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5 jaar handelmaatschappij tirion nv
5 jaar wilde vaart in de markt van sales promotion items
Dit jaar bestaat Handelmaatschappij
Tirion, een van onze kleinere
dochterondernemingen, vijf jaar.
Wij vroegen de heer M. Regenboog,
waar deze onderneming zich mee
bezig houdt en welke gedachten bij
hem leven nu het eerste lustrum is
bereikt:

@

"Temidden van de maatschappijen,
waaruit het Elsevierconcern is opgebou wd neemt Tirion een bescheiden
plaats in. In feite is Tirion in 1966
ontstaan uit, en mede daardoor, een
verlengstuk van de N. V. Uitgeversmaatschappij Elsevier, in de huidige
constellatie van Elsevier Nederland
De Handelmaatschappij Tirion is een
instituut dat opdrachten beoogt uit
te voeren voor derden waarvan de
produktie wordt ondergebracht bij
Elsevier Nederland.
De eerste opdracht van enige omvang bestond uit de redactie van
het jeugdblad 'Heintje' dat gedurende

drie jaar werd verkocht in alle
Albert Heijn winkels, de laatste o p
dracht van deze 5 jaren een tweede
druk van een routeboekje dat aan
alle KLM-passagiers over de gehele
wereld wordt verstrekt.
Tussen oprichtingsdatum en het
eerste lustrum is een stijgende lijn,
waar te nemen die langzaam en geruisloos tot stand kwam.''
Waaruit wordt dan het het wilde-vaartkarakter herkenbaar'?
"Niet zozeer door een formidabele
hoeveelheid transacties, noch door
geruchtmakende winstpercentages.
Het is iedere nieuwe cliënt die het
gezicht van Tirion bepaalt. De
cliënt koopt namelijk wat wij goed
achten te verkopen, wij verkopen
wat de klant wenst te kopen en . . .
dikwijls lijkt dat aanvankelijk niet
zoveel. Het voortdurend en snel
assimileren naar de uiteenlopende
eisen van potentiële opdrachtgevers
maakt dat Tirion nauwelijks een

eigen gezicht kan hebben. Tirion
is gespecialiseerd in het niet-gespecialiseerd zijn, doch gericht op
voorhanden zijnde wensen en mogelijkheden. Ook de mogelijkheden binnen
het Huis Elsevier zijn legio waarmee het
bestaande fonds nog rendabeler kan
worden gemaakt dan het al is.
Duidelijke voorbeelden hiervan
vormen de honderdduizenden
premiums van Time Life, alle reprodukties uit Ortelius' Theatrum
Orbis Terrarum.
Iedere titel, waarvan de gehele oplage aan een opdrachtgever wordt
verkocht en waarmee steeds grote
bedragen zijn gemoeid, heeft zijn
eigen geschiedenis. Zo zijn er zelfs
geschiedenissen met een ongeloof
waardig karakter. Het zou te lang
worden hierop uitvoerig in te gaan,
maar wees ervan overtuigd, wat u
ook gemeend hebt in deze uiteenzetting te moeten lezen, dat mijn
werk een boeiende bezigheid is.''

Een paarregelig berichtje in het jaarverslag van Elsevier over 19 70 bevatte de mededeling dat Uitgeversmaatschappij Interventura in de
loop van het verslagjaar een volledige
dochter van het Elsevier-concern
was geworden. Daarmee is de geleidelijk flink gegroeide Elsevierfamilie wederom een beetje uitgebreid, reden voor EB eens een kijkje
in Den Haag te gaan nemen.
Den Haag inderdaad, dat is de
plaats waar deze uitgeversmaatschappij gevestigd is. In een fraai
herenhuis aan de Willem de Zwijgerlaan, onder de rook van het Congrescentrum. De geregelde wandelaar
door deze brede laan, die een beetje
interesse heeft voor auto's zal het
opvallen dat er voor de deur vrijwel
altijd een aantal gloednieuwe, nog
nooit eerder in Nederland geziene,
soms revolutionaire auto's staan.
Op het eerste gezicht misschien
een vreemde gewaarwording, maar
als u weet dat Interventura zich
gespecialiseerd heeft op autobladen

is dat niet zo vreemd meer. Met name
Autovisie stelt zich ten doel altijd
als eerste tijdschrift in Nederland
een roadtest van een nieuwe auto
te publiceren. Vandaar die gratis
tentoonstelling voor de deur. En
met Autovisie is meteen een van de
pijlers van Interventura genoemd.
Dit weekblad voor automobilisten
beleeft momenteel zijn zestiende
jaargang. Het heeft in de zestien
jaar van zijn bestaan een grote
naam opgebouwd wat betreft
zijn onafhankelijke en objectieve
berichtgeving, hetgeen ook duidelijk tot uiting is gekomen in de
groei van het abonnee-bestand.
Sinds 1 januari 1969 is Autovisie
tevens officieel orgaan van de
Koninklijke Nederlandsche
Automobiel Club na de fusie tussen het toenmalige weekblad
'de Autol(een uitgave van Bonaventura) en Autovisie. Overigens
komt hierin binnenkort verandering:
vanaf 15 oktober aanstaande biedt
de KNAC haar leden wederom

