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Van verscheidene zijden werd ons de laatste ti;d de vraag ge-
steld: „Waar korat toch eigenlijk de naam ..Spin" vandaan? .Wat
heeft een sp^in nu te maken met de verbindingsdiensten?" Daarom
zullen wij hier nog eens nagaan, hoe ons blad aan de naam „Spin"
is gekomen.
Toen eind vorig jaar enkele mensen van ons onderdeel het plan

hadden opgevat een eigen blad uit te geven, moest er natuurlijk
ook een naam gevonden worden. Na veel wikken en wegen viel
tenslotte de keus op de naam „Spin", omdat er verscheidene punten
van overeenkomst bestaan tussen een spin in zijn web en een eigen
blad in de verbindingsdienst.

Bekijken we een spinneweb.goed, dan zien we, dat het bestaat
uit een groot aantal fijne draden> die zich vanuit het middelpunt
telkens vertakken en tenslotte uitkomen op verschillende punten,
welke op die manier als het ware door een net van wegen met
elkaar verbonden zijn.
Zo opk de verbindingsdiensten. Door een web van radio-, lijn-

en ordonnansverbindingen brengt zij contact tot stand tussen
ververwijderde legeronderdeleri en vormt zij voor de diverse com-
mandanten een weg, waarlangs zij elkaar gemakkelijk kunnen be-
reiken.

In het middelpunt van zijn web zit de spin, elk ogenblik gereed
om toe te schieten naar het uiterste puntje van zijn wijdvertakt
net van draden.
Zo wil ons blad „de Spin" in het middelpunt' staan van de wijd-

vertakte organisatie van de verbindingsdiensten. Zij wil steeds
klaar staan om ook de uiterste punten van deze organisatie te
bereiken. Elke maand weer wil zij deze bezoeken, oin zodoende
een stevig contact te leggen tussen alien, die op de-een of andere
manier zorg dragen voor het tot stand brengen en oliderhouden
van verbindingen in het Nederlandse\leger.

Laten wij er alien aan medewerken om dit doel ook inderdaad
ten voile te bereiken.

DE REDACTIE.
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DE GESCHIEDENIS

VAN ONS WAPEN

Het staat er wel heel ge-wichtig: „de
geschiedenis van ons wapen", maar
eigenlijk is het met geheel juist om dit
zo uit te drukken.. Zoals we weten, be-
staat het wapen der Verbindingstroepen
tot op het moment nog niet officieel;
het bevindt zich nog in het embryonale
stadium! Hoe het ooK zij. voor elk ver-
bindingsman meet de voorgeschiedenis
van zijn wapen toch wel interessant zijn,
nietwaar? Vandaar, dat de redactie een
duik nam in allerlei oude paperassen,
hier en daar eens informeerde bij „men-
sen die het weten kunnen" en zodoende

in een kort bestek de voorgeschiedenis
van ONS wapen bij elkander viste. Zo
als de meesten van ons wel bekend zal
zijn, ontstonden de Verbindingstroepen uit
de Genie!. Het regiment genietroepen
heeft reeds een tweehonderdjarige ge
schiedenis achter de rug.
Op 15 Mei 174& aanschouwde n.l. het

Regiment Mineurs en Sappeurs als eerste
kdrps Genietroepen in vaste Nederlandse
staatsdienst het levenslicht. Gedurende
de inlijving hi] Frankrijk van 1810—1813
hield dit regiment als het ware een win-
terslaap, om daaruit op 9 Januari 1814
weer te ontwaken. Op deze datum werd
opgericht het „Bataillon Pontonniers,
Sappeurs en Mineurs", waaruit na ver-
schillende naamswijzigingen (in de mili-
taire dienst absoluut geen ongewoon ver-
schijnsel! 'Red.) DE genie voortsproot.
Zoeven werd het jaar 1748 genoerad.

Voordien bestonden er ook wel pioniers,
en mineurs, maar van een vast korps was
eigenlijk nog geen sprake. Alleen enkele
kapiteins waren doorlopend in dienst.
Wanneer er nu een veldtocht op handen

was, dan werden voor het verrichten van
pionier-arbeid afdeling en gevormd uit
krijgsgevangenen, gehuurde of gepreste
burgerarbeiders e.d. De mineurs waren
over het algemeen meer vaklieden en
werden op' de toen gebruikelij-ke manier
door de kapitein in dienst gencmen en
betaald. Na afloop van de veldtocht
werd al het personeel weer ontslagen.
Zulk een handelwijze was nu niet be-

paald geschikt om altijd dadelijk over
geoefende troepen te besohikken. Daar-
om sloten de Staten Generaal, nadat bij
het Beleg van Bergen op Zoom in 1747
gebleken was, welke belangrijke diensten
de mineurs voor het voeren van de mijri-
oorlog konden bewijzen, in 1748 een
overeenkomst met de Kolonel Nicolas
Frangois Torci Baron fan- Breda, waar-
bij deze op'zich nam, om op 15 Mei van
dat jaar het Regiment Mineurs en Sap
peurs te vormen, dat uit 4 compagnieen,
elk ter sterkte van 150 man, bestond.

