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AAN HET WOORD
G.L. HALEWIJN
"reclamematf'
bij Elsevier Nederland
"De inhoud van een boek kan me als
reclameman niet zoveel schelen. Het
gaat me alleen om de vraag 'hoe ziet
de consument, die de boekwinkel
binnenstapt, zo'n produkt'. Ik moet
als 't ware in de huid van de koper
kruipen; daarom mag ik hooguit de
flaptekst lezen, dat zou de
consument ook doen, of de kwaliteit
van het papier even voelen. Want
wanneer ik me teveel zou mengen in
de problemen, die er in of aan een
boek kleven, zou ik het niet meer
objectief kunnen bekijken. Toen ik
vroeger eens reclame moest maken
voor een toiletreinigingsmiddel, heb
ik me ook niet afgevraagd wat er in
zat. Goed, ik wist dat het de wc
schoon moest maken, maar daar hield
het wel mee op. Zo ligt het ook in de
boekensector. Bij het doorlezen van
een boek over aquariumvissen
bijvoorbeeld zou ik misschien kunnen
menen, dat er wel betere boeken op
dat gebied bestaan. Nou en dan kan
je een objectieve reclame om zo'n
boek wel vergeten. Nogmaals,
objectiviteit is voor ons reclamemensen een eerste vereiste.
Bij Elsevier Nederland heb ik te
maken met vele soorten boeken:
pockets, paperbacks, gebonden
boeken, standaard- en seriewerken.
Voor iedere categorie moet van tijd
tot tijd wel eens een zekere vorm van
reclame gemaakt worden. Voor de
pockets en paperbacks wordt die
reclame meestal gezocht in de vorm
van een verzamelfolder. Het is
natuurlijk logisch dat er niet voor
elke pocket of paperback
afzonderlijk een reclamecampagne
opgezet kan worden. De uitgave,
waarvan gezegd wordt 'die gaat het
helemaal maken' krijgt uiteraard wel
een brok extra publiciteit. Het liefst
maak ik echter reclame voor
standaardwerken. Het is geweldig om
mee te denken aan de vormgeving, de
keuze van het papier en andere
technische aspecten. Vanuit dat
denken en digesprekken, die je voert
met directie, verkoop, redactie en
produktie, kom je tot een vorm van
publiciteit. Een duidelijk voorbeeld

van een reclamecampagne die 'lekker
zat' was die voor de nieuwe zesdelige
Medische Winkler Prins. De hele
publiciteit om deze uitgave, van
omslag, strooifolder en prospectus
tot intekenbiljet, advertentiecampagne en affiche, heb ik mogen
maken.
Ja, ook het omslag. Sinds kort
namelijk werk ik ook in die richting.
Het ontwerpen van omslagen heeft
een heel eigen problematiek. Het
gekke is, dat ik voor deze vorm van
creativiteit wel degelijk een boek
moet lezen. Hierin zit inderdaad een
stukje tegenstrijdigheid: de inhoud
van een boek, waarvoor ik een omslag
heb gemaakt, moet ik zo snel
mogelijk vergeten wanneer ik aan de
slag ga met de publiciteit. Beide
werkzaamheden, dus het ontwerpen
van een omslag en het reclame maken,
zijn aan de andere kant niet van
elkaar te scheiden. Zowel bij de ene
als bij de andere vorm ga je zoeken
naar een 'eye-catcher', dat 'iets' wat
de consument opvalt, wat hem tot
kopen aanzet. Als voorbeeld zou ik
weer die nieuwe Medische W.P.
willen noemen. Aan dit werk zitten
zes verschillende omslagen vast. Er
zijn drie schetsen geweest, waarvan er
een is gekozen, die de hele levenscyclus van de mens uitbeeldt, met de
specifieke problemen in een bepaalde
leeftijdsperiode. Op de rug van deel
één staat een baby, via het omslag
loopt de cyclus op: kleuter, puber,
vrouw, man en oude man. Deel twee
vertoont op de rug de kleuter, terwijl
de baby zich op het omslag heeft
aangesloten achter de oude man. Dit
omslagidee is verder uitgewerkt in het
reclamemateriaal, waar die groep
mensen telkens weer op voor komt.
En dan is het maar afwachten hoe
een en ander bij het publiek
overkomt.
Wanneer ie na verloop van tijd zo
eens binnenloopt bij de verkoopafdeling en ie ziet dat men daar bezig
is met het invullen van bonnen, en
het opsturen van prospectussen, dan
denk je wel eens: wat heb ik allemaal
teweeggebracht."
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elsevier nederland

"Het romans lezen is niet meer in.
Dat spiegelt zich duidelijk af in de
ontwikkeling van de boekenverkoop.
Zich terugtrekken met een boekje in
een hoekje wordt beschouwd als
a-sociaal gedrag en door het televisievertier is het ook niet gebruikelijk
meer, dat gezinsleden zich ieder met
een boek onder de huiskamerlamp
scharen. Met het naslagwerk en in het
algemeen het informatieve boek ligt
het heel anders. Dat heeft heel sterk
de tijd mee. Het willen weten over de
wereld en de maatschappij wordt
gestimuleerd door de moderne massamedia. Hierdoor ontstaat de behoefte
aan meer informatie, zoals ook de
betere onderwijsmogelijkheden de
vraag naar informatieve boeken
stimuleren".
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Met deze uitspraak over enkele
tendensen op de boekenmarkt laat de
heer G.P.J. Schouten, die samen met
drs. A.A.M. van der Heijden de
directie voert over Elsevier Nederland,
er geen twijfel over bestaan, dat hij
de toekomst van deze oudste dochter
(eigenlijk de moeder) van het
Elsevier-concern met optimisme
tegemoet ziet. Want naslagwerken en
informatieve boeken vormen het
hoofdbestanddeel van het Elsevierfonds en de grote Winkler Prins is
daarvan nog altijd het sterke
trekpaard. Maar de constatering dat
de bellettrie niet langer de wind in de
zeilen heeft betekent niet, dat
Elsevier Nederland de schone letteren

zou willen laten varen. Integendeel,
zegt de heer Schouten, wij willen
algemeen blijven en geen boekenfabriek worden.

LITERAIR FONDS
Dit uitgangspunt wordt bevestigd
door een nog zeer recent initiatief
van de uitgever, namelijk de stichting
van een literair fonds, waarvan juist
de eerste titels in de boekhandel zijn
verschenen en waarvoor nog
veelbelovende plannen bestaan. Je
moet je als uitgever ook cultureel
manifesteren en literaire debutanten
de gelegenheid geven om hun werk
aan de man te brengen. Op de stevige
bodem die het informatieve boek
voor ons vormt kucnen we het ons
permitteren om deze soms minder
lucratieve uitgevers-activiteiten te
entameren. Maar dat betekent toch
ook weer niet, dat we hiermee grote
risico's nemen, want ook een literair
fonds moet commercieel haalbaar
zijn. Er komen naast nieuwelingen
namen voor, zoals Wolkers, Bö11 en
Moravia, waarvan we op onze vingers
kunnen natellen dat ze goed zullen
lopen", voorspelt de heer Schouten.

