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Als iedereen meedoat, wordt
dit hlad zeker een succes
!

p!RIGRAM. waarin u dc
r-J woorden Ericsson en te-

l-

legram samengetrokken vindt,
is het personeelsblad voor alle
medewerkers van onze maatschappij in Nederland.

Wie van ons kent onze gepensioneerden? Wie van ons
weet hoe groot Ericsson wel
is? En wat weten onze gezinnen van het bedrijf, waarin
wij werken?

*

*

sterdam, naar

Erigram gaat naar Rijen,
Rotterdam, Den Haag, Arnal onze vesti-

betering zal kunnen brengen.

gingen.

Er zullen artikelen in

Bekende

Ik ben er zeker van, dat Erigram, irw blad, daarin verkomen

verschijrirg

Erigram zal naar wij uertrouu)en, een bekende uerschijning L,oor tt u)orden. De eerste week uan ied,ere maand in uw brieuenbus als het ni.et tegenzit. Het is bij dit eerste nurnrner wellicht dienstig, als wíj het geuolgde en te
uolg,en systeem bij de totstandkoming uan het blad uat nader toelichten.
De inhoud bestaat uit uaste rubrieken en losse bijdragen. Die uaste rubrieken uariëren ueer in aastheid: u kunt ze elke maand aantreffen, zoals b.u.
de rubriek Personalia en de puzzelhoek, of urijwel elke maand zoals de f otorubriek, een medische rubriek en een uerhaal oaer rnensen in hun werk en
lief hebberij, zoals deze maand ouer een kwartelkweker.

En uerder . . ., tia, uerder hebt u het zelf in de hand. Schrijf ons .nu,, morgen of na een paar maanden uat u graag in Erigram aan de orde gesteld
zou hebben. Misschien schrijft u zelf een stukje, misschicn weet u wie er
een zou kunnen schrijuen; het kan ook zijn, dat u de redactie alleen rnaar
op de hoogte brengt uan iets dat naar uw mening nieutas is. Doe dat dan
aia uu correspondent, uan wie u de namen in de opgaue op pagina 2 aantreft. In íedere ,,Ericssongem.eente" is er een correspondent, die uut artikel
of tips doorgeeft aan de redactiecommissie die bespreekt wat de inhoud
uan Erigrarn aan de uolgende maand zal zijn.
Het enige negatieue geluid dat wij moeten laten horen is een opmerking
ouer de ruimte. Voorlopig omaat Erigram acht pagina's, u)aarin per maand
ueel, maar zeker niet alles kan worden af gedaan. Weest dus bondig.
En als u kritiek hebt op de inhoud uan het blad: inzenden aan uur correspondent; niemand zal er dankbaarder uoor zijn dan

REDACTIE ERIGRAA,T

die u zullen interesseren, en
het zal u op de hoogte houden van Ericsson's activiteiten elders in ons land en zelfs
in andere landen.

*
Dit eerste nummer is slechts
voor een deel door krachten
uit eigen bedrijf geschreven.
Het is de bedoeling dat het in
de naaste toekomst bijna geheel door eigen mensen zal
worden verzorgd, om het
even of zij zeli schrijven over
ons bedrijf of over een onderwerp dat hen en anderen interesseert, ofwel d,at àj de redactie voorstellen doen omtrent de inhoud.
Als u meedoet, ben ik er zeker van dat ERIGRAM een
goed blad zal worden.

BADON GHIJBEN

M"j. C. J. C. van den Vergadering
Wijngaard overleden

ondernemirgsraad

De

1. de organisatie van de l5-urige

eerste vergadering na de verkie-

zingen

op 1 1 januari van de onderne-

we

G. M. W. r'an Dort, H. E. Fokke, \\'.

van Gool, A. r'an Ham en M. r'an Steen)
en de installatie van de nieuwe leden (de
heren H. Cl. de Bont, A. J. r'an Bree, H.

Ensing,

H. Natziil, W. \'eldhuis). Tot

secretaris van de raad werd gekozen de
heer F. r'an Bezouw, die rnet de ht'rcn

J. Verschuren en C. r-. d. \relden

zal

deel uitmaken van de kleine commissie.

Mejuffrouw Cl. J C. r'an den W,j"-

) is maandag I 9 februari
overleden, aan de gcvolgcn van een
auto-ongeluk dat haar l't dagen eerDen

Haag

der overkwam.

