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1 ~andenwrijvend zetten wij ons ne- 
der om dit redactioneel artikel neer 
te pennen. Wat een plezierige reac- 
ties hebben wij gekregen op het 
eerste nummer van ESPRESSO: 
wel twee schriftelijke en daarnaast 
nog een aantal mondelinge. Boven- 
dien beginnen wij nu reeds t e  mer- 
ken dat een aantal van onze colle- 
ga's ons op een opvallende manier 
beginnen t e  vermijden - ongetwij- 
feld beducht voor onze in azijn ge- 
doopte pen. Weer anderen treden 
ons met huichelachtige vriendelijk- 
heid tegemoet, vermoedelijk om de- 
zelfde reden. 
Wat hebben we gelachen toen bleek 
dat velen uwer meenden dat Kees 
Lagarde niet werkelijk bestond en 
hem zelfs van de foto niet konden 
herkennen. Ja mensen, het is zo ver. 
Pas op. Reeds liggen er plannen 
klaar het ESP gebouw met tourni- 
quets, pasjes, en TV monitors af te 
schermen van de boze buitenwe- 
reld. De tachtiger jaren komen er 
aan, en George Orwell's 1984 is niet 
veraf meer. 
Ook dit nummer bevat weer veel 
nuttigs, dachten wij zo. Indien u dit 

IONEEL 
niet met ons eens bent, kunnen wij 
u alleen maar vragen zelf met uw 
briljante ideeën voor de draad t e  
komen. Aan negatieve kritiek heb- 
ben wij niets, aan opbouwende kri- 
tiek zijn wij - noodgedwongen - ver- 
slaafd. 
Wist u trouwens dat er eerder dit 
jaar een artikel in een van 'onze' 

bladen (Speculations in Science and 
Technology) verschenen is waar de 
ESP flink in de maling genomen 
werd? Wij drukken de eerste ali- 
nea's ervan hierbij af. Let vooral op 
de fijne grap die uitgehaald werd 
met de betekenis van de afkorting 
ESP. Het merkwaardige van dit ar- 
tikel is echter da t  deze auteur reeds 



van de ESP af bleek t e  weten voor- 
dat onze nieuwe naam een feit was, 
Dit kan bijna niet anders dan een 
beval zijn van buitenzintuigelijke 
waarneming (waarvoor de Engelse 
term trouwens ESP luidt). De in het 
artikel vermelde oproep om wilde 
ideeën naar buiten t e  brengen en te 
laten drukken verdient ruime aan- 
dacht. ESPRESSO staat ervoor 
open. 
Een (voorspoedig nieuwjaar trou- 
wens. De Redactie 

ILL 

avoiding US in an obvious way - un- 
doubtedly in fear of our acid pen. 
Other people approach US with 
hypocritical kindness, probably for 
the Same reason. 
How we have laughed when it be- 
came obvious that many of you be- 
lieved that Kees Lagarde was not 
reality and even could not recog- 
nize his face from the photograph. 
Yes folks, it's so far. Do beware! 
Plans are already being made to 
introduce turnstiles, identity cards 
and TV-monitors to protect the 

Rubbing our hands in glee, we sat new ESP-building from the evil out- 
down to pen this editorial. How side world. The eighties are coming, 
amusing were the reactions we and George Orwell's 1984 is not so 
received about the first issue of ES- far away. 
PRESSO: two written and also a This issue as wel1 contains, in our 
couple of verbal reactions. Further- opinion, useful items. Should you 
more, we are being to notice that disagree with US, we can only ask 
some of our colleagues have started you to pass some of your brilliant 

ideas on to US. Negative criticism is 
of no use to US, but we are - by 
strict necessity - addicted to con- 
structive criticism. 
By the way, did you know that an 
article was published in one of our 
jou rn a Is (Specula tions in Science 
and Technology) earlier this year, 
in which the ESP was made tre- 
mendous fun of. The first para- 
graphs are reprinted here. Pay 
attention to the subtle play-on- 
words with the abbreviation ESP. It 
is, however, curious that this author 
was already acquainted with ESP 
long before our new name existed. 
This must surely be a case of Extra- 
Sensory Perception. The plea in this 
article to ventilate your wild 
ideas and to have them printed de- 
serves much attention. ESPRESSO 
is  open for your craziest ideas and 
wildest dreams. 
By the way, happy new year. 

Editors 

The English translation of the CAO 
is available a t  Personnel Depart- 
ment. 



mean something different to each 

and work, but also 
our hobbies and living conditions, 
can be very important in this re- 
spect. I wish that the coming year 
wil1 be a good and harmonious year 
for each of you in every respect. 

When passing from one year to the 
next we are often filled with good 
intentions and expectations. This 
applies particularly to this period as 
we enter the eighties. It is very cer- 
tain that this wil1 not be a simple 
period. However, i f  we can contin- 
ue to be able to cooperate with 
each other in an open and construc- 
tive way, then we shall - also as an 
Elsevier community - certainl y 
overcome al1 difficulties. 

My colleagues and I send you our 



During the ASPECTS- ESPR ESSO 
- interlude, Keith Foley (EWU) had, 
and took the opportunity of visit- 

, ing China with a book + journal , 

I display, on the occasion of the 
British Energy Exhibition in Peking. 

' Here he recounts some of the 1 '  
lighter aspects of the visit, some of 
which may come in handy for 
the special ESP 5-city China exhibi- 
tion due to be held in the Spring of 
1980. 

