ESPRESSO is het personeelsblad van Elsevier
Science Publishers en wordt verspreid over de
Nederlandse ESP-vestigingen. Informatie over
het bedrijf wordt gepubliceerd in het Nederlands
en Engels. Bijdragen van medewerkers worden
opgenomen in de taal waarin ze gesteld zijn
zulks ter beoordeling van de redaktie.
ESPRESSO verschijnt maximaal acht maal per
jaar.
Redaktie: Frans Koning, Arie P. de Ruiter en
Wim de Vries.
Vormgeving: Jan de Boer en Gerard Davelaar.
Typesetting: Inez van der Heide.
Redaktiesekretariaat: Wim de Vries, Jan- van
Galenstraat 335, kamer 265,tel. MO-515 3132.
ESPRESSO is the Elsevier Science Publishers
penonnel paper which wil1 be distrikited i n the
Dutch offices. Information concerning the company wil1 be published i n Dutch and English.
Contributions from employees wil1 be published

aff: Frans Koning, Arie P. de Ruiter
de Boeg and Gerard Davelaar.
cretariat: Wim de Vries, Jan van
Galenstraat 335, room 263, tel. 020-5153132.

l Be bored to death by the following

'

Espresso-lnformatief: een nieuwe
koers? Keert de redaktie terug op
haar schreden? Louter serieuze wetenswaardigheden, geen ironische,
speelse, ontspannen lectuur meer?
Nee, geachte lezers, een bewuste
keus voor het summum van leesgenot: een speciaal saai nummer.
Laat U grenzeloos vervelen door
onderwerpen als: Het Sociaal Jaarverslag, maar liefst 2 x 6 pagina's
nutteloze en saaie informatie over
zaken, die in 1979 misschien relevant waren, maar in onze dynamische divisie alweer ruimschoots
achterhaald zijn. Lees de berichten
over maar liefst twee inmiddels ge-'
pensioneerde medewerkers. Of de
lange lijst van ex-medewerkers
(snel vergeten) en nieuwe ESP'ers
(nog niet interesssant).
Veel saaie informatie over de OR'en,
teveel bovendien. Quasi-leuke bij-

P"dragen van diverse ESP-ers. Afgelikte grappen van redaktie en vormgever.

U ziet, als we maar willen, dan maken wij het U, lezers, geheel naar de
zin. Dan kunt U het krijgen zoals U
het graag hebben wil.
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Espresso-lnformative: A new setup? Are the editors returning to
normal? Serious information only,
no more ironic, playful and relaxing
stuff?
Not so, dear readers, but a deliberate choice for the best in reading:
a special dull issue.

m

subjects: the social annual report,
no less than 2 x 6 pages full of useless and dull information about
things that were perhaps relevant in
1979, but wil1 no doubt be outdated this year in a division as dynamic
as the ESP. Read al1 about the two
ESP colleagues who retired and left.
The long, long list of ex-colleagues
(soon forgotten) and new ESPpeople (not yet interesting).
Boring information about the CC'S,
and too much too. So-called funny
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contributions from various ESPpeople. "Jokes" by the editors and
lay-out man.

Well, as youwill see we can indeed
satisfy our reader, if we put the
effort into it. YOUname it, we'll do
it.

piled by Personnel Department, and
the entire project was carried out
under the responsibility of the ESP
Board of Directom.

Last year, under some pressure
from the Science Division Company
Council among others, a start was
made on an mnual reporting SYstem f0r sociai and perS0nnel issues
of the Scientific group within Elsevier. For Company C~uncillorsin
~articular,these reports wil/ farm a
more or less equivalent parellel t0
the financial reports. The second
Annual Social Report, that for
1979, appeared in March. lts facts
and figures have been largely com-

All this is stated in the introduction
t o the Report, in which the managing directors of ESP set out their
thoughts on social policy. They say
that the development and continued ex istence of the labour-intensive companies within Elsevier are
greatly dependent upon the social
policy pursued, with people a t the
centre of that policy. The d irectors
fee1 that such a policy must be
formulated along the policy guideIines laid down by the board of

managing directors of Elsevier. Matters such as working conditions,
recruitment and personnel selection
are some of the stronger points of
social policy within the Divisiori.
On the other hand it is admitted
that topics such as personnel development policy - training, instruction, career development and
the work of the company councils
- wil1 demand a lot of extra attention.

Despite general levels of unemployment, it remains difficult to attract
certain categories of personnel. This
applies just as much to ad'ministrative posts as it does to a number of
"unique" positions within the publishing industry.
The willingness of employees to be
mobile within an organisation and
to take risks in the course of their
career is diminishing. People are
concerned that their acquired legal
security is being eroded.
The definition of the number of
jobs is more and more frequently 1
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subject of CAO and' Company
C6uncii discukions, while pressure
is being exerted by the trade unions
to cut back the role of temporary
staff and freelance workers.
he level of education of employees is rising more quickly than the
requirements for our functions,
: with the result that their education
is not used to full advantage in the
'
. positions offered.
. Increasing preference is being given
t o smaller work teams: the employ- ee feels better working within a
i smaller unit. Resistance is currently
j. gr~wingto rigid structures; the ex, ercise of participationand influence
is increasing in importance. This in
turn affects the behaviour of management and wil1 als0 influence the
t
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[ifuture recruitment of
$;
~ersonnel.

fhere i s increased reluctance to
carry out routine work. Work structuring,'i.e. the creation of jobs consisting of different tasks which to;
gether form a whole, could be an
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INTERNAL DEVELOPMENTS
The VUT, a voluntary early retirement scherm, took effect in 1979.
The accompanying premium levy
has made the overall premium
burden even greater.
Part-time work is assurning more
importance within ESP. Wherever

part-time work could be fitted into
the department, requests were always granted. A more active policy
on this issue is planned.
The function classification system
is coming under pressure: on the
one hand the "market value'' of
certain positions is clearly at variante with the value given within the

system, while the manner in wtiich
tasks are described, frequently causec-J by a lack of acquaintance with
the publishing industry, leads t6
peculiar gradings and thus to resentment.
The award of merit bonuses is, arnong other things affected by the
following problem areas: the refinement (e.g. 1 or 2%) is difficult
t o indicate; the reward potential is
relatively small; one year of assessment is too ' long; percentages indicate differences in "status" more
than amounts. All these problem
areas are being looked at by the
Concern's Social Policy Department
and may be adjusted accordingly.
The "study of trouble spots" has
now been carried out in most ESP
working companies. No agreement
was reached with the EM Company
Council as to the conditions under
which such a study should take
place. Of the working companies
that were studied, the following
chief issues became apparent: confusion over responsibilities and organisation, a lack of information,
problems with job classification,

,

and little prospect of promotion. In
a number of working companies the
project has reached the "follow-up"
phase, and future monitoring wil1
be carried out in the socalled Steering Groups.
Representative consultation was
marked by rapid developments in
1979: company councils continued

to .functión in smaller units and the
new law on company coun+ls has
given them new powersand respon.
sibilities.
Nevertheless, the old obstacles to
optimal representative cónsultation continue to apply: the problem of awareness and the amount
of time a member spends on council work.
Issues such as "assessments", "management" and "foreign employees"

A new structure, without an edito- 1 the ground; members wil1 be a
ria1 head but with an editorial secre- manager from BMP, a BMP compatariat, wil1 be tested on i t s function- ny councillor plus a representative
ing, tentatively for one year. In the of Personnel.
course of 1980 the Elsprint typists

are still the subject of study or undergoing further development.

I
a divisional company. The service
departments remained in the ASP
which now forms a real service
company within ESP and for which
a separate service managing director wil1 be appointed.
EWU
The results of the "trouble spot
study" wil1 have consequences -for
the editorial department of EWU.