In de acht jaar dat zi-l bii ons werkte
heeft zii steeds mct liefde gezorgd voor
planten en bloemen in de typekamer
en daardoor belangriik bifgedragen tot
de goede sfeer.

Ook was zii een uitstekend medewerkster die haar taak uiterst nauwgezet vervulde. Wlj wensen haar familie kracht bij het dragen van dit verlies.

H.

Ernest
overleden

De voorzitter heeft zich in hct biizonder gericht tot de leden van de oucle
raad. Hi-l memoreerde de plezierige samenwerking en wees op hctgeen in onderling ovcrleg werd bereikt.

rkweck,

2. de regeling van de vergoeding

mingsraad E.T.M.-Riien - Den Haag op
l7 januari 1963 j.l. werd voornanrcliik
besteed aan het afscheid van de niet
herkozen leden van dc raad (de heren

gaard (medewerkster van het kantoor

ffi

ETM-RijeÍr - Den Haag
van

dc wachtdag bij 'riekte

en

aanbrengen van een omroepen nruziekinstallatie in de fabriek.

3. het

Verder he rinnerde de voorzitter aan
de uitreiking van de Kerstpakketten

aan de in\'oor het eerst in 1961
met de ,,25van het diner -,
stellin-q
jarigen" en van de erc-insignes in zilver, goud en goud met een briljant.
Namens de scheidende leden dankten
de heren Van Dort en Van Gool voor de
prettigc samenwerking in de ondernemingsraad.

De voorzitter sprak tenslotte dc hoop

uit dat de raad in de juist begonnen zittingsperiode van twee jaar veel vrut:htbare arbeid zal kunnen verrichten'

I

Vergadering on dernemirrgsraad
ETM mont ag'e8'roepen
-

Tijdens de eerste vergadering in dc
nieuwe zittingsperiode van de ondernemingsraad E.T.M.-montagegroepen op
22 januari j.1., werd afscheid gcnomen
van de aftredende leden, de heren A. G.
M. Schopmeiier, M. J. Smulders en G.
Wiekeraad. De voorzitter bedankte dezt'
en de herkozen leden, de heren J. Snoep
en J. B. Moeken, r'oor het vele werk dat

zij in het belang van de ondernclning

hebben verricht.
\ren'olgens installeerde de voorzitter
de nieuw gekozen leden, de heren J. M.
Dingenouts, S. Lagendijk en J' r'an der
Weel. T ot secretaris we rd gekozen de

heer S. Lagendiik: evenals in het verleden zal geen kleine commisie wordcn
samengesteld.

Ten aanzien van de gang van

zaken

deelde dc voorzitter mede dat er voor dc
montageafdeling in 1963 r'oldoende werk
ls.

Maandblad voor de Medewerkers van
Ericsson Telefoon Maatschappij N.V.
Verschijnt in het beginvan elke maand
Kopij vóór de 16e van elke maand
inleve ren bij:
ir. R. V. Creutzberg te Rijen of
J. Scherpenisse te Rotterdam of
J. H. Verharen te Rotterdam of
P. A. Snoek, ing. te Den Haag of
J. Snoep te Amsterdam.

Voorts had de wachtdag bii ziekte dc
aandacht. Dc voorzitter legde uit dat
deze Cag pas wordt uitbetaald als dc
ziekte vijf dagen heeft geduurd, omdert
dan in ieder geval dokterscontrole heeft

plaats gehad. Deze regeling was gemaakt
nadat inlichtingen bij het GAK waren
ingewonnen. De premie van 016 /" is zo
goed m<-,geliik geschat: mocht deze te

hoog of te laag bli.iken te zijn dan zal
zij alsnog moeten worden gewiizigd. Besloten wordt dat 12 april en 27 decen"r-

ber 1963

gemeenschappelijke vakantie-

dagen zullen zifn.

Een extra uitkering in verband met de
barre winter had vervolgens de aandacht. Deze regeling is inmiddels bekend
geworden.

Tenslotte sprak de voorzitter de wens
deze zittingsperiode gekenmerkt

uit dat

zal worden door een prettige en

r§€tenswaaRÖwheöen
In

deze rubriek willen

LUe

u deelgenoot maken uan tips, goede raad

Nieuwe koordl oze centrale posten door
LME aan PTT ufgeleverd
De eerste serie nieuwe koordloze cen-

trale posten is aan PTT afgeleverd.
in
Deze nieuwe post is door ETM
nauwe samenwerking met PTT - ontrvikkeld.

