME: 
dhr. L. van den Abeele 
dhr. B.L. Sepers 
dhr. J.D. Nagelsmit 
Mej. T. Bloemers 
dhr. S. Delhaye 
dhr. J.M. van Rooyen 
dhr. F.B. Sporkslede 
dhr. R. ter Schiphorst 
dhr. F.J.M. Koopmans 
Mej. Y. de Bruin 
Mej. A.M. van Dorst 
Mevr. A. Elink Schuurman 
Mej. C. Schuckman 
dhr. R. van Geenen 
dhr. P.J. van der Kley 

bii E W U: 
dhr. W.J. van 't Veer 
dhr. A.J. SaUk 
Mej. V. Perry 
dhr. R.P.F. van Dragt 
Mevr. M. Klupper 
Mej. M.J. Martens 

bij UMB: 
dhr. A. Dijksman 
dhr. S. Veenis 
drs. M. Schouten 
dhr. J. Bakker 
dhr. J. Folkertsma 
Mej. V. Lodriguez 
dhr. D. Molanus 
dhr. P.G. Witteman 
dhr. H.V. Dasselaar 

dhr. G.H. Brandse 
Mej. C. Schuckman 
dhr. C.N. van Dijk 
dhr. F. van Beusekom 
Mej. J. Kors 
dhr. F.B. Hofman 
Mej. L.F. Reijerkerk 
dhr. J. Schouten 
dhr. R. Melcher 
dhr. L.M. Neyndorff 

Op 1 juni jl. werd de heer J.A. de Wilde 
door Uitgeversmaatschappij C. Misset in 
het zonnetje gezet. Op dat ogenblik was de 
heer De Wilde een halve eeuw drukker bij 
Misset. Als dertienjarige begon hij zijn 
loopbaan op het kantoor, maar al gauw 
bleek dat zijn belangstelling meer uitging 
naar het drukkersvak. Ook is de heer 
De Wilde de motor bij de organisatie van 
het jaarlijkse kopperfeest bij Misset. 
Directeur, de heer H.F.A. Heimplaetzer, 
bood de jubilaris namens de Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid de gouden 
medaille met oorkonde aan (zie foto) en 
namens de directie een envelop met inhoud. 

bij E W U van: 
Mej. M.J. Bergshoef 
Mevr. G.M. Hollerman 
dhr. F.P. MacGowan 
dhr. N.J.S. van Dam 
Mej. F. Ramette 
dhr. R. Hayward 
dhr. S.R. Tugeau 
Mevr. L.F.M. Hays 

bij UMB van: 
Mej. J.E.M. Meijer 1516 
dhr. A.H. van Iperen 3014 
Mevr. Gerstung 3013 
Mej. J.F.M.M. van Rooy 3014 
Mej. G. Aussems 2812 
dhr. E. van Konijnenburg 3115 
dhr. G.K. Enklaar 3115 
Mej. K.T.N. Liem 3016 
dhr. M. Duyzings 3016 
dhr. J.C. Leeuwenkamp 3016 

bij E.N. van: 
Mevr. A.F. Schoemaker 3014 
Mevr. F.H. Griffioen 1413 

Ir. H. F. A. Heimplaetzer speldt jubilaris 
J. A. de Wilde de gouden medaille 
van de Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid op. bij A CON van: 

Mej. H.M. Assendorp 3014 
Mevr. H.G. Middendorp 1515 
Mej. M. ter Gast 1213 
Mej. J. Maes 1812 

bij EN: 
dhr. H.M.M. Deen 
dhr. A. de Groot 
dhr. A. van Ham 

Vanaf deze plaats wil ik gaarne mede 
namens mijn vrouw de Hoofd-directie van 
Elseviers Uitgeversmaatschappij. de 
Directie van de Uitgevers Maatschappij 
Bonaventura hartelijk dank zeggen voor de 
royale wijze waarop zij de dag van mijn 
25-jarig jubileum tot een voor ons 
onvergetelijke dag hebben gemaakt, en ook 
alle collega s hartelijk dank voor het mooie 
cadeau dat zij mij bij deze gelegenheid 
hebben aangeboden. 

AFSCHEID NAMEN WE 
bq UME van: 
dhr. J. Schutte 
dhr. T. Huysers 
dhr. A. Buys 
Mej. M.H.W. Pennekamp 
Mej. M.N. de Graaf 
dhr. J.K. Oosterling 
Mej. M. van Dongen 
Mej. J. Drijfhout 
dhr. W. Werker 
dhr. N. Portena 
Mevr. M.L. van Deudekom 

OVERGEPLAATST ZIJN: 
Mej. I. Stork van E.N. naar E.W. 
dhr.'H.W.M. van der Wal van C.D. naar E.N. 
dhr. C.J.M. Caffa van C.D. naar E.N. 

IN HET HUWELIJK ZIJN 
GETREDEN: 
Mej. C. Schoo en dhr. P. Dekker 

J. Rietdijk 
J.P. Rietdijk-Cappon 