If yau ever have to drink a glas of 
Maotai, arm yourself with a clothes 
peg, a second and more palatable 
drink, hope your stomach i s  up to 
it, yell "Gambay", and drink. The 
clothes peg is for your nose, the 
second drink must be capable of 
drowning the first one, and "Gam- 
bay" simply means 'bottoms up'. 
I was innocently introduced to this 
l i t t l e  drink a t  a welcoming banquet 
for al1 the exhibitors by a delicate 
Jooking Chinese gentleman who 
turned out to be anything but deli- 
cate when it came to the consump- 
tion of alcohol. 
The taste and the pungent smell of 

Maotai is  difficult to describe. "Ar- 
senic", "disinfectant", and a few 
more less delicate turns of phrase 
have been heard since I returned to 
Amsterdam. This is  due to the fact 
that I thought I ought to share such 
an integral part of Chinese culture 
with some of my Elsevier colleagues. 
l t s  reputation now precedes it, and 
the current lack of demand now 
clearly rivals the response to the 
original ASPECTS questionnaire. 
Maotai was just 9 small part of a 
visit which was exciting, more by 
i t s  contrasts than by anything 
breathtaking in the true holiday 
tradition. Of course there were 
exceptions - the Great Wall, the 
Summer Palace, and the Forbidden 
City. But above a!l, it is the poverty 
which really strikes you, and 
a t  the same time the amazing 
capacity of the Chinese to appear 
to be so content with such a way of 
life. It was this way of life that we 
only really got to understand by 
being able to talk to the people 
themselves. By virtue of the fact 
that we were a party of visitors not 
tied down to a delegation, our free- 



dom was such that we felt we were 
able to learn far more about Chi- 
nese attitudes than a shepherded 
visitor would. Take one good look 
at the photograph of the morning 
queue for the exhibition and you 
can see we had plenty of people to 
talk to. At  an average of 20,000 a 
day, they sometimes overdid the 
tal king. 

As wel1 as being eager to hear every 
word we uttered, even i f  they 
couldn't understand it, the Chinese 
were literature hungry. In the rush 
for Elsevier publicity material the 
barriers built around the perimeter 
of our stand collapsed on a couple 
of occasions. Until we managed to 
organise a 'guard' on the stand, 
whose job was to limit the traffic, I 

Almost 'opening time'. . . . . . 

truly felt that I was back on the 
London tubes in the rush hout, in 
the middle of a work to rule. This 
time, however, there was one differ- 
ence; I could see over their heads. 
Like any exhibition this one was 
not without i t s  problems. As pub 
lishers exhibiting in what is st i l l  a 
very sensitive country, I suppose we 
were bound to expect a visit from 
the friendly customs man. He came 
on the morning of the opening cere- 
mony. To cut a long story short: 
"Everything must go. We want to 
read every book and every piece of 
publicity material". "lmpossible" 
say we. "Even our own customers 
don't go that far !" 
After much discussion a compro- 
mise was reached in which it was 
agreed that we could retain half our 
exhibit, provided we sealed the 
books with sellotape, while customs 
took the other half away to read. 
"How long would that take?" 
"Only a couple of weeks. You'll 
have them back before the end of 
the meeting". In fact, following re- 
presentations to various official 
bodies, and an assuranee that noth- 
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ing written in any Esevier book or 
journal was liable to offend the 
friendship between our two coun- 
tries, we could have our exhibit 
back. 
All was sweetness and light until 
undignified fighting broke out be- 
tween one of my colleagues and our 
two interpreters (an all-in ladies 
match). Unknown to US, someone 
somewhere had obviously been 
watching our stand and observed 
the frequent visits of a certain 
gentleman. We didn't even know it 
ourselves - that is, until he was forc- 
ibly removed one day for "talking 
to US for too long". The following 
day Moira (Pergamon Press) re- 
ceived a perfectly innocuous letter 
from this fellow, which was imme- 
diately pounced upon by our two 
interpreters o were then seen 
being chased around the immediate 
vicinity by al1 of US trying to grab 
the letter back. Having been satis- 
fied that the contents of the letter 
contained nothing particularly of- 
fensive, a somewhat crumpled ver- 
sion was returned. 
Eating was another memorable ex- 

perienob. And f anyong :hinks that (you also h i e  to buy him his meal) 
Chinese food in China bears any he can disappear and find other 
resemblance to Chinese food in fares elsewhere, only to leave you 
Amsterdam, forget it. An -lening taxiless for the rest of the evening. 

- 

- 
Some of these visitors travelled more than 1000 kms for the exhibition. 