In 1980 the profile sketch of a new
management structure and the publishing centers wil1 have to take
shape.
BMP
A working group of BMP and EM
staff has been formed which wil1
investigate the possibilities of a
joint publishing strategy for the
bio-medical field. This investigation
wil1 first be focussed on the expected product development, sales
possibilities and market expectations. The outcome of this could influence the current organisational
structure.
In 1980 the Steering Group on
work consultation should get off

The procedure for mainly primary
and tertiary publications wil1 be
more geared to that of BMP. Em'1

ployees, company council and Perinvolved in
this proces, especially as regards
the consequences in the personnel
field. The purchase of a mini-computer is scheduled for 1980, and
there is talk in progress of refining
the Mark II to a Mark II1system. It
is not yet clear what the consequences of an inhouse computer
wil1 be in terms of job quality.
Attempts wil1 be made by means of
a variety of arrangements and agreements to reduce the persistent
problem of overtime to an acceptable minimum.

81'
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1 s.onnel wil1 be closely
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NORTHPRINT
This year wil1 be marked by the
transition to the new STI typesetting system. This has been the
cause of much interest among the
personnel in everything to do with
automation. At the end of February a course leading to the "Practical Diploma in Computer Technology" was launched, and over 60
Northprint employees had enrolled
for it.

In addition to the "Training" department it is intended to set up a
special "Retraining" section. In
1979 the employees produced around 10,000 pages more than. the
agreed 108,000, achieved with the
same number of staff as in 1978.
This means that for the fourth successive year the price per page cal- i
to be increased.
TRAINING AND INSTRUCTION
The implementation of training
schemes and programmes was much
hindered in 1979 by the loss of certain accommodation in the Jan van
Galen Building. The eighth floor
was lost completely as training
course space, and increasing use had
to be made of temporarily vacant
premises and meeting rooms. These
continued changing circumstances
hampered both trainees and instructors, and necessitated extensive
organisation and administration. No
extension of present accommodation can be expected in 1980, with
the result that certain training

schemes and activities may have to
be contracted out or postponed altogether. An appeal wil1 have to be
made to the flexibility of students
in language and orientation colirses
especially for whom circumstances
are so often subject to change.
One disturbing aspect in 1979 was
that the training facilities and possibilities were often taken for
granted within the Science Division
as natura1 rights but without a corresponding feeling of commitment
towards the company. Examples of
this one-sided attitude are: the high
percentage of drop-outs and absentees, often for no apparent reason
or even without notice, in the
Dutch and English courses; the ease
with which a threeday finance
course was cancelled by 8 out of
the original 14 participants.
For new employees in the Jan van
Galen Building, five orientation sessions are planned on three mornings, and for EM employees four
sessions on two mornings in Keizersgracht. These sessions are
planned to take place on mornings
in view of the fact that an increas-
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ing number of part-timers work in
the mornings.

NWMBEE OF &?-NEL
A&WRD/M
T0
WUI.e'f s&&? r%UQ'H)- VErPTICAL
4 X / 3 s NMMBEP CF R E Z M N E L . Hm/*
-.L
AXE
S A L A ~ YSCALE. ~ E = Y
M E N . L / W = &.w-.

In 1980 a number of heads of department wil1 once again take part

in the course given by the Zaansc
Stichting (4 x 2 days). In order t o
integrate the knowledge and skills
acquired during the course into
practice as thoroughly as possible,
a number of theme days wil1 be organised as follow-up, with discussion topics to be determined in consultation with ex-pupils (including
those in 1979).
The language courses begun in 1979
wil1 be continued through the first
half of 1980. In June there wil1 be
a review of how these courses
should be continued in September.
The training courses for acquisition
editors planned for 1979 in the
1978 Annual Social Report have
not yet got off the ground as Divisional training because internal
course-type introductory programmes were operated in each working
company. In 1980 the Training
Department
should
determine
where its support is needed.
The introduction of the Mark II
system in EM has given no urgent
cal1 for assistance from the Training
Department.

zaken als arbeidsvoorwaarden, werving en selectie van personeel
t o t de sterkere punten van h e t
sociale beleid binnen de divisie
behoren. Anderzijds w o r d t toegegeven, dat h e t personeelsontwikkelingsbeleid - opleidingen, vorming, loopbaanbegeleiding, en het
functioneren van de ondernemingsraden - nog veel extra aandacht
zal vergen.

Vorig jaar is, na e n i p aandrang van
o.a. de voormalige DO R-Wetenschap, een begin gemaakt met een
jaarlijkse verslaggeving over de
sociale en personeels-aspecten van
k Wetenschappelijke groep binnen

-XTERNE O N T W I K K E L I N G E N
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tlsevrer. ueze vers~aggevrngzou,
met name voor OR-leden. een
min o f meer gelokwaardige .tegenvoeter moeten zijn van de financigle verslagen. In maart is het
twaede Sociaal Jaarverslag, dat van
1979, verschenen. De feiten en
getallen zijn voornamelijk verzameld door Personeelszaken en het
geheel is tot stand gekomen onder
verantwoordelijkheid van de ESPDirektie.

ceri en ariuer uiijKr uit u e iriieiuing,
waarin de bestuurders van de ESP
uiteenzetten hoe zij tegen een
sociaal beleid aankijken. Z i j zeggen,
dat de ontwikkeling en het voortbestaan van de arbeidsintensieve
bedrijven binnen Elsevier in belangrijke mate afhankelijk zijn van
het gevoerde sociale beleid, waarin
de mens centraal staat. De directie
vindt wel, dat dit binnen de door
de Raad van Bestuur van Elsevier
vastgestelde beleidslijnen moet gebeuren. Aangetekend wordt, dat

Het b l i j f t moeilijk, ondanks de
werkloosheid, bepaalde categorieën
van personeel aan te trekken. D i t
geldt zowel voor administratieve
functies alsvoor een aantal "unieke"
functies binnen het uitgeversbedrijf.
De bereidheid van werknemers
o m zich beweeglijk o p t e stellen
binnen een organisatie en risico's
t e nemen tijdens de loopbaan
neemt af. Men vreest een aantasting van de verworven rechtszekerheid.
Het begrip arbeidsplaatsen w o r d t
steeds meer onderwerp van CAO
and * O R discussies. Vanuit de

uitgeoefend o m de r o l van uitzendkrachten en free-lance medewerkers
terug t e dringen.

k
k

De scholingsgraad van d e werknemer stijgt onevenredig m e t de
functie-eisen. D e genoten opleiding
k o m t niet ten volle tot zijn recht
in de aangeboden functies.
De voorkeur gaat steeds meer u i t
naar kleineresamenwe~ingsvert>anden: de werknemer voelt zich
beter in een kleine eenheid. Tegelijkertijd groeit
de
strak opgebouwde geledingen. Medezeggenschap en invloed uitoefenen worden steeds belangrijker.
D i t heeft gevolgen voor de manier
van leidinggeven en ook voor het
toekomstig aantrekken van leidinggevend personeel.
De weerzin neemt toe tegen h e t
doen van routine-handelingen. Werkstructurering, d.w.z. het maken van
functies, die opgebouwd zijn u i t
verschillende deeltaken die gezamenlijk een afgerond geheel vormen, zou een uitweg kunnen
bieden.

