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isASPECTS echt
dood.3

De eind 1978 gehouden ASPECTS enquête is een groot succes geweest. Wij wilden eerlijke
antwoorden. Welnu, wij hebben
ze gekregen. Van de duizend enquhte formulieren kregen we er
wel zo'n veertig terug. Een onge- .
hoord groot aantal - zeker voor
een wetenschappelijke uitgeverij - en de redaktie heeft dan
ook uit pure verrukking het bijltje er direct bij neergegooid,
maar niet voorgoed. Het duidelijkste antwoord was een verscheurd exemplaarvanASPECTS,
vastgeniet aan het enquhte formulier. Kijk, zo'n positieve react i e bevalt ons, en wij hebben dan
ook de hemel op onze knieën gedankt voor het hebben van zo'n
collega. Het is aan hem te danken
dat wij het ware licht zijn gaan
zien: zelfs ongelezen kan een personeelsblad een duidelijke functie hebben al is het maar die van
wc papier.

Het heeft ons enige maanden gekost om de enorme stroom van
reacties te verwerken of t e vergeten. De meesten van u hebben
daar begrip voor getoond en het
kunnen opbrengen ons niet, maar
dan ook helemaal niet, lastig t e
vallen met vragen over het volgende nummer van ASPECTS of
met, haha, nieuwe suggesties of
bijdragen. Slechts enkele collega's bleven rustig doorgaan. Wij
danken hen hartelijk voor hun
onbegrip; het heeft ons gesterkt
in onze plannen er mee door t e
gaan.
In een paar maanden kan er veel
gebeuren: de ASP is niet meer en
hetzelfde geldt voor de ESD. Fusies laten hun sporen na. Tegenwoordig werken wij allen aan de
glorie van de ESP, en dat maakte
een naamsverandering van ASPECTS noodzakelijk. Op strikt
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democratische basis werkoverleg tussen wel vier betrokkenen
- is gekozen voor de naam
ESPRESSO. Lekker voor de
meesten en misschien wat t e pittig, of te slap, voor een paar anderen, maar dat zien we dan nog
wel.
Wat zijn onze plannen met
ESPRESSO 7
ESPRESSO wordt een personeelsblad voor de Nederlandse
maatschappijen binnen de ESP.
Het wordt geen 'foto's van directeuren' blad maar ook geen
schoolkrant. Het blad staat open
voor iedere bijdrage van uw kant
of deze nu in het Nederlands of
Engels geschreven is. Kritische
bijdragen zijn van harte welkom
en zullen in het algemeen zeker
geplaatst worden, al behoudt de
redaktie zich het recht voor in te
grijpen wanneer er over de
schreef gegaan wordt.
ESPRESSO zal achtmaal per jaar
verschijnen, wat betekent dat
onze berichtgeving veel actueler

zal worden dan voorheen mogelijk was. In vaste rubrieken zult u
geinformeerd worden over ontwikkelingen in het bedrijf, over
de ondernemingsraden, over personeelszaken, en andere gebeurtenissen zoals jubilea. U kunt zelf
bijdragen van allerlei aard inzenden, geschreven dan wel getekend of gefotografeerd, en een
brievenrubriek zal u de gelegenheid geven zaken aan de orde te
stellen welke in ruimer kring de
aandacht dienen te krijgen.
De huidige redaktie heeft geen
andere bedoeling dan ESPRESSO een goede start te geven.
Nieuwe redakteuren en correspondenten zijn altijd welkom.
En dan nog dit: ESPRESSO zal
ongetwijfeld ontaarden in een
'koffie verkeerd' indien u besluit
aan de kant te blijven staan. Wij
rekenen erop dat dit niet gebeurt, en zullen van uw koffie
graag ESPRESSO maken.
Arie P. de Ruiter
Gerard Davelaar
Frans Koning
Wim de Vries

The ASPECTS enquiry held at
the end of 1978 has been a great

success. We wished straight anwers. Well, we got them. From
one thousand enquiry forms, we
received about forty back. This is
an unprecendented large number
- certainly for a scientific publishing company - and the editorial staff downed tools directly
in pure ecstacy, but not for good.
The clearest answer was a torn
copy of ASPECTS, stapled to the
enquiry form. Look, such a positive reaction pleases US, and we
have praised the good Lord on
our knees for having such a colleague. Thanks to him we have
seen the true light: even unread
a personnel publication can have
a clear function even if it is only
that of toilet paper.
It cost US months to get through
or forget the enormous flood of
reactions. Most of vou have
shown understandina in this and

die?
have not bothered US with questions about the next issue of
ASPECTS or with, haha, new
suggestions or contributions.
Only some colleagues continued
quietly. We thank them cordially
for their misunderstanding; it
strengthened US to proceed with
our plans.
In a few months much can
change. The ASP is no more and
the same goes for the ESD. Mergers leave traces. Today we al1
work for the glory of the ESP,
and this necessitated a change in
the name of ASPECTS. On a
strictly democratic base --work
consultation between four people involved - the name ES-