/_7 

out to a restaurant normally in- 
volved fighting for a taxi (very few 
and far between these days) and 
then trying to hold on to it for the 
evening. The drivers are beginning 
to learn that our capitalistic ways 
can be quite profitable, and instead 
of waiting outside the restaurant 

And you try reading a street sign! 
As you'd expect English menus 
were non existent, so what we'd do 
is pick a price out of the air and say 
that's how much we'd pay. The rest 
we left to them, and that's when it 
got interesting. We didn't have to 
be told what we'd got in front of US. r 



m , , > : , ' ,  
Either it was a totally unrecognis- .... . . . .wet~<:.s;*.: : . 
able Chinesedelicacy whose descrip- . 0.. . . . 
tion wouldn't mean much to us Goed gebruik wil dat overwerkmaal- 
anyway, or it was quite clearly a tijden om vijf uur worden klaarge- 
sort of chicken and caterpillar stew, ze: op de balie. Als je daar ruim 
duck's brains (you could tel1 be- voor vijven aankomt is er niets aan 
cause it was served in the head), or de hand en kun je je (reeds betaal- 
slimy sea slugs. No matter what we de) maaltijd meenemen. 

sets and systems 11 
an international journal 11 

had there was plenty of it, and Het komt echter voor dat je, verlaat 
that's about the only parallel one door een vergadering, pas rond zes 
could draw with western Chinese I &W: 
restaurants. :t 
I would offer only one more obser- .O... 

vation, or perhaps more appropri- 
ately, piece of advice. Always pick 
the back seat of taxis. We usually 

3 
had to fight among ourselves for 

dniet . 
uur moe en hongerig je dan inmid- 

the privilege of the back seat. The dels koude prak opzoekt. Dan moet 
unlucky one in the front then had je niet verbaasd zijn als de helft er- 
an excellent opportunity of witness- van al door een ander is opgegeten, 
ing, a t  first hand, every driver's urge je lekkere 'voortje' is verwisseld 

, to  plough a neat hole through the voor nog een sinaasappel, en van be- 
hordes of cyclists - enough to  make stek en blad helemaal geen spoor 
an Amsterdamse Fietsdemonstratie meer is terug te vinden. 
look like a simple family outing. 
Oh ! And the meeting was a success, Een frappant staaltje van collegiaal 
though it's going to  be a long uphill gedrag ! 
battle to make extensive inroads in- 
to a market where a good avera e 

Sonja Alleyn 

wage is f 40 a month. h -  1 . 1 .  1 .  I - m 



W DE AFDELING. 
Zojuist is het nieuwe DEO-(Docu- Om I ' E l D m  

- 

I mentatie Externe Opleidingen) boek I 
verschenen. In dit boek zijn alle 

:I cursussen, opleidingen en trainingen, 
welke in Nederland worden georga- 

5 niseerd, opgenomen. Gegevens wor- 
den verstrekt over: 

I Instituut, resp. school I . . 
Cursus, resp. opleiding, resp. con- 
ferentie 
Duur van de cursus 
Doelgroep, vooropleiding en op- 
leidingsmethode. 

Ook algemeen vormende cursussen 
(MAVO, HAVO, VWO) worden ge- 
noemd, echter beperkt tot de 
schriftelijke. Het DEO-boek is  voor 
iedere belangstellende ter inzage. 

TALENCURSUSSEN 

De lopende Nederlandse en Engelse 
cursussen zullen half december zijn 
afgesloten. Rekening houdend met 
vacanties, zullen de cursussen in de 
2e helft van januari weer worden 
hervat. 

CURSUS BUREAUREDACTIE 

Eind'. 1979 verschijnt het boekje: 
Basiskennis Bureauredak tie. Deze 
uitgave is  in eigen beheer samenge- 
steld door de hoofden bureauredac- 
tie van de ESP-werkmaatschappijen 
en bedoeld om nieuwe medewer- 
kers voor te lichten over taken en 
werkzaamheden van de bureaure- 
dacteur. 
Het boekje moet niet gezien wor- 
den als een schriftelijke cursus maar 

eerder als achtergrondinformatie en 
ondersteuning bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Het wordt in prin- 
cipe aan alle nieuwe en zittende me- 
dewerkers van redactie-afdel ingen 
uitgerei kt, terwijl het ook beschik- 
baar is voor medewerkers van pro- 
duktie-, correctie- en zetterij-afde- 
lingen binnen de ESP. 

BEDRIJFSORIENTATIE 

In de periode van 10 tot 20 decem- 
ber zijn drie introductie-program- 
ma's voor nieuwe ESP-medewerkers 
gehouden. In mondelinge presenta- 
tie's hielden ESP-medewerkers een 
inleiding over hun afdeling en func- 
tie. Er werd daarbij ruim gebruik 
gemaakt van audio-visuele hulpmid- 
delen. Het programma van drie mid- 
dagen zag er als volgt uit: acquisitie, 
redaktie, produktie, promotie, ver- 
koop, orderadministratie - opslag - 
verzending, financiën en administra- 
tie, en ondernemingsraad. 

Informatie: Afdeling Opleidingen, 
kamer 263, Jan van Galenstraat 
335, tel. 020-51 5 31 32 ¤ 



Netherlands are mentioned. 
Data are given on: 

Institute, or school 
Course, training, or conference 
Duration of the course 
Target group, previous training 
required and training method 

Also data on other educational 
courses (MAVO, HAVO and VWO) 
in The Netherlands are given, but 
only .the written courses. People 
who are interested are invited to  
thumb through this reference book. 

Recently the new DEO-book (Doc- 
umentation on External Training) 
has been published. In this book al1 

LANGUAGE COURSES 

course. It wil1 be handed out to 
new and not-so-new people who are 
working in editorial departments; it 

The current Dutch and English 
classes wil1 be discontinued tempo- 
rarily halfway through December. 
In view of Christmas holidays, the 
courses wil1 not start up again be- 
fore January 14, 1980. 