Dit eerste korps wordt algemeen be-
schouwd als de stamvader van de Genie.
Al is de naam sappeurs verdwenen, nog-
steeds dragen de nazaten van dit korps
(waartoe dus ook wij behoren) de oude
sappeurshelm als onderscheidingsteken.
Twee van deze compagnieen, gelegerd

te Maastricht, namen reeds in April
1748, dus eigenlijk nog voor het Regi
ment was gevormd, deel aan de verde-
diging van die vesting tegen de Fransen.
Daarna volgde een langdurig tijdperk
van vrede. Nadat in 1795 de Mineurs
en Sappeurs in sterkte waren verminderd
tot 2 compagnieen volgde een geleide-
lijke inkrimping, totdat in 1805 nog
slechts I compagnie bestond,/welke in
1807 werd ingedeeld bij het pas opgeJ
richte Bataljon Werklieden. Hierna
volgde de inlijving bij Frankrijk, gedu
rende welke tijd de compagnie Hollandse
Mineurs de 6e Compagnie van het Iste
Bataljon Franse mineurs vormde. Dit
onderdeel was in Franse dienst werk-

zaam bij de krijgsverrichtingen in Spanje
en Portugal, terwijl de na deze krijgs-
verrichtingen nog overlevende manschap-
pen deelnamen aan Napoleons grote
veldtocht naar Rusland in 1812/13.

Wordt vervolgd.

Vrij bewerkt naar: Kort overzicht van
de geschiedenis van het Regt. Genie
troepen.
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De mens

in de muziek

Muziek is de schoonste der kunsten.
Velen zullen, wanneer zij dit horen be-
weren, hun schouders optrekken en zeg-
gen, dat dit lang niet zeker is. Sommigen
zuUen beweren. dat de woordkunst de
schoonste kunst is, anderen weer hou-
den de sohilderkunst voor de schoonste.
Maar toch is er een niet geringe groep,
die het met mij eens is. De voornaamste
oorzaak is deze: in de muziek vinden
wij al onze gedachten en gevoelens te-
rug, hetzij zorgen of liefde voor de na-
tuur of voor de menselijke schepping
zelf. Nemen wij, de grootste componist
aller tijden: Beethoven. Wie is niet
onder de indruk gekomen van machtige
en grote symphonieen?
Beethoven legde zijn zielesmarten

bloot in de muziek. Een prachtig voor-
beeld hieryan is de zesde symphonic, de
,,Pastorale genaamd. Hijzelf. getuigde
hiervan: „Meer uitdrukking van het ge-
voel dan schildering." Ook de vijfde
symphonic bewijst, dat men zijn gevoe
lens kan weergeven in de muziek. Zelf
moet hij gezegd hebben; „Het noodlot
klopt aan de deur." Een bekend musicus
typeerde deze symphonic heel gelukkig
met de woorden: „Strijd, hoop, twijfel
en overwinning." De vrijheid openbaart
zich hierin: deze symphonic bezingt de
mens, die het recht van zelfbestemming
plaatst tegenover de verlammende in-
yloeden, die samen het geheimzinnige
begrip „FA^TUM vormen. Hier groeit
een tragisoh probleem: overwinning of
ondergang. De beklemming van het
derde deel gaat over in een mars en
yervolgens in een stormloop, aangevuurd
door het noodlotmotief. Maar toch zal
de overwinningsroes het einde van dit
stuk beheersen.

Chopin, de vurige minnaar van zijn
vaderland Polen, dat hij al heel jong
verhet en nooit meer terug zag, sohreef
ver van zijn vaderland, verteerd door

ziekte, gebroken door de
liefde voor een vrouw, die hij nooit zou
trouwen, zijn tere verlangen, de piano-
stiAken. Daardoor heeft hij aan de mu
ziek een onsterfelijke klank gegeven# De

nacht, 'de geliefde van menige romanti-
cus, was ook Chopins vertrouweling,
Zijn Nocturnes hebben het oververfijnde
aanvoelen van het nachtelijke mysterie,

-het angstbeleven van de droom bij de
romantische ziel,> vereeuwigd. Voor de
concertzaal zijn ze niet bestemd. Zaohte
handen moeten deze muziek over het
toetsenblad laggfen, onhoorbaarf bijna,
zoals de nacht haar sluiers spreidt over
weiden en velden.

Wij kunnen doorgaan met het aanha-
len van voorbeelden. Ik wil er nog een
noemen, n.l. Claude Debussy en naar
deze musicus zou ik de natuurliefhebbers

willen verwijzen. Men vroeg hem eens:
„Wie heb jc lief?" en hij antwoordde;
„De wolken, de verrukkelijke wolken,
die voorbijgaan, ginder."

Zonder muziek zou de wereld een we-

reld zijn zonder zon, een weide zonder
bloemen, een mens zonder hart en ziel...
De muziek geeft de geschiedenis van

de ganse wereld, ja, de geschiedenis van
het mensenhart.

JAC MEYER.

★

THEORIE-SCHAFT-BLIKKIE.

Bodem met opstaande rand tot steun
aan de vette hap met gat tot doorlating
van de voile hand met vingers.
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Het is zo heerlijk van het lev^n, dat
de onaangenaamheden verslijten en het
aangename hangen blljft in het geheugen,
alsof de natuur streeft naar meer opti-

misme onder de mensen. Niemand kan

zich nog de •winterkoude voorstellen en
ieder voelt slechts de warmte van elke

zonnestraal, die doordreekt.

Als je terugziet op de jaren, zie je

alles, wat je beleefde, als het ware in

een lange zomer. Ik ruik nog het stof
van de ratelende^ tanks, die terugkomen

van ..scheme" uit de heuvellanden van

Yorkshire. Bijna beschaamd kijk ik op
naar de bestofte koppen. die boven de

koepels uitsteken. De dienst is reeds
vdorbij. doch zij jakkeren nog langs de
wegen. zij leven nog. Maar ik ben zo-
juist uit het dode klaslokaal geslenterd,
gammel van de binnenlucht. Fris gewas-
sen en opgedoft loop ik door het ,,camp-

centre" en bekijk het leven vaji deze
merkwaardige menagerie, waar alien
anders zijn, maar alles khaki is: Catte-
rickl Lange. blonde Denen en Noren,

kittige, kleine Polen, alle mogelijke

soorten Hollanders en ook Engelsen lo-
pen er.- Een enkele keer rokken. gepli-
ceerde ruiten rokken. met bottige man-

nenbenen er onder.