PRESSO has been chosen, delicious for most people and maybe
too strong, or too weak, for a
few others - but we'll see.

What are our
ESPRESSO ?

plans

for

ESPRESSO is going to be a personnel newsletter for the Dutch
companies of the ESP. It wil1 not
be a 'photographs-of-managingdirectors' paper but neither wil1
it be a school paper. This newsletter is open to every contribution of yours whether written
in Dutch or in English. Critical
contributions are cordially invited and wil1 in general certainly be published, though the editorial staff wishes to reserve the
right to intervene when limits
are exceeded.
ESPRESSO wil1 appear eight times
per year. This means that our
news service wil1 become more
timely than was possible previously. In regular columns you
wil1 be informed about developments in the company, the company councils, personnel affairs,

and other events such as jubilees.
You can submit contributions of
any kind, either written or drawn
or photographed, and readers'
letters wil1 give you the opportunity t o raise matters which deserve the attention of a broader
public.
The present editorial staff has no
other intention than to give ESPRESSO a good start. New editors and correspondents are cordially invited.
And then this: ESPRESSO wil1
undoubtedly degenerate int0 a
'koffie verkeerd' (sort of cappuccino without the foam) if
you decide to remain on the sideline. We are counting on you
that this wil1 not happen, and
wil1 gladly turn your coffee int0
ESPRESSO.
,

Arie P. de Ruiter
Gerard Davelaar
Frans Koning
Wim de Vries

PUBLISHING WITH A SMILE
. . .. . . OR A FINE

.

"Have the extra revisions of
Manten arrived ?" This was not a
question asked by my psychiatrist. It was voiced in the Elsevier
building, and had no double
meaning (I hope). I had written
a book and there were a couple
of proof pages which contained
important corrections, that we
wanted to see carried out in revised proofs before the book
would pass for printing. When
that stage had been reached, the
production department reported
that "Manten had been sent out
to be printed".
These expressions - laughterstirring outside a publishing
house - result from the habit of
publishers to cal1 book projects
with the name of the author.
Wrong overturn

A wrong overturn is a line at the
head of a page which is not of
full length (e.g. when the last line
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of a paragraph starts a new page).
In the eyes of the traditional
printer such a wrong overturn is
to be condemned: the type face
of a page should be a regular rectangle. When I joined Elsevier in
1960, a wrong overturn was
still edited out during proofreading. Even i t s Dutch or German
name (hoerenjong, Hurenkind;
which literally translated into
English means whore's young)
reflected the undesirability. One
of my superiors a t that time,
every inch a gentleman, disliked
the phenomenon as wel1 as i t s
name. He referred to it as an
"openbaar kind" ( a "public
child"). Those were the days
when Elsevier was so decent!

a smile.....

Sandstone balls
Every specialist field of human
activity apparently generates its
own queer expressions, or jargon,
which may sound normal to the
specialist but which bring a smile
to the face of the uninitiated. I
recall that several years ago an

article about sandstone balls was
submitted to the journal "Sedimentary Geology" in which the
following
passage occurred:
"McKee e t al. (1967) reported
newly formed balls of dark plastic clay with admixtures of sand
grains and pebbles. It therefore
appears as if the amount of sand
in our balls is only a question of
degree. Given sufficient time, the
plastic balls of McKee e t al.,
originally introduced from the
flood plain, would become less
plastic and incorporate more
coarse clasts on the bed of the
creeks. I f these balk are fossilized, they would have the Same
mode of occurrence as my balls."
Misprint devilries
Typesetter's errors form a thriving sub-genre of the anecdotes
told in publishing houses. In his
autobiographical volume "Memories", the British publisher
Charles Kegan Paul tells of a
writer who had occasion to describe a tract of land between the