De VUT, een regeling o m vervroegd m e t pensioen t e kunnen
gaan, is in 1979 van start gegaan.
De hiermee gepaard gaande premieheffing heeft de totale premielast
nog meer
De deeltijdarbeid krijgt meer belangstelling in de ESP. Waar deeltijdarbeid i n t e passen was i n de
afdeling, werd het verzoek hiertoe
ingewilligd.
Men is van plan Om
hierin t o t een actiever beleid
te komen.
Het
functieclassif icatiesysteern
k o m t onder druk t e staan. Enerzijds w i j k t de "marktwaarde" van
bepaalde functies duidelijk af van
de waarde binnen h e t systeem.
Anderzijds leidt d e wijze van
omschriivinci van taken. vaak veroorzaakt door gebrek a& bekendheid m e t het bedrijf, t o t eigenaardige inschalingen en dus t o t
wrevel.
Bij de toekenning van prestatietoeslagen zijn o.a. de volgende
knelpunten aan t e wijzen: de
verfijning (b.v. 1 o f 2%) is moei-

lijk aan t e geven; de beloningsmogelijkheid is relatief klein; één
jaar van beoordeling is t e lang;
percentages werken duidelijker 'status' verschillen in de hand dan
bedragen. Een en ander is in studie
bij de Concernafdeling Sociaal
Beleid en zal mogelijk leiden t o t
aanpassing.

1:?t Het

knelpun6nonderzoek' is nu
bij de meeste ESP werkmaatschappijen lan'gsgeweest. Met de OR-EM
was geen overeenkomst te bereiken
over de voorwaarden waaronder
zo'n onderzoek moest plaatsvinden.
Uit de nu onderzochte werkmaatschappijen sprongen vooral de vol:: gende zaken in het oog: onduidelijkheid rond bevoegdheden en
organisatie, gebrek aan informatie,
problemen met functieclassificatie,
weinig zicht op promotiemogelijk'
heden. In verschillende werkmaatxhappijen is het project . nu in
de -"fellow-up" fase gekomen. De
i verdere begeleiding zal plaatsvinden
: in de zgn. Stuurgroepen..
tiet vertegenwoordigend overleg is
irí een stroomversnelling terecht ge1 komen: de ondernemingsraden zijn
. n 1979 in kleinere eenheden
r .
t
verdergegaan, en de nieuwe wet
op de ondernemingsraden heeft de
OR nieuwe bevoegdheden en verf antwoordeiijkheden gegeven. De al
E. - sinds jaren bestaande belemmeringen voor goed vertegenwoordi$-+,s:i - gend overleg zijn nog steeds geldig:
i:het probleem van de kennis en het
.'
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asp&t~tijdrberlag van ondernernings-

Nohum
In 1980 zal 'de p r o fielschee van een
nieuwe directiestructuur en de

"òdoordelingen", "man.agement development" en "buitenlandse werknemers" zijn nog steeds
,onderwerp van studie, o f in ont-

publishing centers gestalte m a e e n
krijgen.
BMP
E r is een werkgroep gefo;meerd van
BMP e n E M medewerkers die de
mogelijkheden van een gecombineerde uitgeefstrategie voor h e t
bio-medische fonds zal onderzoeken. D i t onderzoek zal i n het
begin gericht zijn o p de verwachte
produktieontwikkeling, afzktmogelijkheden en marktverwachdngen.
De uitkomst van d i t onderzoek zou
gevolgen kunnen hebben voor de
huidige organisatiestructuur.

BI 1980 E N VERDER
.

ASP .
1979 is overgegaan t o t de oprichting van de ESP b.v. als divisievennootschap. D e service-afdel ingen
~, zijn in de ASP b v . gebleven en
vormen n u een echte service-maatschappij binnen de ESP. Hiervoor
zal een aparte service-directeur aangesteld worden.
l

1 In

Dl

b y \ i t k o m s t van het knelpuntenonderzoek zal gevolgen hebben
voor de afdeling bureauredactie
EWU. Een nieuwe structuur zonder hoofd bureauredactie maar m e t
een secretariaat bureauredactie, zal
voorlopig voor één jaar o p zijn
werkbaarheid getoetst worden. De
Elsprint typistes zullen in de loop

F

I n 1980 t a l de stuurgroép werkoverleg van de grond komen, m e t
als -leden een directielid BMP,
OR-lid BMP en een vertegenwoordiger van PZ.
van 1980 volledig in het EWUpersoneelsbestand opgenomen worden.

EM
De werkwijze voor vooral primaire ,
en tertiaire uitgaven zal meer af- i
gestemd worden o p .die van d e 5

BMP. Medewerkers, OR en PZ
zullen nauw betrokken worden bij
dit proces, met name ten aanzien
van de gevolgen op het personele
vlak. Voor 1980 staat de aanschaf
van een mini-computer op het
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programma en er wordt al gesproken over de verfijning van
Mark-ll in een Mark-lll systeem.
Het is nog niet duidelijk wat de
gevolgen van een eigen computer
zullen zijn voor de kwaliteit van
de arbeidsplaatsen. D.m.v. diverse
regelingen en afspraken zal gepoogd worden het steeds weer
terugkerende probleem van overwerk tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen.
Northprint
Dit jaar zal in het teken staan van
de overgang naar het nieuwe STI
zetsysteem. Dit heeft geleid tot
een grote belangstelling bij het
personeel voor alles wat met
automatisering te maken heeft.
Eind februari is een cursus, die
opleidt voor "Praktijkdiploma computerkunde" van start gegaan. Meer
dan 60 Northprint-medewerkers
hadden zich hiervoor opgegeven.
Naast de afdeling "Opleidingen",
zal een speciale afdeling "Omscholing" tot stand gebracht worden.
In 1979 hebben de medewerkers
ruim 10.000 pagina's meer ge-

produceerd dan de afgesproken
108.000. Dit is bereikt met het
zelfde aantal medewerkers als in
1978. Dit betekent dat voor het
vierde achtereenvolgende jaar de
door Northprint berekende paginaprijs niet behoeft t e worden ver-

OPLEIDING EN VORIVHNG
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De reausatie Van op|9idin95p|ann9n
en ‘F>r°9Famma5 ‘Nerd in 1979
5'E9F|<
Qehinderd door het W99"
Vane“ Van een aanta| “Como”
daties in het Jan Va" Ga|en9eb°uWDe aCht5t9_ étage "e“’ie| 9ehee|
als cursusruimte, steeds meer moest

Qebruik 99maa|<T W0Fd9" \/an 11199‘
lijk leegstaande kamers en vergaderruimten. Deze voortdurend vv_is$9|@"de Qmstanmgheden Ware" hm"
dermk ‘_’O°" Cursisten en d°C§nt"3_n
en vereisten een grote organisatie
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en adm1ni5tratie- '9 1980 is Zeker
geen uitbreiding Va“ de huidige
accommodaties te vervvachten, 20dat het niet uitgesioten is dat beP3a|de 0D|91din95D|8"n@n en 901195
U1t9e5te|d 9" Uitbesteed moeten
W0Fd9"- ET Z?" 99" beroep Qedaan
moeten W0Fd9" OD het 88903551995’
Vermogen Va" met name de d96|nemers aan Ta19l1¢UF5U$59" 9" 0'15""
T3995, W86‘ de Cursusomstandig"
heden Z0\/aak 33" Veianderingen
0nd9Fh9\/59 Zii"Verontrustend in 1979 was dat de
opleidingsfaciliteiten en moge|ijk-

heden binnen de divisie Wetenschap
vaak als vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarden WQf'de|'] gezien waarop men rechtzou hebben en zonder
dat er Q()k naar het bedrijf we

plichten aan zouden zijn verb0nden. Voorbeelden van deze éénzijdige benadering zijn: het grote
percentage uitVa| en absentiel vaak

zonder opgaaf van reden of zelfs
Zenderenige me|d]ng’ bijde Neder.
landse en Enge|Se Cursussen; het
gemak waarmee deeiname aan een
drie-daagse financiéle cursus op

termijn door 8 Van de
aanvankelijk 14 deelnemers werd

Zeer korte

afgezegd.

in 1930 Za| Opnieuw een aamai
afdelingschefs de cursus van de
ZHHHSB Stichtig
vO|9en (4 >< 2
dagen). Om de tijdens de cursus
verworven kennis en vaardigheden
in de praktijk 20 goed mogelijk
te kunnen integreren zulien een
aantal themadagen worden georganiseerd als follow-up. De onderwerpen worden in overleg met
de ex-cursisten (ook die van 1979)
vastgesteld.