Gerangschikt in een dubbele rij wacht

een grauwe, eentonig gekleurde massa
op een bus. Een kapitein wandelt onvol-

daan naast zijn bruin getint ..Brits-In-

disch souvenir." En het is, alsof dat de

temperatuur nog zwoeler maakt. Het is

z6 groot. dit kamp, en zo hetzelfde. Alle
barakken en kazemes hebben een stijl,

vorm en architectuur. als een fantasie-

loze C & A-massa-snit. maar de behui-

zing is confortabel. Zelfs de manier,
waarop de biostoop-juffrouw kaartjes

verkoopt. is het summum van gemak.
Kaart en geld vallen voor je neer door
een druk op de knop. Even automatisch
lacht ze U daarbij toe. Maar hedenavond
schijnt de enge kassa benauwend. haar
lach is vermoeid en ze zal blij zijn. ali
de afrekening opgemaakt is. zodat ze
tenminste nog even van -de avond kan
genieten.

In de bar zitten slechts een keurig,ser

geant en een dame met aardige ogen. Zij
drinken ijslimonade met het ondragelijke

flegma, de Engelsen eigen.

Na de film wandel ik loom terug langs

de ..Quenten-lines" naar het donkere.

massale silhouet. optorenend tegen de
nachthemel: ..Mijn huis". Ik denk er over
na. hoe moeilijk het zal zijn 'te schrijven
in nuchter Nederlands over dit brok

■ soldatenleven. Sen training voor duizen-

den. dag in dag uit. met de regelmaat
van een oorlogsm.achine. Hier bouwt net
Engelse leger aan zijn hersenen. ..The
Signals", nodig om de grote slag te
winnen. Een fris bad zal me goed doen.

denk ik. direct even, voor ik na,ar bed

ga„ Wat is het toch heerlijk. wanneei
men het nemen kan. wanneer men wil.

Is het wonder, dat ik. • pud ..Engeland-
vaarder". maanden later, maar nu weer

thuis in het kleine geliefde landje. op
net zo'n benauwo warme ̂ ond onweer-
staanbaar terug denk aan al het schone

en typisch soldate.ske. dat door een in

zijn hart vredelievend volk in oorlogstijd
onder de dwang der noodzaak door sa-

me'nwerking en opoffering gepresteerd
werd?

Zullen wij het ooit voldoende kupnen
waarderen, dat dit volk ons dit alles. dat

tc ch het zuiverste eigen bezit is, dat men

.  zich denken kan, spontaan heeft aan- •
geboden?

Zou ons dit alles niet in meerdere op-

zichten tot lering kunnen strekken ?
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6e zon schonk als-een UAtste qpoet
een lanqe, Qou6en stRAlenBaan
en schept een Rosse kleuRenqloeP

op wolken, 6ie lAnqs 6e ein6eR qaan

het Blon6e koRen vonkt noq even,
veRliest 6An zachtjes 6eze qUns,
6e qUns VAn het liAR^e BoeRenleven.

66 muqqen zoemen in hun 6Ans.

een enk'le voqel kUpwiekt tRAAq,
een vleeRmuis vlA65eRt RonP.

AAn 6e slootkAnt stAAn WAt wilqen vAAq
in 'tlAAtste licht 6eR Avon6ston6.

6An komt 6e stilte oveR 't lAn6,

6e stille Rust 6eR zomeRnACht.

6e zee zinqt Ruisen6 AAn het stRAn6,
steRRen hou6en weeR 6e WACht



RECHTVAARDIGHEID

en naastenliefde

Een trein rolt het perron binnen in
de vacantiemaand Augustus en op het-
zelfde moment be'gint alles te hollen en
te jachten, men staat te dringen en te
wringen, alsof er plotseling een paniek-
stemming onder de massa was losgesla-
gen. Men duwt en stuwt naar binnen,
alsof de trein een schuilkelder was, waar
men dekking zoekt tegen een bomaanval
van een heel eskader vliegtuigen. leder-
een wil het eerst naar birmen, waar het
dringen en wringen nog voortgaat, nu
om het beste plaatsje. Er komen zelfs
bagagekoffers en ellebogen aan te pas.

Alles dus nog volgens het oude
systeem: „Zorg, dat je zelf 'binnen bent
en, moet het gaan ten koste van anderen,
vooruit dan maar!" De vooroorlogse
maatschappij ging te gronde aan een
grootscheeps egoisme van de mensen,
dat langzamerhand was uitgegroeid tot
eeri egoistisch wringen en dringen onder
de volkeren. Eerste noodzaak is: inkeer
in zichzelf om het egoisme, het eigen
egoisme, te bestrijden, om dan in liefde
en hulpvaardigheid te kunnen uitgaan
tot zijn evenmens. Men zegt, dat wij op
weg zijn naar die nieuwe gemeenschap,
maar onwillekeurig moest ik nu toch
even denken aan die storm-/en drang-
scene op het perron.

ledereen is vol van die keiharde, ware
slagzin van Henri de Greese: ,,Bekeer
de wereld, begin bij jezelf." Laten wij
nu eens een eind maken aan de splinter-
zoekerij in de ogen van de evenmens,
zolang we zelf nog rondlopen met een

'  balk in eigen oog! Rechtvaardigheid en
naastenliefde zullen de steunpilaren moe-
ten zijn, die de nieuwbouw van de sa-
menleving moeten drag.en;

Rechtvaardigheid.

Als ge koopt, betaal wat ge schuldig
zijt. .

