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Geyhte collega 

He-tl is alweer twee maanden gele
den dat ons 1e nUDD1er is versche
neno 
In die tijd is er veel gebeurdo 
Niet het minst hadden wij gedach~ 
dat wat wij in het 1e nummer als 
voorwoord hadden neergeschreven 
bij de nieuwjaarswens, zelf zo 
spoedig moesten bewijzeno 
Wij schreven nolo "Zeer zeker 
zal ook dit jaar zijn prettige 
maar ook zijn minder prettige 
momenten hebbeno Daar ontkomen 
wij geen van allen aano Wanneer 
dan de minder prettige momenten 
daar zijn, wensen wij U kracht 
en •t juiste inzicht om alles 
in fiJn-heid te verwerkeno" 
Nu wij zullen dat doen en wij 
willen U ook nog door middel van 
deze weg hartelijk danken voor 
Uw medeleven welke wij tijdens 
die moeilijke dagen van U mochten 
ontvangene 

van Bennekom. 
van Zijl" 

• 

Reacties 

De reacties die wij bij 't ver
schijnen van ons 1e I1UJ111Rer moch
ten ontvangen zijn zeer gunstige 
En zoals wij hier en daar ver
nomen hebben, wordt "Fylakra" 
zeer op prijs gestelde 
Wij danken ook verscheidene per
soneelsleden, die verschillende 
suggesties hebben gegeven, niet 
alleen met •t woord, maar ook 
met de daado 
Wij gaan dus door en stellen 
het zeer op prijs om van U het 
,,n en ander te ontvangen wat 
voor plaatsing in aanmerking kan 
komeno 

Zie pag. 3 Te1evisie in blik. 



Wij gedenken. 

Er is mij gevraagd, in dit 
blad, enkele woorden te 
wijden aan de nagedachtenis 
van wijlen Mevro Vo Benne
komo 
Als é,n van de mensen op dit 
labo die haar het langst ge
kend heeft, was het aanvaar
den van deze opdracht voor 
mij TanZelfsprekendo 
Evenwel was dit toch niet 
alleen de reden dat ik dit 
nu schrijf, het is veel meer 
dat ik hier nog eens een 
keer uiting wil geTen aan 
de droefheid die ons allen 
getroffen heeft~ bij dit 
verscheideno 
Onze jaarlijkse uitstapjes 
zullen niet meer dezelfde 
zijn nu haar plaats ledig 
zal blijveno 
Als wij deze ledige plaats 
al als een gemis voelen, 
hoeveel sterker~ hoe ontzet
tend veel sterker, zal dat 
gemis dan in haar gezin en 
in ha.ar familie gevoeld wor
deno Het is of daar de zon 
is weggenomeno 
Wij weten echter ook dat zij 
die heengegaan is 9 niet af
scheid genomen heeft voor 
eeuwigo 
Op het weerzien daar waar 
geen tranen en geen leed 
meer zal zijn is de hope 
van onze van Bennekom nu 
gerichto 
Dat Hij, die alle dingen 
richt ten goede voor hen die 
Hem liefhebben, kracht moge 
schenken aan de familie van 
ha.ar, die wij steeds in on
ze gedachten zullen houden 
als een lieve, opgewekte 
vrouw, wiens nagedachtenis 
wij eren zullen" 

Vo S. 

Ik kom nog even terug op de pen
sioen-bijdragen 

In 't vorige nummer stond: 

2. 

Daartoe storten de overheidslicha
men jaarlijks 16,1% van de geza
menlijke grondslagen van de op 
1 j ano in dienst zijnde ambtenaren 
in het pensioenfondeo 
Welk deel van de pensioenpremie 
is de ambtenaar verschuldigd? 
2% van zijn vastgestelde pensioen
grondslag voor eigen pensioen en 
5½% van de grondslag, mits niet 
uitgaande boven de flo 30000-- 9 

voor gezinspensioeno 
Voorbeeld uitgaande van flo 5000ó-
pensioengrondslag: 
2% van flo 50000-- = flo 100o--
5t,( van fl. 30000-- = flo 165g-
Totaal per jaar = ffo 2650--

Dat uitgaande boven de flo 3000.-
gaat tot fl. 70000--0 
Komt men dus boven fl. 70000--
dan betaalt men van 't bedra~ 
boven die flo 70000- weer 51-%. 
Voorbeeld uitgaande van flo 1000000--

2% van flo 100000 = fl. 2000-
5½% van flo 30000 = fl. 165o--
5t% van 
fl 100000-fl 70000 = flo 1660-

Totaal per jaar flo 53 o--

Contactavond: 