De kast kreeg de vorm van een lessenaar, zie foto links, opstelling van de

sleutels, kiesschijf en blinkers werd met
PTT zo gunstig mogelijk vastgesteld.
Om aan de PTT-eisen te kunnen voldoen moet o.a. een nieuwe netlijn-transformator worden ontworpen. Een nieuwe
transformator voor het telefonistecircuit
maakte het mogelijk een nieuwe faciliteit
bij te leveren: een rrtikker"-signaal bij
het opschakelen van de telefoniste in
een verbinding.
Bij deze nieuwe koordloze post is ook
de mogelijkheid de telefoniste in te roe-

pen in een netlijnverbinding geschapen.
\-erdere technische gegevens: er worden
twee types gemaakt: een type is geschikt
voor twaalf interne aansluitingen en drie
netlijnen; het andere type is ingericht

con-

structieve sfeer.

voor acht interne aansluitingen en twee

netlijnen. De oproepsignalen worden
door een zoemer en blinkers (één per
interne aansluiting) gegeven. Het doorverbinden van twee interne aansluitingen, of van een netliin met een interne
aansluiting, geschiedt met behulp van
telefoonsleutels (vier per interne aansluiting, twee per netlijn en twee algemeen). Per post zijn acht algemene relais en per netlijn nog vijf relais inge-

bouwd (zie foto rechts).
De gebruikers van deze koordloze centrale posten zullen zijn: kleine kantoren
en kleine bedrijven. Aangezien de telefoniste bij deze gebruikers meestal ook
andere werkzaamheden heef t, wordt
geen hoofd-telemicrofoon-stel verstrekt.
De bediening is zeer eenvoudig gehouden. Wij zijn overtuigd dat daarom, èn
doordat aan de technische uitvoering

veel zorg wordt besteed, dezc nieuwe
koordloze centrale posten met vreugde
zullen worden begroet.

ware een vaste wet.

Bekijk uw object van diverse kanten.
Zoek er naar uw mening de beste mogeeen zo pakkend mogelijke

lijkheid uit om

opname te fabriceren en druk dan pas
op de ontspannerknop.
Vanzelfsprekend neemt u geen ,,lange"
tijden uit het handje, maar gebruikt u
uoor opneunen uan meer dan 1 / 100 sec.

het statief. Moet het om een o[

De heer H. Ernest

(

karakter en z|in groot plichtsbesef
maakten van hem een graag geziene
iguur.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw
cn kinderen.

f

ffi

medewerker

controle Riien) is op l9 februari plotseling overleden.
Hoewel de heer Ernest nog niet zo lang
bii ETM in dienst was, r'oelde hii zich
hier al uitstekend thuis. Zijn prettig

,1

Ei.

..

À'-.

."t

andere

reden toch zonder de driepoot, ga dan
met uw rug tegen b.u. een muur, boom
of hek staan, (denk aan het ,,zondagse"

) zet de uoeten iets uit elkaar, armen
niet krampachtig tegen het lichaam.
De camera moet gemakkelijk in de

pak!

hand liggen; houdt hem tegen het hoofd
gesteund of voor de borst (hangt van de
zoeker af ). Druk nu de knop rustig,
zonder stoten, in en bedenk dat het de
ontspannerknop van uw camera is, en
niet de knop van een brandmelder.
Het beste is om met een lege camera
eens wat te oefenen. U zult er zeker
ervaring mee opdoen.
Natuurlijk komt u nooit met de vingers op of aan de lens, maar er kunnen
stofjes op komen. U zult er weinig van
merken zolang het niet al te erg is en
het is dan ook beslist af te raden om
direkt rrret de zakdoek de lens te lijf te
gaan want de stofjes konden wel eens
scherp zijn en met uw ijverig poetsen
beschadigt u de coating en daarmede de
lens. Dit nu heeft vaak wel gevolgen op
uw foto.

Veel beter is een zacht
t-

en

u.tetenswaardige nieuwtjes o1t het gebied uan de fotografie, die we zo te
hooi en te gras z)oor u lazen of zo maar ergens opdeden. Euentuele aragen
op dit gebied u,ill.en we, indien mogelijk, beantu,oorden.
Zullen we dan maar I
Bij het maken van foto's moeten \,ve
ons nooit haasten. ,rBezint eer ge begint" is voor ons foto-amateurs als het

(das ) haren

kwastje; deze zíjn vaak voorzien van een
blaasballetje en voldoen uitstekend, ook
om de camera van binnen te reinigen
voor u er een nieuwe film gaat inzetten.
Een volgende keer willen wij u iets

vertellen over het diafragma, daarna
over de belichtingstijd, de afstand en de
combinatie van deze factoren die het
succes

van het fotograferen

bepalen.