een geheel eigen blad, meer afgestemd op de specifieke interessesfeer
van haar leden. Ook dit nieuwe
blad, dat weer de oude naam 'de
Auto' krijgt maar in verschijningsfrequentie van zijn voorganger/
naamgenoot zal verschillen, wordt
uitgegeven door In terventura.
Het grootste blad (wat betreft
oplage) van Interventura is
'Rijdend Nederland', dat sinds
het door Interventura wordt uitgegeven een flinke groei heeft doorgemaakt. Dit weekblad, dat op
krantenformaat en -papier verschijnt, is
vooral gericht op 'de prijsbewuste
automobilist: de man die het nu eigenlijk
wel een beetje te bar vindt worden met
al die stijgende wegen-, benzine- en
andere belastingen die speciaal zijn
portemonnee aantasten.
Zo biedt Interventura voor iedere automobilist met een beetje belangstelling
voor zijn auto een blad op de markt,
dat zich in een grote publieke belangstelling mag verheugen.
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D E H E E R J.C.DE G R A A F F
En dan is er sinds ruim een jaar ook nog de naamloze
vennootschap Deltos Elsevier. Niet bepaald de grootste
dochter van het concern met zegge en schrijve twee
medewerkers, een directeur en een secretaresse annex
bureauredaktrice.
Die directeur is de 49-jarige J.C. de Graaff, die met zijn
medewerkster, mejuffrouw J.N. van Erk, bij Agon aan
de Nieuwezijds onderdak heeft gevonden.

SAMEN ZITTEN VERTALEN
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"Ja, wij zijn absoluut het
kleinste onderdeel van het geheel.
Dat geeft wel eens wat nadelen
maar het is toch ook wel leuk;
het is een enigszins curieus
gevoel. Maar omdat we zo klein
zijn was het ook mogelijk dat we
voor onze najaarscollectie jeugden kinderboeken samen zelf
hebben zitten vertalen. Zoiets
kan natuurlijk alleen als je heel
klein bent".
Dat begrip "klein" is overigens
wel erg relatief. Mede omdat Deltos
Elsevier gebruik maakt van het
verkoopapparaat van Agon en ook
van de aan Agon toebehorende
produktie-afdeling, is het personeelsbestand van Deltos beperkt,
maar deze alleen in jeugd- en
kinderboeken gespecialiseerde
uitgeversmaatschappij heeft
vorig jaar, in het eerste jaar van
haar bestaan, toch al een heel
behoorlijke omzet gehaald.
"Aan de andere kant behoefden
we nu ook weer niet van de
grond af te beginnen. We kregen
van Agon en Elsevier Nederland
al een bruidsschatje mee in de

vorm van delen van hun fonds.
Maar we hebben vorig jaar zelf
36 titels aan ons fonds kunnen
toevoegen en dit jaar volgt een
uitbreiding met 40 titels.

ELSEVIER SEQUOIA
Nu ook Elsevier Sequoia in
Brussel zich op het terrein van de
kinderboeken heeft begeven,
met goedkope prentenbroeken en
typische Belgische dingen, moeten
beide uitgeverijen en frequent
contact onderhouden om te zorgen dat de produktie daar komt
te liggen waar hij - gezien de
werkverdeling - thuishoort. Ik
ben van mening dat met name
wat die eerste categorie boeken
aangaat, er een andere verkooptechniek gevolgd zou kunnen
worden. Je zou hele stapels van
die boeken gewoon bij de boekhandelaar neer moeten zetten.
En datgene wat uiteindelijk niet
verkocht is op gezette tijden weer
moeten meenemen en nieuwe
stapels brengen. Maar zover zijn
we kennelijk nog niet.

JEUGDENCYCLOPEDIE
Voor het volgend jaar hebben we
een heel aardig project op stapel
staan: een jeugdencyclopedie. Ik
stel me daar wel wat van voor. Het
zal een internationale zaak worden.
Hoe internationaal is nog niet bekend, dat hangt o.m. van de volgende Frankfurter Buchmesse af.
Mede tengevolge van dit internationale aspect zal de uitgave, in
tegenstelling tot de gebruikelijke
"Aardvarken-Zwijndrecht-opzet",
systematisch opgebouwd worden.
De opzet is gereed; de encyclopedie
zal 3 delen omvatten (maatschappijl
economie, wetenschapltechniek en
kunst/opvoeding/onderwijs). Er is
een redaktieraad gevormd en over
elk der delen is een deelredakteur
aangesteld; de heer Chriet Titulaer
bijvoorbeeld zal het deel wetenschap en techniek voor zijn rekening nemen.
Het is natuurlijk ook zo dat de
jeugd waar we op mikken, die van
de hoogste klassen van de lagere
school en de onderbouw van de
middelbare school, er geen behoefte
aan heeft om al die feitjes waar
ze op school al mee volgestopt wor-
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schrijven. “We beginnen met de allerkleinste kinderen, maar waar onze
bovenste leeftijdsgrens ligt is uitermate onduidelijk. Je zou het kunnen
0IIlSChl’1_]V6I1 als de gxoep d1e boeken
leest, d1e ergens zweven tussen Betty
van der Plaats (“Annemarie-ElseSandra”) en an Wolkers. Bovendien bestaat juist aan boeken in dat
genre de grote behoefte nij de iets
oudere jeugd. Opvallend 1s en blijft
daarbij dat echt populair vooral
die boeken zijn die dat vroeger ook
al waren. Er bestaat bij veel ouders
kennelijk een neiging steeds terug
te vallen op d1e boeken d1e ze
vroeger zelf gelezen heb_ben en kennel1]k met genoegen”, vmdt de heer
De G"*aff-

