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nieuwe
boeken
ELSEVIER NEDERLAND

John Shoft, Ernest Tidyman, pb., f. 8.90
De kunst van het bloemschikken, Videopocket, f. 4.90
De wereld van sterren en planeten, Ian
Nicolson, Video-pocket, f. 4.90
Het Flitsboek, Gunter Spitzing, f. 24.50
Het Filmzakboek, G. Blitz, f. 15.90

Applied Econometrics, J.L. Bridge,
f.. 54.. ~.
Hemaplobin and Mvoalobin in their
~eactionswithiigands,
E. Antonini en M. Brunori,
f. 95.The Moon and Planets, S.K. Runcorn
en D.W. Collinson. f. 36.Mesic Atoms and Nuclear Structure,
Y.N. Kim, f. 60.Mathematical Logic and Foraminefera,
Theories, R. Rogers, f. 54.Proceedings of the ~ e c o n d
Scandinavian Logic Symposium,
J.E. Fenstad, d. 69.I.F.I.P. Guide to Concepts and Terms
in Data Processing, I. Gould, f. 25.Studies in Budgeting - Budgeting
Interrelated Activities (2),
W.W. Cooper, R.F. Byrne e.a.,
f. 85.Nucleic Acid-Protein Interactions
and Nucleic Acid Synthesis in
Viral Znfection, D.W. Ribbons
e.a., f. 65.Model Theory for Infinitary Logic,
H. Keisler, f. 40.-

ELSEVIER PUBLISHING COMPANY
i na lysis o f High Resolution NMR Spectra,
R.J. Abraham, f. 95.Aromatic Compounds, S. Cof fey, f. 95.(bij inschr.), f. 105.- (losse verk.)
Proverbs (in 6 talen), J. Gluski, f. 27.50
Comprehensive Etymologica1Dictionary
of the English language, E.A. Klein,
f. 90.Industrial ElectrochemicalProcesses,
A. Kuhn, f. 165.Granite Petrology (Developments in
Petrology), V. Marmo, f. 67.50
Manual of Planktonic Foraminifera,
J.A. Postuma, f. 90.Analytic Functions, S. Saks en
A. Zygmund, f. 45.Basic Neurology (2e herz. ed.),
J P . Schadé en H. Ford, f. 52.50
Hydrides of the Elements o f Main
GroupsI'I V, E. Wiberg en
E. Amberger, f. 290.VacuumMetallurgy, Winkler en Bakish,
f. 275.-

ELSEVIER UINDON
Fundnmental Electrical Quantities
in SJ. Units, Rhys en Lewis

Chemica1Evolution and the
of Life, R. Buvet en C.Ponnamperuma, f. 80.Nuclei of Galaxies, D.J.K. O'ConneU,
f. 134.Quench Hardening in Metals, H. Kimura
en R. Maddin, f. 36.Trade Balance of Payments and Growth,
J.N. Bhagwati e.a., f. 90.The Collateral Circulation o f the Heart,
W. Schaper, f. 72.Economies of Scale and the F o m o f
the Production Function. An
Econometrie Study of Norwegian
Manufacturing Establishment Data,
Z. Griiiches en V. Ringstad, f. 43.Principes o f Econometrics, H. Theil,
f. 58.Informative Molecules in Biologica1
Systems, L.G.H. Ledoux, f. 65.Chemica1 Transfer of Learned Znformation, E.J. Fjerdingstad, f. 72.Statistical Physics, Ya.P. Terletskii,
f. 54.Theoretica1Physics, An advanced
Text, deel 2: Statistical Physics,
Electromagnetic Processes in
Matter, B.G. Levich, f. 75.-

JanneKe Kogaar, ingtid Stork, Mirjam Zumpolle, Drs. C.S. An
T.L. Hes, Mr. J.H.Th. Knook,H.Th.M. Ostendorf,F. Snater,C.

mede-rkers aan P.G. Witteman, Mej. W. Casteren van Cattenburch
rzmer: foto's: J.H.M. Beneker, Th. Moerkerk, E.Vermij

redactie

ineke Rogaar, Jan van Galenstraat 335, Ams

Vectorcardiography- 1970,
I. Hoffman e.a., f. 108.Variational Methods in Economics,
G. Hadley en M.C. Kemp,
f. 49.EXCERPTA MEDICA

The Correlation of Adverse Effects
in Man with Observations in
Animals, C. Baker, f. 84.Diabetes Mellitus in Asia, S. Tsuji
en M. Wada, f. 56.Changing Patterns of Bacterial
Infections and Antibiotic
Therapy, H. Neu, f. 38.50
Depression in the 19 70's (Modem
Therapy and Research),
R.R. Fieve, f. 31.50
AGON ELSEVIERI
ROELOFS VAN GOOR