@

Voor nieuwe medewerkers in het
Jan van Galengebouw zijn vijf
oriéntatie~sessies van drie OCht8nden voorzien, voor EM-medewerkers vier sessies van twee ochtenden op de Keizersgracht. De orientaties zullen, gezien de toename
van het aatal
Daft-time medeWerkere dat '5 Oehtends Werkt, op
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ochtenden worden georganiseerd.

het SOe;aa| Jaarversmg
voor
1978
1979 gepiande stagecursus voor acquisiteurs is als
De

in

div;Sie_ep|eid;ng neg met Van de

9F0"d Qekomenl Omdat Def W9"|<maatschappij al eigen stage-achtige
imreduetiepregremmeg Worden ge.
hemee,-d_ |n 1980 dgent nu ge.
inventariseerd te worden waar behoefte is aan ondersteuning door
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de afd.Opleidingen.
‘L:

De

introductie van het Mark-Ii

by Ei\/I gaf nog geen
dringende aanleiding de assistentie van de afdeling Opleidingen
in te roepen.
systeem
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Op 29 april j.4. nam Mevrouw C.M.
Mulder-Klein afscheid van de E.S.P.
na een dienstverband van ruim 31
Als de redaktie van Espresso haar
begin april interviewt in haar nog
niet zolang geleden betrokken nieuwe woning te Diemen, verloochent
ze haar Westfriese afkomst niet
door de uitdrukking te gebrui ken,
welke bpven dit artikel staat. Want
blij met haar fraaie, door haar man
zelf vakkundig verbouwde huis met
tuin, dat is ze. Haar optimisme en
opgewektheid spreken ook uit het
antwoord op onze vraag waar we

h....

... .

het in ons interview zoal over zullen hebben: "Niet over narigheid,
want dat hebben we gehad".
Mevrouw Mulder begon voor de 2e
wereldoorlog in het kruideniersvak,
toen een pond soda nog 2 cent en
een pond bruine bonen 5 cent kostten en het uurloon 3% cent bedroeg.
Na 14 jaar bij "de Cooperatie", 8
jaar in Den Helder en 6 jaar op het
Mercatorplein in Amsterdam te
hebben gewerkt, waagde ze het in
1949 om haar baas voor te stellen
een hulp in de winkel er bij te nemen. Dat kon niet. Daarop kondigde ze aan weg te zullen gaan. "Jij
kan toch geen ander werk, krijgen",
zei haar baas. Maar binnen een
maand vond ze werk bij Excerpta
Medica, een piepjonge uitgeverij van
medisch-wetenschappelijke referaatbladen. Ze solliciteerde naar een
baan op de boekhouding, maar
kreeg werk in het "magazijn", een
voormalig tabakspakhuis in de Nova
Zemblastraat. Het magazijn had
geen ramen, geen licht, geen WC'S.
Het mannelijk personeel kon tussen
de middag in het koffiehuis eten en
de noodzakelijke sanitaire stop hou-

den. D e vrouwen mochten o m de
hoek de sleutel voor de WC gaan
vragen.
In februari 1949 werd gewerkt o p
klompen, m e t wanten aan en een
bivakmuts op. Het inpak- en verzendwerk voor zeven uitgeverijen
werd daar verricht, o.a. Querido en
de Wetenschappelijke Uitgeverij.
Namen van collega's u i t die t i j d waren o.a. Van den Berg, Dekker,
Warren, Speekenbrink (still going
strong b i j E.M.).
10 Jaar bleef zij i n de Nova Zemblastraat. Met de komst van de heer
van Tongeren werd zij gevraagd de
E.M.-voorraad over inmiddels vrijgekomen stellingen opnieuw i n t e
delen. Met twee man maakte mevrouw Mulder van vier verschillende
zolders een E.M.-zolder, waarbij, zonder b.v. een goederenlift - kilo's
"oud papier" (de te grote oplagen
van Excerpta) werden afgedankt.
Toen deze klus was verricht, werd
zij b i j direkteur Warren geroepen,
die zeer content was over haar harde werken. Maar meer dan een handdruk als dank k o n er, gezien de
moeizame financiële situatie, niet

af. Het weeksalaris bedroeg toen inmiddels f 25,--. Mevrouw Mulder
werd n u gevraagd i n het kantoor i n
de Kalverstraatlhoek Watersteeg het
archief t e helpen reorganiseren,
voor een maandloon van f 130,--.
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I n 1959 moest E.M. haar toenmalige panden verlaten en werd voor
het magazijn een ruimte gehuurd
aan de Jacob van Lennepkade, en
wel i n een voormalige opslag van
Wittop-Koning, een kolenhandel.

Een ruimte bestaande uit 16 kamertjes, drempels, lage onderdoorgangen, kortom "Hotel stoot je
hoofd niet", zoals 't werd genoemd.
Boeken en tijdschriften werden
eerst naar binnen gebracht, voor
verzending naar klanten ingepakt en
wc
ebracht.

Het is de moeite waard om even stil
te staan bij de volgende chronologie
uit het leven van een cheffin magazijn:
"In 1964 stortten de plafonds van
de voormalige kolenhandel in. Het
kolengruis van jaren, zwart en vet
kwam naar beneden (nu nog kan je
in backvolumes van E.M. het kolen-
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gruis aantreffen). Het magazijnpersoneel ging in overalls "de mijn in".
Alle voorraden werden eerst overgebracht naar de Bilderdijkkade, waar
het prompt begon te lekken. Daarop verhuisde alles naar een bollenschuur in Andijk, toen naar een magazijn aan de Javakade, waar we
twee jaar bleven. ens slot te werd de
definitieve eindplaats Diemen bereikt, als afsluiting van een aantal
jaren niets anders dan inpakken,
uitpakken, inpakken en weer uit~akken."
-

"In Diemen", vertelt mevrouw Mulder, allerminst aangeslagen, "In
Diemen donderden alle stellingen
om (zie foto), en wel in drie etap:
pes. Men heeft nog geprobeerd mij
te verwijten dat er verkeerd gestapeld was, maar daar had ik in al die
jaren iuist wel de nodiae
" ervarina
.,in
gekregen".

I

Bij de fusie van Excerpta Medica
met Elsevier in 1971 kwamen er.
zoals bij elke fusie, prrL1?men.
vrouw. en dan al niet i ona meer-

er;