De heer De Gmaffl-S via een
achterdeum-e bl-j Else”-er
terechtgekomen nadm. hi]Oak in 1962 al eéns een
I-am. bl-j Else”-er had ge_
werkn qk be" men dl-_
recteurgeworden Wm de
Op kl-ndemoeken gespem-a_

I

It-seerde ul-tgeven-i Roelo
Wm G00, uit Amersfoom

Via Mme,’ wad, Roelo
van G00, een dochtemm
dememing van was kwam
I-k W-eriam. M mi]-n'vem.ek

tech wee, bl-7 Else”-e, te_ '
recht. Op zich wel een grappige ervaring moet ik zeggen

ZQNDE

als deze encyclopedie is natuurlijk
geen mimte anes leer uitvoerig

H13 deelt per del1_n1t1e met de men1ng
van veel ondervvqskrachten dat de
Jeugd-van-nu mmder leest dan vroeger.
Er wordt wel veel gelezen, waarbij alweer_ opvallendls dat de beste
groe1markt d1e zs van boeken voor
kinderen van vi_er tot zes jaar.
“Jammer vind 1k wel dat nog steeds
veel Nederlanders hever soms vrij
gr_ote bedragen 1n een speelgoed
wlnkel ultgeven dan 1n een wmkel
met goede klndefboeken. Ke‘nnel1]k”
vmden velen het nog steeds zonde

uit

"°°r een Rock

den Ook mg eens na te Slam in een
encyclOpedie”_
In een’ in Omvang beperkt, werk

de doeken te doen. Bovendien
verhindert de internationale opzet
een typisch nationale benadering.
Om dit te Ondervangen wordt ge_

dat 1° mam een
keer lee“ 8.?“ bedrag “fer te ten”
V?“ mkele nlksdaalders ' Dat moet

ulteraard wor_den doorbroken en een

.

Aanvankeliik werd het
fonds dat ik op die manier
meebracht (dan wel het
fonds dat mii meebracht)
Opgespytst tussen Elsevie,
Nedeand en Ago“ MM,
"add; de holding besloat
dat are kinda» en jeugd.
[maken he; best in een
)V_ V_ 0nde;gebm¢-h;
konden W0;-den, zijn wij
in 1970 van staff 3-egaan
en ik heb me me; plgzief
gemeld gm jugs; dat ;¢
gaan doe", wan; 5;; we]
we; veel 1,00; dat 30?"
boeken", vind; de 4;,-ek.
fell!‘ Wm D8308OP ll?" 558?" leesplankie

eigen

/N§deVl¢1"0'-*3 "@0771?!

Gnekse “DeIt0s”) heeft

dc mogelgkheden om daaman
bl] Fe dragen ls het Yoomemen Va“
de Jeugderlcydopedle’ mam Ook het
plan pm dlt najaar rnlet een paar

hii "Wis 4"?‘ to? V53?‘

Deze serie verschijnt afzonderlijk
als een soort achtergrond.
De oplage van deze jeugdencyclopedie
zal ongeveer 100.000 exemplaren zijn.
“In het algemeen
ik wine" Zeg_

E°ek]eS'met‘§en,',luc. qe’ dc Zgn'
Snuffelbqekles ’ mt te gave“ Er
k°"‘.F °F b1J"°°'b°e1.d e°n.m°t een
komlmle dat alleflel welrlekendfa
zaken tegenkomt. bloemen, frult

"98 "ed lee“ “Ik heb
W¢i'"'8‘ “id, mllr ills 17¢

gen dat het maken van zo’n internationaal werk voor een kleine
uitgeverij als Deltos niet mogelijk
Zi.n wanneer .8 met op een

em"

9" ' ee" N53?! Md"

behorend ggurtles ewarem
Maar er z1]n1n het Deltos-fonds

MM’
"097 mii" W97,‘
bijpeiw,»

nette inanier gebrink zou maken
an de mternatlonale en encyclogedische ervaring van Elsevier”,
aldus de heer De Graaff.

we.l andere boekenip dc
bBSCh61d6I1 catalogus prqken de

me"
mt¢i"deIiik
“'9rd; S1fcht; Fe" "1'¢.