Patiënt, ziekenhuis en gezondheidszorg in het jaar 2000,
prof. dr. J.C.M. Hattinga
Verschure, pb., f. 17.90
Fysische chemie l , drs. J.C.J.M.
Terhell en ir. C.M.J.I. TerheU,
geb., f. 39.50
Kasklimaat, plantengroei en groeibeheersing onder glas, D. Klapwijk,
geb., f. 19.50
Van olie en wijn, A.P.M. van der
Meij-de Leur, geb., f. 24.50
Management in de detailhandel,
prof. dr. J.A. Geertman, geb.,
f. 24.50
Natuurkunde B 1, drs. F. Jagers,
f. 10.90
Lettervormen, A.J.P. Vriens, f.24.50
Kwadraattafel en bogenboekje,
K. Wagenaar, f. 8.50

n

DELTOS ELSEVIER

Dorientje Omnibus, Betty van der
Plaats, geb., f. 11.90
Ruurd Westra, K. Norel, f. 11.90
Verstekeling in de Sinaï, Gertie
Evenhuis, geb., f. 12.90
Het huis tussen de bomen,
Irene Hunt, geb., f. 11.90
Wonderbaarlijke natuur,
Lucy Berman, geb., f. 13.90
mobile verhalen:
De prins en de sprekende vogel,
f. 3.90
Kroko en Pauwoog, f. 3.90
De giraffe en het ijsje, f. 3.90
Dwerg Dubbeltje en de draken,
f. 3.90

Van Doggersbank tot Barentszee,
K. Norel, pocket, f. 2.90
Op de grote vaart, K. Norel, pocket,
f. 2.90
Bq de marine, K. Norel, pocket,
f. 2.90
Het geheim van het zwarte meer,
H.Th. de Booy, pocket, f. 2.90
Evert loopt in de val, G.H. Peeters,
pocket, f. 2.90

n

kunst in de
jan van galenstraat
Een mooi gebouw, strakke lijnen, goede vormgeving. . . . . . .maar voor het
overgrote gedeelte kale muren. Hier en daar een reproduktie; de meeste
staan in de hoek of liggen op een kast. Reden? Soms plaatsgebrek of het
exemplaar is kromgetrokken sinds de opening van het gebouw in 1963, en
vooral. . . . . . een reproduktie gaat toch wel eens vervelen!
Aan echte kunst was minder gedacht.
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Op zeer prijzenswaardig initiatief
van de directie van de EPC werden
enige abonnementen genomen op
STICHTING BEELDENDE KUNST:
naar keuze kan men 3 of 6 maanden
een kunstwerk huren voor een
zelfde periode en het daarna weer
ruilen voor iets anders.
Bovendien wordt 75% van het bestede bedrag aan huur op rekening
van ELSEVIER geboekt als kooptegoed. Binnen 5 jaar moeten hiervoor een of meer werken uit de
kollektie zijn aangekocht. Er kan
dus mettertijd een begin worden
gemaakt met een "ELSEVIERKOLLEKTIE". Wellicht kan eens
de wereldberoemde "Stuyvesantkollektie" door ons worden geëvenaard!
Deze 5 abonnementen worden
veelal gebruikt om in enkele kamers
de kale muren of de vreselijke
scheuren hierin enigszins aan het oog
te onttrekken.
Bij een recente omruiling werd een
reproduktie ib de kantine vervangen
door 2 werken van Steven Kwint ,
een jonge (40), sinds 1957 in Amsterdan studerende en schilderende
kunstenaar. Hij volgde de Akademie
van Beeldende Kunsten te Arnhem
van 1951-1957 en de Rijksakademie
van Beeldende Kunsten te Amsterdam
van 1957-1959. Zijn werk is regelmatig te zien op groepstentoonstellingen van "Lucas" en "Arti", Nederlands Kunstenaarsgenootschap en
Kring van Nederlandse Tekenaars
te Amsterdam.
Verder had hij eigen tentoonstellingen in Leiden, Nijmegen,
Leeuwarden, Rotterdam, IJmuiden
(geopend door Ben Webster!) en
diverse tentoonstellingen in Amsterdam. In de nabije toekomst,
wellicht in het "Nieuwe Gebouw"
hoop ik een tentoonstelling te

kunnen organiseren van zijn grote,
monumentale doeken, waarop hij
met veel vuur, vaart en sprekende
kleuren gestalte geeft aan zijn doorleefde onderwerpen.
Op de 3e etage van de J.v.G., rond
de koepel, bevindt zich een ideale
tentoonstelìingsruimte, die ondanks
een jaren geleden gedane suggestie,
leeg bleef. Pas vanaf april 1971
heeft er voor een periode van
6 maanden het intrigerende
schilderij "revelation" van Yo Bwan
Tjong gehangen.
Sinds begin september hangen er
drie doeken van de VlaamsINederlandse schilder, graficus, beeldhouwer
en keramist Gérard Grassère, die hij
ons enige tijd in bruikleen heeft
afgestaan. Hij is zelfs bereid deze
kollektie met nog een paar doeken
uit te breiden. Hopelijk kunnen er
binnenkort enkele kleine technische maatregelen getroffen
worden om dit mogelijk te maken.
Grasskre, zoon van Belgische ouders,
werd in 1915 in Heerlen geboren.
Hij studeerde aan de Akademie van
Antwerpen onder leiding van
Prof. Isidoor Opsomer. Hij exposeert regelmatig. Op het ogenblik
heeft hij een tentoonstelling van
meer dan 50 doeken in het voormalige
gemeentehuis van Westbroek
(Utrecht), waar nu al een jaar of wat
"Harlekijn Holland" is gevestigd, het
werk en repetitiecentrum van Herman
van Veen.
Gérard GrassCre's tentoonstelling
over "geluids-transformatie", die
t/m 12 september in Bergen op Zoom
te zien was, komt zeer waarschijnlijk
volgend voorjaar naar ccAemstelle"in
Amstelveen. Met deze serie schilderijen toont Grassère aan hoe geluid
fascinerend kan werken als bron van
beeldende creativiteit. Voor hem begon