Als ge verkoopt, vraag niet meer dan
U toekomt — geen afzetterij!

Geef de winkelier zijn geld, maak geen
schulden, die ge niet betalen kunt.

'Geef de klanten goede waar.
Geef de arbeider rechtvaardig loon.
Geef in de dienst Uw ijverige arbeid,

geen dagdieverij.

^ Naastenliefde.

Zie in de lijdende mens, in de armen,
hongerigen, de werklozen: Christus."

Beschouw al je strijdmakkers als kin-
deren van een groot gezin, waar de een
zich een opoffering getroost ter wille van
de ander en waar ieder voor zich er naar
streeft om alien gelukkig te maken. Ver-
geet Uzelf uit liefde tot de naaste.

Ieder individueel kan er veel toe bij-
dragen, dat de sfeer en stemming onder
de militairen beter wordt en de diensttijd
^voor ens alien prettiger verloopt. Daar-
om in de eerste plaats: toon 66k in diensi:
de prettige kant van Uw karakter.

Wees blij en laat anderen daarvan
meegenieten.

Ook als soldaten onder elkaar moeten
we meehelpen in moeilijkheden. Interesse
tonen voor hetgeen, waarover een ander
vol is, ook al boeit het ons maar matig,
De ene soldaat beschikt nu eenmaal over
meer talenten dan de ander, is vlugger
van begrip, heeft meer aanleg, is vlotter.

Laten wij onze makker, die dit mist
en die gauw het mikpunt pleegt te wor-
den van grappen en sarcastische opmer-
kingen, niet in de sleek. Hebben wij het
soms aan onszelf te danken, dat wij zulke
Piet^n zijn?

Nog erger is de kwaadsprekerij, het
oordeel vellen over icmand, die wij ter-
nauwernood kennen en die pas binnen
onze gezichtskring is verschenen. Hoe
gauw wordt iemand niet gedoodyerfd
met ,,Oh, dat is een rotvent" of ,,Kerel
van niks. Moet je zijn gezicht zien! Weet
je al meteen, wat je voor je hebt." Waar
dient dat nu voor? Wat zijn we voor
kerels, die het prettig vinden om van
anderen minder mooie karaktereigen-
schappen te horen, die missohien zwaar
overdreven zijn.



Oak wat de materiele kant van liet
soMatenleven betreft, moet de naasten-
liefde onze drijfveer zijn. Als een ander
ons vraagt om wat voor hem te - doen
of hem wat te lenen, doe het eens met
liefde, heb oog voor zijn toestand en
dat niet do,en of we iets geweldigs pres-
teren en daar iets voor terug verlangen.

Zoek je zieke collega eens op in het
ziekenzaaltje of hospitaal en breng dan
eens een extraatje voor hem mee, - zelfs
van je magere tractement. Hier breng ik
gen eresaluut aan de Spinactie,!

Denk er's avonds om, als we avond-
permissie hebfien, dat bij thuiskomst al
velen van je kamergenoten liggen te
slapen en doe dan wat zachtjes, draai niet
alle lichten op en gooi nief zo met je
kistjes onder je krib.

Wat is mijn bijdrage, dat de deugd
van naastenliefde in mijn soldatenomge-

ving wordt beoefend?

Legeraalrhoezenier

H. DETERMEYER,'

le

y..

15 Augustus is voor de Spin-Actie een belangrijke dag geweest.
want op die dag heeft de verdeling plaats gehad van alles, wat
door Uw aller medewerking^werzameid is voor gewonde Neder-
landse militairen.,

De Aalmoezenier, Majoor H. Determeyer heeft bereidwillig
zijn medewerking verleend en zodoende waren wij in staat om aan
de patienten van het Militair Hospitaal te Den Haag het volgende
uit te reiken: 2000 sigaretten, 109 sigaren, 60 repen chocolade,
verder zeep, brillantine, enz. enz. Dat dit in goede aarde viel,
kunt U zich wel indenken. Namens de patienten moeten wij U
alien dan ook hun dank en erkentelijkheid overbrengen.
Voor ons is het een bewijs, dat de Spin-Actie geslaagd mag

heten.

DE REDACTIE.

.4, ■ ■ «I-* . I' I" li IA1 ■ I'l! i I i I ■ . '' ^



. o^^r. ' &

^  ̂XXT-

n.

^~U^ -IaX^

,'ile-\*jr(-fe

^qJAo"-Pfe
!/>^



INSPEGTIE

Als een zwarte schaduw ligt het over
de ochtend. Het hartversclieurend geraas
van de ratel, bediend door een wacht-
commandant, die zich voor dit moment
altijd een bloeddorstige bonding sc'hijnt
aan te meten (of is het leedvermaak?),
is een grimmige voorbode ervan. Het
herinnert aan de rijstebrijberg van werk-
zaamheden, die nodig zijn om er heel
door te komen. En wat een furieuze ser
geant van de week, schermend met rap-
porten en andere dreigementen, niet kan
bewerken, doet de komende inspectie. Zij
tempert namelijk het v^langen om je
nog eens heerlijk om te draaien, zij doet
het vroege ochtendgloren minder poe-
tisch schijnen.

De ochtendmaaltijd wordt achter de
kiezen gepropt.

En dan," als een wilde bende, vallen
wij, arme, gepijnigde verbindingsmen-
sen, aan op onze soldateske opschik. Met
de moed der wanhoop en gewapend met
boenders, borstels, doeken, schcerkwas-
ten, schoensmeer, koperpoets gaan wij
aan het werk om aanstonds het „alziend"
oog van de inspecteur te behagen.