base of a volcanic mountain and
the sea, and who did so to his
own satisfaction by relating that
"the whole plain was strewn with
erratic blocks". But the typesetter
must have been thinking of
something else. When in due
course the book was published,
the author was dismayed to find
that he had been made responsibie for stating that "the whole
plain was strewn with erotic
blacks".
In 1631, Robert Barker and
Martin Lucas, the King's printers
in London, printed a special
limited edition of 1000 copies of
the Bible. In this particular edition a serious mistake was made
by leaving out the word "not" in
the
seventh commandment,
causing it to read "Thou shalt
commit adultery". His Majesty
King Charles I, on being made
aware of this fact by Dr. William
Laud, Bishop of London, issued
an order summoning the printers
to the Star Chamber. Upon the
fact being proved, the whole impression was called in, and the

printers were fined f3000.-.
Do not think machines are more
perfect than human beings. When
the Elsevier journal "Palaeogeography,
Palaeoclimatology,
Palaeoecology" had been established, a large number of letters
had t o be sent out. They were
produced on an automated typewriter, or flexowriter, in order to
save costs, but a t the Same time
to give the letters the appearance
of a personal letter. The programmed text was carefully
proofread and found to be correct. Nevertheless, in about half
the number of letters the prefix
"palaeo" appeared to be misspelled a t least once. The three
sets of vowels apparently was
more than a fast working machine could handle. I hope wordprocessing technology has since
improved !
Mind the circle
All style manuals say that remarks only intended for the
typesetter need be encircled. Be
careful that you really do so.

Professor James Sutherland recorded a story heard from the
late Dr. R.B. McKerrow about an
edition of the letters of Madame
de ~évigné. When the galley
proofs reached the editor, he
found that the printer's proofreader had queried the accent on
the first syllable. The editor meticulously wrote "stet" beside
each query. When the page
proofs arrived it appeared that
the persistent proof-reader was
still querying the accent. The
editor lost his patience. Addressing himself to the printer's proofreader on the margin of the
proof, he demanded that this
futile exercise should stop. But
now it was the printer's turn.
When the editor a t last received
an advance copy of his book, he
was horrified to find in the
middle of one of Madame de
s6vigné's letters the very words
that he had written in anger on
the final proof, but which he had
forgotten to encircle: "For God's
sake, stop po,pping up between
Madame de Sevigné and me I"

Sinds de afgelopen zomer behartigen vijf ondernemingsraden de
personeelsbelangen in de ESP: de
OR-EM (voor Excerpta Medica),
de nieuwe OR-ASP (voor de subholding en de service-afdelingen),
de nieuwe OR-Northprint, de
nieuwe OR-BEN (voor de BMP,
EWU en NOHUM) en de overkoepelende
Divisie-ondernemingsraad Wetenschap.
Nieuwe wet
Niet alleen moesten de ondernemingsraden wennen aan de nieuwe samenstellingen en andere
vertegenwoordigingen in de DOR
ten gevolge van de in het voorjaar gehouden verkiezingen, maar
ook aan de nieuwe wet op de ondernemingsraden, die van kracht
werd per 1 september 1979. De
nieuwe wet brengt o.a. veranderingen in de manier van vergaderen en schrijft voor dat de gekozen leden een eigen voorzitter
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in de ESP
moeten kiezen naast de al bestaande funktie van secretaris.
In de DOR werd J.J. Buren (ORASP) de gekozen voorzitter en
Th. Geuzebroek (OR-BEN) sekretaris. De laatste funktie is intussen alweer vakant vanwege
Geuzebroek's benoeming tot adjunkt-direkteur van de BMP.
J.J. Andriesse (OR-ASP) treedt
op als plaatsvervangend sekretaris.
Bij Excerpta Medica werd
R. Goedvolk tot voorzitter gekozen en M. de Bruyn tot sekretaris van de ondernemingsraad. In
de OR-ASP koos men W.J.J.
Moes tot voorzitter en G. Vos tot
sekretaris. De OR-Northprint
wees A.A. Jakobs aan als sekretaris en G. van Noort, die voor
G. Logtenberg-de Wolde in de
plaats gekomen was, als voorzit-

ter. De OR-BEN tenslotte koos
Th. Geuzebroek tot voorzitter,
maar, zoals hierboven vermeld,
niet voor lange tijd. De inmiddels
gehouden tussentijdse verkiezing
in de NOHUM bracht A.P. de
Ruiter in de OR-BEN en ook
meteen op de voorzittersstoel.
G. Elder (EWU) is de gekozen
sekretaris.
Hete hangijzers

