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TNLUDxMu.

Bij het in nieuwe vorm verschijnen van "De Spin" benut
e  ik gaarne da gelegenheid om de voormalige medewerkers aan
e  dit"Maandblad voor het personeel van de Verbindingsdienst"
L  te danken voor de werkzaamheden, dia zij met 'opoffering

van veel vrije tijd hebben besteed aan dit - ik mag wel
zeggeh aan "ons b3.ad"o Helaas is het alle opofferingen tén
spijt, niet mogen gelukken de moeilijkheden,in het bij
zonder van finanti?:le aard, te dr/erbroggen, zodat moest
worden overgegaan tot een orgaan voor ce Verbindings
dienst in eenvoudiger vorm, welke wat de inhoud betreft
ce erloele punten afwijkt van zijn vocr.;anger, doch daaron
laat ons hopen, niet minder begeerd zal worden^

Ih moge een ieder opwekken een bijdi\-ge aan deze nieuwe
"Sp: n", in welke vorm ook, te geven, zod. t wij verzekerd
kunnen zijn, dat met de vaste kern van mee awerkers op den

~  duur kan worden beschikt over een weekblad van de Verbin-

le dingsdienst, dat door geen van ons ken vjorden gemist en
waarop wij met recht trots kunnen zijn.

De Kolonel.

w  C.,J.W. Lanen.

NiaUVvJAAR.

Door de gedaantewisseling van "de Spin", waren "wij niet
Q  in de gelegenheid de Nieuwjaarsboedschap van de Chef van

de Generale Staf voor het .jaar 1949 voldoende tijdig op te
nemen, zodat in het eerste nummer, dat dit jaar verschijnt,
wij alsnog de tekst daarvan plaatsen.



Gfil"U^d£ig Nieuwjaar,

In de twee woorden, waarmede wij .elkaar 'begroeten op 'de
Hieuprjaarsdag, ligt de kracht van een wachtwoord. Het .
reept ons op uit de moeilijkheid van het oudé jaar naar de i
mogs|iijkheid van het nieuwe. Er wacht een nieuwe kans,die !
wij ̂ ien als de kans op geluk. |
Gelui in het leger? Ja, want het leger waakt over de handelj
en wèjidel van zijn voll?: en_.ver zekert het geliik van huis en f
haard,En wordt het geluk van ons volk aangevreten door
koude* oorlog hier en gueriHa daar, dan tracht dit volk,
hier door unie en daar door federatie, dit geluk vast te
legden, vandaag en voor elke dag. Hoe zou het volk kunnen
werk..-n voor deze kans op geluk, als het leger van dit volk •
niet waakte?

Dit is de zin van onze nieuwjaarsgroet en ik zeg U deze
woorden als het wachtwoord van de dag: Gelukkig, Nieuw jaar. ,

De luitenant-Generaal,
Chef van de Generale Staf,
(Mr c H. J e Krul s)

,  . OFFIGIEIE tiEDEDELINGEN
■  - • ' ————— ̂

Uit de Legerorders.
L. 0. 581. ... _

In de toelichting van hovengenoemde L. 0. vervalt m.i.v...
1 Januari'14-9 de kosteloze verstrekking van zeep, closetpa
pier en chocolade- voor militairen, die in eigen voeding
voorzien. ' • • ■ .

L.0. 591. TENUEN,

In afv/achting van pen" nadere regeling in het derde blad
van wijzigingen op het Voorlopig Reglement op de Inwendigs ̂
Dienst (boetorerk Nr. I58i|.) wordt het volgende bepaald.

JkQ.TL alle korporaals en soldaten is toegestaan na afloop
van de eerste opleiding van 6 weken, uitsluitend buiten
dienst - derhalve niet bij bureau - en andere ongewapends
diensten - bruine lage schoenen te dragen.

Deze schoenen moeten aan voorgeschreven eisen voldoen ©h'
vporaf door de compagnies- of overeenkomstige commandant
zijn goedgekeurd.

jedragen mogen wordenrschoenen van donkerbruin
Klanzend leder zonder versierselen,zodat het dragen van -2-,

schoenen van lichte kleur, opengeT^erlcce schoenen------
schoenen met'la-apen óf ■'met .crep'p ruVeer zcl-en-is verboden.
,  • deze üonae moeton de door het rlj-k' verstrekte sokken -ox eigen khaki sokken wórd0.n gedrageiir

— - • .Uit de Deuotoróe-p.q.:

"  ■ p^^-^onol vanJVaGj^em^gh heeft ons verlaten en ismcXcVn.. lO Januari'[4.9 benoemd tot Eerstaanwezend- Ingenieur
der Genie te utrp-aht.- le , ux

De-^Luit.. .--Kplo-eiel benoemd tot C.-leReg-c« V eroindingstroepen.-..Be Ma j oor Bartfen zal voorlopig
iiGy . comuisnöo over her . £choo.lbaoal Jon waarnemenr. ^

^..Het sdivonieuderr van' het Zuid.deel van het kazerne-ter-
rein. zaxj, cm-dp-2 weken afwisselend door de aldaar. gele-
gGPuG CoiL.pG,gr!;lGOi1. ViCrdCïl VGi'SOn'^gdo

SchoolnicujTs , ■ .
zijn-ziekte hersteld enk<_n ^ijn ximci-io yan C«-S-R. weer waarnemen.