ROMANS EN POCKETS
Dezelfde politiek voert Elsevier
Nederland met zijn algemeen
romanfonds. Ook hierin voeren goed

verkoopbare auteurs de boventoon.
Een Jan de Hartog is daar een
voorbeeld van. Weloverwogen worden
hierin jaarlijks enkele nieuwe
schrijvers opgenomen, zowel uit het
Nederlandse taalgebied als vertalingen.
Een nieuwe verschijning in het fonds
hoeft nog niet direct een kasstuk te
zijn, maar na drie titels wil de
uitgever toch wel de zekerheid
hebben dat er brood in zit. Als dan
blijkt dat de aanvankelijke selectie
niet in de roos geschoten heeft en
het publiek er toch niet aan wil, valt
een schrijver uit de boot, of liever
gezegd uit het fonds. Dit jaar
bijvoorbeeld zijn drie schrijvers
geschrapt, over één is het besluit
gevallen, dat hij nog mag blijven en
twee nieuwe zijn in het Elsevier
romanfonds opgenomen.
Naast deze twee bestanddelen, het
informatieve boek en de bellettrie,
kent het Elsevier-fonds nog het
pocketfonds. Oorspronkelijk bestond
dit zowel uit bellettrie als
informatieve uitgaven, maar mede in
relatie met de stevige positie in de
hoek van de naslagwerken, heeft de
uitgever zich ook met het
pocketboek vrijwel geheel in de
informatieve sector gespecialiseerd.

NASLAGWERKEN
Wat de algemene encyclopedieën
betreft is er in Nederland nog lang
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het
informatieve
boek heeft
de tijd mee
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geen sprake van een verzadigde markt,
meent de heer Schouten. Misschien
drie procent van de Nederlandse
gezinnen bezit een dergelijk
naslagwerk en dat is nog maar heei
weinig vergeleken bij enkele an
Europese landen. In Nederland
verkoop je een serie niet op het
uiterlijk, zoals bijvoorbeeld in België
nog wel wil lukken. In Nederland
moet er een werkelijke behoefte
bestaan aan de informatie die een
algemene encyclopedie kan bieden en
die behoefte neemt toe, vooral in
gezinnen met studerende kinderen.
In het kielzog van de grote Winkler
Prins zijn ook in het verleden reeds
talrijke andere naslagwerken van zeer
soliede kwaliteit verschenen. De lijn
van de gespecialiseerde
encyclopedieën uit de vijftiger jaren
wordt spoedig voortgezet met een
aantal nieuwe. Er komt onder meer
een zes-delige medische encyclopedie
naast de twee-delige, die een van de
beste vertegenwoordigers in het
fonds was. Een encyclopedie voor
film en foto is inmiddels gereed en
volgend jaar zal een encyclopedie
van het dierenrijk het licht zien. Om
de ruimte tussen de grote en de kleine
W.P. op tavullen heeft de uitgever
zich gezet aan de samenstelling van
een "tussen-encyclopedie", namelijk
de Algemene W.P., een in veertien
delen, die meer praktisch gericht en
meer gevisualiseerd is en daardoor
voor een groter publiek toegankelijk.

VERKOOPPOLITIEK
Met de grote W.P. volgt Elsevier sinds
een aantal jaren een geheel nieuwe
verkooppolitiek, die de actualiteit
van een zo lang op stapel staande
uitgave belangrijk ten goede komt. In
1965 is de zevende druk begonnen en
daarvan verschijnen per jaar twee
delen. In totaal beslaat deze zevende
druk acht jaar, wat in deze tijd met
zijn snelle ontwikkelingen op allerlei
gebied in feite te lang is. Om dit
bezwaar te ondervangen is vorig jaar
een tweede uitgave van de eerste
delen van deze zevende W.P.
verschenen en volgend jaar komt al
weer de derde uitgave. Per jaar
worden op deze wijze vier delen
bijgewerkt, zodat bij het verschijnen
van het laatste deel de meeste eerdere
al weer enkele malen zijn
geactualiseerd. "Dit bijwerken kun je
niet eindeloos blijven volhouden,
want op den duur worden de ingrepen
te gecompliceerd, maar je kunt er een
groot naslagwerk wel een hele tijd
mee up to date houden", aldus de
heer Schouten.

VOOR HET LEVEN
Over de verkoop van een zo kostbaar
standaardwerk zegt de Elsevierdirecteur: "Het grootste probleem is,
hoe je het ding weer bi' de mensen
wegkrijgt. Een krant o periodiek
gooit men op een gegeven moment
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weg, maar een encyclopedie wordt
ondanks dat hij veroudert toch
beschouwd als een bezit voor het
leven". Al is de markt dan nog niet
verzadigd en al zijn er nog genoeg
nieuwe kopers te vinden, toch wil een
uitgever zoals iedere andere
producent graag zijn nieuwste
produkt ook onder zijn vroegere
afnemers brengen. En de situatie op
de boekenmarkt is zo, dat bij er zelf
een heleboel reclame voor moet
maken. Hij moet over het hoofd van
de boekhandelaar heen het publiek
bereiken, want die handelaar kan
maar een klein deel van de vele
duizenden jaarlijks verschijnende
titels in zijn winkel tonen. In vergelijking
met andere uitgevers is Elsevier daarbij
dan nog in de voordelige positie,
dat de boekhandel moeilijk zo'n gerenommeerd huis kan negeren.
Naslagwerken hebben de tijd mee en
wat dat betreft zit Elsevier op fluweel.
Maar wat vraagt de markt straks aan
nieuwe middelen voor communicatie
en informatie? Er dienen zich talrijke
audiovisuele mogelijkheden aan en
ook Elsevier Nederland zal daarop
verdacht moeten zijn. "Voor het
eerst sinds Laurens Janszoon Coster
gaan er in dit vak boeiende nieuwe
ontwikkelingen komen", voorspelt
de heer Schouten. "Zij zullen niet
het einde van het boek betekenen,
zoals men eerder meende, maar zij
zullen bij het veroveren van hun plaats
op de markt het boek een nieuwe
dimensie kunnen geven.