Tenslotte komen de verschillende typen
toestellen aan de beurt.

Inmiddels goed licht en veel

succes

toegewenst.

P.J.H.WEESTE
3

KWARTELKWEKEI\: APARTE HOBBY

Smeel«ens zorgen
voor circa 150 voge ls

Ge zinsleden
'W

e'r IS uw

HoBBY

?

Het klveken van kwartels?
De meesten onder u kennetr I'cruroedelijk de uitdrukkine: ,,Zo doof als ee n krvartel".

U hebt er waarschijnlijk nooit een sezien. Dit
Daaronr haddelr rvij genreend u in dit
eerste nunlnrer van Erigralll eens nree te

voeren naar de Horst in Gilze, lvaar de
heer Smeekens o.a. het nrachinaal uit-

broeden van kwarteleieren en het verder
opfokken van deze vogels tot zijn hobby
heeft genraakt. De heer Snteekens is nu
vijftien jaar in onze dienst en staat er

borg voor, dat de kiesschijf aan de

stelde eisen voldoet;
eindcontrole

ge-

hij verzorst nl. de

.

Toen de heer Smeekens negen jaar geleden trouwde bcgon hii ook met het beleven van ziin hobby: opfokken van vogels en hiermee het behalen van de zct
zeer begeerde priizen. Hli kreeg toen
ruimte.

kan

kloppen, rvant als u geen volière hebt met een ,,builandse" kwartel erin, zult u er in de vrije natuur zelden ecn vinden. Ze zijn ver uitgestorvcn i.r'.ttl. verloren qaan van broedterrein en de felle vervolging van
roofu'ild. Inlandse ku'artels rvorden door de rvet beschermd en rr)ogen derhalve niet in een volière ge-

Deze ruinrte hceft hii hard nodig voor

zijn twec grote volières: de een 11 x { x

2 meter plus een zeer ruirn nachtverblii[,

de ander van 7 x 3/: x 2 nleter
broedver bliif

v

houdcn lvorden.

PIus

.

Toen wij één dezcr dagen oP de Horst
bclandden. bleek dat ntevrouw Smeekens
voor de hobby van haar man onmisbaar

is. Iedere dog vcrzorgt zi.l

gedurendt'

nreer dan twee uur de i'iiftien soorten
vogels. totaal circa 150 stuks. Hierbil geassisteerd door haar drie kinderen en dc
inwonende moeder.

Een volwassen kwartel is ongeveer zo
sroot als een kuiken dat pas uit het ci
kornt. Nu moeten de kenners nict Saatr
zeggen, dat dit niet waar is, want het
verschil in grootte variecrt met dc soort.

Het is jammer, dat wii u geen kwartel
levende li-ivc kunnen tonen. Wèl zullen wij proberen u een kleine omschriiving te i{even.

trofeeën en hun winnaars thuis . . .

Soorten
We oncie rscheiden o.a. de Chinese
dwergku'artel, de Harlekiin en de Californische kuif kwartel. De ze laatste is
iets grotcr dan een duif, maar kleiner
dzrn een krielkip. Men zegt, dat het een
volière-r'ogcl is

in

v

Hii

bij

De kwartel voedt zich met diverse zaden en met meelwormen. Deze laatste

uitnemendheid.

u

beweegt zich op de bodem en geef t

wassen.

geen kans ziet het luchtruim te kieDit doet hii dan echter loodrecht
als een helicopter: als hct moet kerktorens hoog. De kleuren ziln over het
algemeen prachtig of hii heef t andere
aantrekkeliike eigenschappen. Om die
redenen is hobbyist Smeekens met de

hij

aan het werk

in

cle fabriek

uitdrukking; of hebt u misschien

een

?

Smeekens is bestuurslid oan de
Alphense club,,De Vogelvrienden".
Toen hij met zijn vogels begon was er in
Gilze nog geen club. Nu ec in Gilze

De heer

ook een gekomen is wil hij zijn Alphense
vrienden niet in de steek laten. Hij wist
diverse prijzen, waaronder bekers, zuilen,

te behalen.
Dit zowel op tentoonstellingen a/s op
lauwertakken en medailles,
ondeilinge wedstrijden.