DESK EDITING Cbunor 

NEWS FROM TRAINING 
the courses, types of schooling and 
training which are organised in The 

At  the end of 1979 the booklet 
Basics of  Desk Editing wil1 be pub- 
lished. This publication has been 
written by the heads of the ESP 
editorial departments and gives in- 
formation for new employees on 
the tasks and techniques of a desk 
editor. 
The booklet wil1 help the newcomer 
in his day-to-day work as a "naslag- 
werk", rather than being a written - 

is also relevant and available for em- 
ployees in proofreading, produc- 
tion and typesetting departments 
within the ESP. 

1 INTRODUCTORY COURSE 

In the period of 10-20 December, 
three orientation programmes for, 
new ESP-employees were held in 
the Jan van Galen-building. In this 
programme, representatives of 
various departments within the ESP 
gave a short talk or presented a film 
or slide programme about their jobs 
and departments. In three consecu- 
tive afternoons the following items 
were discussed: acquisition, editori- 
al department, production, promo- 
tion, sales-trade, sales-administra- 
tion - warehouse - distribution, 
financial administration, and com- 
pany council. 

Information: Training Department, 
room 263, Jan van Galenstraat 335, 
tel. 020 - 515 3132. ¤ 

-. 



Vrijwillig Vervroegd Uittreden I (VUT) 

Zoals bekend bestaat er sinds sep- 
tember 1979 de mogelijkheid t e  
gaan "VUTTEN". 

Wat betekent dat nu allemaal, maar 
ook wat kost het? 

I .  Wat is de VUT? 
Werknemers van 62 jaar en ouder 

i kunnen ophouden met werken - 
. of t e  wel met pensioen gaan. 

2, wie kan gebruik maken van deze 
regeling ? 
Diegene die 62 jaar is en 10 jaar 
in dienst is  (onafgebroken) van 
een uitgeverij. 

3, Hoe kom je ervoor in aanmer- 
king? 

, Drie maanden voordat men in de 
VUT wenst te gaan, dit. kenbaar 
t e  maken aan Personeelszaken, 
die voor de aanvraag zal zorgdra- 
gen. 

4. Hoe hoog is de uitkering? 
Van het moment van deelname 
tot aan 65e jaar 85% van het 
laatstgenoten bruto maandsalaris. 

5. Wat voor consequenties heeft de 
VU T voor het pensioen ? 

Gedurende de "VUT jaren" &Lr- 
den de pensioenrechten verder 
opgebouwd. 

Wanneer eindigt de VUT? 
Op de 65e verjaardag. 

Mag d e n  "bverken tijdens de uit- 
kering ? 
Niet voor geld, of dit wordt in 
mindering gebracht op de uitke- 
ring. 

1 

Wie draagt de kosten ? 
Alle medewerkers van het uitge- 
versbedrijf betalen een premie 
welke momenteel 0~6% van het 
loon bedraagt. Deze premie geldt 
ook over de vakantietoeslag. 

Ter versimpeling van de admini- 
stratie wordt de ~remie alleen in- 
gehouden over, het salaris (dus 
niet van de vakantietoeslag), 
waardoor de ingehouden premie 
per maand 0,648% bedraagt. 

I Meer vragen: de uitgebreide folder 
ligt op Personeelszaken. 



Voluntary Early Retirement 1 Scheme (VUT) 

As you know, since September Ist, 
1979, there is the possibility of an 
early retirement. 

I What does this mean and perhaps 
even important, who pays for it. \I 

m-- 11, 
Whatk in VUT for me7 

I 1. Whatis the VUT? 
Employees of 62 years of age 
and older can stop working and 
maintain their right to an in- 
come. 

2. Who is eligible for the VUT? 
Employees must be 62 years of 
age, and at the moment of retire- 
ment, must have been employed 
in the publishing industry for the 
preceding ten years. 

3. How can you participate in the 
scheme ? 
By submitting your wish to join 
a t  least three months in advance 
to the Personnel Department. 

4, How much is the payment? 
One receives 85% of one's gross 
income, until the 65th birthday. 

5. Does the VUT have any conse- 
guences for the old-age pension ? 

No, as the "VUT-years" wil1 
count as normal working years 
for the old-age pension. 

I 6. When does the VUT stop? 
At  the age of 65. 

7. /S one allowed to work during 
the VU T years ? , 
Not for money, or this wil1 be 
deducted from the VUT pay- 
ment. 

8. Who pays for it ? 
All employees in the bookpub- 
lishing industry pay 0.6% of their 
income, including the holiday 
bonus. 

In order to simplify the admini- 
strative system, this premium 
wil1 only be deducted from the 
salary and not from the holiday 
bonus, which brings the premium 
to 0.648%. 

I f  you would like to have more in- 
formation, there is a detailed folder 
available a t  the Personnel Depart- 
ment. ¤ 





Ten gevolge van bezuinigingen As a result of economies the b& 
wordt het relatiegeschenk steeds ness present is becoming mare 
zeldzamer. ESPRESSO daarentegen ceptional. However, ESPRESSO 
biedt U voor het nieuwe jaar een offers you a rnature desk prism fier 
volwassen tafelprisma. the new year. 

Wat te doen? 

1. Verwijder betreffende pagina's. 
2. Knip A en B af langs de ononder- 

broken lijnen. 
3. Ril de lijnen aangegeven met 

streepjes. 
4. Plak de lipjes 1-6 tegen de zijden 

met overeenkomende nummers. 
5. Berg uw pennen op in A. 
6. Schuif B over A. 
7. Teken al uw vrije dagen aan voor 

1980. 