WOLKERS' NIE W S T E
De introductie van Wolkers' nieuwste
boek "Werkkleding" vond op 5 november
plaats in de foyer van de Tilburgse
schouwburg, waar tegelijkertijd een
tentoonstelling van Wolkers' schilderijen
en 'objecten' werd geopend.
Het is een documentaire autobiografie
waarin de schrijver/beeldhouwer
honderden foto's, documenten, knipsels,
brieven, reprodukties van eigen beeldend
werk en curiosa heeft samengebundeld tot
een respectabel prentenboek, dat ook voor
de Wolkers-kenners genoeg nieuws onthult.
Wij citeren uit Het Nieuwsblad voor de
Boekhandel van l I november:
"Na een welkomstwoord door mevrouw
Manteau, maakte de altijd naar
oorspronkelijkheid strevende auteur zich
verdienstelijk door een pasgeboren baby
vaardig een luier o m te spelden: een
handeling die duidelijk verband hield met
een reeks objecten ter tentoonstelling
genaamd "Beddelakfns met
Veiligheidsspelden.
Het sluitstuk van de avond speelde zich af
in de schouwburgzaal, waar Wolkers
voorlas uit eigen werk en ook een serie
door hemzelf gemaakte kleurendia's
becommentarieerde, die een indruk geven
van zijn recente verblijf o p het eilandje
Rottumeroog. Men kreeg alles te zien van
de flora en fauna op dit vrijwillige
verbanningsoord, alsook een voorstelling
van de verpleegkundige kwaliteiten van
Mevrouw A. Manteau overhandigt het
eerste exemplaar van WerkkleQing aan
Jan Wolkers. Foto Van öijndhoven.

v

dierenhoeder Wolkers. Iedereen kon het
befaamde zeehondje nu eens met eigen
ogen aanschouwen, maar ook kijken naar
lugubere plaatjes van een zwangere, maar
dood aangespoelde zeehond, door Wolkers
met haast chirurgische precisie
opengesneden.
Na de pauze mocht de voornamelijk met
jongeren gevulde zaal (niet al te moeilijke)
vragen stellen, die de schrijver eens te meer
brachten tot een interessante profilering
van de originele en geëngageerde visie die
als kenmerk gelden voor cesp. de auteur
en de mens Jan Wolkers.

U komt toch ook?
Zaterdag 1.7 januari 1972
25-JARIG JUBILEUMFEEST
DRS. R.E.M. VAN D6ilr BRINK
in onze Nieuwbouw aan de
Jan van Galenstraat o.a.:
Discotheek met discjockeys
Exclusieve bar
Kinderkermis
Poffertjeskraam
Kindercrèche
Poppenkast

/

Tot ziens op het feesd

"Ha, de auteur van 'naslawerken' is
hier aan het woord. Benieuwd wat
hij nu weer knutselt".
"Ach, ondanks de ingewikkelde
verklaringen die destijds aan de pers
werden verstrekt, is het een purisme.
Maar wat voor mij wel duister blijj't,
is de betekenis van 'lei~crtijd'.Tciizij
het een culinair recept is uit de
slachtmaand".

Van wat?
De I. 000.000ste bezoeker, telefoongesprek, nieuw uitgekomen hoek,
ontslagene bij Elsevier?
Neen.

l

Maar: o p 20 oktober l 971, o m 12 uur in
de middag, rolde onder de ogen van enkele
belangstellenden de 1.000.000ste
FOTOCOPY uit het Rank Xerox apparaat,
nebou w Jan v. Galenstraat. De nelukkine
die deze waardevolle fotocopy de zijne
mocht noemen was de heer Megens.
In 1969 werd dit fotocopieerapparaat op
de produktie-afdeling in de Jan van
Galenstraat geplaatst. Sinds februari 1970
vond het een centralere plaats nl. op de
afdeling mailing onder de bekwame hoede
van de heer Van Os die het rzu als zijn
troetelkindje verzorgt; in officiëlere
termen: "key-operator", die toch nog wc1
vrij dikwijls "gecalled" moet worden.

"Het personeelsorgaan vormt een van de
wegen, waarlangs het in de kern of in de
ondernemingsraad besprokene naar all:,
medewerkers kan worden uitgedragen.
uit 'Weisglass' Public Relations

h

25-JARIG JUBILEUM
Op I december vierde de heer
E. Joorse zijn vijfentwintiR-jarig
dienstverband. De heer Joorse
begon in 1946 zijn werkzaamheden
bij Bonaventura op de adresseerafdeling. Sinds 1958 is hij werkzaam
op de abonnementen afdeling van
dezelfde maatschappij.

WEGWIJS BIJ ELSE VIER
Het boekje "Welkom bij Elsevier" wordt
al geruime tijd niet meer aan de binnenkomende personeelsleden verstrekt o m
redenen, dat het inmiddels zÓ sterk
verouderd is, dat het de lezers alleen
maar o p een dwaalspoor zou brengen.
Met het uitgeven van een nieuwe versie
van dit boekje wordt gewacht o p de
doorvoering van een aantal o p handen
zijnde ingrijpende wijzigingen in o.a.
pensioenregeling, structuur personeelsraad en arbeidsreglement.
Voorlopig is een herziene versie voor
belangstellende oude &nnieuwe personeelsleden verkrijgbaar bij de Centrale
Afdeling Personeelsadministratie,gebouw
Jan van Galenstraat, onder de naam
"Wegwijs bij Elsevier", Evenals het
boekje "Welkom bij Elsevier" is "Wegwijs bij Elsevier" bestemd voor personeelsleden van de oude Amsterdamse
Elsevierbedrijven (dus niet: NOHUM
en Excerpta Medica).

Enkele uitlatingen over en tijdens
Het Onderzoek:
'De sfeer, hè?'
'Met een 'z' o f een 'S'?'
'Ben jij ook al uitgenodigd voor de
opiniepeiling?'
"t Is strikt geheim. Alleen bepaa!de
meningen worden weergegeven.
'Gosh, dat zal me een rel geven!'

redan had
ind.
den var

aIIippe: d'

De als steeds alerte documentatiedienst
van E.B! in de persoon van de heer Frank
(E. W. U.) heeft tussen een vrij groot aantal
vrij saaie berichten in Svenska Tidningen
onderstaande reportage voor u gesignaleerd.
Voor diegenen onder u die het Zweeds
minder goed beheersen volgt
een summiere vertaling:
"Musicoloog Dr. Sten Broman gaat sinds
40 jaar elke junimaand naar Parijs,
voornamelijk o p jacht naar oude Elsevieruitgaven uit het begin van de I7de eeuw.
Na goed eten en zijn altviool, is deze
verzameling zijn grote liefde.
Sten Broman is in het bezit van 's werelds
grootste privé-verzameling van oude

Elsevier-drukken en handschriften. Zijn
800 exemplaren zijn meer dan een miljoen
Zweedse Kronen waard (fl. 700.000,- -1.
Hij beklaagt zich erover dat de kranten
uitsluitend schrijven over zijn muzikale
prestaties en zijn liefde voor een goede
maaltijd, maar over zijn belangrijke
Elsevier-verzameling zwijgen. Teneinde in
deze leemte te voorzien nam h v ons me,
op zijn dagelijkse tocht langs een aantal
Parijse antiquariaten. Na een Catullus met
het wapenzegel van Philippe dlOrleans
voor een relatief lage prijs o p de kop te
hebben getikt, beloonde hij zichzelf (en
ons) in "Lasserre" met Parijs' beste Sole
Bagatelle en :en keuze uit de 140.000
flessen wijn.