Wij

wensen de heer Smeekens veel suc-

ces en zeggen hem hartelijk dank uoor
de medewerking aan dit nummer.

zen.

te Rijen

kwartels begonnen.

v

Broetlkast

-.'rla
-

v

.,

Onr het uitbroeden van kwarteleieren

v

te vergenrakkelijken fabriceerde hij

zelf
een kleine broednrachine, die zeer ingenieus in elkaar zit. Het is een nret ntultiplex of vlasboardplaat dubbelwandige ,
geïsoleerde kast van 45 x 45 x 40 cnr.

Het geheel wordt door lanrpen op tenlperatuur (circa 101 "F) gehouden. 9ok
Èet vochtgehalte nroet aan de nodige
eisen voldoen.

De (t]0 à 90) eitjes worden

I

zeventien

n bebroed. Wat in die tUd zoal
dient te gebeuren is legio: o.a. dienen

Ericsson maakt historie
a

v

De grote waarde die de

pÀY cov§-!

ffiffiffiffi

tc worden en dient de vochtigheid te
De kleine kwartel is zo groot als

een

bijna onmiddelliik weg, alsof hij nooit
beter gekend heeft.

op-

ten zijn opgeleverd.

ni§ï

de eitjes regelmatig gekeerd en gelucht

worden opgevoerd. Na deze periode kornen de jonge kwartels te voorschijn. Dit
is een proces van circa vijftien minuten'

De Tunesische dochteronderneming
van het in Stockholm gevestigde concern

L. M. Ericsson voert momenteel in

dracht van de regering van Tunesië een
programma uit dat is gericht op de modernisering van het telefoonsysteem.
Een onderdeel van dit ontwikkelingsprogramma omvat onder meer de aanleg en installatie van 28.000 nieuwe aansluitingen die in de loop van 1964 moe-

op p o stz e g els
ln Tunis

dage

hommel en loopt als hij uit het ei komt

4

ge-

andere theorie

voldoende.

Na vier maanden is d'e kwartel volwe waren nog te vroeg om
de jonge kwartels te zien. Daarvoor
moet het april zijn. De kwartel maakt

in een volière een beterc

combinatie met de ,,vliegers". \''liegen doet
dat
zeggen
niet
wil
de kwartel niet, dat

daarom

hoofdzakelijk gebruik van zijn

zichtsvermogen, dat zeer sterk ontwikkeld is. Hij is erg hardhorig. Vandaar _ volgens ons _ de bekende

worden zelf gekweekt. Het is niet direkt
een smakelijk karwei, maar als u weet
dat een half ons circa f 2150 kost weet

Ir'. J. 8ai;lorr Ëhi;her:
§r'1c*vovr I*.1 *f csr:-íia* i6rhà
ÀrJii§ (§ . Br. i

à ..1

Tunesische

regering aan de uitvoering van dit programma hecht, blijkt wel uit het feit,
dat zíj onlangs heeft besloten een speciale serie postzegels uit te geven ter
gelegenheid van de indienststelling van
de eerste automatische centrales.

Ir. J. Badon Ghijben, directeur van
Ericsson Telefoonmaatschappij N.V. in
Rijen, is wellicht de eerste Nederlander
geweest die deze nieuwe serie postzegels
ontvangen heeft.
Het is niet onmogelijk, dat u deze foto
en deze gegevens reeds in een krant

hebt aangetroffen; het bericht is enkele

weken geleden aan een aantal bladen
gezonden, die er over het algemeen veel
interesse voor bleken te hebben.

telefoon ? (,,Cewoon"
blrjkt nogal ingewikkeld)

o ttz e e e r s t e
( kruiswoord-)
Du zzel

W aarom

CtT-EL dat icmartd (A) iets aan een ander (B) u'il zeggen of t'ragen,
D wat kan hij dan d'oen? Het is duidetijk dat het anttuoord afhangt uan
rle afstand tussei A en B. Als zij utak na,qst elkaar staan kunnen zij gcu'oon
met elkaar praten. !a, u'e no(men dat geu;oon, matt'het is eigcnlijk nogal
ingeu'ikkeld. Want u'at gebeurt er all'emaal?

een trechter voor zijn mond vormen.
Hierdoor worden de uitgezonden trillingen meer naar B gericht, in plaats van

B loopt van hem 'n'andaan. Wat voor invloed heeft het groter worden van de
afstand tussen A en B? Het is bekend:
B zal A steeds zachter horen en na een
zeker aantal passen helemaal niet meer.
Dit komt doordat de luchttrillingen op
hun reis van A naar B door de lucht

praat. De trillingen reiken bijna onverzwakt naar het einde van d" prjp

A denkt bijvoorbeeld: ,,ik wil B vertel-

len dat het vandaag dinsdag is". Dit be-

richt ontstaat als gedachte in A's hoofd.