Slechts het signaah dat ons aanmaant
om appelwaarts te gaan, kan ons met
deze bezigheid doen ophouden.. En met
een laatste bezorgde blik op ons koper
en een laatste poging om onze schoenen
te doen glimmen gaan wij.

En 'als je dan eindelijk vol verwach-
ting je broek onder je bed vandaan haalt
met de overtuiging, dat je deze nacht
toch eens dubbel productief hebt ge-
maakt, bezorgen de valse plooien je de
eerste ontnuchtering en een uitzicht op
een „kat . De volgende voorwerpen van
je.belangstelling, je schoenen, die de vo-
rige avond door hun bezitter op een
nonchalante wijze ergens zijn gedcpo-
neerd, tonen verwijlend een paar kale, af-
getrapte neuzen. Je koppel? Oh, die durf
je niet eens aan te kijken, want de tem-
peratuur van gisterfen is er een w'aar-
borg voor, dat het chemisch proces, de
schone naam dragend van oxydatie, ook
jouw koper niet met rust heeft gelaten!

Het eerste gelid sohijnt niet in trek te
zijn, want alien proberen een plants te
bemachtigen in meer afgelegen regionen.
Maar als dan noodgedwongen de juiste
schikking is verkregen, verrichten we
de gebruikelijke cereraonien van armen
en benen spannen en ontspannen. De
momenten „op de'plaats rust" worden
ijverig gebruikt onj, balancerend op een
been als een ooievaar, nog eens een
schoen langs de achterkant van je broek-
te halen of de poetszwarte plekjes van
je koppel met de blinkende mantel van
het koper te bedekken. , '

En dan komt het moment, dat jouw
gelid de achtbare houding aanneemt en
dat de critische man jou nadert. Na je
kaken gespannen te • hebben en een zo
mogelijk nog hogerc bcrst opgezet te
hebben, tracht je met een onverschillige
blik van ,,mij kan toch niets gebeuren"
strak voor je uit te staren.

Maar toch kijk je angstig naar zijn
gelaat en voel je met grote zekerheid,
dat je cap niet recht staat, dat het
knoopje van je linker borstzak loszit en
dat je vergeten bent de clips van je vul-
pen te camoufleren.

De opvoedende opmerkingen gaan
over je schuldig hoofd en inschrompelend
doe je een stap vooruit en ten aan-
schouwe van de menigte vcrricht je de
nodige correcties om daarna weer snel
in het nu veilige gelid terug te keren.

De storm is weer voorbij, met of zon-
der nasleep.

ARPAT.

• JC-v', ,,,



Van grammofoonplaat

tot gramofoonfilm

het ontstaan van de geluidsopname op de
himband ' en de verschillende . toepassingen
hiervan

■ Wanneer we eens .even terug denken
aan de grammofoonplaat van vroeger,
n.L aan de meohanisch opgenomen plaat
met een diamanten saphier en nog eens in
staat zijn van de weergave van derge-
lijke muziek te genieten, dan zullen we
ongetwijfeld moeten toegeven dat we
thans toch wel een beetje meer kimnen.
Het is. een uitgemaakte zaak, dat bij de
mechanisch opgenomen plaat de geluids-
grenzen veel nauwer zijn dan bij de modem
electrisch opgenomen plaat, waar zij, ik
zou haast zeggen, totaal onbegrensd
zijn. Daarom is men ook geheel van deze
manier van opnemen afgestapt. Er werd
naar verlenging der speeltijd en naar
kwaliteitsverbetering gestreefd. Door de
beperkte middelen, die men toepasite
bleef de kwaliteit daar emstig onder lij-
den, met het gevolg dat men de pojjihgen
tot kwaliteitsverbetering staakte. Er
werden echter wel technische oplossin-
gen gevonden en in de practijk gebracht
n.1. .de automatische platenwisselaar en
de tweel^dige grammofoon (t^ee pla-
teaux's twee pick-ups) zodat men daar-
mee ook al over langdurige opnamen
kon beschikken. De techniek schrijdt
echter voort en zodoende ontstonden de
z.g. grammofoonfilms, waarbij de stom-
rae film op het filmdoek geprojecteerd
werd en waarnaast een gramofoonver-
sterker rnet langdurige platen voor de
bijpassende spraak en muziek zorgde.
Ongeveer tien jaar geleden construeerde
het Duitse uitvinderstrio: Engel, Jassolle
en Vogt een film, waarop een geheele
omroepuitzending van een opera, ope-
rette, enz., kon worden opgenomen en
die dan Ipter ter besparing van de kos-
ten voor een originele uitzending voof
de omroep werd afgedraaid. Toch moest
de kwaliteit nog steeds het onderspit
delven voor de kwantiteit en zodoende

moest deze film weer plaats maken voor
de platenwisselaar e.d. De gedachte van
de „geconserveerde" opname bleef bij de
technici hangen en wederom bracht het-
zelfde trio een nieuwe film .ult n.l. die
van het gefotografeerde type en hierbij
bereikten zij een kwaliteit, die aan de
gestelde eisen voldeed. Zij produceerden
films met een zeer smalle gefotografeer
de strook, die bij het afspelen door een
z.g. ,,lichthaan" in electrische stroompjes
wordt omgezet en vervolgens aan de
geluidversterker wordt toegevoegd. De
weergave van dergelijke opnamen kan
tot een geweldfg hoog peil worden op-
gevoerd. De film laat zich plakken en
knippen, zodat passages uitgeknipt kun-
nen worden of eventueel ingelast. On-
danks alles heeft deze film het nog niet
ver kunnen brengen, want na een film-
opname moet de film eerst een chemische
bewerking ondergaan (n.l. ontwikkelen)
zodat de operateur eerst na ettelijke
uren te weten komt of zijn opname goed
of slecht is uitgevallen en dit kost geld
en tijd. Daarbij, komt nog, dat het op-
name-materiaal naar verhouding tamelijk
kostbaar is. Een voordeel weegt hier
echter weer tegenop, want het aantal
copieen, dat gemaakt kan worden, die
in kwaliteit niet achteruitgaan, is on
begrensd. Een en dezellde film kan vele
^malen zonder kwaliteitsverldes vJorden
afgespeeld. Beweerd wordt, wat betreft
de copieen, dat de SOOste copie nog
nauwelijks van de originele te onder-
s^heiden is. Men gebruikt deze film al-
leen, afgezien van de voor- en nadelen
waar het uitsluitend op een uitmuntende ■
kwaliteit aankomt. Het laatste woord is
daarover nog niet gesproken.