Voor de jongens en meisjes van 6 tot 12jaar is er
een kinderkermis. Hier zijn enorm veel spellen
waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. Op deze
mini-kermis kunnen jullie je bezighouden met
o.a. ballengooien, schilderen, boetseren,
touwtjetrekken enzovoort, enzovoort. Te veel om
op te noemen. Net als bij een echte kermis zijn er
ook botsautootjes. En ook voor jullie is er een
bar en een poffertjeskraam, om dorst en honger
te stillen. Als jullie moe worden van al dat gespeel
kunnen jullie uitrusten in de filmzaal, waar
doorlopend leuke tekenfilms zijn te zien.

Voor de hele kleintjes is er een kindercrhche
ingericht waar genoeg speelgoed en kinderboekjes
zijn om deze hele kleintjes prettig bezig te
houden. Er i s ook een poppenkast.

ETEN

ELSEV
HERE
in t h i s h a l l f o r m a n y y e a r s !
We w e r e not a s k e d w h e t h e r w e a g r e e d t o a m o v e t o a n o t h e r
h a l l , but we h o p e t o h a v e t h e p l e a s u r e of s e e i n g you in o u r
S t a n d 7025 in H a l l e 6, w h e r e w e h a v e a n u m b e r of i n t e r e s t i n g
projects and new titles.
We l i s t h e r e s o m e i m p o r t a n t i t e m s :
:k

ANIMAL E N C Y C L O P E D I A : 2048 p a g e s ( f o r 6 t o 16 v o l u m e s )
in full color. Foreign rights sold t o s i x countries before
publication!

:k

O N E V O L U M E A N I M A L ENCYCLOPEDIA:. 4 0 0 p a g e s .
H u g e f i r s t p r i n t i n g in t h e N e t h e r l a n d s a s a m a j o r b o o k c l u b
s e l e c t i o n . S e v e r a l f o r e i g n r i g h t s s o l d a n d pending.
T H E W O R L D AND MAN: a n e n c y c l o p e d i a of g e o g r a p h y :
2048 p a g e s i n f u l l c o l o r . D u m m y a v a i l a b l e , s o l d t o t w o
countries.

:k

M E D I C A L ENCYCLOPEDLA: 2 . 4 0 0 p a g e s , f u l l c o l o r .
A v e n t u r e with a r e a l future.

:k

ENCY C L O P E D I A O F P H O T O G R A P H Y AND F I L M : 624 p a g e s .
A new standard work for layman and professional.

C O M E AND S E E US IN H A L L E 6
W H E R E T H E C O M P L E T E NEW E L S E V I E R L I N E IS ON DISPLAY

frankfurtea
buchmesse 1971

0

Begonnen in 1949 met circa 200
Duitse uitgevers is de Frankfurter
Buchmesse uitgegroeid t o t hét
internationale evenement in de
boekenwereld. De dag vóór de Messe
stroomt Frankfurt vol, dit jaar met
ca. 3.500 uitgevers uit 5 0
verschillende landen, waarvan
Ethiopië en Afghanistan voor het
eerst hun opwachting maakten.
Iedere uitgever die zich enigszins
voelt meetellen in de boekenwereld
is hier o m te zien en gezien te worden.
Op de Frankfurter boekenberg waren
dit jaar zo'n 441.000 boeken t e
aanschouwen, waarvan 78.000
nieuwe uitgaven, verdeeld over
3 immense hallen. Een respectabel
aantal dus, waar men in het begin
heel kordaat en opgewekt, al
spiedend langs loopt o m iets nieuws
te ontdekken, maar waarvan men na
een dag of vijf slechts nog sjokkend
en schouderophalend kan zeggen: "Ik
kan geen boek meer zien!"
De organisatie van de beurs wordt
met echt Duitse "Grundlichkeit"
aangepakt, waarbij honderden regels
van kracht zijn waar niet aan te
tornen valt. Zo gebeurde het dat in
het midden van de algemene
Nederlandse stand een stellage was
geplaatst die 5 0 cm uitstak boven de
officieel toegestane hoogte. De
Messeleiding greep onmiddellijk in e n
zei tegen de ontwerper: "Dat ding
eruit of u eruit", waarop de
ontwerper antwoordde: "Breek hem
dan zelf maar a f ' e n het ding rustig
liet staan. Enige uren later ontving hij
een officieel schrijven van de
Messeleiding, waarin stond dat hij o p
straffe van verwijdering de stellage
binnen 5 x 2 4 uur moest afbreken;
hetgeen o-ierigens nog getuigde van
een onverwachte humoristische
oplossing.
Dit jaar waren er geen opvallende
nieuwe titels te zien. De audio-visuele
middelen gingen echter voor het eerst
een woordje meespreken.Het plan
bestaat volgend jaar daarvoor een
speciale afdeling o p te zetten hetgeen

Medica en American Elsevier; in de
algemene sector door Elsevier
Nederland, Elsevier International
Projects, Deltos en Sequoia.
In tegenstelling tot de
wetenschappelijke sector, verkoopt
de algemene uitgeverij o p de Messe
geen boeken, maar buitenlandse
rechten, d.w.z. dat een buitenlandse
uitgever het recht kan verkrijgen een
bepaald boek voor zijn markt te
vertalen en uit t e geven.

in het dan door de Unesco uit te
roepen 'Jaar van het Boek' niet
ontbloot zou zijn van een zeker
sarcasme. Waar er vorig jaar een
enorme hang naar het erotische boek
viel te bespeuren, bleef die dit jaar
geheel achterwege.
Elsevier was in veelvoud
vertegenwoordigd: in de
wetenschappelijke sector door E.W.U.,
Noord-Hollandsche U.M ., Excerpta'
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De stand van Elsevier Nederland o p de
Frunkfurter Buchmesse (14-1 9 oct. 1971).
KLn.r.: Drs. A.A.M. van de Heijden,
G. Pijfers, H. Friedhoff, Mej. W. van
Rietschoten.