Dan wordt aan A's spraakorgaan de opdracht gegeven: zeg hardop ,rhet is vandaag dinsdag". Het spraakorgaan doet
dit: het bericht wordt omgevormd en
luchtonzichtbare
uitgezonden in
trillingen. Deze-Iuchttrillingen -gaan van

A naar B door de met lucht

gevulde

ruimte. B ontvangt deze trillingen, waarna het gehoororgaan in het hoofd van B
de luchttrillingen weer omvormt in een
door B te begrijpen gedachte: A zegt
,,het is vandaag dinsdag". (Als hii iets
anders denkt, dan is er een storing opgetreden b,j A, bii B, of op de luchtweg
tussen hen in. ) A ,,hoort" met ziin eigen
gehoororgaan de door zi-in stem uitgezonden trillingen ook en kan zo een soort
«:ontrole uitoefenen of ziin stemorgaan
de opdracht juist heeft uitgevoerd.

In het kort

gebeurt dus: door A de om-

vorming en uitzending van de gedachtc
in luchttrillingen, de luchtreis van de
trillingen en door B de ontvangst nlet
de terugomvorming in gedachte.
Nu laten we A een tijdje doorpraten en

lvorden verzwakt. Hoe groter de afstand
is, hoe meer verzwakking er optreedt.
Des te minder kunnen de trillingen het
gehoorot'gaan van B in werking stellen:
of zelfs helemaal niet meer (zie fig- l).
Een door A afgeschoten geweerkogcl

wordt net zo door de lucht afgeremd.
AIs B erg ver weg is kan de kogel hem

niet meer bereiken.
Wat kan A doen om te zorgen dat B,
als die buiten de gewone gehoorafstand
is, hem (A) toch hoort?

A kan natuurliik harder gaan praten
en zelfs gaan schreeuwen.

Zijn stemorgaan zet hierdoor meer

,,kracht" achter de opgewekte luchttril-

lingen. Deze kunnen daardoor verder
reizen, r'oordat zc geheel zijn verzwakt.

(fis. 2)
In de tweede plaats kan A met zijn
handen (of beter: met een grote hoorn)

stand van

v

heden (praten, schreeuwen, bundelen)
gingen van A naar B luchttrillingen.
Deze zijn nogal gauw verzwakt en kun-

iets
anders zoeken. Het bleek dat electrische

dienster van een telefooninstallatie.

2 zedelijk overwicht; 3 vogelsoort; 4
in Nd.-Holland; 5 controleapparaat bij een telefoontoestel; 6 bevel om

luchttrillingen in electrische trillingen
omrrormt, wordt microfoon genoemd.

plaats

(k'es vtldcl paÍ.. 7)

te verdwijnen; 7 oude Egyptische zonne-

in geschriften worden aangeduid; 9
bloeiwijze: 10 3600 sec.; I I een telefoon-

gesprek waaryan de verbinding door u

1

is totstandgebracht is......; 16 niet mis;
17 bewoner van Ierland; lB verkoper
van drogerijen; 20 100 gram; 21 half
v
\7

an;;go,a

B hoort A niet meer

B hoort A matig

(Lat.); 26 gegiste honingdrank; 29

.U

it

geluid.
Nu moeten de electrische trillingen
van de microfoon van A de telefoon van
B kunnen bereiken. Dat zou kunnen ge-
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B hoort Agoed
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72.
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v. Dienst Aanvullende Werken; 3l Duitse champagne; 33 rustbank; 35 Berlijns

radiostation; 37 plaats in Nd.-Brabant

waar 38 vert. gevestigd is; 38 deze naam
is een begrip; 41 hoofdpost; 42 modder;
44 niet vroeg; 46 muze van het minnedicht; 50 fijne kenmerkende geur; 52
zuiver gewicht; 55 afk. v. Gedeputeerde
Staten; 56 Skandinavische voornaam; 57
negende uur der kerkelijke dagverdeling;

58 bijwoord; 6l lofdicht; 64 bewoner
van Estland; 67 postale afk. v. Rotterdam; 68 pers. vnw.; 69 afk. v. het Ro-

Een telefoon doet precies het omgekeer- beuren door ze ongebundeld door de
lucht te sturen (denk maar aan radio en
TV), maar dat is niet zo rr.àaÍ gedaan.
Het is veel eenvoudiger de trillingen
door een kabel te sturen. Maar we krijgen dan het nadeel dat de verbinding,

de: die maakt varr electrische trillingen

A schreeuwt

€,.-r,

to

meinse

Rijk; 71 pers. vnw.