Portret van Ben Webster door Steven Kwint
(eigend. Gem. musea, Amsterdam)

Gérard Grassère bij de inrichting van
een van zijn exposities

dit met de poezie: de magische klank
die hij opving uit de gedichtenbundel
"Balans" van Elisabeth Eybers gaf hij
de nieuwe dimensie van het beeld.
Daarop volgde een melodieuzer fase:
het antwoorden in vorm en kleur
op de luisterliedjes van Herman van
Veen.
Tenslotte stelde hij zich tot doel de
onwelluidendheid bij geluid, die men
als irritatie, agressie en geweld ervaart, om te zetten, te transformeren,
tot iets creatiefs.
De ruimte van de menselijke
fantasie te gebruiken om de nachtmerrie om te buigen naar de droom,.
Zijn doeken die bij Elsevier hangen,
hebben weer een andere achtergrond: "herinnering aan een avond",
"verbondenheid" en "gevangen
vogel".
De vele positieve reacties die ik inmiddels heb ontvangen naar aanleiding van deze paar schilderijen en
de leuke gesprekken die er door ontstonden, tonen toch wel aan hoe
"dood" een gebouw eigenlijk is
zonder levende kunst. Ik hoop zo
door te kunnen gaan.
Willeke van Cattenburch
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bij monde
van

manteau:
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in het gebouw
en nu
van Elsevier in Brussel. Zij pendelt
regelmatig naar Amsterdam om
daar de lopende zaken af te handelen en gesprekken te hebben
met directie, redactie, correctie,
verkooo en oroductie. Want. hoewel
men d ~ r u G e langzamerhand
1
meer uitgeversactiviteiten gaat ont- ,.
wikkelei, maakt mevrouw-M
voor een gedeelte van haar literair
fonds gebruik van de facilite
de Amsterdamse bedrijven bieden.
Zij doet zoveel mogelijk ze1
is geen geringe opgave, aa
7ij (nog) niet over een se
beschikt.

TAALRUBRIEKEN

mevrouw

Bij een van haar bezoeken aan Amsterdam had Elsevier Bulletin een
gesprek met haar. Er we
meer gesproken over de sm
leesgewoonten van de Belgen t
opzichte van die van de Nederlanders. In Vlaanderen leest men
bij voorkeur traditionele Vlaamse
literatuur. Moderne literat
voorbehouden aan een be

heugen in de Gelangstelling van de
Vlamingen.
Het is voor beginnende Vlaamse
auteurs, evenals voor een beginnend
uitgever trouwens, bijzonder moeilijk
in België voet aan de grond te krijgen.
Het is fraomnt dat de Beldsche
radio t w k k a a l per dag e& taalrubriek uitzendt. Ook de kranten heb-

CONTACTEN LEGG
Mevrouw Manteau houdt

bij ons worden uitgegeven.
ringen op hetzelfde eiland
het papier toevertrouwen.
Sinds kort bekommert Els
wat tot nu toe het best omschreven kon

hebben in de wijze waarop zijn
boek uitgegeven wordt. Nodig is,
dat de auteur zichzelf in het
nieuws houdt door het signeren
van boeken, het bijwonen van
manifestaties, zich laten beluisteren via radio en tv en wat dies
meer zij. Aan de andere kant kan
mevrouw Manteau veel bewondering opbrengen voor die auteurs,
die zich helemaal wijden aan hun
boeken en hoegenaamd niet geïnteresseerd zijn in de verdere bewerking van hun manuscript door
de uitgever.

W E D E COACH
Zij is van mening dat Elsevier wat
al te lang geprofiteerd heeft van
de goede naam van enkele gevestigde
auteurs. Af en toe moet er wat jong
bloed toegevoegd worden. Mevrouw
Manteau zal alle auteurs die zij onder haar hoede heeft blijven coachen.
Dat doet zij met ongekende geestdrift. De meeste auteurs kent zij
persoonlijk en veel uit hun privéleven is haar bekend. Zij ziet de
auteur niet alleen als een wel of niet
winstgevend object voor de uitgever,
maar bovenal als mens.
Inmiddels zijn onder haar directie

de volgende boeken verschenen:
"De pest in" van Franqoise Nourissier;
"Een piano op het gras" van
Françoise Sagan; "Tien brieven rondom liefde en dood" van Jef
Geeraerts; "De man met de witte
das" en "Een Hollander ontdekt
Vlaanderen" van Godfried Bomans;
"Amazone met het blauwe voorhoofd" van Monica van Paemel.