What m do? 

1. Remove appropriate pages. 
2. Cut A and B along the uninac 

rupted lines. 
3. Make folds along the lines mak- 

ed with dashes. 
4. Glue flaps 1-6 to  the sides wi* 

the corresponding numbers. 
5. Put your pens away in A. 
6. Slip B over A. 
7. Mark al1 your free days for 198X 
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iieuwe man verantwoordelijk voor 
iet verkoop- en reclamebeleid van 
Ie ESP. Hij heeft tot taak de ESP te 
sten herrijzen als een verjongde , 
ihoenix op de rest 

dere werkkring. Alleen de kleuren- 
combinatie van zijn broek en sok- 
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ke 
OV 

v0 
we 
dil 
l e 
ha 

i 
-- 2 -  '-2 ,2;;hd2~.--rh- 
n en het dunne kortgemouw 
erhemd - bepaald niet geschikt 
or ons air-conditioning systeem - 
rraden zijn afkomst. Achter de 
kke brilleglazen ervaar ik een koe- 
blik, hoewel zijn 
iard zijn. 

1 concerns. Daarbij vallen namen als I 
I Happy Funerals Inc. en Insurance 

Insurances Co. 
'Bij de wetenschappelijke divisie van 

I 
Elsevier begon men door te krijgen, 
dat de sympathie voor haar produk- 
ten en prijzen begon t e  dalen. Dit 
was vooral goed te merken op con- 
gressen en symposia. In de Ameri- 
kaanse wetenschapswereld was deze 
tendens het sterkst. En deze markt 
is  toch onze grootste. Wat zijn de 
oorzaken? Zoals ik al zei, de prijs 
van onze uitgaven, de afnemende 
kwaliteit, het onoverzichtelijke van 
de divisie, de soms elkaar bekonkur- 
rerende onderdelen van de divisie 





televisiespots, die nog in ontwikke- verkoopman elke argumentatie kan "En hoe gaat dat in z'n werk?", 
ling zijn, wordt duidelijk gemaakt putten, die nodig i s  om gezeur over vraag ik onnozel. 
dat de Amerikaanse wetenschaps- onze prijzen de grond in te boren." "Door de waarde van het boek of 

an net zo min zonder Elsevier kan tijdschrift niet uit te drukken in die 
even als zonder zijn hamburger." voor ons armzalige dollars, maar 
'Een wel erg simpele benadering door een vergelijking te maken met 
an het probleem", werp ik op. de prijs van een hoeveelheid LP'S of 
'En toch zeer doeltreffend, zoals een overnachting in een motel. Dan 
it andere advertentiecampagnes is krijgen ze meteen begrip voor onze 

leken. Zie met welke middelen prijzen. Geen quasi-verkoopbevor- 
rikaanse presidentskandidaten derend geklets als: 'beperkte opla- 
in de strijd storten." ge', 'de drukkosten zijn zo hoog1."4 

'Wat zijn uw verdere plannen," "Maar U kunt toch niet alles voor- 
spellen? U weet toch niet van te- 

Op congressen en symposia zullen voren hoe een klant, hetzij weten- 
de wetenschapsmensen op een schapper hetzij bibliothecaris, zal 

eel andere wijze dan voorheen gaan reageren op onze produkten 
aderen; we willen hun op de ge- en de inderdaad wat hoge prijs?" 

eligste plaats treffen. Een voor- "0, nee?" 
eld van deze nieuwe stijl is al eens Een flauwe glimlach glijdt over 

erder afgedrukt in het voormalige Frank's gelaat. Hij trekt zijn das 
Aspects. Verder ga ik voor- recht en grijpt naar een bloknoot, 

iften uitvaardigen voor iedere hij vouwt het open en leest voor: 
medewerker die verschijnt bij "Het imago van de wetenschappe- 

gelijke gelegenheden. Deze voor- lijke divisie van Elsevier heeft een 
riften betreffen hun uiterlijk, ge- 

rag, maar vooral de te voeren con- 
satie. Daarvoor heb ik verschil- . . . . . . . . . . . .  
de draaiboeken laten maken, 

aaruit zowel de acquisiteur als dr GERRIT KEIZER 



Wat staat ons t e  wachten op arbeids- 
voorwaardengebied voor 1980? 
Het volgende is reeds bekend: 
- als prijscompensatie zal 2,54% op 

de schaalsalarissen worden,gezet. 
- de basis-vakantie zal met een dag 

worden uitgebreid. 
- de verjaardagsboekenbonnen zul- 

len van f 22,50 worden verhoogd 
tot f 29,- en voor de kroonjaren 
van f 55,-- tot f 60,--. 

What can we expect as far as labour 
conditions are concerned for 1980? 
The following is already known: 
- as compensation for price rises 

the salary scales wil1 be increased 
by 2,54%. 

- the basis holiday wil1 be extend- 
ed by one day. 