Eens te meer bleek dat vele uitgaven
elkaar geheel of gedeeltelijk
overlappen. Ongeveer 80 boeken
werden uitgekozen ter nadere
beoordeling na de Messe.
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Elsevier Nederland, in combinatie
met Elsevier International Projects te
Londen, trad voor het voetlicht met
4 nieuwe grote projecten: een
dierenencyclopedie in 16 delen,
waarvan ook een eendelige inmiddels
is verschenen; een medische
encyclopedie die tot stand komt in
samenwerking met de Medica1
Library Foundation in Zurich; een
geografie encyclopedie en een foto
en film encyclopedie.
Het is niet overdreven gesteld dat de
bovengenoemde projecten een
geweldige belangstelling ondervonden
ondanks de van te voren door de
Messeleiding toegebrachte slag:
Jarenlang had E.N. in hal 5 gestaan:
dé grote internationale hal. Het
ongeluk wilde echter dat E.N. in een
groep was ingedeeld, die in zijn
geheel werd overgeplaatst naar hal 6,
onder groot protest van alle
betrokkenen, die zich ernstig
"displaced" voelden. Door overal in
hal 5 een door Kilroy geïnspireerd
stencil te hangen waarop te lezen
stond: "Elsevier was here", met
daaronder in kleine letters: "in this
hall for many years" en dat een ieder
die de moeite nam een warm welkom
wachtte in hal 6, heeft E.N. nog
trachten te redden wat er te redden
viel.
Het viel pverigens al met al nogal mee.
Soms was het zo druk in de stand dat
gesprekken o p de gang gehouden
moesten worden.
Over de Amerikaanse rechten van de
Dierenencyclopedie is het meest en

het felst gepraat met onverwachte
openingen op de Amerikaanse markt.
Contracten voor Turkse en Duitse
edities werden definitief afgesloten.
De ééndelige dierenencyclopedie
maakte door zijn lage prijs, hoge
oplage en uitgebreid iîlustratiemateriaal enorme indruk.
Naar de nieuwe Medische
encyclopedie, die door zijn vaak
spectaculaire illustraties en een zeer
in het oog springende display erg
opviel, is het meest gegrepen. De
dummy is door heel wat internationale handen gegaan en vele
voorbereidende gesprekken, die
hopelijk tot voldoende definitieve
contracten leiden, zijn gevoerd. Dit
geldt eveneens voor de Geografieencyclopedie. Zelfs de Foto en
Film Encyclopedie, een werk dat
internationaal veel moeilijker
verkoopbaar is, ondervond zeer
gerichte belangstelling uit Engeland
en Duitsland.
Vlak voor de Buchrnesse was nog een
Hondengids in elkaar geplakt. Er
waren aanvragen voor offertes van
vele buitenlandse uitgevers tot over
100.000 exemplaren. Jammer alleen
dat het boek nog geschreven moet
worden. Een typisch boekenbeursexperiment.
Aan de lange lijst van buitenlandse
edities van Visum/Moderne W.P. kon
ook een Arabische editie worden
toegevoegd als 13de editie.
Niet alleen aan het verkopen, maar
ook aan het kopen van rechten wordt
grote aandacht besteed. Er is echter
weinig origineels ter tafel gekomen.

Mevrouw Manteau is met haar nieuwe
literaire fonds slechts é6n dag in
Frankfurt geweest: meer om te
kijken dan om te verkopen. Dit tot
teleurstelling van een journalist van
de Gazet van Antwerpen die bedroefd
in zijn microfoontje sprak: "Van
E.L.S. en met name van onze
Vlaamse auteurs is geen enkel boek
aanwezig."
Deltos was vertegenwoordigd door
haar directeur, die druk aan de weg
timmerde met zijn Jeugd
Encyclopedie. Zijn eerste contract
was voor een Duitse editie en
veelbelovende contacten zijn gelegd
met uitgevers in Amerika, Engeland
en Israël.
Benjamin, de laatste loot aan
Elseviers grote boom, heeft met een
nieuwe serie 'Comment découvrir la
France, SAngleterre,' enz. hoge ogen
gegooid. Met een Turkse uitgever
werd het eerste contract gesloten en
vermoedelijk volgt een contract voor
een uitgave in het Welsh.
Eenmaal weer terug rijst de
onvermijdelijke vraag: "was het een
goede Messe?". Hierop kunnen alle
betrokkenen volmondig ja zeggen, tot
ieders tevredenheid. Mochten de
resultaten echter uiteindelijk niet zo
uitbundig zijn als ze in de hitte van
de Messe schenen, moge dan het
droeve lot van een uitgever uit
Afghanistan als troostrijke gedachte
dienen: de goede man kwam bij E.N.
in de stand, werd daar opmerkzaam
gemaakt op de Moderne W.P. als
zijnde een uiterst geschikt project
voor zijn taalgebied. Het antwoord
kwam snel en zonder aarzelen: "Ja,
hij kon wel 200 boeken in de Engelse
taal-importeren, maar dan moesten ze
wel stuk voor stuk op aanvraag
geleverd worden, anders werd de
investering te hoog."
Wil van Rietschoten

wederom de uit hun verband gelichte recensies
Doe je ook mee aan de
kindertekenwedstrijd?

van boekbesprekers uit de vaderlandse pers

Olie (Shell) over Elseviers Aquariumvissengids:
. . . zelden hebben we een aquariumgids gezien met zoveel afbeeldingen van vissen .
Prisma-lectuurvoorlichting over Elseviers Vlindergids:
. . . ook de vlinders gaan in aantal achteruit; ze zijn er gelukkig nog wel

..

...

Leeuwarder Courant over Seksualiteit nu:
. . . het lijkt erop dat Elsevier de mening is toegedaan, dat Kolles boek in deze vorm
nog een hele poos mee kan: de Duitse titel was namelijk "Sexualitat '70" . . .
Prisma lectuurvoorlichting over de Medische Winkler Prins:
. . . mits men geen neiging krijgt tot zelfdokteren of het uitdiepen van eigen en in
familie voorkomende ziekteverschijnselen, is deze Winkler Prins een waardevolle
bron van informatie . . .
Utrechts Nieuwsblad over Late Gotiek (Kunst van Europa):
werkend verband gelegd tussen tekst en

. . . via de marges wordt een effectief
afbeeldingen . . .

Het Binnenhof over Strategie van de cultuur:
. . . de illustratie van Paul Klee o p bladzijde 134 staat o p zijn kop. Door het boek
om te keren, kan men gewaarworden, hoe openbarend een verandering van situatie
kan zijn. . .
Het Vrije Volk over Wilde bloemen van de wereld:
. . . wie enig besef heeft van wat er redactioneel, technisch en administratief nodig
is voor het voltooien van zo'n publikatie, kan het zelfs goedkoop noemen. . .
Alxemeen Dagblad over Haute Cuisine:
. . . vriendinnen en vrienden die van koken houden, ik hdb toch iets moois ontdekt.. .
Nieuwsblad van het Noorden over het Complete waterverf- en aquarelboek:
. . . met een groot aantal voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe men in
onvoorziene omstandigheden met een werkstuk moet handelen. . .
Leeuwarder Courant over Macro-fotografie:
. . . het is bij de macro-fotograaf geen kwestie van "hup, motiefje, bats, plaatje".
LD. o v e r k h n Shaft:
. . . nogal ongekuist van taal; voor niet-Amerikanen niet overal begrijpelijk

Sluitingsdatum
kindertekenwedstrijd :
27 december!

..

...