Misschien wat moeilijk ? Dan

de

volgende keer wat gemakkelijker! Inzendingen per brief (nummers onder

elkaar s.v.p.) vóór 15 maart aan
Redactie Erigram,
Ericsson Telefoonmaatschappij N.V.,

RrJEN (N.8.),
(U behoeft dus de figuur in het blad
niet uit te knippen. )

Voor de goede oplossers zijn drie

prijzen beschikbaar: f 7,50, f 5,-

Í 2,50. Veel

en

succes.

WAAROM TELEFOON ? (vervolg van vorige pag.)

A gebruikt richtmiddel-

\

afk.

26

t8

|:/

Vertikaal:

A proot gewoon

Íis.

9

lï

3ï

../

muzieknoot; 65 moeder; 66 plaats; 68
vloeistof ; 70 van geringe breedte; 72 be-

want deze alleen kan het gehoororgaan
van B ontvangen. De olnvormer, die

{---}

e

7

l{

,7

3o

zetsel; 51 toestel voor het opvijzelen van
automobielen; 53 holle spier in de borstholte van mensen en hogere dieren; 54
ruime japon in de l8de eeuw; 55 moeskruid; 59 kever; 60 afk. v. Sint; 61 rund;
62 afk. v. lager technisch onderwijs; 63

trillingen veel geschikter waren voor
ons doel: het overbrengen van ten bericht van A naar B. Maar, helaas, een
tvveede omvorming wordt dan noodzakelijk. De luchttrillingen die A maakt,
moeten immers in electrische worden
vertaald (of : getransformeerd). En bij B
moeten de electrische trillingen weer
worden omge.,crmd in luchttrillingen,

€

6

lö

?s

Madrid; 45 niet dicht opeen; 47 bladgroente; 48 deel v. h. gezicht; 49 voor-

trillingen. Daarom ging men naar

)

5

1L

L2

deel van een gewoon telefoontoestel; 40
afk. v. da capo; 42 nachtverblijf van
vee; 43 beroemde voetbalvereniging uit

nen bovendien gemakkeliik worden verstoord, bijvoorbeeld door andere lucht-

m1

I

t6

bedrijf; 29 waterkering; 30 onderdeel
van een gebit; 32 keizer van Abessinië;
33 vervelend; 34 jongensnaam; 36 vijf
shilling; 38 water in Friesland; 39 onder-

god; B tekens waarmee muzikale tonen

{?l
w

À

3

-1

Horizontaal:
1 onmisbaar attribuut voor een telefoniste bij een telefooninstallatie van enige
omvang; 12 wiel; 13 afk. v. onder anderen; 14 afk. v. arbeidsovereenkomst; 15
het ruien van vogels; 16 toestel om met
een zwakke stroom een nieuwe, sterkere
stroomkring te openen of te sluiten; 19
fakkel; 22 spil; 23 lens met een hoofdbrandpuntafstand van één meter: 24
pers vnw.; 25 afk. v. atmosfeer; 27 muzieknoot; 2B Nederlands semi-overheids-

dat ze naar alle richtingen worden verstrooid. (fig. 3)
De beste bundeling van de luchttrillingen tweedt op als A in een pijp
(spreekbuis), zodat B op een grote afA hem kan horen. Een nadeel is, dat de verbinding star is; A
en B kunnen elk maar op één plaats
met elkaar praten.
Bij alle tot nu toe besproken mogelijk-

L

I

lig. 3

net als bij de spreekbuis, star is.

Gelukkig kan een net van electrische
verbindingen veel gemakkelijker dan een
spreekbuizennet worden aangelegd.