De voorstellen tot invoering van
nieuwe zettechnieken houdt de
gekozen leden van de OR-Northprint en de OR-BEN bezig. Zij
zijn de meest betrokken partijen
wat dat aangaat. Beide ondernemingsraden hebben positief geadviseerd over de eerste fase, een
kostenanalyserend onderzoek.
Van de direktie werden garanties
gevraagd ten aanzien van het behoud van arbeidsplaatsen.
In de OR-EM is er enkele weken
geleden geen overleg geweest
tussen de voorzitter en de gekozen leden. Aanleiding was een
konflikt ontrent het al of niet
inklokken van alle medewerkers,
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en het beleid in deze. De zaak is
inmiddels bijgelegd.
De nieuw te vormen werkmaatschappij, waarin alle serviceafdelingen verenigd zullen worden, is
in de DOR, de OR-ASP en de
OR-BEN ter sprake geweest. Een
positief advies is uitgebracht, met
kanttekeningen ten aanzien van
de plaats van de afdeling personeelszaken in de nieuwe struktuur.

De veiligheid in het gebouw Jan
van Galenstraat blijft een belangrijk onderwerp voor de betreffende ondernemingsraden. Een voorstel van de holding van Elsevier
om glazen wanden en draaihekken aan te brengen bij de hoofdingang werd door de OR-BEN
van de hand gewezen. De gekozen leden zagen meer nadelen
dan voordelen.
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~ O K R N E M I N G S R A D E IN
N DE ESP

DOR
WETENSCHAP
S.Y.L. Alieyn
J.J.L. Andriesse (plv. sekr.)
J.J. Buren (vz.)
W. Dijkhuis
K.S. Go

R. Goedvolk
A.A. Jakobs
J.J. Jansma
W. Justus

M. de Bruyn (sekr.)
D. Clason
R. Goedvolk (vz.)
J.J. Jansma
P. Raff
E. Stolting
T. Teunen

J.J.L. Andriesse
J. Aibertsma
J.J. Buren
W. Justus
P.W.M. Lokkerbol
W.J.J. Moes (VZ.)
G. Vos (sekr.)

E.H.C. rips-~Üppers
A.P. de Ruiter
E. Stolting
G. Vos

OR-ASP
S.Y.L. Alleyn
W. Dijkhuis
G. Elder (sekr.)
J. Engelmoer
K.S. Go
H. Hummelbrunner
E.A. Mascini
A.P. de Ruiter (vz.)
L.J. Scheers
G. Wiedijk

B. Elling
A.A. Jakobs loekr.)
E.H.C. Krips-Cuppers
G. van Noort (vz.)
W.M.C. Versendaal

U kent dat probleem: vroeg
opgestaan, vroeg binnengekomen
en toch vergeten in te klokken.
Laat doorgewerkt en weggegaan
zonder uit te klokken. Het
dynamische karakter van uw
werk en werkomgeving vergt
te veel van U. U hebt geen tijd
om fouten te maken, laat staan
in te klokken.
De voorgedrukte klokkaarten van
SCHIPPERS' DRUKKERS B.V.
vormen de oplossing van uw
probleem. Er zijn modellen voor
regelmatige vroegkomers, laatkomers, tandartsenbezoekers
en andere part-timers. Geen
moeilijkheden met tijden invullen, dat hebben wij al voor U
gedaan.
Direkt verkrijgbaar in sets van
52 stuks bij
SCHIPPERS' DRUKKERS B.V.
Industrieweg 18B
1800 AM DE LAAT

In dienst getreden per september

1979:
A.E.G. Finlay (EWU)
J.D. v.d. Geer (EWU)
M.T. van Gils (ASP)
G.M. Groenenberg (ASP)
H. Gordon (EWU)
G. Krouwel (ASP)
L.M. van Leyden (ASP)
M.K. Lingeman (BMP)
M.J. Maenen (EM)
S.P. H. Marsden (BMP)
S.R. Mitchell (ASP)
C. Munsterman (NP)
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In dienst getreden per oktober

1979:
A. Cate (BMP)
J.W. Dyer (BMP)
R. van Dijk (EWU)
H.T.J. Gieskes (ASP)
B.S. Guleria (ASP)
W. Mantel (ASP)
M. van Maurik (ASP)
S. Mitchell (ASP)
H. Renfurn (EWU)
P.A. Thijm (ASP)
R. Trussner (ASP)
L.G. Wieberdink (NOHUM)

ESPERSONALIA
iuieuwennuizen (Asr)
R. van Rosmalen (NP)
J. Hernandez Silva-Vermeulen
(EM)
D.N. Tjeng-Liem (NOHUM)
K.P. Tonna (ASP)
M.C. Vast-Meijer (ASP)
B. de Vries (NP)
L.T. Zant (NOHUM)
H.W.