- the book-token for anniversaries 
wil1 be raised from Dfl. 22,50 to 
Dfl. 25,--, and those for "crown 

- de minimumuitkering bij een years" from Dfl. 55,- to Df1.60,--. 
dienstjubileumgratificatie wordt - the minimal payment for the 
(op full-time basis) f 650,--. bonus on the occasion of a long- 

- de kledingtoelage (voor diegenen service jubilee wil1 become Dfl. 
die daarvoor in aanmerking ko- 650,- (on a full time basis). 
men uiteraard) wordt f 120,-- - the special clothing allowance 
netto. (for those to whom it applies of 

De CAO onderhandel ingen voor course) wil l become Dfl. 120,-- 
1980 moeten nog beginnen, de re- net. 
sultaten hiervan zullen zo snel mo- The Col lective Agreement negotia- 
gelijk bekend gemaakt worden. tions for 1980 wil1 start in the near 

future; the results will be published 
here as soon as possible. ¤ 

Deze keer bestaat de puzzel uit een 
rangeerprobleem : 
Een goederentrein bestaande uit 
een locomotief en vijf wagons stopt 
bij een klein station. Het station, 
heeft een kort zijspoor waarop 
plaats is  voor een locomotief en 
twee wagons. 
Er komt een sneltrein aan die ver- 
der moet. Hoe kan deze worden 
doorgelaten? 

De voorgaande puzzel heeft 7 in- 
zendingen opgeleverd, die alle cor- 
rect waren. Loting heeft de volgen- 
de prijswinnaars opgeleverd: 
Huub van Leeuwen (JvG 130), 
Hans Groot (Boesingheliede), en 
Clare Glass (Nohum). De Gelderse 
rookworsten zijn onderweg. 

Oplossingen van de nieuwe puzzel 
insturen vÒÒr 20 januari 1980 naar 
het redactiesecretariaat. Onder de 
goede inzenders worden drie 

f l e l  ) wijn verloot. 





bekende A A. 

nevemmale5 
van ESP- 

Th. Geuzebroek (BMP) 

Ondanks naspeuringen is het de re- 
daktie van ESPRESSO niet gelukt 
er achter te komen welk artikel in 
de winkel van de heer Geuzebroek 
verkocht wordt. Let u vooral op 
de geraffineerde techniek om in- 
kijk in de etalage onmogelijk t e  ma- 
ken: een automatische ruitenbewa- 
semings-installatie, een spiegelende 
ruit en verblindende spots. Boven- 
dien heeft de toegangsdeur geen 
deurknop. • 



lkbw ZETSYSTEEM VOOR EIGE 
f 8 - ,  

I zich met dit onderwerp bezig hield. 1 Op grond van een door deze com- 
missie uitgebracht rapport heeft de 

[ Directie E.S.P. de keuze gedaan met 
S.T.I. in zee t e  gaan. Hierbij stond 
voorop dat de ontwerpers van het 
systeem, de heren Jim Roesser en 
Roger Jones, hun ontwikkelingen 
op zetgebied in de praktijk hebben 

ende publishers. op grond van 
CbntraCt krijgt de Wetenschap- 

ijket Divisie de beschikking over 
kennis die S.T.I. in een aantal ja- 
heefé:opgebouwd op het gebied 

vanx'het zetten van teksten, vooral 
omtrent het zetten van wiskundig 

sluiten van dit contract is  
boel onderzoek vooraf ge- 

- gaan: Middels de contacten met de 
L ,  grafische industrie, machinefabri- 

matie worden verkregen. Ook de 

r r 

een -;&r / de foto-zetmachine .he- 
grijpelijke c/e. , 

. Deze nieuwe opzet brengt vey- ' 
anderingen teweeg voor de zetterij 
medewerkers en hun organisatie. 
Was bijv. tot nu tge het,eindpro- 
duct direct gereed na het tikken, in 
de nieuwe opzet is dat niet het ge ' 
val, omdat het eindproduct pas la- 
ter door de foto-zetmachine wordt 
gemaakt. Uiteraard zijn er tal  van 

gebracht en op een met ons verge- 
lij kbare schaal commerciëel toepas- 
sen in hun bedrijf S.T.I. Bovendien 
staan door het sluiten van het con- 
tract de beide systeemonhnrikke- 
laars klaar om ons assistentie te  ver- 
lenen bij de opbouw van h a  sys- 
teem en ook nog lang daarna. 
Bij het zetten volgens dit systeem 
wordt de t e  zetten tekst door key- 
board operatars ingetikt op een 
toetsenbord. met beeldscherm, de 

i z.g. V.D.T. De ingetikte codes wor- 
+n door een computer vertaald in 

- I \  , 
\.I -. 

veranderingen te constateren. 
De ondernemingsraden van North- > j '  

print, BEN en ook de DOR hebben 
.zich dan ook danig met deze zaken , , 
bezig gehouden alvorens een posi- , 
tief advies qit t e  brengen. Hierbij "' 

vormden de garanties voor de werk- - 
gelegenheid, sociale en medischeias- - J 

pecten enz. belangrijke punten. ' - 
De volgende stap is de bestelling, . ' -  

van de z.g. hardware zoals compu- . d :  

ter, met toetsenborden en foto-zet- + 

apparatuur. Nadat deze een half : 
jaar later zijn1 geleverd, begint een ;. . % 

. - 
, ' 

- 1  r 

, I 

- " 8  (:, t , ,  ' j - .  . ,)l ~?8, ,";y; ' ,d .  .._ - < /'.:L , * ,j . z  , . ' >  ,.*: 



experimentele fase die maximaal 
betrekking zal hebben op circa 
25.000 pagina's. Deze fase zal in 
Meppel bij Northprint worden uit- 
gevoerd. Nadat in deze fase bevre- 
digende resultaten zijn bereikt kan 
het systeem worden uitgebouwd bij 
Northprint, waarna ook de zetterij 
van de E.W.U. en Nohum aan bod 
komen. 
Om het geheel goed t e  laten mar- 
cheren, is een uitgebreide training 
noodzakelijk. Het management van 
Northprint zal in Amerika kennis 
moeten opdoen om hier toe te kun- 
nen passen. De training van de key- 
board operators zal van het geheel 
een zeer belangrijk onderdeel uit- 
maken. Deze training zal bij North- 
print plaatsvinden onder leiding van 

een medewerker die daartoe in 
Amerika de scholing heeft ontvan- 
gen. 