Door diverse omstandigheden stellen 
wij de contactavond nog enige tijd 
uito 

Personalia: 

Eind januari heeft Mevro van Brum
melen-Altena haar werkzaamheden 
op •t Fysisch LabQ beeindigdo 
Voor haar in de plaats is op 
7 januari in dienst getreden ale 
bibliothecaresse Mejo M. Mantelo 



Op 1 januari is de Hr. L. Daa.1-
huiz•n na •t volbrengen van zijn 
militaire dienstplicht weer in 
dienst getreden van het Labo 
(afdo Electronica)o 

23 januari is onze collega 
Go van Hardeveld in het huwelijk 
getreden met Mejo Jo ten Veen. 
Wij wensen hem en zijn echtge
note veel vreugde op deze nieuwe 
weg. 

Door het U welbekende droevige 
voorval, is het jubileum-ge
schenk: nu pas aan de heer van 
Bennekom aangebodeno 

Op 28 februari verliet de heer 
Ao de Gilde (instrumentmaker) 
het laboratorium. om in Amsterdam 
te gaan werken. 
Als herinnering is hem een roest
vrij stalen zakmes overhandigdo 
Ter vervanging is de heer Ho Kap
per op 1 maart in dienst getredeno 

Op 11 april 1 57 heeft onze col
lega D. Poppes (tekenaar To~o) 
't voornemen in het huwelijk te 
treden met MejQ G"' Verhaafo 

Het leven van de Pygmee!n 
of in het Afrikaans Bambuti's 
in vogelvlucht. 

door 
Herman de Wito 

-- - - -
De Bambuti's is een dwergvolk 
in Afrikao Er is niet vast te 
stellen hoe groot dit volk is. 
Deze mensen leven zeer primitiefo 
Hun voornaamste voedsel is apen
vlees. Zij vinden dit een bijzon
dere lekkernijo Zij jagen ook 
graag op olifanten. Dit gaat er 
zeer eenvoudig maar ook zeer 
slim aan toe, want deze "Bambu
ti's" zijn zeer goede jagerso 
Zij kunnen boVo de roep van een 
aap en de geluiden van leeuwen 

eodo zeer goe4 na doen. 
De grootste olifantenjacht gaat 
als volgt: 
Zij maken van boomstammen een soort 
gél.g. Aan á~n van de sta.nunen wordt 
aan de onderkant een ijzeren speer
punt met lianen (planten vezel) 
vast gemaakt. Deze boomstam wordt 
omhoog geheseno Nu wordt er een 
liaan aan deze stam vast gemaakt, 
maar zo, dat dè olifant er tegen aan 
kan lopeno Als de olifant er tegen 
aan loopt dan valt de boomstam met 
de speerpunt, met een ontzettende 
kracht (door •t gewicht van de boom) 
naar benedeno De speerpunt dringt 
zeer diep in de huid van de olifant. 
Na verloop van enige tijd sterft hij 
aan het bloedverlieso 
Tot zo ver deze olifantenjachto 
Een volgende keer hoop ik iets te 
schrijven overi "Wat doen zij met 
de olifant" en "Hoe komt een pri
mitie~ volk aan ijzeren speerpunten, 
want smeden kunnen zij niet"o 

Televisie in blik"' 

De zaak is nu rondo 
In Radio Age, huisorgaan van de Radio 
Corporation of Amerioa {RoC.Ao), 
wordt een overzicht gegeven van de 
resultaten der researchwerkzaamheden 
van deze maatschappij. 
Gnéler het opschrift: nnear-see", 
{hoor en kijk) wordt in het kort het 
een en ander gezegd over de ontwikke
ling van de magnetische bandopnemer 
voor televisiedoeleindeno De RoCoAo 
is al zover, dat het mogelijk is 
kleurentelevisieprogramma's op de 
band vast te leggen. Dit apparaat is 
natuurlijk bedoeld voor televisie
maatschappijeno Het nieuwe "Hear-see" 
toestel is geschikt voor het repro~ 
duceren {beeld en geluid) van de ge
wone zwart-wit-televisieo De inrich
ting is bedoeld voer gebruik in de 
huiskamer, zunls op onze illustratie 
valt te zien. Het kan worden aange
sloten op een gewone televisieont
vangero De duur van een uitzending 
komt overeen met de speelduur van 'n 
langspeelplaat voor de grammofoon, 
Met zulk een bandopnemer zal men in 
de toekomst eigen televisieprogram• 
ma•s samen kunnen stellen, indien 
aan de andere kant dergelijke banden 
gehuurd, respo gekocht kunnen wordeno 

Geluid en televisie in blik! 