A tel
I.I~I:ILKEW!~
I.l.rEWK
W

LEVENSFILOSOFIE
Al met al blijft mevrouw Manteau
bijzonder weinig tijd over om er
nog andere hobbies dan de literatuur in de ruimste zin van het woord
op na te houden. Zij vertrouwde EB
toe, even buiten Brussel een huis te
hebben met een enorme tuin, waarvoor zij kortgeleden in Nederland
een flinke partij bomen heeft besteld:
"Dan hoef ik er niet zoveel aan te
doen, wat toch ook wel jammer is,
want ik vind het fijn om in de tuin
te werken, maar waar haal ik de tijd
vandaan?"
Haar levensfilosofie is gevangen in
de woorden van Bertus Aafjes:
"Gelukkig zijn is de meest verwaarloosde plicht".
Dit motto zou zij graag boven het
bureau van elke elseviriaan hangen.
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Het uitzicht aan stadszijde: op de voorgrond h

n

Wederom beklommen wij
(en een wankel laddertje) na
in aanbouw zijnde nieuwe :
van het schone uitzicht en de vor
foto's: J.H.

Overzichtsfoto vanuit de kraancabine genomen halverwege de maand augustus; momenteel zijn ook de pilaren waarvan hier nog
slechts het vlechtwerk te zien is, volgestort
en afgeschuurd; dit dient te geschieden 14 a
I 8 uur na het storten wanneer het beton die
bepaalde hardheid heeft bereikt, dat het geschikt is om afgeschuurd te worden om het
"steentjes-effect" te bereiken, dat ook de pilaren van het "oude"gebouw kenmerkt.
Loodgieters volgen de betonstorters op de voet;
bij het storten zijn reeds ruimten uitgespaard voor het leggen van leidingen en
buizen; pas veel later zullen de (hangende)
plafonds worden aangebracht, om de vele
buizen en leidingen te camoufleren

et Sint-Lucasziekenhuis en de Coentunnelweg.

e

nieuws
de vele (nog) kale treden
de 8e verdieping van het
;ebouw om u een impressie
[leringenmet de bouw te gunnen
Ir

M. Beneker

Uitzicht naar westzijde over de Sloterplas.

De kraan wordt bediend door de heer K. Been.
dat kan hij doen vanuit de hoge eenzaamheid in
de cabine, maar ook van beneden a f , zoals hier
het geval is; dat voor dit hoogdravende beroep
een zekere mate van acrobatische vaardigheid
nodig is, heeft hij reeds meermalen bewezen
door enkele sensationele uitstapjes naar het
puntje van de kraan voor reperatie-werkzaamheden

studiedagen
vierhouten,
13,14,15 september

Op maandagmorgen 13 september
verzamelde de personeelsraad, aangevuld met vertegenwoordigers van
nu ook Excerpta Medica zich in
het landelijke Vierhouten voor een
driedaagse studiebijeenkomst. Cursusleiders waren de heren Ch. Ruitenbeek en H. de Vlaming, beiden
werkzaam voor het Vormings- en
Schoîingsinstituut van het Convent
van Christelijk-sociale Organisatie
(tot stand gekomen in samenwerking van het CNV en het NCW).
Wegens plaatsgebrek in het Slotemaker-de-Bruine-Instituut waar
deze cursussen doorgaans worden
georganiseerd moest Elsevier haar
toevlucht zoeken in Hotel "de
Mallejan'' te Vierhouten op de
Veluwe, waar we behalve wat betreft de koffie (in Elseviers Magazine van die week juist "een kop
doffe ellende" genoemd, maar
misschien deed de bediening juist
daarom wel zo haar best voor ons)
een zeer plezierig onderdak vonden.
Wie mocht veronderstellen, dat dit
uitje van de personeelsraad een soort
verkapte rustkuur-in-bosrijke-omgeving zou zijn geweest heeft zich
vergist: van de vroege morgen tot
de late avond werden de dagen gevuld met leerzame en verhitte discussies en debatten, met daartussendoor ter afwisseling eensleen wandelingetje, bedoeld om de gemoederen
wat te bekoelen, maar veelal onder
voortzetting van het gesprek.

De opzet van de "cursus" was om
tot een onderlinge gedachtenwisseling te komen over onderwerpen
als:
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ontwikkeling van het ondernemingsrecht;
de nieuwe wet op de ondernemingsraden en de consequenties
daarvan voor de bestaande personeelsraad;
de bevoegdheden die een ondernemingsraad op grond van de
nieuwe wet zou moeten krijgen;

de communicatieve rol van een
ondernemingsraad en het contact
van een ondernemingsraad en
het contact van de leden met
de achterban;
de organisatie van een ondernemingsraadsvergadering waarbij
vooral ook ter sprake kwamen
punten als het opstellen van de
agenda, voorbereiden van de
vergaderingen, verkiezingen enz..
Een aantal malen werden de aanwezigen opgesplitst om in kleinere
groepjes afzonderlijk van gedachten
te wisselen; de gemeenschappelijke
rapportage der verschillende conclusies geschiedde dan achteraf middels ophangbare pamfletten, waarbij
ook enkele aanwezige kunstenaarstalenten de kans grepen zich te onderscheiden; in plenaire zitting weid dan
aan de hand daarvan over de diverse
standpunten verder gediscussieerd.