Leeuwarder Courant over Seksualiteit nu:
. . . Kolle tipt de homofilie heel eventjes aan en gaat dan haastig verder met iets
anders. . .
Hemel en Dampkring over Elseviers Atlas van de l'lanetcn:
. . . de argeloze lezer moet onvermijdelijk de indruk krijgen dat vrijwel alles wat ons
over de planeten bekend is of van van prof. Kuiper of van prof. Dollfus afkomstig
zou zijn, en dat is toch echt niet waar. . .
Het Binnenhoj'over En o p clkc hoek een been:
. . . paardenlielhebbers vormen een kaste, die door het leven klost in een net even tc
wijde rijbroek met laaghangend kruis.. .
Utrcchtsch Nieuwsblad over 1:'lseviers Wereldwschiedenis:
. . . als het boek o p dit moment zou worden herschreven, zou vermoedelijk meer
aandacht besteed worden aan opvattingen over zedelijkheid en seksualiteit

... .

Onzc Vogels over hct Nieuwe Voliereboek:
. . . de nonnet.ies komen stellig niet uitsluitend uit India en de literatuurlijst lieb ik
nergens kunnen ontdekken . . .

Inzendingen
kindertekenwedstrijd
aan Mej. M. Zumpolle

Ex Officina
Elseviriana

PERSONEELSRAAD
55ste vergadering van de Personeelsraad
gehouden o p vrijdag 8 oktober 197 1
Arbeidsreglement
Naar aanleiding van een door de directie
sociaal beleid ingediend voorstel tot
vernieuwing van het arbeidsreglement,
wordt besloten dat een kleine werkgroep
uit de Raad wordt geformeerd, die met de
heer Van 't Zet dit voorstel zal bestuderen.
Als deskundigen o p dit terrein zullen een
jurist uit het Elsevierpersoneel en een
externe deskundige, eveneens jurist,
worden uitgenodigd om bij deze arbeid
behulpzaam te zijn.
Personeelsbeoordeling
De nota personeelsbeoordeling is naar
aanleiding van de eerste bespreking in de
P.R. hier en daar gewijzigd. Stap voor
stap zal met personeelsbeoordeling worden
gewerkt. hr zal ervaring moeten worden
opgedaan in bepaalde sectoren van enkele
maatschappijen. Gedacht is te beginnen
met Centrale Diensten en bepaalde
afdelingen van UMR en EWU. Een gedegen
instructie van de chefs zal hieraan voorafgaan (in de loop van 1972). Daarna zal
geleidelijk aan tot een integrale personeelsbeoordeling worden overgegaan. Op
verzoek van de P.R. worden er nog enkele
kleine wijzigingen in de nota aangebracht.
Een van de leden van de Raad vraagt.zich
af of er ook aandacht is geschonken aan
het aspect van beoordeling van de chef
door de medewerker. Naar aanleiding van
deze opmerking gaat de heer Van 't Zet in
op de openheid en wederkerigheid van het
voorgestelde beoordelingssysteem. De chef
beoordeelt zijn medewerker in zijn functie,
maar de wijze waarop een medewerker zijn
functie vervult is doorgaans mede
afhankelijk van de leiding en kundigheden
van de chef. Hierover kan de medewerker
zich, wanneer deze van oordeel is dat
hiertoe aanleiding is, vrijelijk uitspreken
eventueel tegenover een hogere chef. Dat
de ene mens hiertoe gemakkelijker zal
komen dan een ander is een zaak van
persoonlijkheid en temperament. De
afdeling sociaal beleid zal vooral de eerste
jaren de personeelsbeoordeling begeleiden
en zo de objectiviteit bevorderen. De heer
Van 't Zet pleit voor grote openheid.
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CommuniquB nieuw pensioenreglement
Aan het door de heer Van 't Zet
opgestelde communiqué nieuwe pensioenregeling zal een verklaring van dc
Personeelsraad worden toegevoegd.
Hiertoe zal de P.R., nadat eerst de
"pensioencommissie" e.e.a. met de
directie heeft besproken, vrijdag
l 5 oktober bijeenkomen. Wanneer de

laatste versie van het pensioenreglement
gereed is, kunnen al deze stukken worden
verzonden aan de personeelsleden die
onder de huidige pensioenregeling vallen.
De datum van de hearing, die ongeveer
tien dagen hierna voor de desbetreffende
personeelsleden wordt gehouden, wordt
vastgesteld op donderdag 28 oktober a.s.
om 8.30 uur in gebouw Marcanti.
Ongeveer 1 4 dagen na de hearing moet de
weliniet accoordverklaring van de
personeelsleden zijn ontvangen.
Commissie herziening reglement O.R.
Zoals in de vorige vergadering was
afgesproken, heeft de heer Van 't Zet
contact opgenomen met de leden van deze
commissie, teneinde de herziening van de
samenstelling verder te regelen. De
commissie is nu samengesteld uit de
volgende personen: C.H. Vink (Agon),
J.D. de Vrics (UMB), K.A. With (Elsevier
Nederland), Mej. T. Sijpesteijn (ICWU),
Th.A. Geuzebroek (Nohum),
C.J.M. Vesters (Centrale Diensten) en een
vertegenwoordiger van Excerpta.
Salarissen per 1 januari 1970
De heer Van 't Zet heeft van geval tot
geval bekeken waar de 8% niet ten volle
was gegeven. Hij merkt op dat indertijd de
salarissen zijn afgerond op fl. 5.- -,in
sommige gevallen naar boven, in andere
naar beneden. Voorts geeft hij een globaal
overzicht van de overige gevallen. Naast
een enkel geval van depreciatie zijn de
verschillen hoofdzakelijk terug te brengen
op "proeftijdgevallen",,die vaak later in
zeer belangrijke mate zijn bijgetrokken en
kleine afrondingsverschillen.
Een van de leden merkt op in dit geval
liever een percentage te noemen dan
bedragen omdat in dit verband percentages
reder zijn.
Termijn vakantietoeslag
De heer Van 't Zet merkt allereerst op dat
de door de tweede ondervoorzitter
voorgestelde tijd van ljuni-ljuni waarover
vakantietoeslag wordt berekend formeel/
juridisch juist is. Destijds is de termijn van
1 januari-l januari gewijzigd omdat
mensen die o p 1 januari van enig jaar in
dienst kwamen een geheel jaar geen
vakantiegeld kregen.
Er is aansluiting gezocht bij de termijn van
de CAO van journalisten. De bedoeling
was voorts om veel personeelsleden die
vroeg met vakantie gaan o p deze wijze te
gerieven en tevens van de omvangrijke
voorschottenregeling af te komen. Door
de maand april te kiczen als basis voor de
vakantiegeldberekening (1 2 x het aprilsalaris), werd niet 6,73% maar in feite
zelfs 7% vakantiegeld gegeven. Als we ons
aan de hele wet hadden gehouden