Op het ogenblik is de techniek in deze
richting. ver gevorderd, maar daarente-
gen is het geenszins uitgesloten, dat de
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mogelijkheden, die zich bij bet bestude-
ren hiervan voordoen, nog vele zijn, zo-
dat ongetwijfeld verwacht mag worden,
(dat binnen afzlenbare tijd een nieuwe
vinding bet daglicht zal aanschouwen,
die wederom de hierboven beschreven
systemen zal overtreffen. Men beweert,
dat men in Amerika reeds in staat is een
film te construeren, die alleen door een
speciaal vervaardigde afspeelapparaat,
waarvan geheimhouding verzekerd is,
ten gehore kan worden gebracht.
Na, deze overgang van bet zelfopne-

men van grammofoonplaten, zal ik een
korte, niet zozeer technische uiteenzet-
ting geven van de verdere ontwikkeling
van geluidsopname op de filmband en
tevens een verklaring 'geven van ver-
schillende systemen, welke hiervoor ge-
bruikt worden.
Deze vooruitgang op dit gebied be-

staat eigenlijk in hoofdzaak uit 't zoe-
ken naar goede middelen om een beeld-
film van een bijbehorend geluid te voor-
zien. In bet beginstadium gebruikte men
hiervoor dus gewone grammofoonplaten
met een speelduur van ongeveer 20 min.
hetgeen bereikt werd door de platen een
grote diameter te geven ep te laten rote-
ren met een snelbeid van 33^/3 toer per
min. Hieraan waren ontelbare moeilijk-
heden en bezwaren verbonden en al
spoedig zocbt men naar andere oplos-
singen door te tracbten bet geluid vast
te leggen op de bijbeborende beeldstrook,
waarin men dan ook in de loop der jaren
alleszins is geslaagd en waarmee men
bereikte, dat beeld en geluid volkomen
syncbroon liepen, wat ,wel bet grootste
probleem vormde bij gebruik van gram
mofoonplaten. Zelfs bleek bet mogelijk
de voordelen en de kwaliteJt van een

dergelijke opname dusdanig op te voeren,
dat dit alles de gramofoonplaat veiye
overtrof. Het was dus geen wonder, dat
men dit systeein met succes ging toe-
passen voor afzonderlijke geluids-opna-
me. In. bet algemeen kan men nu zeg-
gen, dat op de filmstrook, welke voor
licfit gevoelig is, een lichtstrook kan ge-
fotografeerd worden, welke afbankelijk
van de opgenomen geluidsregistraties kan
slingeren op dezelfde manier als de groef
van een grammofoonplaat. Om dit nu
te bereiken kan men het „intensiteits-
systeem" en het transversaal-systeem

oepassen. Voor afzonderlijke geluidsop- '
lame komt bet laatste systeem bet meest
n aanmerking. Hoe verkrijgt men nu 'n
geluidopname op de filmband? Hiervoor
is bet noodzakelijk dat een licbtbundel
op de filmstrook valt, welke onder in-
vloed van de op te nemen frequenties
smaller en breder wordj.. Deze varieren-
de licbtbundel of lichtstreep werd ver-
kregen d.m.v. een constante licbtbron,
welke via 'n lenzenstelsel licbt werpt op
'n (onder invloed van bet geluid bewe-
gend) spiegeltje. Dit spiegeltje nu kaatst
bet aldus ,,bewegende geluid via een an-'
der lenzenstelsel op de filmstrook terug.
Zo'n licbtlijntje is meestal 10 a 15 micron
breed. Het berekenen en vaststellen bier-
van is niet zo eenvoudig en afbankelijk
van bet maximaal toelaatbare . vervor-
mingspercentage, filmmateriaal enz. Dit
doet bier ecbter niets ter zake. Het in-
tensiteitssysteem werkt weer anders.
Hierbij maakt men de filmstrook in de
breedte, ook weer onder invloed van de
geluidsfrequenties, meer of minder door-
scbijnend. Dit gescbiedt O.a. door bet
smaller en breder worden van de licbtlijn.
Dit komt in bet kort bierop neer, dat men
het licbt van 'n constante licbtbaan via
'n condensorlens door • 'n licbtventiel
stuurt. Dit ventiel staat weer onder in

vloed van de geluldsfrequentie,'en be-
staat uit twee strak gespannen bandjes
van duraluminium .met een onderlinge
afstand van ± 13 micronj^ Wanneer men
dus gaat modij^eren gaat deze afstand
ook varieren met als gevolg,-.dat de licbt
bundel evenredig hiermee ook smaller en
breder wordt-..