Later op de dag ging de discussie
over het onderwerp personeelsopvang bij fusies. Men kon het
aardig met elkaar eens worden
over de zienswijze, dat bij fusies
geen onderscheid moet worden
gemaakt tussen mensen en onderneming, omdat de mensen
de onderneming zijn en derhalve
daarin centraal dienen te staan.
Wat betreft de richtlijnen ten
aanzien van het accepteren van
(mede)verantwoordelijkheid
in het bedrijfsbeleid laat de wet
ruime mogelijkheden open; dit dient
in het reglement geregeld te
worden; het opstellen van een
nieiiw reglement is derhalve een
zaak die de aandacht verdient.

De discussie van maandag werd besteed aan het doel van een ondernemingsraad, de infarmatie aan de
achterban, de bevoegdheden van een
ondernemingsraad en de invloed die
een ondernemingsraad op grond van
de bepalingen van de nieuwe wet zou
moeten hebben.

In de middag van de tweede dag
behandelde de heer Ruitenbeek
de verslaglegging van de vergaderingen voor het personeel. Niet
alleen de besluiten moeten daarin,
naar zijn mening, duidelijk uitkomen, maar ook de discussie
die daaraan is voorafgegaan. Volgens de nieuwe wet zal de ondernemingsraad ook een jaarverslag
moeten maken dat aan de bedrijfscommissie en aan de vakbonden zal moeten worden overgelegd.

De dinsdagmorgen werd besteed aan
discussie over de mate van verplichting
ten aanzien van de bijdrage in de zorg
voor het goed functionneren van de
onderneming in al haar aspecten; ook
de juridische positie van de ondernemingsraad en de overlegmogelijkheden
met de raad van commissarissen kwamen daarbij aan de orde. Men kwam
tot de conclusie dat uit de combinatie
van de wet op de jaarrekening, de
nieuwe wet op de ondernemingsraden
en de wet op het enqukterecht voort
moet vloeien, dat - wil een ondernemingsraad volledig kunnen functionneren een grotere graad van georganiseerdheid van de werknemers wenselijk zou zijn dan momenteel bij Elsevier het geval is.

's Avonds werd in groepjes gediscussieerd over wat onder overleg
moet worden verstaan en over
de wijze waarop dat overleg nu bij
Elsevier tot stand komt. Niet
alleen overleg binnen personeelsraadlondernemingsraad kreeg
daarbij de aandacht, maar ook
andere binnen de gehele onderneming voorkomende vormen
daarvan. De mening, dat in bepaalde gevallen sprake kan zijn
van een schijnoverleg, kwam duidelijk naar voren; maar ook, dat de,
personeelsraad/ondernemingsraad
door uitbreiding van bepaalde bevoegdheden, die door de nieuwe
wet zullen worden opgelegd in
de toekomst veel kan veranderen.

-
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De heer Van 't Zet was bij de discussies van de laatste dag aanwezig; het
ging nu over de bevoegdheden van
de huidige personeelsraad gedurende
de interimperiode van nu tot het
het moment van totstandkomen
van het nieuwe reglement, waarbij
de personeelsraad een ondernemingsraad in de zin van de wet zal worden.
Dit gaf weer aanleiding in te gaan
o p de consequentie, die een grotere
medeverantwoordelijkheid voor het
beleid aan de leden van de personeelsraad geeft. Enkele aanwezigen vroegen
zich af of zij die verantwoordelijkheid
wel zouden kunnen en willen aanvaarde
en of de kiezers van destijds het daarmee
wel eens zouden zijn of nu misschien
liever andere kandidaten zouden stellen.
Hierover kon men het in zo korte tiid
niet met elkaar eens worden.
De heer Ruitenbeek gaf zijn visie op het
door de wet verplichte systeem van kandidaatstelling en verkiezing der leden:
kandidaatstelling is voor een belangrijk deel voorbehouden aan de vak
bonden; niet georganiseerde werknemers kunnen slechts kandidaat worden gesteld met een bepaald aarital
handtekeningen op hun naam.
Ter afsluiting van het besprokene
tijdens de studiedagen zal o p korte
termijn door de leden van de personeelsraad een aantal conclusies
worden geformuleerd. Van daaruit
kan dan in samenwerking met de
directie worden gewerkt aan verbetering van het functionneren van de
personeelsraad/ondernemingsraad.
Deze studiedagen zouden kunnen
leiden tot eenbijdrage aan de algehele verbetering van overleg binnen het Elsevierconcern.

Men dronk een glas......
v.l.n.r.: W.H. Kieken, Mej. T. Sijpestijn,
Mej. Th.A. Buys, Mej. N. Roos, A.C.
Groenenberg, Mevr. E.G.M. van Beek,
C.J.M. Vesters, Th.A. Geuzebroek,
E.H.W. Megens.

....geen rustkuur-in-bosrijke-omgeving......
v.l.n.r.: C.J.M. Vesters, O. Cornelisse,
Mevr. E.G.M. van Beek, E.H.W. Megens,
Ch. Ruitenbeek, H. Ris, Mej. W.C. van
Rietschoten, Th.A. Geuzebroek.