(vakantietoeslag berekend over het salaris
van het gehele voorafgaande jaar) zou het
personeel bepaald ongunstiger af geweest
zijn.
De tweede ondervoorzitter meent dat het
personeel o p den duur ook met het volgen
van de wet even gunstig uit zou komen,
hetgeen door een van de leden wordt
bestreden. Op dit punt zal in een volgende
vergadering worden teruggekomen.
Ziektekostenverzekering
De heer Van 't Zet merkt op dat, door
tussenkomst van de heer Baneke, Elsevier
niet aan de verlenging van de contractuele
periode van collectieve ziektekostenverzekering van vijf jaar zal worden
gehouden, maar in 1972 nog mag beslissen
over eventuele verdere verlenging. Vóór
1 oktober 1972 moet het standpunt van
Elsevier bekend zijn. Voordien kan de
zaak nog eens worden bekeken en kan er
een cnquête onder het personeel worden
gehouden.
De heer Van 't Zet zal vaststellen welke
mensen dokters- enlof apothekerskosten
hebben boven de fl. 1000,- -;
desbetreffende personeelsleden moeten
met hem contact opnemen. Er zal een
extra mededeling o p de prikborden komen.
verhuizing naar Jan van Galenstraat 11
Er zijn nog enkele besprekingen gaande
over de indeling van de Elsevierbedrijven
over nieuwe en oude panden. Hierover zal
aan het personeel zo spoedig mogelijk
mededeling worden gedaan middels de
mededelingenborden.
Een van de leden informeert naar de
salarisverhogingen per 1 januari 1972,
mede i.v.m. de tariefsverhogingen van
I<lseviers Magazine. De voorzitter merkt op
dat een verhoging van tarieven altijd
achteraf plaatsvindt. Het heeft niets te
makcn met de salarisverhogingen van 1972.
Er is met de commissie personeelsbeleid
van gedachten gewisseld. Op 29 november
zal genoemde commissie weer bij elkaar
komcn. Br is o p dat moment een beter
inzicht in hetgeen er landelijk en per
bedrijfstak gaat gebeuren.
Een van de leden vraagt wat er tot dusver
in de commissie aan de orde is geweest.
De voorzitter zegt dat wat het verleden
betreft, werd nagegaan hoe het de laatste
jaren bij Elsevier was gegaan, gezien tegen
de achtergrond van bepaalde landelijke
ontwikkelingen.
Een van de leden vraagt of het mogelijk is
dat er een splitsing komt van het salaris in
een salarisbcstanddeel en een vergoeding
voor reiskosten. Dit kan nl. een fiscaal
voordeel opleveren i.v.m. de
aftrekbaarheid van reiskosten. Het is
tevens actueel i.v.m. de peildatum

@

(1 november) voor de ziekenfondsverzekering. Het zou, door een dergelijke
splitsing, voor bepaalde mensen mogelijk
zijn in het ziekenfonds te blijven of terug
te vallen.
De volgende vergadering zal plaats vinden
op woensdag 24 november a.s. om
10.00 uur.

e

ELSEVIER - SOCIAAL BELEID
LOONGRENS ZIEKENFONDS
De loongrens voor de verplichte
ziekenfondsverzekering is per 1 november
1971 verhoogd van fl. 17.050,- p.j. tot
fl. 18.800,- - p.j..
Dit betekent voor Elseviers personeelleden
die o p 1 november 197 1 een salaris
genoten van fl. 1465,- - p.m. of meer, dat
zij per 1 januari 1972 niet (meer) zullen
zijn verzekerd bij het ziekenfonds, maar
bij verzekeringsmaatschappij "Holland" te
Utrecht.
De afdeling personeelszaken zal in
december hierover nader contact opnemen
met hen voor wie dit een verandering
betekent.

Gegeven de aard van het onderzoek lag het
wel voor de hand, dat het zwaartepunt in
Huize Elsevier zou moeten liggen.
150 medewerkers van de (oude)
Amsterdamse Elsevierbedrijven zaten in de
steekproef die de onderzoekers uit het
gehele personeelsbestand hadden
getrokken: zij kregen allen persoonlijk de
uitnodiging tot het beantwoorden van vaak
moeilijke, ingewikkelde en niet zelden
brutale wagen.
Hoewel medewerking aan het onderzoek
volstrekt wijwillig was, heeft vrijwel
niemand verstek laten gaan. Dat is heel
geweldig. Hierdoor zal het naar mijn
mening mogelijk zijn, dat reeds in januari
de verzamelde gegevens in de vorm van

conclusies en aanbevelingen aan ons
bekend zijn en zo een bijdrage zullen
kunnen leveren aan de verdere
ontwikkeling van het te voeren sociaal
beleid.
Voor uw medewerking zeggen wij u
nogmaals hartelijk dank.
K. van 't Zet
Op vrijdag 12 november trad
Mej. I.B.M. Holthuyzen, werkzaam op de
afdeling personeelsadministratie, in het
huwelijk met de heer R. Kuypers. Wij
wensen het bruidspaar veel geluk en
verheugen ons erover mevrouw Kuypers
nog enige tijd in ons midden te hebben.

-

ONDERZOEK ARBEIDSKLIMAAT
EN BELEVING VAN DE
WERKSITUATIE
Het is alweer geruime tijd geleden, dat het
onderzoek arbeidsklimaat en oorzaken van
personeelsverloop in onze Amsterdamse
Elsevierbedrijven werd gestart. Het doel
van het gehele onderzoek - zoals
omschreven in de brief die u bij uw
salarisslip van oktober van de heren
Thierry en Jansen ontving - was het
krijgen van een beter beeld over hoe de
leden van het personeel hun werk, hun
werksituatie en hun werkomstandigheden
beleven en ervaren, mede met het oog op
het zoeken naar mogelijkheden om tot een
goed afgestemd beleid te komen.
De externe onderzoekers, dr. Thierry C.S.,
hebben sindsdien met medewerking van
een aantal medewerkers van hun instituut
heel wat werk verzet: het begin lag bij het
interviewen van enige tientallen oudElsevirianen die hun mening hebben
gegeven over allerlei zaken met betrekking
tot hun ervaringen bij Elsevier die voor het
onderzoek van belang werden geacht. Dit
contact-zoeken met oud-medewerkers
bleek overigens geen gemakkelijke opgave
te zijn omdat meer dan de helft van hen
niet alleen van baan, maar ook dikwijls van
naam en adres bleek te zijn gewisseld.