Omdat het computer aspect een be- 
langrijk onderdeel van de gehele 
operatie is, vindt het project plaats 
onder leiding van een projectteam 
waarin o.a. onze computerspecialist 
Jan de Waal is opgenomen. 
Ten einde de verschillende discipli- 
nes van het bedrijf te laten verte- 
genwoordigen is  een coordinatie 
team gevormd dat de gehele gang 
van zaken volgt. 
In een volgende bijdrage hoop ik u 
wat nader in te lichten over tech- 
nische aspecten van het systeem. 

I Th. Geuzebroek 

Het is voor de redaktie van ES- 
PRESSO niet eenvoudig op, de 
hoogte te blijven van alles wat zich 

afspeelt in de "buitengewesten": 
Meppel, Honthorststraat, Keizers- 
en Herengracht, Diemen, Boesinghe- 

liede en Golfgebouw. En ongetwij- 
feld bruist het daar van kreativiteit, 
gezonde roddel en intermenselijke 

' dynamiek. Wij willen daarvan toch 
regelmatig melding maken en zoe- 
ken daartoe plaatselijke correspon- 
denten met de vinger aan de pols. 
Meldt U spoedig, zodat wij U het 
predikaat "regionaal correspon- 
dent" kunnen verlenen. 

The editorial staff of ESPRESSO 
has difficulties in obtaining infor- 
mation about what goes on in 
Meppel, Honthorststraat, Keizers- 
and Herengracht, Diemen, Boesin- 
gheliede and Golfgebouw. No 
doubt al1 these premises do have a 
lively and dynamic existence, full 
of gossip and other creative out- 
bursts. We are now looking for 
local correspondents, who\can keep 
US informed of al1 the ins and outs 
of local ESP subsidiaries. Please 
make yourself known to US and we 
shall honour y ~ u  with the title 
"regional correspondent". ¤ 
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Hèt nieuwe STI zetsysteem begint 
nu in versneld tempo de ESP bin- 
nen te komen. De proef die men 
zou nemen met de pr'oduktie van 

L een hoeveelheid pagina's op appara- 
tuur in de  e er enig de Staten wordt 
overcieslasen. De technische midde- 

v v 

.I\ h I len zullen binnenkort worden aan- 

* I geschaft en in Meppel ge'installeerd 
worden. Het proefdraaien kan dan 

&r. 
x - - ler beginnen. ~ e t  blijft een kluif voor 

@ ~ ~ ~ - o R - B E N  is het overbrengen de ondernemingsraden. 
6, enkele duizenden pagina's van 
~ ~ . E W U  van Amsterdam naar het In de OR-ASP werd weer het pro- 

3rd-filiaal een lastig punt. On- bteem van de kloktijden aangekaart. 
In dit geval werd gevraagd om 
uren boven de vijf niet meer 

plus- 
af te 

PP, wil de direktie nu k t  advies- boeken. Helaas moest de zaak weer 
&t &er deze zaak aan de OR- naar de COR verwezen worden. 
EN onthouden ten aanzien van dit Sinds enige tijd worden regelmatig 
overbrengen van werkzaamheden", ogentests gehouden bij mensen die 
mdat - volgens de direktie - de moeten werken met beeldschermen. 
srkgelegenheid van Amsterdam Afgesproken was, dat vooral nieuwe . ,~,schade wordt toegebracht. De mensen bij indiensttreding een 

kDFl-leden daarentegen zien een dui- ogentest zouden ondergaan. Dit 
f&iijke ontwikkelingslijn: .de groei blijkt niet te gebeuren. De OR-ASP 
,m.oer zoveel mogelijk in het buiten- zal bij personeelszaken aandringen 
'layid'gerealîseerd worden. Dit kan op verbetering. 
?i&el' degelij k,schadelijk worden voor - 
'$&k werkalecsnheid hier:winden rii, ' Del vakature' van sekretaris van de 

- \ 
! ! 2 p *  
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DOR, ontstaan na het vet'trek van (,' 
Th. Geuzebroek, zal voorlopig ver- ', 

vuld worden door J.J. Andriesce. 
Naast de gekozen voorzitter, J. Bu- , 

ren, is A.P. de Ruiter gekozen tot I 
plaatsvervangend voorzitter. 
Blijft het Jan van Galenstraatge- 
bouw nu open of niet op oudejaars- 
dag? Ook nu is er weer flink touw- 
trekken geweest in de DOR over dit 
punt. Het resultaat hangt nu in de 
vorm van een memo aan de publika- 
tieborden (zie ook in dit nummer). 
In de OR-EM was aangedrongen op 
tijdige informatie om advies uit te 
kunnen brengen over de investerin- 
gen (minicomputer - Mark l i l )  *en 
reorganisaties. Inmiddels is  de beno- 
digde informatie hierover ontvan- 
gen en is de OR druk doende om 
een advies t e  formuleren. 
Ten aanzien van de tijdsbesteding 
van OR-leden: bij Excerpta Medica 
zijn de volgende afspraken ge- 
maakt: OR-leden 20%; O R-sekreta- 
ris 30%; DOR-leden 40%; OR-uoor- 
zitter tevens DOR-lid 45%. Tot aan 
juni zullen de OR-leden hun uren 
opschrijven. Daarna zal de zaak o 
nieuw bekeken worden. & 