als h o o f d van-het gezamenlijke ma- De redactie van Espresso qntving
gazijn? Toch werd zij het; wellicht van Mevrouw Mulder een kopie van
omdat ze zich niet als "baas" ge- haar dankwoord tijdens de afscheidsdroeg, zich n o o i t d e baas van aride- receptie. Wij drukken hierbij een ge- >..:
ren heeft gevoeld i n het gemengde deelte van de tekst af:
L i:
gezelschap van velerlei nationaliteiten i n haar magazijn, dat zij als een
grote familie ziet.
Hier sta ik dan. ik kan niet andets .
Een paar maanden geleden was ik aanwezig bij
Daaruit
haar sterke sociale het 1Warig jubileum van onze technische job. Het gaat er nu van komen.
Er is geen uitstelmogelijk
Tijdens een praatje met Jan Speekenbrink
die zij zich
,9
de collegiaiiteit
Daar kon ik slechts van dromen.
kwam onze Hr. Beneker binnen. Het speet hem
o o k levendig herinnert u i t de na- dat hij niet had geweten, dat hij mij daar zou Mijn verstand zegt, dat het moet
Mijn gevoel werkt niet erg mee
ontmoeten. Hij had n.l. een stuk eikenhout
oorlogse periode, de vakbeweging.
Maar hetpensioen isgoed
willen meenemen om mij het beloofde pak
~i~~
alleen
alhaar collega~s
zullen slaag
Dus ben ik toch tevree
te geven, dat ik tegoed had omdat ik zijn
$at missen. "Ik ook", Zegt mevrouw raad h de wind h& geslagen. Vraag ik mij nog Deze hamer heb ik zelf
Mulder,, "ik ben graag .tussen men- af waarom hij zo'n hulpstuk nodig heeft tegen 30iaar mogen hanteren
Maar ik heb hem nooit gebruikt
sen. Ik organiseer graag iets voor anOm
te bezeren
bij
deren, jubilea, Sinterklaas-vierin- ook al 1 s t van m i i , eigenzinnigheid hadden, Ik geef hem aan Hr. ~ i s c h
En wil hem toevertrouwen:
werd beantwoord met:
gen". B i j haar afscheid van Elsevier
'Hij is niet om te slopen
"Ik zeg niets, want het is een zeer zelfstandige
waren 70 mensen uitgenodigd aan vrouw".
Maar om iets o p te bouwen'
.
het diner. Maar o o k daarna zal Zij' En dat wil ik nu op deze plaats met klem tegen- Daarnaast een klein geschenk,
En als ik mij niet vergis
spreken. Iedereen heeft momenten waarop een
tussen de mensen blijven.
Kunnen juilie'als je heel goed kijkt
steuntje nodig is. Dank aan allen, die dat in de
Ze is al gevraagd 'Oor verenigi ngs- b o p der jaren hebben begrepen en gegeven. Mij vertellen hoe laat het is.
werk i n haar nieuwe ~ ~ ~ n ~ m g e ~'wij
i n zijn
g ,gasten die weer moeten gaan'. g och Een persoonlijke spreuk voor jou m'n goede
vrind
waar z e -rondkijkend i n haar gezelli- geeft het voldoening dat het is volbracht en dat
Want 'Hij die sturen kan, zeilt bij elke wind'
je ruimte voor een ander kunt maken. Het doet
ge huis t o t de slotsom komt: "Ik
mij goed dat
bent gekomen. Uw aanwezigben hier ZO b l i j als blik".
heid geeft mij een gevoel van geluk.
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Mevrouw Mulder, het ga U goed !

Ik wil mijn opvolger graag bij U aanbevelen en
wens hem veel succes.
deed mijn best en
maak? ook fouten. Gelukkig, zonder fouten
ben je een robot. Dan wil ik eindigen met de
volgende woorden:

Lieve mensen zonder uitzondering, hartelijk
. dank voor alles en voor U allen het aller-aller

besZe.
Rie Mulder-Klein

-

I Dan nu ie& u&a(e,prwbdure. .
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winnén bij de desbetreffende afde-ling Personeelszaken.
-

.1

Zoals U waarschijnlijk is opgevallen
. hebben w i j een vernieuwd Vacature
'Bulletin.
De vraag die dat b i j een aantal me.l'. dewerkers- oproept
is: "Hoe gaat
dat nu eigenlijk bij intern sollicite.;&L
ren?#s

b

.

Laten we alvorens op die procedure
in te gaan eerst iets zeggen over de
achterliggende filosofie.

~

~

Vanuit het bedrijf w o r d t intern solliciteren gestimuleérd, omdat men
van mening is dat het voordeel van
een groot bedrijf o.a. is, d a t iemand
intern nog eens van stoel kan wisselen, hetgeen een positieve werking
kan hebben o p de arbeidsmotivatie
e n de persoonlijke ontplooiingsmo-

Na dat gesprek kan de desbetreff eiia
de medewerker besluiten wel of
niet door t e gaan, waarna een ge&'
sprek gearrangeerd w o r d t m e t de,
chef van de afdeling waar de vacature is ontstaan.

Wat zijn de mogelqkheden voor eeninterne sollicitant.
I n geval van gelijke kwalificaties zal .
de voorkeur gegeven wordén aan
een interne kandidaat boven eenex*

Mondeling zal de kandidaat o p de
hoogte worden gebracht van de
beslissing, waarna afspraken kunnen worden gemaakt omtrent de
datum van overplaatsing. Daarna
volgt een officiële schriftelijke bevestiging van de overplaatsing.
M.b.t. de arbeidsvoorwaarden zullen de rechten zoals die t o t het
moment van overplaatsing golden,
zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Een definitieve uitspraak is
afhankelijk van de specifieke rechten, alsmede de CAO voorwaarden
van de betrokken maatschappijen.
Ook deze afspraken worden x h r i f telijk vastgelegd.

:
@%

I n bepaalde gevallen zou er sprake
kunnen zijn van een zekere proefperiode. Bij de overplaatsingen
waar d i t van toepassing zou zijn,
w o r d t e.e.a. tijdens de sollicitatie
procedure duidelijk besproken en
toegelicht. I n geval van een proefperiode zal d i t bevestigd worden
i n een overplaatsingbrief.

- B i j een negatieve beslissing zullen
de PZ-chefs van de ESP U i n een

1

persoonlijk gesprek uiteenzetten
wat de redenen zijn geweest o m
niet in te gaan o p UW-sollicitatie.

Tijdens d i t gesprek zal o o k aan de
orde komen o f het zinvol is o m
desbetreffende medewerker o p ee
z.g. 'transfer'-lijst t e plaatsen.
(Transfer-sommen worden b i j ons
niet berekend).
Mocht d i t alles nog vragen b i j U oproepen, PZ is ervoor o m die te beantwoorden.
(English translation is available a t
Personnel Department).

l>:j

BRANDWEER-BRANDWACHT 't BRANDT WEER
Amsterdam, 15 oktober 1976,
Nerveuze spanning in de kantine
van Jan van Galen hoog, pupillen
met een verbeten trek om de mond
en verscheidene kapot gebeten tongen, strenge blikken van de examinatoren, al met al een situatie die je
de bekende zenuwenkriebel geeft in
de buik en verdere laaggelegen gebieden.
Iemand van Personeelszaken komt
binnen en vraagt fluisterend met in:d
e
;
gehouden a
"Wat is hier aan de hand?"
"Het examen brandwacht", zeg ik,

"En schreeuw niet zo hard, want je
haalt de mensen uit hun concentratie."
"Ze doen dit namelijk om een positieve bijdrage t e leveren aan de bedrijfsveiligheid en voor de safety
van onze collega's. En wat Elsevier
aangaat, die hebben kosten noch
moeite gespaard, weet je? Ik denk
dat wij zo'n 10 a 12 middagen hier
les hebben gehad en nog praktijk
ook in de Coenhaven; zo'n 2 middagen. Toch wel een veilig gevoel dat
er mensen in het gebouw zijn die
weten wat te doen als er faeces aan
de knikker kleeft, nietwaar?"
Vol interesse luisterde hij naar me
en zei toen:
"Verdnm& positief zeg, dit oeheel.