name“ van Godfned Bqmans’
Al'ld6l'S6I1, K. NOI‘6l, Grlmm, DC
Booy, maar ook boeken over de
befaamde Popeye en zelfs, maar
dan wel in een andere dan de
oorspronkelijke versie, geschreven “Sprookjes uit 1001 nacht”.

zonderhfk Idem Pemen’
fqgg pg” gllg gangebgdgn
manuggripfyn 09;‘; uit;/e.
gave", maayfg "we; ge
pen gone we] allemaal

dacht aan een serie monograen
die enerzijds meer ruimte bieden voor
eén onderwerp en anderzijds
“national” getint kunnen Worden

.
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DE ALLERKLEINSTEN
De categorie jeugd- en kinderboeken

laat zich maar heel moeilijk om-
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in top.

grootse plannen
voor de bovenste
verdieping
"jan van galen 11''
NIEUW
BOUW
NIEUWS
Op 18 juni jl. werd bij de bouw van
"Janvan Galen ZZ" het hoogste punt
bereikt. De vhg ging in top en de
bouwvakkers vierden &ze mijlpaal
op gepaste wijze. Als hoogste punt
werd genomen een hoekpilaar van
de bovenste (achtste)verdieping
van het gebouw. Zotals op de foto
duidelijk is te zien w r d t deze
bouwhaag aanzienlijk hoger dan
de overige. Dit in verband met
de bijzondere firnctie van de t o p
Jtage. Wtj vroegen daar Elsevier
bouwheer i? Bredius naar:

,

toiletten en 38 pilaren. Deze
elementen ziet U op de tekening
van elke verdieping terugkomen.
In de bovenste bouwlaag zijn aan
het westelijke en aan het oostelijke
einde twee grote ruimten ontworpen,
elk 16 x 20 meter groot. De ruimte
tussen deze twee zalen zal worden
ingenomen door een ruime hal
(8 x 20 meter) lang de zuidgevel
tussen de trappeduizen en door
een garderobe lang de noordgevel.
Aan weerszijden van deze garderobe
zullen zich twee bergruimten en
een pantry bevinden. Boven het
noordelijk deel van het middelste
ruimteblok komt.een insteekverdieping, een kleinere negende
étage dus. De ruimten onder en

boven deze tussenvloer worden
daardoor bijna 2%meter hoog."
Wij kregen van de Heer Bredius
enkele technische bouwtekeningen
te leen en vroegen EWU-tekenaar
Van Maris deze om te zetten tot
ook voor leken begrijpelijke plattegronden. Hij tekende een van
boven gezien mannetje in de zuidwesthoek van & hal, gaf met
stippellijnen zijn gezichtsveld aan
en schetste uit de losse hand een
"artist's impression" van hetgeen
dat mannetje zal zien wanneer de
achtste etage klaar is. Op het
schetsje ontwaart men rechts twee
van de drie liftdeuren en links daarvan een uitloper van de tussenvloer
3.:
,l!

"In de achtste bouwlaag zullen geen
kantoorruimten komen. De gehele
verdieping zal worden ingericht
voor interne en externe Elsevierbijeenkomsten, niet alleen vergaderingen, maar ook evenementen
voor en door het personeel en
"happenings" in de public relationssfeer. Teneinde representative
; ruimten te krijgen, hebben de
architecten voor deze etage een
hoogte van vijf meter gekozen."
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Kunt U iets over & indeling
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"Het betonskelet van het gebouw
Jan van Galen I1 bestaat uit de
, centrale, drievoudige liftkoker,
de twee trappenhuizen in de zuidgevel, de twee "natte" kokers met

#rist'# imprrdon van de toebomruge & vdi@ng

die daar een intern balkon vormt.
Onder de tussenvloer is een deel van
de garderobe te zien en erboven een
stuk van de lounge.

Waarvoorzijn die twee grote kop
ruimten bestemd?
"De westelijke zaal wordt fondsbibliotheek, expositie- en vergaderruimte. be gehele stambibliotheek
van Elsevier, inclusief onze unieke
verzameling van oude Elsevieruitgaven, komt tegen de westgevel:
een indrukwekkende boekenwand,
16 meter lang en 4%meter hoog.
Om ook bij de bovenste boeken-

planken te kunnen komen is op
halve hoogte een gaanderij gepland
bereikbaar via een wenteltrap.
Verder zal de beroemde cameracollectie van Dick Boer, nu in de
hal van Jan van Galen I, in deze
mimte een prominente plaats
krijgen. De rest van het interieur
van deze westzaal moet nog uitgewerkt worden. Wii denken daarbii aan
exposities en vergaderingen, waarbij
we niet moeten vergeten dat op
andere verdiepingen van dit gebouw
een grote kantine en nog minstens
twee vergaderzalen zijn voorzien."

.
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En de oostzaal?
,

.