LAAT UW KIND MEEDOEN AAN DE
TEKENWEDSTRIJD EN EEN VAN DIE
PRACHTIGE PRIJZEN WINNEN!

mensen
van ons
WELKOM HETEN WE
bij UME:
Mej. M. van Biener - typekamer
Dhr. R.H. Breen - deb. adm.
Mej. E.W. Flapper - rekencentr.
Dhr. B.D. Hissink - rekencentr.
Dhr. B.J. Lommerde- boekh.
buitenl.talige uitg.
Dhr. K.P. Pronk - sectie Holding
Dhr. A. Pugliese Melendez rekencentr.
Mej. J.H. Sirach - typekamer
Dhr. J.G. Vontsteen - postkamer
Dhr. J. de Vries - planning/controle
Dhr. W.R.B. de Zwart - postkamer
bij Bonaventura:
Dhr. L.M. Besseling - adv. verk.
Dhr. R. Essink - E.M. chasseur
Dhr. C.E.G. Jurriaans - adv. verk.
Dhr. J.W.M. Venker - orderverw.
Mej. P. Visscher - prod. ass.
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bij E WU:
1/11
Dhr. M.S. Bakx - tijdschr.
1/10
Mej. A. Balfoort - verk. boeken
111l
Miss S.C. Bartlett - chemie
1/11
Miss V. Fullbrook - BBA
Mr. A.M. Grimwade - Staff ed. secr. 1/11
1/11
Mr. R. Lupton - BBA
Miss N. Malone - BBA
5/10
1/11
Mrs. S. Passam - BBA
Mr. H.S. Rich - sales prom.
15/11
Dhr. H.J.N.A. van der Sluys tijdschr. 1/l 0
Miss K. Smit - BBA
25/10
18/10
Mr. C.P. Taylor - chemie
Mej. H.G. Weyman - BBA
1/11
bij Agon:
Mej. B. Bouma verkoop
1/11
Mej. M. Keur - verkoop
1/10
Mej. F. Kooy - prod. schoolboeken 1/10

-

bij EN:
Mej. J. van Loo - verkoop
Mej. L.E. Robert - WP
bij Excerpta Medica;
Mej. S.M. Davie ass. redactie
Mej. C. Fasano typiste
Mevr. M.G. Hagedoorn - ass.
tijdschriftenorderafd.
Dhr. C.R. Langman - ass. redactie
Mevr. J.M. Leemeyerboekhoudmachiniste
Dhr. J.D. Michael- typist
Mevr. C.S. Nix - correctrice
Mej. M.C. Razoux Schultz correctrice
Dhr. J.M. Rudge bureau-redacteur

-
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-
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1/10
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18/10

Mej. S.E. Rycus - typiste
2719
Mevr. L.A. Samarawira correctrice 11110
Mej. S. Schreiner - typiste
6 19
Dhr. B. van Seggelen produktie-assistent 2219

Dhr. S.E. Tarrant - ass. redactie
3019
Mevr. C.M. Weber loonadministratie 3019
Dhr. H.J. Weidenaar - corrector
1719

OVERPLAATSING:
Mevr. E. Groenendal-Metzelaar van Agon
naar Deltos

AFSCHEID NAMEN WE
bij UME van:
Dhr. Th. Aalbers - deb. adm.
31/10
Mej. W. van den Beld - Alg. Zaken 15111
Mej. Y. de Bruin - kantine
811 l
Drs. J. Nagelsmit - Adm. Org.
3011 1
bij Bonaventura van:
Dhr. Th. Deelen - adv. verkoop
Mevr. A.L. Frank - acquisitie
Dhr. J.L. van der Heijde adv. expl.
Mej. M. Kolk - EM
Mej. M. Mulder - abmn. afd.
Mej. M.C.M. Ploeger - abonn. afd.
Dhr. W. Rense - HP
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31/10
31 / l 0
3011 1
31/10
2511 1
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bij EWU van:
Miss S. Bamford - chemie
Miss S.M. Elliott - prop.
Mevr. E. Joustra-van Wier - prod.
Mej. A. Kuipers - verk. bev.
Miss B. Pierce - BBA

3011 1
3011 1
3011 1
3011 1
3011 1

bij Agon van:
Mej. P.M. Bol - red. secr.
Dhr. A.M. Roest - red.

31/10
3011 1

bij EN van:
Mei. M. Mevn - verkoovafd.
15110
~ é v r ~. . - ~ & ~ e r - ~ a s s e ; b-u r g
verkoop 3011 1
3011 1
Dhr. A.W. Wesselink - verkoop
bij Excerpta Medica van:
Dhr. N. Boegborn - corrector
8/10
Mevr. A.H. Bot - kantine 119
3019
Mej. W. Femer - correctrice
3019
Mej. R. Gaylord - correctrice
8/10
Dr. E. Geröova - redactrice
8/10
Mevr. M. Goldstein . ass.
boekenorderafd. 11110
Dhr. A. Goldstein - aas. redactie
15/10
31/10
Mevr. M. Long - correctrice
3019
Dhr. G. Paster - corrector
Dhr. K.A. Riemersma - corrector 30110
.Mevr. I.K. Schoemakers correctrice 3019
Mevr. K.A. Schrameyer correctrice 8/10
Dhr. C.W. Staats - corrector
4/10
'Mevr. S.F. Tarrant - typiste
30110

GEBOREN ZIJN:
Dennis Johan, zoon van de heer en
mevrouw de Gier-Knijff
(UMB) 8/10
Arjen Paul, zoon van de heer en
31/10
mevrouw Groot-Pos (UME)
Johannes Alexander, zoon van de
heer en mevrouw Schuring
(EWU) 1/11

IN HET HUWELIJK ZIJN
GETREDEN:
Mej. F. de Boer (Excerpta Medica)
dhr. R. Kooy
Dhr. P. Grossman (EWU) en
mej. de Jongh Swemer
Dhr. G. Westerhof (UMB) en
mej. I. Roobeek
Mevr. M. Hruzova (Excerpta
Medica) en dhr. J.A. Albers
Miss S. Novak IEWU) en dhr. Fase
Dhr. Ch.J. van ~ i l (Éwu)
s
en
mej. S.C. Kriele
Mej. W. van den Beld (UME) en
dhr. H. de Bruijn
Mei. L. Klaucke (UMB) en
-dhr. L. van velzen .
Mej. I.B.M. Holthuyzen (UME) en
dhr. R. Kuypers

en
2919
22/10
22/10
22/10
28/10
29/10
311 1
17/11
12/11

WIJ ZONDEN FRUIT EN
BLOEMEN NAAR:
Mevr. J. Bakker-Loevesijn (UME)
Mevr. A. Barends-Wittemeyer (UME)
Mevr. A. Bos-Ouwerkerk (UME)
Mevr. M.V. Davis de la Fuente (EN)
Dhr. J. Jansma (Excerpta Medica)
Mej. B.B. Kerstens (UMB)
Mevr. H. Kortha~en-vanden Ham (EWU)
Mevr. M.L. ~au&e-Schirnonsk~
(ÙME)
Dhr. J.W. Lijesen (UME)
Dhr. Ph. Paladsingh (UMB)
~ h r G.
. Prins (UME)
Dhr. C.H.H. Zegers (EN)
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