Daar kunnnen toch een heleboel b e
drijven een puntje aan zuigen, zou
ik zo zeggen, en dat ze zomaar deze
lessen nemen zonder geldelijk voordeel. Fijn hoor, dat moet ik zeggen !"
"En dat diploma, hè. Wat doen jullie en Elsevier daar nou mee? Ik bedoel met bedrijfsbescherming en
zo?"
Ik zei hem toen: "Wacht maar af,
je zult verbaasd staan."
En hij wachtte en wachtte en wachtte. En wij stonden allen verbaasd.
Henk van Es

Werkoverleg
In de maartvergadering heeft de
DOR-Wetenschap zijn visie uiteengezet over "werkoverleg": Hierover
bestaat grote spraakverwarring. In
een aantal werkmaatschappijen is
niets anders gebeurd dan een
onderzoek naar knelpunten ter
voorbereiding van de mogelijke
beslissing om werkoverleg in te
voeren, en wij zitten in de laatste
fase van dit proces. De bedoeling
van de wet op de OR-en is dat werkoverleg democratisering op gang
brengt.
De heer Ter Haar, als bestuurder,
gaf daarop zijn visie: Waar wij
over praten is inderdaad de followup van het knelpuntenonderzoek.
Werkoverleg, in de betekenis van
periodiek praten over het werk,
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december, toen h i j de functie
van editorial director voorlopig
nog als een part-time functie zag,
en de mededeling nu, is dat de
heer Franklin weliswaar te kennen
heeft gegeven editorial director
t e willen zijn, maar dit kennelijk
niet wenst t e combineren m e t
zijn huidige functie.
De heer Ter Haar zei dat de heer
Franklin, conform de m e t hem
gemaakte afspraken, zijn .functie
. bij de BMP voorlopig blijft uitoefenen; daarnaast krijgt h i j een
taak als editorial director. Adviesrecht voor de DOR is niet'aan de
orde omdat een editorial, director
geen bestuurder i a n de onderneming is en omdat de heer Franklin
de leiding van de BMP voorlopig
b l i j f t houden.
Vanuit de DOR werd naar voren
gebracht dat het niet o m de heer
Franklin ging, maar o m de manier
waarop m e t de DOR was omgesprongen. Hierbij werd gedoeld
o p het enorme verschil tussen
mededelingen enkele maanden geleden gedaan, en de afwikkeling
van de zaak nu. Verder werd er

o p gewezen dat er i n d e leiding
van enkele werkmaatschappijen iets
aan de hand is: b i j de EMdirectie
is de uitgever vertrokken; bij de
BMP moet een nieuwe directeur
benoemd worden; b i j de Nohum
is er over niet al t e lange tijd
ook sprake van een opvolgingsprobleem. De DOR begrijpt dat
hiervoor mensen gezocht moeten,
worden. De vraag is echter waaro m de Divisiedirectie niet meer
terzake is over de wijze waarop
zij deze ontwikkelingen denkt i n
t e passen i n het WPC concept en
andere plannen voor de jaren
tachtig. De DOR heeft adviesrecht i n dit soort zaken

I

dures (o.a. overschrijving van aandelen en naamsverandering van
maatschappij) afgerond. V o o r wat
betreft de aanstelling van nieuwe
direkteuren voor de ASP service
b.v. is al een advertentie geplaatst
voor een "servicedirekteur". Met
d e OR-ASP is afgesproken, dat het
adviesrecht van d e O R over een
eventuele kandidaat zo zorgvuldig
mogelijk zal worden toegepast.
Garantieverklaring
De OR-ASP had een concept-garantieverklaring opgesteld i.p.v. de
huidige intentieverklaring. Een dergelijke verklaring dient een OR-lid
na zijn zittingsperiode bepaalde garanties t e geven t.a.v. een dan t e
vervullen funktie binnen het bedrijf, als het OR-lid zijn "oude"
funktie niet meer kan terugkrijgen.
.

.:.n....

::

Nieuwe maatschappijstructuur

::
::

De ESP b.v. en ESP International
b.v. zijn inmiddels opgericht. V o o r
d e ESP b.v. zijn intussen alle proce-

:
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D e direktie is van mening, dat de
huidige intentieverklaring voldoend e garanties geeft en is dan o o k niet
bereid deze voorgestelde garantieverklaririg t e tekenen.
Plus-uren
Inmiddels is gebleken, dat een uitbreiding van de plus-uren door de
wet toegestaan is en dat hiervoor
geen toestemming van de Arbeidsinspectie vereist is. De direktie
heeft geen enkel bezwaar tegen
deze uitbreiding, zodat deze regeling voor de gehele Divisie Wetenschap zal gaan gelden.
Automatisering
Een groot deel van de maartvergadering was gewijd aan het onderwerp "Automatisering". De medewerkers van de Tijdschriftenafdeling hadden namelijk een memorand u m rondgestuurd, waarin zij hun
klachten naar voren brachten over
de t e lange responsetijden en het
uitvallen van het systeem. De ORASP had d e heer J. de Waal (automatiseringsdeskundige van de Divisie Wetenschap) uitgenodigd o m

kandidaten,
te
weten
een en ander t o e t e lichten. Volgens twee
hem was de belangrijkste oorzaak R. Stomp en J. Hofmans. Van de
van alle problemen het feit, dat de 15 uitgebrachte stemmen werden er
capaciteit van de computer onvol- 8 o p R. Stomp en 7 o p J. Hofmans
uitgebracht. Raymond Stomp zal
doende is geworden.
H i j deelde ons mee, dat de huidige daarom vanaf n u het magazijn Boeklachten in ieder geval niet wegge- singheliede i n de OR-ASP vertegennomen kunnen worden vóór augus- woordigen.
tus van dit jaar. Dan namelijk zal De voorzitter, Wim Moes, is overgeer een tweede computer i n werking gaan naar de ESP. Daarom moest
treden, die enkel en alleen bedoeld h i j helaas de OR-ASP verlaten. Paul
is voor het T.P. (Teleprocessing) Lokkerbol werd t o t nieuwe voornetwerk van het concern. Verwacht zitter van de OR-ASP gekozen.
werd dat deze extra computer i n de
toekomst verbetering zal brengen
voor de reeds eerder genoemde problemen.
De OR-ASP betreurde het feit, dat
d o o r technische gebreken van een O x f o r d
COmpUterSySteem sociale Onrust Op
een afdeling k o n ontstaan, en sprak ,
d e hoop uit, dat het gebruikersover- 1 I n februari hebben de heren Booleg t o t een betere communicatie zal gers, Frank en Pijnenborg een nadeleiden.
re toelichting gegeven o p de plannen o m definitief 5000 bureaureOR-samenstelling
daktionele EWU pagina's over t e
O p vrijdag 21 maart werden de ver- brengen naar Oxford. Het kostenaskiezingen voor een OR-vertegen- pekt blijkt de hoofdreden t e zijn,
woordiger van het magazijn Boe- en met de eerder genoemde problesingheliede gehouden. E r waren men bij het werven van bureaure-

p

Naast de heer Franklin is de heer
Fredriksson benaderd voor de taak
van editorial director voor de
"information world" (informatieen computerwetenschappen). De
OR-BEN gaf te kennen dat deze
ontwikkelingen wel zeer onverwacht komen gezien de eerdere
mededelingen van de heer Ter
Haar aan de DOR in december
1979, en omdat de OR geraadpleegd had moeten worden alvorens te besluiten.
OR-EM
In de OR-EM gebeurt nog eens wat.
Nadat er vorig jaar al verkiezingen
waren gehouden, is de raad in
maart weer bijna voor de helft
vernieuwd. Voor de drie opengevallen plaatsen behoefden geen
verkiezingen te worden gehouden.
Inmiddels is Patty Baskin tot sekretaris gekozen.
OR-NORTHPRINT
De OR-Northprint is intussen in
zijn geheel afgetreden. Nieuwe verkiezingen zullen gehouden moeten
worden.
T8
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Van onze locale Meppelse correspondent
Bij een van mijn vrienden is op het
ogenblik een neef in huis, die overspannen is en rust moet houden. Ik
maakte laatst kennis met hem en
vroeg, hoe het kwam dat hij rust
moes* houden.
"Dat zql ik u vertellen", zei hij.
"Ik ben 54 jaar en 4 j q r geleden
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ben ik met een weduwe getrouwd,
die een dochter heeft. Korte tijd later trouwde mijn vader met mijn
stiefdochter en zo werd mijn stiefdochter mijn moeder en mijn eigen
vrouw mijn schoonmoeder. Mijn vader werd mijn schoonzoon. Vervolgens kreeg mijn stiefmoeder een
zoon. Deze was mijn broer, want hij
was het kind van mijn vader. Maar
hij was ook de zoon van mijn stiefdochter, dus mijn kleinzoon en dat
maakte mij grootvader van mijn
broer. Ook mijn vrouw kreeg een
zoon en daardoor werd mijn moeder de zuster van dit kind. Maar tegelijkertijd was zij ook de grootmoeder. Mijn vader is de zwager van
mijn zoon zijn vrouw. Aangezien
mijn zoon een kind is van mijn
vrouw, die tegelijkertijd mijn
schoonmoeder is, is mijn zoon mijn
zwager. Ik ben de vader van mijn eigen moeder en mijn vrohw is de
tante van haar eigen kind. Mijn
zoon is de neef vah mijn vader en ik
ben dus mijn eigen grootvader.
Daarom ben ik zo overspannen . . ."