......

......fe lle discussies
v.l.n.r.: Mej. N. Roos, Mej. Th.A. Buys,
Ch. Ruitenbeek, (op de voorgrond),
Mej. W.C. van Rietschoten, E.H.W.
Megens, Th.A. Geuzebroek, J.G.M. Kiijn,
H.H. Rademaker, A.C. Groenenberg,
H. de Vlaming (op de voorgrond),
K. van 't Zet, O. Cornelisse, C.J.M.
Vesters.

PERSONEELSRAAD II
De visie van een onzer lezers
Onder het kopje "medezeggenschap een
illusie?" (EB nr.3) zegt de heer Megens
met warme belangstellingeen discussie
tegemoet te zien Ik ook!
De nazaten van onze theologiserende
ter koopvaart uitgaande slavenhalers
zullen naar de ballpoint graaien.
Maar het onderwerp heeft ook voor
iemand met een welig bloeiende fantasie, zoals ik, alle ingrediënten om
een verrukkelijk toetje van te bereiden
De proeve zal dus niet in de prijs vallen voor subversieve instructies maar
wel degelijk een diepspittend
psychologisch rapport worden, betreffende verhouding baas contra
knecht.
Mag ik?
Dank u.
Het eerste dat me te binnen schiet
over broeders onder één bedrijfkap
is de USSR. Hoewel het daar kameraad
voor en kameraad na is - ik meen zelfs
tijdens het aanbieden van enkele-reisSiberie - wordt kameraad tevens gelokaliseerd in de positie die hij inneemt.
Democratisch?
Niet voor mij.
Veronderstel, dat je de familie wijs
maakte bedrijfsleider te zijn.
En zij ontvangen een herderlijk
schrijven van kameraad-diredeur die
hun meedeelt, dat kameraad toiletreiniger voorlopig uit de circulatie
genomen wordt.
Weg ermee!
Dan liever meneer. Desnoods tegen
een loopjongen met een strikje in de
ragebol
Terug naar eigen woonstee.
Veronderstel -ik herhaal: veronderstel,
dat het bedrijf waar wij onze kuch met
boter o f halvarine verdienen- veronderstel, dat daar zoiets bestond als medezeggenschap.
Op een ochtend -de maandagochtend
lijkt me heel geschikt (weertype naar
keuze), een gesprek tussen twee heren
die- het spijt me te moeten onthullen
aan het einde van dit gesprek elkaar
rauw lusten.
Hoogst onsmakelijk.
"Hallooo!" (deze denkt dat hij slechts
met de vuist op de dis hoeft te timmeren
o m baas tot lam te krijgen.
"Lo. (Kort en grimmig.
klinkt alsof
Magere Hein de zeis staat te wetten)
"En': optimist, informeert belangstellend: "Met je verkeerde poot uit
bed gestapt of zit je iets dwars?"

"Krijg het een en ander. Komt binnenstormen, tutoyeert. . . Ik duld dit optreden niet langer!"
"Tuttuttut, kalmeer een beetje. En waarom
duld je dit optreden niet langer? De
ondernemingsraad is net een week oud
En jij begint al stroef te doen!"
"Uit mijn ogen raddraaier! Ik ben hier
de baas en ik blijf de baas Begrepen?
Ik ben t i e t van zins de tweede viool te
spelen.
"Tweede viool! Ha, laat me niet lachen
Je zal eerder cacteeën kweken. Vertel
Wat is de reden dat je niet met ons wilt
samenwerken?"
''Jullie helpen mijn prestige naar de
bliksem. Iedereen leutert over dit bedrijf alsof het z'n persoonlijk eigendom
is. En de personeelsraad die jullie zo
nodig moesten hebben timmert vlijtig
aan mijn doodkist. Vanaf heden zet ik
een rem op alle sociale buitensporigheden. Ik ben de brains en niemand
anders!"
"Oh, heeft mijnheer de brains. En wat
doen wij hier dan?"
"Parasiteren. Wie brult moord en brand
wanneer het salaris wordt recht getrokken? Wie dreigt er met de bond als het
tanti2me, volgens jullie, aas~ieren,net
genoeg is om een paar schoenen te kopen?
Ik eis werkkrachten die tweehonderd
procent presteren. En geen zogenaamde
medewerkers die hun uren verlummelen
om vast te stellen, dat ook zij medezeggenschap moeten hebben en er een ondernemingsraad moet komen Meneer,
ga uit m'n ogen U bent ontslagen!"
"Dacht u dat? Op deze uitdaging zal
via mijn bo?! gereageerd worden. U
ben een.
De harde knal waarmee de deur in het
slot sloeg smoorde de vergelijking.

MEVROUW
D.H. FRIJDAFRANK
70 JAAR
Op 18 nugustus bereikte mevrouw
Frijda, oudste medewerkster van
de Winkler Prins-redactie haar 70ste
vejaardag. Noch van redactie en
secretariaat noch van haarzelf was te
verwachten, dat dit feit ongemerkt
voorbij zou gaan. Het werd dan ook
twee dagen later op grootse en haar
passende wijze in W. P.-kring gevierd:
taart, bloemen en lovende woorden
alleen werden niet voldoende geacht:
tot ieders grote verbazing (en niet
in het minst van haarzelf;)legde tegen
borreltijd een rondvaartboot van
rederij Kooy aan voor het pand aan
de Herengracht om alle aanwezigen
(tezamen met veel drank en lekkere
hapjes) aan boord te nemen voor
een twee-en-een-half uur durende
tocht door grachten en havens.