.

komsten die ook in het nieuwe gebouw
kunnen worden gehouden wanneer
dat klaar is. Via kerstbijeenkomst,
p marc anti voorlichting^' ,aandeelhoudersvergaderingen, aanbiedingsbijeenkomsten voor de boekhandel,
jubilea, uitreiking van WP-prijzen e.d.
kom je vanzelf op vele andere, toekomstige activiteiten die in Jan van
Galen I1 zouden kunnen worden georganiseerd. De grootse visie van onze
president directeur leidde tot de
opvatting dat de oostzaal een universele,
"multi-purpose"-ruimte zou kunnen
worden, een soort kleine Drontense
Meerpaal waarin aiie voorzienbare
en onvoonienbare gebeurtenissen
zouden kunnen plaatsvinden."

Welkegebeurtenissen bijvoorbeeld?
"Zeer uiteenlopende zoals persconferenties, literaire avonden, cursussen
voor het personeel, symposia van de
ASP, lerarenbijeenkomsten voor Agon,
personeelsavonden, bridgedrives,
film- en toneelvoorstellingen, videoopnamen en fitheids(trim)activiteiten. Ik ga daar met onze interne
brainstormgroep nog eens dieper
op in, want er zijn nog vele andere
interessante evenementen te bedenken. Hoofdzaak is dat deze unieke
en royale ruimte nu zo wordt ingericht dat wij er bij wijze van spreken
alles in kunnen doen wat er in de toekomst ooit aan interne of externe
Elseviermanifestaties zal worden opgezet. De Heer Bredius bespreekt
momenteel met de architecten de
technische mogelijkheden van ventilatie, verduistering, akoestiek,
verlichting en dergelijke."

Die twee bergingen en die regel-,
regie- en projectieruimte?
"Ais je deze verdieping steeds voor
iets anders wilt kunnen gebruiken,
is er ruimte nodig om stoelen, tafels,
decors, podium, expositiewanden
en wat niet meer, weg te stouwen.
Voor film-, TV- en videoactiviteiten
heb je bovendien een regelkamer
nodig met een groot venster naar
de "studioruimte". In verband
met toneel e.d. en trimmen zijn er
ook twee kleedkamers met douches
gepland.':

Een veelbelovend ontwerp, vinden wij.
We gaan zeker nog eens kijken (en
hier over mpporteren) wanneer
het nieuwe gebouw nut verder is
gevorderd.

Jan Brusse, niet alleen bekend van radio en t.v., maar vooral & man die als
redactatr/cowespondentons wekelijks via zijn vaste rubriek in Elseviers
Magazine op & hoogte houdt van de gebeurtenissen in Pariïs, de man die
de kunst verstaat van kleine gebeurtenissen groot nieuws te maken; deze
man stelden wij, de voor hem enigszins ongebruikelijke vmag, ditmaal
iets over zichzelf te vertellen, over zijn levensloop, zijn journalistieke e r
varingen.

e

Wij laten Jan Brusse aan het woord:
"Toen ik in de laatste klas van de hbs
in Alkmaar zat stond er een advertentie in de Alkmaarse krant: een
gewestelijk blad vroeg een aankomend
journalist. Bij wijze van oefening
schreef ik een sollicitatiebrief, die per
vergissing op de post ging. Drie
maanden later vertrok ik met de boot
naar Texel waar ik redacteur werd van
de Texelse krant. Ik schreef het blad
vol over schapen en sneeuw (het was
een witte winter), ik vouwde de
krant en ik hielp hem rondbrengen.
Mijn eerste journalistieke ervaring was
dat het moeilijk is tweemaal in de
week steeds maar weer iets nieuws
over schapen te schrijven.
Het is moeilijk te zeggen wat nu mijn
boeiendste journalistieke ervaring is.
Misschien mijn interview met Picasso.
Omdat ik toen lijfelijk voelde dat ik
tegenover een geweldenaar, een
tovenaar, iets heel zeldzaams stond.
Ik moest ook eens voor de radio een
.
wat oudere dame i n t e ~ e w e nVlak
voor de studio van de ORTF viel ze.
Het was een life uitzending. Ik trok
haar dus met moeite overeind en
sleepte haar de studio binnen. Binnen
de minuut ging het rode lichtje aan.
Op mijn vragen kwam alleen een gekreun tot antwoord. Ze bleek haar
been gebroken te hebben.
Ik mocht eens een keer het Elysée

bekijken. In het park achter het
paleis stond ik geheel onverwacht
tegenover generaal de Gauile. Die
kwam naar me toe, schudde me de
hand en zei heel vriendelijk: Je suis
t d s content de vous voir. Later
vertelde ik dat heel trots aan zijn
perschef. De generaal dacht dat je
de nieuwe tuinman was, verklaarde
hij.
Het is niet zo moeilijk iedere week een
onderwerp voor "Qui mal y pense"
te vinden. Er gebeurt in Parijs iedere
dag ongelooflijk veel. Ik loop veel
rond, praat met veel Parijzenaars
(meer met parkwachters dan met
ministers) en dan beleef je tussen
Montmartre en Montparnasse meer
dan &n pen kan beschrijven. Zo'n
kroniek van het grote stadsleven
kun je alleen schrijven wanneer je
van Parijs houdt. Ik houd van Parijs
en voel me er thuis.
Men verwijt me wel eens dat ik meer
over de kleine dingen van het bestaan
schrijf dan over de gewichtige. Daarvoor mijn excuses. Maar er zienal
zoveel journalisten die over e grote
problemen van de samenleving schrijven.
Ik ben kennelijk meer terre à terre.
Wanneer ik een vriendelijke parkwachter
ontmoet is mijn dag beter dan wanneer
Pompidou een uitmuntende redevoering
houdt".
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hier zijn ze dan weer: de uit hun verband
gelichte recensies van boekbesprekers
uit de vaderlandse pers

De Stem over Slagen in het leven:
. . . een soort succes-agenda voor het leven .