Op 3 Januari l,>lv> werden nieuwe cursisten op de S R O "U"geptetst.^Eij zallp als-Klasse 012 de ■officiLs-opïSidini
biJ. hGrc -ièenooa.-.Ba'ca.xjon volgeur- ' . .

De'Klassen 1^5 ^ (-radiomonteurs;) , R 11 en 12- (rad iet el e-
grcnjstcn) en- L 5 (lijnwerkers) bePinGigden hun opleiding
aan^-Ge nader SC n col op 8 Januari "jpl^"

Dg Klasse V 5 (codisten) van de K.&.V/volgt sinds 5
inuc een S' . p * T"^p -yfQ--:^sus in Den Kaag^-

.Vj.;] .ïïiazen x.u nor, bijzonder de nieuwe lichting er opmerk-
^ O- s.an hen veel te bieden heeft cï hetgebio-d van sport, toneel, vo-etbal, mondelirige- en'schrifte

lijke-cur^ssen;..enz. .enz.. . 3 , - • -
Inlichtingen, het vorenstaande betreffende worden

verstrekt bij-de R.A, 0.-stand,' opgssteld
schrijfkamer van de manschappen-can'tihe,

f  &°lsêsnhsid boeken te lenen ui-t onze ' ' 1'bibliotheek, ?/elke geopend is: . .
•Dinsdag- -en Donderdagavond 'van 7 'tot 9'mr:;'f ' ^



!  HET JAAR IQIlQ. •
ïelTjldilg Nieuwjaar, Vael heil en zegen.Wat hebben we
)ij de jaarwisseling weer dikv;ijls tot elkaar gezegd.
Is zo ongeveer een cliehê-uitdrukking een afgesleten
geworden. Ik denk wel eêns:Kunnen we die formaliteit

^ niet beter afschaffen? "We bereiken er toch niets mee-
^a immers maar eens na;Terwijl v/c elkaar heel stichte-
£ veel heil en zegen wensen, zijn we intuss.en vaakterig bezig om elkaar zoveel mogeOijk onheil on beroer-
heid te berokkenen.Dat gebeurt in 't klein en in 't
ot.Als ik mjn krant lees of naar m'n radio luister bon
in dat opzicht ook wat 19^9 betreftjlang niet optimis—
ch gestemd. Ik geloof,dat,als,wij ,mensen,'t voor elkasx^ '

móeten brengen,het nieuwe jaar ons niet veel-goeds zal cp-
lèveren. V'vrnt de onderlinge verhoudingen zijn zo bitcer
slwcht en de vvil en het verlangen om met elka,ar op goede
vdet te leven zo miserabel zwak, dat er van die betere
toekomst,waarvan we in onze nieuwjaarswensen dromen, zon
der meer niet veel" terecht zal komen. ^ '

Veel heil en zegen.We kunnen 't elkaar blijkbaar niet
geven.Wat er^er is,wij gxmnen.naar 't schijnt,'t elkaar
zelfs niet. Gelukkig,da.t er S-^n is,Die 't ons wel gunt sn
Dia bovendien machtig is ons leven ervan te vervuUen-
Noan,lk ga in dit korte stukje heus geen preek afsteken.Ik
wil alleen maar zeggon:Heil en zogen in de 7?-arc zin van het
woord,alles, wat je leven echt blij en goed en gelukkig kan
maken, het moet van boven komen. God alleen beschikt er ovet
en Hij is bereid het te geven aan allen,die er Hem om vra
gen. Met Jezus Christus wil en zal Hij ons alle dingen
schenken,Dus ook, wat we voor 19^9 nodig hebberu In die zin
wens ik U allen: Een Gelukkig Nieuw jaar .Veel heil en zegen-

Maj.Ds. J.G.van leperen,Legerpred-'

NIEUWS UIT UTRECHT.

In het Gebouw K van de Jaarsbeurshallen aan het Yeermikt-
plein is op 15 en l6 Januari een Pluimvee^ en Konljnsn.
tentoonstelling, welke 's-avonds geopend is tot 22.00 uur
Clo Januari tot 20.00 uur).

■ KOMBT-KAT-RMn-RR,
He O Utrechtsch Stedelijk órkest (ü.S.0.) concerteert op

ik Januari te 8.00 uur in gebouw Tlvoll.- ' =4-

- Soliste^ Janine Dacosta, piano.
Evenzo op 26 Januari.De Soliste is dan Stefi Geyer,viool.