Molens 
of Molernnrérf 

Het definitieve ontwerp voor het 
gebouw de Molenwerf stond in ES- 
PRESSO No. 1 afgedrukt. Nu pas is 
gebleken dat in de divisiedirektie en 
de staf ook alternatieve ontwerpen 
de ronde gedaan hebben. Het feit 
dat de eisen en wensen van de toe- 
komstige gebrui kers sterk uiteenlie- 
pen dwong de architekt tot het in- 
dienen van verschillende ontwer- 
pen. Naar zijn zeggen was een syn- 
these onmogelijk. 
Enkele van deze ontwerpen met de 
bijbehorende argumentatie zijn kor- 
telings aan ESPRESSO doorge- 
speeld. De eis van de staf dat de ver- 
scheidenheid van samenwerkings- 
verbanden onder de ene ESP noe- 
mer duidelijk tot uiting moest ko- 
men, leidde tot ontwerp A. De 
wens daarentegen van de direktie, 
dat de ESP, ondanks al die werk- 
maatschatmien. naar buiten toe één 



vont moest vormen, bracht on.. 
rerp A tot wankelen. Ook al omdat 
e arbeidsomstandigheden in zo'n 

gebouw niet zouden voldoen aan de 
wettelijke normen. De direktie had 
voorkeur voor ontwerp B: solide en 
toch open naar de wereld, tevens 
rustgevend door de uniforme bouw- 
stijl. 
in andere kringen, met name die be- 
ast  zijn met de veiligheid (zie Kees 1 Lagarde in ESPRESSO No. 1 I ,  was 

ontwerp C favoriet. Bovendien zou 
daarmee tot uitdrukking worden ge- 
bracht dat de wetenschap onaan- 
tastbaar en teruggetrokken beoe- I fend moet worden. 
Naar verluidt heeft men tenslotte 
maar ontwerp D gekozen, op zuiver 
financiële gronden. 
Het strakke en zakelijke ontwerp 
zou de omgeving niet ontsieren, al- 
dus de schoonheidscommissie. Vol- 
gens sommigen laat dit ontwerp 
zien dat bij de ESP eerlijk en zon- 
der poeha zaken gedaan worden. 

Het gebouw voldoet aan de nieuwe 
energiebesparingsnormen: het 
straalt geen enkele warmte uit. 



As you have undoubtedly heard, 
the new law concerning the employ- 
ment of aliens from outside the 
Common Market became effective 
as of November 1st. 

: permit., Otherwise you wil1 receive a 
" new hork permit (tewerkstellings- 

vergunning) which is valid for as 
long as you fulfil the position for 
which it was requested. 

For non-EEG'ers who already have 
a permanent work permit, please 
give your permit (or for the time 

zijn. Voor deze dag kan een snip- 
perdag ingeleverd worden; ofwel als 
uitzondering kan deze dag middels 
"klokkaart-uren" (6 uur) ingehaald 
worden. 
De uren kunnen gespaard worden 
vanaf 1 - 12- 1979 t/m 29-2- 19,80. 
Deze regeling is  besproken met de 
DOR. 

being, the number of the permit to 
f 

This law wil1 make it considerably 
the Personnel Dept.). These wil1 be 

'9 
more difficult to obtain work per- 
mits because the permits wil1 now sent to the Labour Office a t  the CLOSED DOOB 3 i 

proper time to be exchanged for a = . +< 

be granted to both the company 
and the employee for one particular "Verklaring". The ESP-offices wil1 be closed on 
position. This means that changing 24th December 1979 in connection L 

Any questions? Check with P.Z. with the required free day. 0 
jobs during the first 3 years that 4 

4 

one has a work permit may become t 

quite troublesome if  not impossi- In view of the very large number of ; 
ble. ! employees, who have also request- ,,',j 

 EN DEUREN? ed a free day for 31st December, a 

ESP'ers who are in possession of a the offices do not need to remain j 
~ a l i d  werk permit (arbeidsvergun- De ESP-kantoren Zullen Op 24 de- open on 31st December. For this , 

ning) should, as bas always been the cember 1979, de verplichte snipper- day a free day can be turned in, or, L: 

case, turn the work permit in to the dag, gesloten zijn. as an exception, this day can be . i 
Personnel Department 2 weeks be- covered by "clockcard hours" (6 , t 

fore the expiration date. you In verband met het zeer grote aan- hours). 
have worked in Holland for 3 full tal medewerkers, die ook voor de The hours can be saved fr0m 1-12- 
years a t  that time, you wil1 receive 3lste december een snipperdag heb- 1979 til1 29-2-1 980. 
a card (Verklaring) which states ben aangevraagd, behoeven de kan- This agreement has been discusse 
that yoh n0 longer need a werk toren op 31 december niet Dpen t e  with the DCC. , 4 