S. Mahes (ASP)
R.W.A. Rees (NOHUM)
G.A. Ritchie (BMP)
C.L. de Sousa Pernes (BMP)
E. Sutherland (EWU)
J.W. Viddeleer (ASP)

Th. Geuzebroek van NOHUM naar BMP

Uit dienst per september 7YIY:

S. Calvert (ASP)
J.A.M. Gauw (NOHUM)
M.E. de Haas (NOHUM)
J. Hoebee (BMP)
C.M. Kempenaar (ASP)
C.M. Keijzer (NOHUM)
F.J. Koper (BMP

d

Uit dienst per oktober 1979:

C. Gosche (EM)
E. Goudsmit (BMP)
R. Lupton (BMP)
S. Martin (EWU)
G. Robertson (EM)

Mutaties:
C. Fasano van EM naar BMP
Th. Geuzebroek van Nohum naar
BMP
F.B. Sporkslede van ASP naar
BMP

Hu welijk:
P. O'Dwyer (EM)-J.L. Suhardiman
R. Saltzherr (ASP)-A.M. Schutijser
-

De puzzel in de laatste aflevering
van ASPECTS heeft twintig goede oplossingen opgeleverd waarvan negen afkomstig uit Boesingheliede. Ga zo door dames en
heren, maar zorg er de volgende
keer voor dat niet alle oplossingen geschreven worden in hetIIIIIIIIIIIIIIII)I~zelfde handschrift - men zou
IIIIIIIIIIIII bijna denken dat alleen de t e
winnen prijzen u interesseren !
Eén goede inzender, A.B. Dempster (EWU), merkte terecht op
dat in de opgave eigenlijk had
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Geboorte:
Lennart, zoon van Fam. Ey
(ASP), 11-9
Christoph, zoon van Fam. van
den Heuvel (NOHUM), 11-9
Nadia, dochter van Fam. Stitou
(ASP), 22-9
Yonine Yvette, dochter van Fam.
van 't Riet (BMP), 23-9
Jubilea:
1 sept., J.E.F. Lambach (EWU,
10 jaar)

1 sept., J. Mohr (ASP, 10 jaar)
1 sept., J.P. Vos (NOHUM, 10
jaar)
1 okt., J.J.J. Limburg-Jansen
(ASP, 10 jaar)
1 okt., C. van Waard (ASP, 10
jaar)
24 okt., J.A.H. v.d. Hengel (ASP,
20 jaar)
1 nov., A.W.N. Douwes (NOHUM,
10 jaar)
1 nov., E.H. Frederiksson
(NOHUM, 10 jaar)
1 nov., 0. ter Haar (ASP, 20 jaar)

En nu dan de juiste oplossing:

moeten staan dat er geen twee directeuren op dezelfde plaats waren. Zonder deze laatste restrictie zijn er namelijk meer oplossingen mogelijk.
Wij hebben uit goede bron
vernomen dat ook de ESP
directie zich over de puzzel
gebogen heeft, echter zonder dat
dit tot oplossin en geleid heeft.

6

Otto is in Rio
Leo is in Mexico
Martinus is in Tokyo
James is in bed
Door middel van loting zijn de
volgen de prijswinnaars uit de
bus gekomen: R.J. Boonstra
(UME) en H. Warmerdam (Boesingheliede).
Gefeliciteerd ! U ontvangt binnenkort een ESP desk-unit.

I
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De optellingen zijn:

Onze puzzel bestaat deze keer uit
drie optellingen waarvan de cijfers zijn vervangen door letters.
Vanzelfsprekend correspondeert
een cijfer steeds met een letter en
omgekeerd.
Er zijn echter twee oplossingen
mogelijk en beide worden gevraagd.

I

I n de loop van september is de
afdeling PZ niet alleen verhuisd
van het lage naar het hoge gebouw Jan van Galenstraat, ook
de organisatiestruktuur is .nogal
ingrijpend gewijzigd.
Vanuit de PZ-medewerkers zelf
is het initiatief genomen om een
nieuwe taak- en werkverdeling te
maken, waardoor het voor het
personeel zo duidelijk mogelijk
moest worden bij wie men voor
hulp of advies terecht kan. Via
intensief afdelingsoverleg heeft
m

Oplossingen insturen voor 1 december a.s. naar het redactiesecretariaat. Onder de goede inzenders worden 3 Gelderse rookworsten verloot.