(Fig. 1) Worclt vervoIgd

FIG-. 2
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Amaieur-

zendver guD ning

Menig militair zal in een trieste bui
wel eens de verzuchting geslaakt- hebben;
„Wat heb ik nu aan die dienst. Aan
alles, wat ik hier leer, heb ik niets, wan-
neer ik weer in de burgermaatschappij
terug ben." Over de juistheid van der-
gelijke beweringen wii ik bet nu niet
hebben. Maar wel kurmen we vaststel-
' len, dat er voor ons, verbindingsmensen,
in dienst wel degelijk lets te leren valt,
dat ons later van pas kan komen, al
was het alleen maar als hobby. En dit
Ipr.tste wilde ik nu juist eens nader be-
kijken.

Het verbindingspersoneel bestaat voor
een groot, deel uit radio-telegrafisten. en
radio-monteurs, Deze beide categorieen
hebben vrijwel uitsluitend met radiotoe-
stellen te maken en het is heel begrij-
pelijk, dat zelfs degenen, die voor bun
diensttijd weinig of niets ■ van radio af-
wisten, zich nu hiervoor . gaan interes-
seren.

. Natuurlijk zijn er ook, die totaal niets
voor techniek voelen en het mooie van
de radip nooit leren inzien. Maar wie
het bedienen en repareren van een radio-
toestel niet louter als dienst beschouwt,
hem wil ik de raad geven: benut de
kennis, die je nu opdo^, gooi er nog
een schepje bovenop, al denk je ook,
dat je het nu al zo druk hebt, zorg, dat
je in je diensttijd reeds iets bereikt, waar
je later in het burgerleven nog wat aan
hebt: de amateurzendvergunning.

Bij het lezen van de artikeltjes over
radio-amateurisme vorige nummers
van „de Spin" zal menigeen er niet bij
hebben gcdacht, dat dat alles ook voor
liem bereikbaar Is. En toch is dit het
geval. De Veron heeft n.l. een schrif-
telijke cursus, die opleidt voor de zend-
vergunning. Deze cursus bestaat uit 30
lessen in radio-techniek ̂ n is voor ieder-
een te volgen. Het opnemen van morse
en het seinen zal men natuurlijk moe.ten
leren met foehulp van een ander. E)och
dit is bij de Verbindingsdienst geen be-

Bij het behalen van de amateur-zend-
vergunning hebben de verbindings
mensen een grote voorsprong op ande-
ren, want een morse-snelheid van acht
woorden per minuut is voor telegrafis-
ten een peulesohilletje, terwijl de radio-
monteurs met de techniek weer weinig
moeite zullen hebben.

Maar ook de lezers (en lezeressen!),
die niet tot deze twee groepen behoren,
kunnen genoemde cursus volgen, al zul
len zij uit de aard der zaak iets meer te
leren hebben. '

Nadere inlichtingen over deze cursus
kunt U krijgen bij elke plaatselijke af-
deling van de Veron. De Redactie is
gaarne bereid om hierbij eventueel haar
medewerking te verlenen.

Indien' U werkelijk interesse hebt voor
radio-techniek, grijp dan deze kans aan.
U zult er nooit spijt van hebben.

Degenen, die in de komende winter-
maanden hun vrije uren willen besteden
door het volgen van de cursus voor
zendamateur, hun wens ik dan succes toe
bij hun studie en bij het examen, dat ten-
slotte de zendv.ergunning moet opleveren.

PAoPY.

Verhindings dienst

Tijdens een les in „berichtenkantoor"

moest Jansen zeggen, welk verbindings-

middel hem het beste leek.

— „Het bcstc," zcl Jansen. „dat heb-

beg wij niet."

— „Wat zou dat dan zijn?" vroeg

de instructeur.

-r „Een kruising tussen een pape-

gaai en een .postduif. Dan konden we

alle berichten mondeling oveibrengen."
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Er was eens een man, die geen stenen
hiew uit de rots, maar de dag begon
met de dagelijkse schoonmaak van zijn
geweer. En als hij zo gebogen zat over
zijn olieflesje en smeerlap, zag hij elke 4
morgen weer bet vizioen van een dikke
portemonnaie in de palm van zijn vet-
tige hand. En tevfeden was hij niet.
„Ach", steunde hij dan, „mo(;ht ik eens

rijk zijn".

De Kok-geweermaker

En er kwam een engel uit de hemel,
die zei: „Gij zijt gelijk gij gezegd hebt".
. En hij werd korporaal en had veel
schuld en hij zag de aardige meisjes aan
het strand, him glimlachjes schenkend
aan de broze burgermannetjes. Waarom
hem zo'n lachje niet gegund? En daar hij
filosofisch was aangelegd, kon hij berede-
neren, dat er een Regering bestaat, die
ook baas is over alle meisjes. En hij
bekeek meewarig de getandpastade stre-
pen op zijn mouw. En tevreden was hij
niet. (Mocht mijn verhaal sdms wat een-
tonig worden )

Zacht prevelde hij de stille wens Mi
nister te zijn.
En er kwam een engel uit de hemel,

die zei: „Gij zijt gelijk gij gezegd hebt".

En hij was minister en hij hield grote '
redevoeringen voor damesgezelschappen,
dronk coca-cola (hiervoor wordt niet be-
taald) en zag door zijn bierglas, dat het
volk hem boos aankeek. En daar het
volk nu eenmaal sterker is dan een mi
nister, bekroop hem de stille angst en
verlangde hij naar een rustig bestaan.
Want tevreden was hij niet.

.iMochl ik eens burger zijn". zei hij op zekere
icheerkist.