..

Eindhovens Dagblad over Elseviers Wereldgeschiedenis:
. . maar als u het boek aanschaft moet u wel bedenken dat het geschreven is om te
lezen . . .

.

Arnhemse Courant over de 20ste Eeuw:
. . een uitvoerige tijdtafel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste feiten.

.

0

..

Vrije Tijd over Elseviers Aquariumvissen-enc.:

. . . er worden ook vissen behandeld die men anders alleen in heel dure boeken ver-

meld vindt

...

Bladerend in de Elsevier-uitgave
Nederlandse Zegswijzen troffen
wij onder trefwoord nr. 1170
handelend over bloemen het
volgende gedichtje aan:
Say it with flowers
Say it with sweets
Say it with kisses
Say it with eats
Say it with diamonds
Say it with a drink
But for Lord's sake
Don't say it with ink

Utrechts Nieuwsblad over Man en Vrouw:

. . .het boek wordt gekenmerkt door een zeer heldere taal. . .
Algemeen Dagblad over Bloemschikken met plezier
. . . u moet Elsevier wel eerst drie gulden negentig cent betalen, maar dan kunt u
net zoveel koolbladeren in vaasjes zetten ais u wilt . .

.

Algemeen Dagblad over Elseviers Wereld der Dieren - vogels:
. . er zijn nogal wat uitglijdinkjes: de kleine mantelmeeuw broedt niet op de
Westfriese eilanden, want die hebben we niet. . .

.

Nieuwsblad van het Noorden over deel XII GWP 7e druk:
. . . de kleine illustraties staan wel op dezelfde pagina ais de tekst

'Reeds ingeent tegen de Spaanse cholera?'

...

'Zie je dat dan niet aan mijn rechter vlerk?'
Deventer Dagblad over Het gedrag der vogels:
. . . bladzijde na bladzijde dringt men dieper binnen in het privéleven van de
vogels . . . de kleurige illustraties zijn, wat de vogels betreft, wel wat al te kleurig

...

Trouw over Chinees Kookboek:

. . . een stoompan met rekken kan bijvoorbeeld moeilijk door iets anders vervangen
worden . . .
De Telegraaf over Vissen en vissen:
. . .dan zijn vijf jaren arbeid aan Vissen en Vissen voor f. 13.90 met een habbekrats
beloond. . .
Economisch-Statistische Berichten over Beest in bedrijf:
. . . men mag althans niet van zo'n keurige uitgeverij als Elsevier aannemen dat haar
oproep tot sabotage ernstig is bedoeld . . .

I
I

I

I

kleine
annonces

Verzoeke niet meer te bellen over het bad, daar dit
reeds eniee tiid d e d e n is verkocht.
Thans e~&te;t.Ö.a.~.b wegens rigoureuze vernieuwing
sanitair een dubbelgerind, vamperhennen bidet met
ingebouwde air-conditioning.

I

T.L. Hes tst. 22 J.v.G.

I

I

Van dat hele stoere

De jaarlijkse tenniswedstrijden voor
alle personeelsleden van Elsevier en
introducé's zijn weer achter d e rug.
De weergoden (voor mij zijn het
grillige godinnen) waren ons dit
jaar slecht gezind, met het gevolg
dat het geheel een maand duurde.
Het resultaat evenaarde overigens
bij lange na niet dat van een aantal
jaren geleden, toen de finale mixed
door slecht weer, vacanties, huwelijk
en zwangerschap steeds weer werd
uitgesteld en tenslotte niet meer
werd gespeeld.
Het aantal inschrijvingen voor
deze wedstrijden was als steeds overweldigend, evenals het enthousiasme
en de sportiviteit, waarmee gestreden
werd voor bekers en medailles. De
directie van het tennispark had
een racket en een paar tennisschoenen beschikbaar gesteld voor de
winnaars en de parkbeheerder 2
flessen sherry, een gebaar dat hogelijk
gewaardeerd werd. Het voorlopig bestuur heeft echter gemeend deze
artikelen te moeten verloten, ten-

einde een dam op te werpen voor
het pure amateurisme tegen de
voortschrijdende vercommercialisering van de topsport.
Het was bijzonder plezierig dat de
heer Van den Brink wederom een
uurtje vrij kon maken om de prijzen
uit te reiken. De directionele kussen
hebben nog niets aan waardigheid en
vreugde voor de ontvangsters ingeboet.
Waarschijnlijk zullen we volgend jaar
voor de damespartijen, de bekers en
medailles op de begroting kunnen
laten vervallen; de strijd zal er niet
minder fel om zijn.
Overigens zullen wij Elseverianen
bedacht moeten zijn op de supprematie
van onze introducé's die vele prijzen
wonnen. Echter de wisselbekers D.E. +
H.E. zijn in eigen huis gebleven dank
zij de volledige inzet van Gillian Elder
After tennis talk
en de doortrapte routine van de heer
Frank, die de wisselbeker mocht
behouden, maar hierop voorlopig nog
geen prijs stelt zolang hij niet rondom
gegraveerd is met zijn (of andermans
naam.