..

Om deze en nog enkele over het hoofd
geziene redenen acht ik het, broeders
en zusters in de gemeenschap van het
heilige moeten, beter de aartsvaderlijke
bedrijfsvoering in ere te houden, want
tweehonderd procent is wel wat erg veel
om ongeschonden de vijfenzestig te
halen Denken jullie ook niet?
Henrique

.. . borrel aan boord. . .
Onderweg werd een ogenblik aangelegd aan de Keizersgracht om kinderen
en kleinkinderen van de jarige te laten
instappen. Onderweg werd mevrouw
Frijdo onder luide en welgemeende
bijval der aanwezigen ruimschoots
in een zeer bijzondere en eervolle
adelstand verheven.

-

'Hoe vindt jij het leefldimaat bij Els.?'

.

'Is er iemand in de huurt. .?'

dt

'Groots die opiniepeiling. Nu gaat de
stem van het personeel spreken '.
'Waarschijnlijk fluisterend'.
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Uittreksel uit de notulen van de 54e
vergadering van de personeelsraad
Voor het eerst werd ook Excerpta
Medica vertegenwoordigd (door de
heren 0. Cornelisse en H. Ris)
Het drukken van het boekje "Welkom
bij Elsevier", dat voortaan "Wegwijs
bij Elsevier" zal heten wordt uitgesteld tot na wijziging van het arbeidsreglement, pensioenregeling, reglement
personeelsraad, met het oog op al te
sneile veroudering van de inhoud.
Voorlopig zal aan nieuwe personeelsleden een stencil worden uitgereikt.
Op korte termijn zal nadere informatie
worden verstrekt betreffende de indeling
en ingebruikneming van het gebouw Jan
van Galenstraat 11.
De premie voor schadevrij inpakken voor
personeelsleden die werkzaam zijn in
het magazijn zal worden afgeschaft;
de premie zal bij het salaris worden gevoegd.
De functieclassificatie zal in samenwerking met de Algemene Werkgeversvereniging worden afgemaakt. Het eindrapport wordt in het najaar 1972 verwacht.
Op 21 oktober zal de personeelsraad
over een en ander worden voorgelicht;
hiervan zal een communiqué voor het
overige personeel worden opgesteld.
Wat betreft de salarisschalen van de
afdeling documentatie (Bonaventura)
lijkt het raadzaam, dat de documentatiemedewerkers middels de Raad
van Uitvoering van de N.V.I. hun belangen bepleiten.
De Commissie pensioenen van de personeelsraad zal haar voorstellen, tot wijziging en aanvulling van de nieuwe pensioenregeling in kleinere kring met de
directie door te nemen.
Aangezien er geen verzekeringsmaatschap
pij is die een collectieve polis wil afsluiten
op facultatieve basis, is het niet mogelijk,
dat enkele zich bij een andere maatschap
pij dan de "Holland" verzekeren.
Bij de "Holland" zijn kosten van huisarts
en apotheek niet meeverzekerd. Er zal
worden nagegaan in hoeveel gevallen de
kosten van huisarts en apotheek de
f. 1000,- hebben overgeschreden.
Het personeelsjaarverslag zal op zeer korte
termijn verschijnen.
De samenstelling van de Commissie Herziening Reglement Personeelsraad zal
worden gewijzigd in verband met het opnei
opnemen daarin van vertegenwoordigers
van Nohum en Excerpta Medica.

De nieuwe regeling van uitbetaling van
vakantiegeld zal nogmaals onder de
loupe worden genomen.
Aan een tal personeelsleden is bij de
loonsverhoging van januari 1970 niet
de volle 8% toegekend; in elk individueel
geval zal worden nagegaan wat hiervan
de reden is geweest.
Het concept herziening arbeidsreglement
zal in de volgende vergadering aan de
orde komen.
De nieuwe introductie-procedure zal
worden geëvalueerd.
Wijzigingen in loonbelasting, premies
sociale verzekeringswetten enz.zuilen
aan het personeel worden bekend gemaakt.
Op 22 september zal de Commissie Personeelsbeleid van de personeelsraad een
gesprek hebben met de voorzitter over de
eerstkomende salarisverhogingen.
De volgende vergadering zal plaats hebben
op vrijdag 8 oktober.

KINDERBIJSLAGBEDRAGEN
De kinderbijslagbedragen, zoals die
gelden in het derde kwartaal van 1971.
lekind
2e kind
3e kind
4e kind
Se kind
6e kind
7e kind
8e kind
Totaal

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

148,98
167,70
167,70
223.86
223,86
248,04
248,04
274,56
1702,74
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AFSCHEID Drs. R. METZELAAR
De heer Drs. R. Metzelaar heeft de
wens te kennen gegeven zijn functie
als directeur van onze vennootschap
per 1 oktober a.s. neer te leggen.
Commissarissen hebben gemeend
in het verzoek van de heer Metzelaar
te moeten treden.