De vraag is nu welke twee getallen worden voorgesteld door
DOREMIFASOL?
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het totale personeelsbeleid van
een (groep) werkmaatschappij(en).
Hopelijk draagt de nieuwe struktuur bij tot een grotere serviceverlening, een snelle behandeling
van alle personeelsaangelegenheden en een grotere herkenbaarheid voor het personeel.

een voorstel om in kleinere eenheden (teams) te opereren vorm
gekregen. Elk team bestaat uit
een personeelschef, een secretaresse en een decentrale personeelsadministrateur, en bestrijk t

I

Hiernaast ziet U de samenstelliny
van el k team.

In the course of September the
Personnel Department has not
only been moved from the low
to the high building Jan van Ga-
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lenstraat, but also its organisation structure has been radically
changed.
The members of the Personnel
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zittend v.l.n.r.: Charles Benneker, Rite de

Hopefully this new structure wil1
contribute to an increase of the
service to the personnel, a more
efficient handling of al1 personnel matters and make things

Zoals bekend geacht mag worden,
is het jaarlijks terugkerende
fenomeen in Frankfurt keer op
keer weer een mijlpaal in de boekengeschiedenis. Zeker als trefpunt voor de uitgever, boekhandelaar en uiteindelijke afnemer
kent het zijn weerga niet.
Om deze gebeurtenis eens van
dichtbij te ervaren, zijn ondergetekenden op 10 oktober j.l., een
zeer fraaie nazomerse dag, erop
uitgetrokken richting Frankfurt,
gelegen in het mooie natuurgebied "Taunus" (autofabrikanten
moeten toch ook wat !). Dat de
gebruikelijke files in en rondom
het welbekende Roergebied ons
parten zouden gaan spelen, bleek
wel uit het feit dat de heenreis
ruim 6% uur in beslag nam.
Eenmaal aangekomen, ging er
een wereld voor ons open. Het
komplex telt ruim acht hallen,
allemaal ingedeeld naar interessegebied. Alleen al dit feit bevestigde dat één dag bepaald niet ge-
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noeg zou zijn om alles te zien.
Elke rechtgeaarde boekenwurm
zal in extase geraken bij het zien
van de verscheidenheid aan lektuur, welke t e kust en t e keur geetaleerd ligt. Er was niet aan t e
ontkomen!

Onze bijzondere belangstelling
ging natuurlijk uit naar de ASPstand. Deze beleefde dit jaar zijn
wereldpremibrel omdat de vorige
het afgelopen jaar was afgekeurd,
vanwege een bouw die 20 cm t e
hoog was (Deutsche Gründlich-

keit ?) ! De geplande 15 jaar levensduur voor de nieuwe stand is
wederom een perfect staaltje van
Long Term Planning. De ietwat
steriel aandoende konstruktie
doet 'vermoeden, dat een ziekenhuischirurg in spé zijn architektonische lusten hierop heeft mogen botvieren (hopelijk krijgt hij
niet de kans in de Molenwerf).
Een futuristisch bouwwerk in
de dynamische kleur grijs-metallic compleet met race-strepen,
voorzien van vitrines waarin een
selektie wetenschappelijke werken uit het ASP-fonds tentoongesteld werden achter perspexglas,
moest de aandacht trekken van
de argeloze voorbijganger. Daarbij niet in de laatste plaats gesteund door alle Amsterdamse
sales managers en die van overzee (Tokyo en Rio de Janeiro).
Zelfs onze divisie-direktie was in
volle glorie aanwezig (sommige,
met name niet-westerse klanten,
wensen op "gelijk" niveau te
woord te worden gestaan).
Na gemoedelijk op de ASP-stand
te zijn binnengehaald, werden we

direkt al gekonfronteerd met
problemen van standbezoekers,
bijv. vragen omtrent leveringen,
orders, etc. Deze konfrontaties
gaven een aardig idee van de kwaliteit van ons wetenschappelijk
produkt alsmede het door ons
verleende servicepakket. Om met
name een goed inzicht te krijgen
in dit laatste, werden een aantal
bekende relaties, her en der verspreid over de hal, aangedaan.
Het was dan ook dd gelegenheid
persoonlijk kennis t e maken met
vele bekenden, die je eigenlijk
alleen nog maar allen tezamen
"verenigd" ziet in Frankfurt.
In vele gevallen was het dan ook
plezierig t e vernemen, dat het
gevoerde programma en de service hoog worden aangeslagen.
Dat daarbij ook negatieve klanken te horen waren, is de welbekende uitzondering die de regel
doet bevestigen.
Al met al is het verschijnsel
Buchmesse wel nuttig, al deden
we enicie markante konstaterin-