De volgende keer zullen we zien hoe
de microfoon werkt.
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jubi larissen gehuld igd

Twee

al in de

Beide jubilarissen werden met hun ge-

zinnen gehuldigd door de directie,

eerste uren, wat stroef. Anders
gaat het toe op het avondje van naaste
u maar eens!

de

ondernemingsraad en door afdelingschefs en collega's. De receptie werd door

medewerkers. Vraagt

Van Iinks naar rechts de heren
A. F. M. van den Dungen, ir. J.
Badon Ghijben, C. van der Vel-

tal van personeelsleden bezocht.
De sinds kort ingestelde goude jubileumspeld werd ook aan hen uitgereikt.
Door het zo plotseling gesteld worden
in het middelpunt van de belangstelling
en de r.'ele lofuitingen, die men te verwerken krijgt, loopt zo'n dag soms, voor-

De heer C.-I.Schultz (links) feIiciteert de heer H. J. Noy.

Op 3 januari was de heer H. J. Noy,

(in de wandeling Noy II

den, Piet van der Velden, mevr.

van der Velden-van de

Courve-

Iaar, mej. Ria van der Velden en
de heer W. A. G. Creutzberg.

fi

;frm

ffili,

genoemd)

medewerker op de afdeling planning, 25
jaar in dienst van ons bedrijf.
Ditzelfde feit herdacht de heer C. van

der Velden op de 3lste van

dezelfde

maand. De heer Van der Velden is werkzaam in de stampenj. H,j is lid van de

ondernemingsraad en van de ,rkleine
commissie". Tevens behandelt hij als
plaatsvervangend lid de tarie fbelangen
en geeft hij zijn beste krachten als lid
van de ideeëncommissie.

IN DIENST GETREDEN
A'dam: 7 januari 1963:

A.

Boddéus,

electromonteur huisinst.
R'dam: 6 februari 1963:
G. van der Pluym,
electromonteur centrales.
Den Haag: 1 feb. 1963:
P. H. Redman,
adm. mw. huisinst.

Rijen:

1

febr. 1963:

G. J. Esselink,
adm. mw. verkoop.
F. P. Peeraer,
mw. afd. verkoop.

L. Oerlemans,

mw. afd. administratie.

Mej. C. M. A. de Wildt,
mw. expeditie.
TIJDE,LIJK UIT DIENST
P. van Bers,

Luchtmacht, Nijmegen
A. B. M. Janssen,
Stoottroepen, Venlo
H. J. van Mosseveld,
Verbindingstroepen, Grave
H.J. J. Selbach,

8

l-G}l

Stoottroepen, Venlo
A. Lagerwaard,
Cavallerie, Amersfoort

justeerder telef.toestellen -

DIENST-JUBILEA

23 april: J. L. Janscn,
justeerder relais - Rijen
23 april: J. van Gameren,
1e monteur R'dam Tc
30 april: P. de Vos,
le monteur R'dam Tc
GEHUWD
12 jan.: L. J. Kievit

Rijen

50 jaar

15 maart: J. P. Wiegman,
chef administratie - Rijen
25 jaar
3 januari: H. J. Noy

mw. fabricageplanning

(II),

Rijen

31 januari: C. van der \/elden, mw. stamperij
Rijen
25 maart: A. Willemsen,
medewerkend voorman
grondstoffen magazijn
1 april: A. C. de Haan,

chef werkvoorbereiding

Rijen) en mej. J.

Jacobs

GEBOREN
-

l2/z jaar
mw. laboratorium - Rijen
25 maart: P. Wouters,

de

Langen
12 jan.: A. J. van Gool

(mw. laboratorium

Rijen
19 april: A. F. G. van den
Brand, boekhouder - Rijen
28 febr.: A. J. van Gool,

(adm.) en mej. J. M.

24 jan.: Antoinetta, dochter van de heer en mevr.
Koendering (monteur
verenpakketten

- Rijen)

van Meersbergen
27 jan.: Willy, dochter van
de heer en mevr. Gijs-

brechts (wikkelaar Rijen) - Tooten

28 jan.: Sandra, dochter
rran de heer en mevr. van

l0 april: D. de Jorg,
I e monteur R'dam Tc

Polanen Petel (electromonteur R'dam Tc) Spook

4 febr.: Didi, dochter

van

de heer en mevr. Erkelens
(chef tariefbureau - Rijen)
-Trommelen

HUWELIJKSJUBILEA
25 jaar
29 jan.: de Leer en mevr.
Verheyden (mw. cantine -

Rijen) - van Heusen
l2r/z jaarz
2 febr.: de treer en mevr.
Borkent (hoofdmonteur
R'dam Hi) - van der
Schaaf

OVERLEDEN
19 februari: mej. C. J. C.
van den Wijngaard, (**.
kantoor Haag)

l9 februari: H. Ernest,
(-*. afd. controle -

Rijen)