REDACTIE E.M. MET SCHOOLREISJE, 25 AUGUSTUS 197 1
In een tijd waarin directies van
kranten en weekbladen middels
budgetaire beknibbelingen de werksfeer
in gevaar brengen heeft Elsevier bewezen
hoe het ook kan: een reis voor de hele
redactie van het Magazine per bus naar
een oud kasteeltje alwaar de toch al
hechte groepssfeer die er heerste nog
eens bevestigd werd.
Hoewel ik pas enkele maanden bij
de redactie van het grootste opinieweekblad van Nederland in dienst was,
had ik toch het voorrecht vrijwel onmiddellijk als "collega" opgenomen
te worden, zodat ik (nog onbewust
van mijn functie als verslaggever voor
Elsevier Buiietin) rustig in het stiile
hoekje van de bus mocht luisteren
naar de uitspraken en grappen van al
die namen waar je in je journalistieke
carrikre zo lang tegenop hebt gekeken.
Voordat de bus van "het schoolreisje"
zoals de trip door wat oudere redactieleden ironiserend betiteld werd,
aankwam in Vught, waar een niet
onaanzienlijk stuk vlees zou worden
"opgegeten", stopten wij in Rosmalen
bij de wijnhandel van de vader van
Gerard Veriinden (chef kunstredactie).
Het was natuurlijk proeven geblazen
en het viel mij op dat een groot aantal
van de collega's die doorgaans nauwe
lijks te porren zijn voor het drinken
van een pilsje, nu De Grote Dorst
gingen lessen, waardoor bijna de borrel,
die toch nog in kasteel Maurick gedronken diende te worden, in gevaar
kwam.
"Kunt u", zo vroeg ik een oudere
om zijn humor bekende, collega,
"straks na al die wijn nog gewoon een
jonge of oude klare d n k e n ? "
"Welzeker jongen, antwoordde de
man op vaderlijke toon, "je kunt wel
merken dat jij bij Elsevier de kat nog
uit de boom moet kijken!"
Hoe ook, de ontvan st in Wijnhandel
Verlinden was voortreffelijk zodat zich,
op weg naar Vught, van het veertigtal

mensen tellende gezelschap een grote
vrolijkheid meester maakte.
Kasteel Maurick is een van de weinige
plaatsen in Nederland waar de bezoeker
niet wordt gestoord door langszoemende
bromfietsen, zich opdringende horecapersoneel, jengelende juke-boxen of
andere randverschijnselen van de milieuverontreiniging. Een uitstekende plaats
dus voor een redactie om zich te bezinnen
op de werkelijke waarde van coilegialiteit.
Steeds vormden zich op het terras
nieuwe groepjes van collega's en ik vroeg
me af of ik dan altijd verkeerde verhalen
had gehoord van de weekbladjournalistiek:
ik was nog zo gewaarschuwd: "pas op voor
een blad waarmee het goed gaat"
Niets bleek van deze waarschuwende
woorden uit te komen. Sterker nog: later
aan tafel was er zelfs sprake van een
onwaarschijnlijk vrolijke stemming in deze
donkere dagen van de journalistiek. Verschillende, anders wat aarzelende, collega's
als het om artistiek optreden gaat, gingen
nu zonder schroom achter de piano zitten
om het gezelschap te vergasten op de
betere amusementsmuziek. Met name
hoofdredacteur Van Rosmalen toonde zich
een meester op de toetsen.
Toen practisch alles op was (want, zo
bleek; EM-redacteuren laten zelden iets
staan) werd weer plaats genomen in de bus.
Eigenlijk het leukste deel van de schoolreis brak toen pas aan, want behalvegerenommeerde journalisten bleken er ook nog geboren imitators in het gezelschap, met aan kop
"cursief' Michiel van der Plas, Eppo Doeve
en Cees Labeur. De "we-gaan-nog-niet-naarhuis-stemming" was geheel aanwezig en werd
ook in praktijk gebracht: een groot aantal
redacteuren werd nog diep in de nacht in
diverse binnenstadscafe's gesignaleerd.
Een dag om niet te vergeten kortom.
Hopelijk zullen de economische ontwikkelingen ons in staat stellen om ook volgende
jaren weer dergelijke reisjes te maken.
Paul Witteman
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JUBILEA
Op 1 augustus herdacht Mevr. A. Tossijn
het feit dat zij 25 jaar geleden bij Excerpta
Medica in dienst trad voor het verzorgen
van de koffie en thee. Momenteel is zij
nog verbonden aan de kantine van het gebouw Herengracht 119/Singel136.
Mevr. Tossijn i2 hiermee de eerste bij E.M.
die de 25 jaar voltooid heeft.

Wij wensten met fruit en bloemen
beterschap aan:
Mej. J.W.A. Brinkman (UME)
Mevr. P.M.M. de Jong (UME)
Mevr. M. Korthagen (EWU)
Dr. A.A. Manten (EWU)
Dhr. G. Roza (UME)