- ondanks het feit dat het hier de
meest eminente BOEKENbeurs
van de wereld betreft, was er
géén officiële vertegenwoordiger
van de BOEKENverkoopadministratie aanwezig.
- de uiteindelijke resultaten van
Frankfurt, zoals gemaakte afspraken, klachten en suggesties bereiken de BOEKENverkoopadministratie niet of nauwelijks.
Jesse Andriesse
Rolf de Haas

WERF

Ontwerp van het Molenwerf-gebouw zoals dat verrijzen zal tegenover het Sloterdijkstation te
Amsterdam. De aannemer is De
Waal B.V., zoals elders in dit
nummer vermeld. Opleveringsdatum: mei 1981.

Op 1 oktober j.1. behaalde de
produktie-afdeling van de EWU
de 2.000.000ste pagina sinds het
ontstaan van de EWU in 1946.
Toen, in dat eerste jaar, werd er

gestart met 12 boektitels die
3754 pagina's omvatten. Omstreeks 1956 werd de 100.000ste
pagina bereikt, in 1967 de
500.000ste en in 1973 de
1.000.000ste. Deze getallen slaan
alleen op de productietechnische
verwerking.
Tot deze 2.000.000 behoren ook
vele bladzijden van tijdschriften
die nu bij de BMP verwerkt worden, maar die vroeger tot het
EWU-pakket behoorden, en later,
na de oprichting van de BMP, via
de produktie-afdeling van de
EWU werden verwerkt. Sinds
twee jaar geleden de BMP over
een eigen produktie-eenheid beschikt, gaat de groei langzamer.

Deze 2.000.000 pagina's worden
gevormd door 2675 tijdschriftvolumes en 1600 boeken, tezamen 4275 delen. leder deel van
ongeveer 470 pagina's bevat 1

kilo papier. Bij een gemiddelde
oplage van 2000 exemplaren is in
al die jaren zo'n 8550 ton papier
gebruikt. Voor een ton papier
zijn tien middelgrote bomen nodig. Er zijn dus ongeveer 85.500
bomen gebruikt: een schilderachtige boerenlandweg van ruim
17.000 km lengte, of meer dan
850 hectare rustgevend bos.
De 65 miljard lettertekens op
deze 2.000.000 pagina's verschaffen U, afhankelijk van uw leessnelheid, zo'n 70.000 uur leesgenot. U kunt nog acht jaar vooruit.

¤
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Talencursussen
In september is de tweede ronde
van de cursus Nederlands voor
buitenlandse werknemers weer
van start gegaan. Er zijn vijf cursussen op verschillende niveaus
(AI,
~ 2 B,, C en D), met in totaal 61 deelnemers. Bij Excerpta
Medica zijn op 2 oktober twee
nieuwe cursussen Nederlands begonnen, voor beginners en gevorderden. Twintig cursisten krijgen
tot half december 2 uur per week

bedraagt gemiddeld 40.
OP dit ogenblik draaien er binnen de ESP in totaal 10 takmcursussen, elk à 2 uur Per week, zodat er gedurende 20 uur Per
week taalonderricht wordt gegevenBedrijfsori,üntatie
Hoewel er grote problemen zijn
bij het reserveren van ruimte voor
opleidingen (de achtste verdieping aan de Jan van Galenstraat
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NIEUWS W DEAFDELJNG
OPLEIDINEN
les; half januari 1980 start de
tweede cyclus die tot eind april
1980 zal duren.
In de afgelopen zomermaanden is
ook de inschrijving op een cursus
Engels opengesteld. Er gaven zich
35 belangstellenden op, waaruit
een drietal groepen is geformeerd.
In de tweede week van oktober
hebben de eerste lessen plaatsgehad. Het aantal lesuren van alle
bovengenoemde talencursussen

is voor enige maanden buiten gebruik) zullen vanaf eind oktober
weer regelmatig bedrijfsorigntatie-cursussen worden georganiseerd. Gedurende drie middagen
worden hierin alle aktiviteiten
van de divisie uitgebreid behandeld voor nieuwe medewerkers.
Deze bedrijfsintroduktie wordt
door hoofden van afdelingen ingeleid en is verlucht met videoopnamen en dia-series.