UITSLAGEN FINALES
Dames Enkel A
Dames Enkel B
Heren Enkel A
Heren Enkel B
Dames dubbel
Heren dubbel
Mixed

: Miss Elder x Miss Adams 6-4,7-5
: Mej. Zumpolle x Mej. Frederiks 6-4,6-8,6-2
: Frank x Wijnekus 1-0,6-1
: Gooyers x J.v.Rooyen 6-4,6-2
: Elder-Boer x Boldingh-v. Rietschoten 4-6,6-3,6-3

: v.Tilburg-Gast x Hes-v. Heusden 7-5, 1-6,6-3
: Suren-v.Tilburg x Elder-v.Heusden 6-2,5-7,6-3

Marije kijkt hoe ze zo meteen moet reageren

n

Ideeënbus

EU~ev8~8ama
Mutaties in E.B.-redactie
Veranderingen van functie binnen het Elsevierconcern van
enkele leden van E.B.-redactie hadden ook voor Elsevier
Bulletin wijzigingen in samenstelling en taakverdeling van
de redaktie tot gevolg:
afscheid namen we van de heer Enklaar die door zijn
overplaatsing naar Interventura als lid van de redaktie
moest bedanken; de heer Enklaar heeft evenwel toegezegd in de toekomst incidenteel zijn medewerking aan
E.B. als Haagse correspondent te willen blijven verlenen.
Overplaatsing van Ingrid Stork naar redactiesecretariaat
van Elseviers Weekblad en van de heer Knook naar FEM
hadden slechts enkele interne wijzigingen in de taakverdeling tot gevolg:
Welkom in de redactie heten we de heer Drs. J.A. Ankersmit
opvolger van de heer Knook als directiesecretaris en mejuffrouw
M. Zumpolle, werkzaam als assistente o p de afdeling Onderzoek
en Ontwikkeling.
Janneke Rogaar heeft het redactiesecretariaat van EB van
I n p i d overgenomen.

Boesingheliede, 10 augustus 1971
De heer B.G.H. Jorgensen, werkzaam in het magazijn te
Boesingheliede ontvangt uit handen van de heer Van 't &t,
Hoofd Sociaal Beleid, de beloning voor zijn bekroonde idee
om in het magazijn gebruik te maken van de z.g. rolkoevoet.

interview met de heer j.f. krips, directeur van northprint

m
Veel knip en plakwerk

Toen de heer Krips op 1 juli 1961
de drukkerij van zijn vader Krips
Repro N.V. te Meppel, verliet om
bij de NOHUM in dienst te treden,
werd hij belast met het oprichten van
een afdeling, die het zetwerk van
de publikaties zou gaan vervaardigen
volgens het coldtype principe (in
tegenstelling tot hottype d.w.z.
zetten m.b.v. lood). Was in die
jaren de snelheid de aanleiding het
boekdrukprocédé los te laten ten
gunste van offset, tegenwoordig
wordt juist ter wille van de lagere
kostprijs meer in offset gedrukt.
Northprint produceert nu een
groot gedeelte van het wetenschappelijk zetwerk voor de NOHUM
en de EWU.
Door de vele formules, tabellen
en in vele varieteiten voorkomende
lettertekens is voor het zetten
speciale apparatuur nodig die er
zo op het oog als schrijfmachines
uitzien. Voor het 'zware formulewerk' worden IBM Executives met
variabele spatiëring gebruikt.
Verder staan er zgn. composers met

.,

verwisselbare zetkoppen waarop
verschillende lettertypes. Het kan
voorkomen, dat op één pagina wel
17 zetkoppen gebruikt worden.
Het op deze manier zetten van
pagina's is zeer gecompliceerd en
eist veel zorg en een grote nauwkeurigheid van de betrokkenen.
Om de apparatuur te bedienen
en de lay-out te verzorgen is dan
ook een opleiding van drie tot zes
maanden nodig.
Voor uitgevuld werk heeft men
een computer die door met voortypers gemaakte magneetbanden
wordt gevoed. Het manuscript wordt
op deze apparatuur uitgetikt en
door de afdeling lay-out gecorrigeerd
en na veel knip- en plakwerk tot
een volledige pagina opgemaakt.
Proeven van al het zetwerk worden
aan de auteurs gestuurd ter correctie
waarna de deskeditor van de uitgeverij de eindcontrole heeft.
Northprint is in een ouder pand aan
de Honthorststraat in Amsterdam
gehuisvest, er werken jonge mensen
in een moderne entourage.
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mensen
van ons