BHR
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O p 1 mei j.1. is de heer D. van den
Heuvel m e t pensioen gegaan, na bijna 50(!) jaar bij Elsevier t e hebben
gewerkt. H i j trad i n dienst b i j Elsevier's Wetenschappelijke, maar ging
i n 1936 over naar de Nohum. I n de
periode 1940-45 was h i j degene die
de Nohum draaiende heeft gehou-

Beste mijnheer van den Heuvel,
I k realiseer m i j dat de t i j d waarin i k
u, of u m i j leerde kennen niet de
plezierigste i n u w loopbaan geweest
zal zijn. I n een klein bedrijf waar
enkelen het gehele uitgevermak bestreken deden de specialisten h u n
intrede en veranderde het bedrijf
van structuur. Een trend die versterkt werd door de daarop volgende fusies. Dat u i n het administratieve vlak toch u w uitgeverskennis
bruikbaar wist t e maken resulteerde
o.a. i n de z.g. 'van den Heuvel' rapportage. Hetgeen toch een heleboel
zegt.
M i j n vrouw en i k wensen u en u w
vrouw nog vele gelukkige en r
jaren.

den. I n 1973 ging h i j over naar het
Economisch Stafburo van de ASP.

We hebben een aantal van zijn excollega's. gevraagd iets t e vertellen
over de t i j d waarin zij m e t de heer
Van den Heuvel hebben samengewerkt. Hieronder h u n bijdragen:

I

Te k o o p aangeboden:
Stereo-installatie. Geheel kompleet, nog i n doos. Te bevr. b i j de
hr. Prijs, tst. 2001730.

Praten deed hij niet t e veel als hij
(destijds op de Keizergracht) in h e t
magazijn tijdschriften klaarzette
welke dan zodanig o p de paktafel werden gezet dat we ze i n
vredesnaam maar meteen wegwerkten. Dat was dan o o k de bedoeling
want het was altijd haastwerk
en dát was weer t e zien aan de
ravage die achterbleef in het handmagazijn. We hebben wat geruimd
én gemopperd.
I n een persoonlijk gesprek, d a t
k o n een héél enkele keer, bleek
h i j toch een gewoon mens t e zijn
en dát mag o o k wel gezegd worden.
C. Roodenburg

Van de Heuvel is de man die alles kan.
H i j is niet alleen de man die verstand heeft van drukken,
maar o o k een die w a t weet van overdrukken.
O o k is hij de man van reizen en verhalen
van grote beurzen en dan betalen!
K i j k maar naar de Frankfurtermesse,
daar ontmoet h i j o o k veel van zijn mensen;
daar was h i j druk bezig m e t zijn vak
en kwam dan terug m e t een goed contract.
O o k was h i j de man van de academie en post(zegels)
die erg veel problemen heeft opgelost.
H i j was de man van ijzer en staal.
z o had de N o h u m een goed bestaan.
Van de Heuvel m e t zijn rustige aard
heeft het bedrijf veel ellende bespaard.
O o k was hij de man van het boekenbal
en bracht menig uurtje o o k door i n de hal,
waar hij zichtbaar genoot toen h i j de heerlijke koffie r o o k !
Van de Heuvel gaat nu het bedrijf verlaten.
0, wat is dat een gemis, heeft iedereen i n de gaten.
Maar wat k u n je er aan doen?
Van de Heuvel gaat toch m e t pensioen.
Hartelijk dank voor w a t U heeft gedaan,
Wij hopen dat U nog lang blijft bestaan.
Van de Heuvel het gaat U goed
en ga n u maar een goede pensionering tegemoet!
Cor Staasen

-

In dienst per maart 1980

Mej. I.Kenter (EM)
H. Hernandez (EML
Mw. Y.E.N. van Gestel (BMP)
R. Spence (BMP)
Mw. R.M. Ridler (BMP)
Mw. P. Schouten (EWU)
Mw. C. Schilpp (Nohum)
Mw. L.G. Jaspers (Nohum)
G.E. Silva Molina (ASP)
Mej. M.C. Bastiaans (NP)
Mej. G. de Groot (NP)
Mej. J.B. Schmidt (NP)
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In dienst per mei l980

Mw. C.W. Gosche (EWU)
Mw. H. Kaal (EWU)
Mw. P.S. Dobson (EWU)
R. Borthwick (EM)
M. v.d. Zant (EM)
F.A. Dradey (ASP)
Mw. M. Groenenwoud (ASP)
Mw. M.C. Garcia (ASP)
Uit dienst per maart 1980

Mw. I. Tait-Ross (ASP)
Uit dienst per april 1980

In dienst per april 1980

I

E. Blommenstein (EM)
Mw. C.J. Essen (BMP)
Mw. G.M. Murphy (BMP)
Mw. C.A. Jackson (BMP)
Mw. D.R. Gee (BMP)
B. hanrooy (EWU)
J.P.C. Kiebert (EWU)
Mw. C. Cook (EWU)
MW. C.I. Grice (Nohum)
R.E. Freestone (Nohum)
Mw. J.M. Meechan (ASP)
Mw. U.A. Shaw (ASP)
Mw. C.A. Barker (ASP)
F.L. Franszen (ASP Boesingheliede)
Mw. C.M. Custers (ASPI
Mw. A.A. Sonntaa IASPI

J. Willems (EM)

P.J. van Nieuwkoop (EM)
P. Abbi (EM)
Mw. M. v.d. Meulen (EM)
Miss E. Casserkey (EM)
H. Rijnders (EM)
Mw. V.L.M. Jones (BMP)
Mw. A.E. Wittle (EWU)
Mw. J.A. Broger (EWU)
Mw. C.J. Cole (EWU)
Mw. A.S. de Haac (Nnhilrll)

Mw. J.F..Mvir (Nahum)
Mw. M.F. Roelofs (Nohum)
S.R. Mitchell (ASPI
' Mw. W. van Geijlwijk (ASP)
F.W.M. Groot (ASPI
S. v.d. Pol (ASPI
Uit dienst per mei 1980

J.L. Mulder (ASP)
Mw. A.R. Butcher (ASP)
J.J.R. v.d. Steen (ASPI
Mw. Mulder-Klein (ASP Diemen)
i.v.m. Pensionering
D. v.d. Heuvel (ASPI
i.v.m, Pensionering
Mw. J.M. Creemers (BMP)
Mw. A. Findlay (€WUI
Mw. I. D'ltri (Nohum)
Uit dienst per 31 mei 1980

Mw. F.M. Mclnally (ASP)
Mrs. C.A. Collins (EM)
R. Spence (BMP)
Mw. M. Schreiner (Nohum)
R. Trussnan (ASP Boesingheliede)
Mw. Y.J.J. Limburg-Janssen(ASP)