Individuele cursussen
Een groot aantal ESP medewerkers maakt gebruik van de studiekostenregeling, waarbij een opleiding of cursus die men in zijn/
haar eigen tijd wil volgen gedeeltelijk of geheel door de werkgever wordt vergoed (afhankelijk
van het vak- of funktiegerichte
karakter van de studie). Op dit
moment is het aantal cursisten
65. De afdeling opleidingen adviseert U graag bij het vinden van
de juiste opleiding voor de juiste
man/vrouw. Uitgebreide dokumentatie van alle instituten en
opleidingen is beschikbaar.
Andere opleidingsaktiviteiten
Voorbereiding pensionering: V ij f
medewerkers zullen met hun
partners deelnemen aan een cursus Pensioen in zicht die in het
voorjaar van 1980 zal worden georganiseerd.
Inlichtingen: Wim de Vries, kamer 263, Jan van Galenstraat
335, tel. 020 - 515 3132.
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Language courses

1

A second round of Dutch language courses for foreign employees began in September with
a total of 61 participants a t five
different levels ( A ~A, ~ B,, C and
D). In addition two new Dutch
language courses began on October 2nd a t Excerpta Medica, one
for beginners and one for a more
advanced level. Twenty participants wil1 be following these

A t the moment there are 10 language courses each of 2 hours
weekly; this makes a total of 20
hours per week during which language lessons are given.
Company orien tation
Although there are considerable
problems reserving space for
training facilities (the eighth
floor of the Jan van Galenstraat
building will be out of use for
several months due to renova-

NEWS FROM TRAINING
courses until mid-December two
hours each week. The second
half of the course wil1 begin a t
mid-January 1980 and continue
until the end of April 1980.
Registration of a new series of
English courses was opened
during last summer. Three groups
were formed comprising a total
of 35 participants. The first lessons began during the second
week in October. All above-mentioned language courses wil1 consist of approximately 40 lessons.

tion), the end of October wil1
bring a new series of company
orientation courses for new employees. These courses consist of
three afternoon programs. A
birdsl-eye view of the division
wil1 be given by department
heads, supported by slide and
video presentation.
Individual courses
A large number of ESP employees take advantage of the socalled 'study regulation', by vir-

tue of which one is reimbursed
for a certain percentage of the
costs of a course in one's free
time. The percentage is dependent upon the nature of the
course and how much it has to
do with one's position. There are
now 65 participants. The training
department has an extensive
documentation and is most willing to give you advice and help
in finding the most appropriate
course for y OU r needs.
Other training activities
Preparation for retirement: F ive
employees and their partners wil1
take part in a course next spring
which is especially designed for
those who wil1 be retiring in the
near future.

Information: Wim de Vries,
room 263, Jan van Galenstraat
335, tel. 020 - 515 3132.

"Ik werk hier nu zo'n half
jaar, en het bevalt me uitstekend." Een glimlach glijdt
over zijn ruime gelaatstrekken,
terwijl hij zijn spiegelgladde
wapenstok teder liefkoost.
In de marmeren zaal op de zevende verdieping van het gebouw Jan van Galenstraat zit
ik tegenover Kees Lagarde, de
sinds 1 mei aangestelde bedrijfsrechercheur van de Elsevier-burelen in Amsterdam.
Weinigen binnen het bedrijf
weten af van zijn bestaan. Een
vertrouwensman in de subtop
heeft mij op het spoor gebracht. Niet zonder enige
moeite, want het gaan en staan
van Lagarde is slechts bekend

ken tot huishoudelijke zaken.
Alleen hij heeft de mogelijkheid om via een oproepapparaat contact met Lagarde
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5 jaar geleden startte hij n
met zijn zuster een botwhdrijt
Beginkapitaal f 93.85. Nu be- .
schouwt hij zijn werk bij de ESP
als nevenfunctie.
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GEVRAAGD: Bijdragen voor Espresso. Artikelen, cartoons, foto's,
trivialia. etc.

I

WANTLD: Contributions tor Espresso. Articles, cartoons, photographs,
t r i \ ~ i o l i - a+-
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