Welkom heten we
bij UME:

Drs. J.C. Ankersmit - dir.secr.
Mej. Y.M.M.E. Bisschop - deb.ass.
Mevr. J.P. van Dijk -van der Vaart
kantine Klov. .
Mej. C.P. Dyrbye - rec. Spuistr.
Dhr. J. Fortuyn - magazijn bed.
Mej. P.M.J. Hettinga - deb.ass.
Mej. C.M.W. Kramer - tel.rec.
Dhr. J. Michel - magazijn
Dhr. W.J. van Ophem - rekencentr.
Mej. D. Staphorst - rek.centr.ponst.
Dhr. C. Verhoeff - pers.zak.ass.
Mej. M.W.M.M. Wery -kantine

bij Bonaventura:
Dhr. C.C.M. van Alphen -bode
Dhr. C. van Dalsem - FEM red.
Mej. M. Dragstra - E.M.red.
Mej. J.L. Haverman - doc.medew.
Mej. B.B. Kerstens - T.d.R. red.
Dhr. O. Kuusisto - E.M.jongste bed.
Dhr. R.C. Tamboer - HP red.
Mej. A.J. de Zeeuw - E.M. secr.

bijE.W.U.:

Dhr. K. Bentele - tijdschr.adm.
Mej. E.A.M. Douque - Geo secr.
Dhr. J.E. Ferreira de Mensonca tijdsch.adm.
Dhr. P. Liefhebber - geo red.
Dhr. K.G. Littlewood - chemie red.
Mej. R.F. Pieters - geo red.ass.
Dhr. Rahmy - tijdsch.ass.
Mej. M. Roukens - adv.afd.secr.

bij Agon:

Mej. H. van Huystee - red.

bij Elsevier Nederland:

Dhr. P.M.J. Fiedeldij Dop - red.

bij Excerpta Medica:
Mej. T.L. Bak - secr.boek.red.
Mevr. A.H. Bot-Dijkman -kantine
119
Dhr. A.D. Goldstein - red.ass.
Mevr. M.E. Goldstein-Meyerhoff ass.boekenorder
Mevr. F.J. Jonker-Brak kantine 364
Dhr. S.E. Tarrant - red.ass.
Mej. M. Tullis - ponstypiste
Mej. E.A. Walton - correctrice

Afscheid namen we
bij UME van:

Mej. E.M. Blaazer - kantine
Dhr. T. Huysers - mailing
Mej. S.G.J. Inia - rek.centr.secr.
Mevr. A. Paap-Visser - tel.rec.

bij Bonaventura van:

Mej. F. A. van Beek - T.d.R.secr.
Dhr. R.M. Brokking - adv.medew.
Dhr. O. Kuusisto -jongste bed.
Mej. F.G. Lusink - adv.exp1.a~~.
Dhr. H. Manhro - adv.expl.
Mevr. W.M. Room-Kas - prod.ass.

bij E. W.U. van:
Mej. M.J. Bergshoef - BBA secr.
Mevr. A.J.M. Coppens-Tol - verk.
bev.ass.
Mej. M.Th. Gelderman - reS.secr.
Mei. M. Glazener - RBA red.
gl r. A. ten Have - tijdschr.ass.
Mej. T. Haverkamp - BBA secr.
Mej. R.F. Pieters - geo ass.
Dhr. H.A.M. Hogeweg - tijdschr.ass.

bij Agon van:

Dhr. F. Keizer - verk.leider

bij Elsevier Nederland van:

Dhr. P. Houtman - W.P.red.ass.

bij Excerpta Medica van:

Mej. D.A.C. Bourjaily - tijdschr.
registr.
Mej. D. Capp - redsecr.
Dhr. B. Caoron - corrector
r
Dhr. ~ . ~ o n n -oponstypist
Mevr. J.L. de Mey-v.d. Valk secr.red.adm.
Mevr. T.I.W. Slothouber-Mulders
typiste vert.dienst
Dhr. F. de Vries - adj.chef exped.
Mevr. M.F. Watson-Heemskerk correctrice

-

Geboren zijn:
Harm, zoon van de heer en mevr. Klij
v.d. Broek (EWU)
Johanna Femke. dochter van de
heer en mevr. de waal-ooms
(UME)
Sandra, dochter van de heer en
mevr. Hilster-Snijders (UME)
Marjolein, dochter van de heer en
mevr. Rijswijk (E.N.)
Martijn, zoon van de heer en
mevr. van 't Veer (UME)

In het huwelijk zijn getreden:
Mej. D.J. Humphreys (Excerpta
Medica, correctrice) en dhr.
M. Blauwhoff
Mej. W. Ras (Bonaventura) e n dhr.
F. Room
Dhr. E. Stolting (Excerpta Medica,
corrector) en mej. E. van Schaik
Dhr. T. Klaver (UME) en mej.
E. Nelissen
Mej. D. Potjegort (Bonaventura)
en dhr. J. van der Zee (Agon)