ûebown:
15-2-1980 Afshean. dochter van fam. Igbal
(ASP Diemen)
5-3-1980 Tom Jan, zoon van fam.
Veenendaal EM)
6-3-1980 Claire Alexandra Chcistina, dochter
van fam. Creemers (BMP)
141980 Erik Willem, zoon van fam. Onon
(EM)
84-1980 Farhat, dochter van fam. Ikram
(ASP Diemen)
1541980 Monica, dochter van fam. Kassing
(Nohum)
1741980 Martin Harry Jan, zoon van fam
Limburg-Janssen(ASP)
5-51980 Morgan Nigel James, zoon van fam.
Koppers (ASP)

114-1980 Mej. K. Edens (EWU) met Dhr. E.
Koolbergen
1541980 Mej. L. van Heijst (Nohum) met Dhr
I.de Bruyn
21-5-1980 Mej. L. Gorissen (Nahum) met
Dhr. W. Dolman '
Jubilea:

R. Sanders (ASP) lOjaar
P. van Essen (€M) 10 jaar
Mw. W. van Krimpen (EM) 10 jaar
Mw. E. Schouten (€M) 10 jaar
G.M. van Leeuwen (EWU) 10 jaar
D. Teunis (EWU) 10 jaar
M. de Hooge (Nohum) 10 jaar
Mw. M.S. Bronkhorst (EM) 20 jaar
T. Hamilton Jona (EM) 10 jaar
Mw. D. Hersch (EM) 10 jaar
A.M. van Maris (EWU) 20 jaar
.Mw. H. Bennerneer (EM) 10 iaar

/ J.H. GerQr van Northprint naar EWU (Produktie) per 1 - v 9 8 0
J.L. Mulder van Nohum naar ESP ì ~ ~ l ~ - a f d e l i n g l
per 1-3-1980
Miss J.S. Muir van Nohum naar EM (Tape
Management) per 141980
Mw. J.A. Kerssens van EM naar EWU (Dir.
Secretariaat) per 15-4-1080
J. Lindhout van Annoventura naar BMP
(Produktie) per 1-5-1980
R.L. Hayward van ASP naar EWU (Promotie)

wielrenner let OD!

MET W--I
Bij voldoende deelname zal er binnenkort een tocht gereden worden
van ongeveer 150 kilometer.
De route zal zijn: Amsterdam (JvG)
- Amsterdam-Noord - Broek in Waterland - Monnickendam - Edam Hoorn - Enkhuizen - Lelystad - Muiderberg - Muiden - Diemen - Amsterdam (JvG).
Degenen die geinteresseerd zijn om
mee te rijden wordt verzocht zich
te melden (liefst schriftelijk) bij
Gerrit Groenenberg, afdeling Personeelszaken, JvG-hoog, kamer 264,
toestel 3 148.
Nadere informatie zal dan worden
gegeven.

I IAmsterdam.

MOLENWERF
OP GEZONDE BASIS?

Het nieuwe gebouw "de Molenwerf"
begint al aardig vorm te krijgen.
Rose panelen zijn aangebracht op ;
de begane grond en eerste verdie- !:
ping. Zuiltjes en bogen verschijnen. 2
Kortom, de zaak vlot.
Hoe is het echter gesteld met de . i
bodem onder het gebouw? Is men
ervan op de hoogte dat voorheen
.'........
een drukkerij gevestigd was op het
betreffende perceel? Heeft men al- {
vorens de fundering aan te leggen, 4
bodemmonsters genomen ? Is het
intussen geen algemeen feit, dat de ij
grafische industrie wel eens wat
morst? Vooral de recente ontdekking van tolueen in de grond bij ,
Misset-Doetichem - toch ook een i
bedrijf behorend tot Elsevier-NDUzou de ESP extra behoedzaam moe- i:
ten maken. Men kan toch niet lichtzinnig een gebouw optrekken op ji
verdachte grond? Nu is het te laat j
voor een uitgebreid onderzoek in de i
bouwput. Het bevreemdt ons, dat i
de ondernemingsraden nog niet in
dit gat gedoken zijn.
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Op weg naar de Molen werf?
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Mijlpalen worden heden ten dage
nog maar weinig gezet. Echter, 30
jaar bij een en dezelfde werkgever is
toch elke keer iets o m even b i j stil
t e staan. D i t heugelijke f e i t overkwam de heer K o s t o p 22 februari
j.1. H i j zag hiermee kans door te
dringen t o t de zeer exclusieve elite
van jubilerende tripel decenniënisten. Bescheiden als h i j is wilde h i j dit
onopgemerkt aan zich voorbij laten
gaan, echter enthousiaste kollega's
zagen kans hem o p deze dag i n het
middelpunt van de belangstelling te
zetten; een positie die hem normaal
gesproken vreemd is.
Begonnen bij het "oude" Elsevier,
i s h i j via de fusie m e t de NoordHollandsche terecht gekomen bij
zijn huidige werkgever, de ASP. In
de loop der jaren heeft h i j kans gezien vele kontakten te leggen hetgeen wel bleek u i t het aantal gegadigden dat hem de hand kwam
schudden. Velen van hen hebben
mogen profiteren van zijn ervaring
en know-how, die hij in de loop der
jaren heeft weten o p t e bouwen.

Daarbij waren o o k veel jongeren,
die hem, ondanks zijn ietwat konservatief overkomen volledig wisten
t e aksepteren. D a t is de wisselwerking tussen jong en oud.
Resumerend kunnen we dankbaar
zijn een toeverlaat als hem i n ons
midden te hebben. Een man die
van geen wijken weet. Want als het
aan hem ligt gaat hij onvermoeid
door: FUT o f geen VUT.
Als b l i j k van waardering werd hem
een stereo-installatie aangeboden.

"'I

~ o t o ~ Rolf
s : de Haas en J e e Andriesse

.

Is there an active music-life among
ESP employees? Did you ever hear
the "Kruijswijklvan Otterloo!de
Vries" band live? Did you know
we had a classical flute-player
with a mathematica1 background?
Or a drummer from the "Group
of Four"? A guitar-man from
Edam? A conga-player on the first
floor (JvG hoog)?
We are now talking of well-known
musicians. But how about the
musical talents we don't know of?
Please give your name t o the
editor of Espresso. A session wil1
be held for everyone who wishes
t o "do his thing".

Hoe staat het met de actieve muziekbeoefening binnen de ESP?
Heeft U het trio Kruijswijklvan
Otterloolde Vries wel eens "live"
gehoord? Kent U de klassieke fluit i s t met z'n mathematische achtergrond? Of de drummer uit de
"groep van vier"? De gitarist uit
Edam? De. conga-speler van de l e
etage JvG hoog?
Dan hebben we het over de reeds
bekende musici. Maar ongetwijfeld
herbergt de ESP meer, nog onontdekte talenten. Wij roepen U op
zich bij de redactie van Espresso
aan te melden. Er wordt dan een
sessie georganiseerd waarin een
ieder zijn partijtje mee kan blazen.

HOE BEREIKBAAR
IS EEN ESP
SALESMANAGER
OP mms?
Hans Gieskes, reizend salesmanager,
stuurde de redaktie de hieronder afgedrukte telexen waarbij hij de volgende toelichting gaf:
"Op 22 april telexde ik vanuit mijn
hotel naar de Universiteit van
Sulaimanya om ze van mijn komst
op de hoogte te stellen. Ik vroeg om
bevestiging van onze afspraak.
Sulaimanya probeerde mij in mijn
hotel per telex te bereiken op de
24e, maar toen ontstond er enige
verwarring over wie en waar ik was.
Tenslotte gaven ze het op en gaven
gewoon de boodschap door.

:
.
,....v.....