En er kwam een eng^I uit de Kernel, die zei:

En Kij was burger en viel in de dienstpIicKl en
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dag tegen zijn spiegelbeeld in zijn

..Gij zijt gelijk Gij gezegd bebt".
tevreden was bij niet en ... . ,
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HET

eerste contact

Zo staat de nieuwe dienstplichtige
daar-nu tussen al die andere jongens. In
een gang of wachtkamer, waar tooh te
weinig stoelen -zijn. In de volgorde,
waarin ze zijn binnengekomen, verlaten
ze twee aan twee de wachtruimte. „Vol-
gende twee", wordt er geroepen: Ja, nu
is hi] er ook bij. Tweede deur van links,
weet hij. Binnen zonder kloppen, twee
bureaux, waaraan twee mannen in uni
form met de rug naar hem toe zitten.
Tot een van de bureaux genaderd blijft
hij stil staan,'totdat de man (drie strepen
zal wel een sergeant zijn) zijn hand uit-
steekt, waarin hij automatisch zijn op-
roepkaart iegt. De man zegt nog niets,
schrijft wat op en geeft hem een ander
papier terug: „Boven, eerste deur links".

Wat is dat nu? Moet hij nu aiweer
ergens anders naar toe? Die man weet
nog niets van hem dan zijn naam, zei
geen goeden dag, geen aistubiieft. En
meer behoef je toch niet te doen, want
reeds komt een andere jongen binnen.
Een' kwade bui kan bet ook niet zijn,
want nu hij wordt opgebeid, is hij door
de teiefoon heel wat 'Vriendelijker. 't Is
vreemd.

Trap op, eerste deur links. Weer zo'n
mijnheer, nu in een iange witte jas, die
zijn hand uitsteekt en weg is bet papier.
Ais hij nu slim was geweest had hij
even kunnen kijken wat er op stond,
maar daar denk je zo gauw niet aan. Hij
kieedt zich uit en ioopt van de ene witte^
mijnheer naar de andere. ,,Ja", zeggen
die teikens en dat betekent dan; Jij door-
iopen, de voigende kan komen.

Ais hij thuiskomt verteit hij zo van
alies wat aan zijn vader en moeder.
„Echt miiitair", zegt zijn broer. Hij ziet
hem opeens aan: was dat nu edit miii
tair? ,,0", zegt hij dan, „dat ken ik na-
tuuriijk nog niet.'!

JOOP.

Teen en nu

Kapitein (die een kiacht heeft aan-
hoord over het brood en faet na keuring
zo.siecht nog niet vindt):

— „Tijdens dt bezetting zou je heel
tevreden zijn geweest met dit brood,"

Pietersen; ,,Jawei, kapitein, maar toen
was het nog vers."

Vaak worden er op soidatenkamers
moppen verteld. leder laoht er om, ais
het tenminste een goede mop is. Maar
wat is er een paar uur later nog van
blijven hangen? Schrijf daarpm ztilke
moppen eens op en stuur ze naar „de

Spin". Voor goede humdr houden wij
ons gaame aanbevoien.
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Wist U ....

dat er op 23 October a.s. voor de School Verbinding-'
troepen in Den Haag een Cabaret-avond gegeven wordt,

dat deze gehouden zai worden In de grote zaal van
de Dierentuin, *

dat er Bal is tot 2 uur

dat aan deze avond ^edewerking wordt verleend
door bekende beroepsartlsten en

dat een en a,nder er op wijst, dat het een denderende

avond zai worden?

,,lk snap gewoon niet, waar •"

dat nu aan kan liggen,

sergeant I "

15 /
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PUZZLE-RUBRIEK.

Uit de volgende woorden. is een gezegde van 50 letters le vorme|l^dat vooral
voor radlo-mensen v^n groot belang is.

34

55

30

50

20

25

1

3

1-9

18

7

47

21

26

48

4

42'

39

33

12

22

10

16

24 ,29

43
\

40

2

6

41

41

27

49

6

45

16

8

9

14

17

15

37 44 13

31 38 43 11

2

28

36 46 39 32 28 35

gedeeltelijk

poolster

50ort broodje

iwarte kunst

behuizing

gemalen haver

planter .

V

Hier komt een gecodeerd bericht, waarvan de ontcijfering verkregen wordt door
in elke groep twee letters onr te wisselen," Het bericht in klare taal is iets, waar
de redactie over mee kan praten.

ie^e]^ evbre innid gsnam letse ^
DEIPS NAHSL YKNA

Zi

VETLAP J.

Sergeant van de weeh,
die de vloer smerig vindt,
tot de kamerwacht:

-  ,,Veeg je wel eens
onder de bedden?

Kamerwacht: ..Natuur-

lijk, sergeant, ik veeg
aliijd alles onder de
hedden

16



VOOR DE JONGENS IN INDlE.

Onze oproep: „Nog meer SPINNEN naar Indie" heeft een grote weerklank ge-
voaden. Veel ouders hebben bun jongens op ons blad geabonneerd, zodat daze
nu elka maand aan nummer krijgan toagazondan. Wat ons bijzondar haeft ga-

troffan, is, dat ook diagenan dia om aan of andara raden hiar in Nedarland zijn

gablaven Hun kamaraden waarmaa zij in dienst kannis hebban gamaakt niet zijn

vargatan an van bun soldi] aan abonnemant bakostigan voor aan vriend ovarzaa.

Daarom: voor wia deza daad van naastanliafda nog niat stalda nogmaals: NOG
MEER SPINNEN NAAR INDIE.

• *

Ondergatakenda

gaaft hiarbij op als abonne op „Da Spin";
naam

rang 1 :

lagarno. ,

/

(volladig adras van aan jongan in Indie)

Ondergatakenda stort 3 gulden ,op giro 411404 t.n.v.

Maandblad „Da Spin"

Niauwa Alexander kazarne

's'Gravenhaga.

Bovanstaanda ingavuld als brief opsturen naar

Administratie Maandblad „De Spin'

Niauwa Alexander kazarna

's-Gravenhaga. "

Voor da varzanding van dit jaarabonnemant zorgan wij.