Vrijdag. 1^4. Januari,in het gebowir voor K. en W. Maria-
plaats te 8.00 uur Hongaars Strijkkwartet.Werken van Haydn
Schumann en Eranck., . '

-Vri.idag iM. Januari, in de Stadschouwbiirg te 8.00 uur de
Nederlandse Opera. Arladne auf Naxos..

UIT 'S IAND6 VEHGADERZAAL. "

Het bouT/plan'-voor 19^91 dat minister In 't Veld nu aan
de Tweede Kamer heeft medegedeeld, sluit met een bedrag-
van dertienhonderd millicen gulden. Daarbij zijn dan. nog
buiten beschciw/ing gelaten de. werker., waarvoor weinig of
geen matenalsn nodig zijni. Van deze dertienhonderd millioen
gulden zullen vierhonderd millioen g ilden voor de bouw
van woningen worden gebruikt.. De mir '.ster rakent er dan op
dat or tussen de 35-ÖUO en-4:0-000 wc lingen gereed zullen ' '
komen. Voor ■oreg- en wat..^rbauwkuiidige' , -erken v/prdt bijna' drie
honderd mlllloeii gulden beschikbaar t^ esteld en voor be-
drijfsgeböUv-'en voor Nijverheid, hande., en verkeer tweehon-
derdveertig itii 111 oen gulden.

■  ■ ; - • '.. 'T^emeen Dagblad).
VOOR EN VAN DE OÜDEHS^ ■-

Inderdaad is m Spin" een rubri 3k "Voor en Van de
Ouders" uitgetroidsieH- Vele .eoders zuilen door dit.blad-
kennis -nemen van de gc-beurtenissen bi; de Verbinding streep en
hetg.een hen, haar onze Eiening zeer zei er zal interesseren.
De redacte vraagt echter hierbij, aan a-.le ouders .wanneer
zij cp~ of aanmerkingen, suggesties enz. hebben, dit mede
te delen. Dezerzijds zai dan voor opnaae in het weekblad
wordsn zorggedragen.

Hst zal de redactie een.gróót genoegen doen,. v/anneer
Wekelijks (v^rlcpig-1 x per Ih dagen) deze rubriek gevuld
k^ worden door Tife gegsvem.' Hierdoor zal zeer zeker een
nauwer .contact worden veoriEri^eii.

Dus z^adt.xople aan "de Spin", p/a Hojelkazerne,Utrecht
"  ' DE" QUDEHDAGt ■

Baar aanleiding van dè op 22 December 194-8 gehouden
.^^ci^'^rdag voor .het personeel dat op 2 November onder de —5~



1

.wapenen is gekomen, schrijft ons esn..Oyder nit 'Utrecht;
."Langs deze weg. betuig, ik j, mede•• namens mi^n vrouw,•

.mijn hartelijke. d.ank voor de prettige wi.jze,.;vj-aarop Gij
' en Üw staf ons op de Ouderdag ontvangen hebt. .

Het is ons een genoegen'geweest op ~'deze v^ijze met het :
; leven buitenshuis van onze zoon kennis te maken. Alhoewel
wij hem uit de aard' der zaak liever thuis haddenj zijn wi:
'er toch van overtuigd, dat door ü-,al het. mogelijke- wordt-. 1

■ gedaan, om hem öp de juiste v;ijze cp..te kf^eken tot een
volwaardig mens voor de" maat schap pi j'.Vv ij "zijn en blijven
U daarvoor zeer erkentelijk.

Hooga'c.htend "

GiroHrRSCH-aiPINGENo •' ' ■ .' ^
Viiij Juliana, bij do Gratie Gods, .
Koningin d-er Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enzO enz. enz., hebben goedgevondenen a:-.e-sttk.-n
k-e.inen : de BRONZEN ÏSEmv..iAN:; . ....:

Camillus Petrus. Johannes V - o - r e e c k" e;; ' • '

te

i'Heeft zich door .het bedrijven van. bi jzonder moedige en
beleidvolle daden in de strijd • tegenqv-er'd-e vijand onde.r-
sche.iden door .op- 25 November 19^17, toen een eigen ve.r
keriningswagen in de na-avond in.de nabijheid van Wangen
Ikidden-Java) op een mijn "liep en van drie zijden .vJ. lan
delijk karabijn'en automatisch vuur ?7erd cntvangen eh
"Dovendien op korte afstand handgranaten^ met zi.jn 12.7 '
Colt 'het vuur op de. aanvallende vijand te oj)encn en dJt--C

c;i:.verschro]^en_voort te zetten, , ook nadat hijiz.eif do.o:;-^
eon schot In zijn bu'Lk gewond geraakte. Beseffende, .dat.
niemand van de -w^agen-hezattirig hem kon veiw^a.rigen te blij-
y-;n vuren, totdat hij door bloedverlies daartoe "niet meer '
in staat was. Aldus op beslissende X7ijze ef 'aan mede te
werken, dat -de. vijando-iljkö aanval óp 'de v.efkenningswagen

Boestdijk,. ij. Wovember lóiiS. . " •
(get. )• J- Ü L I A E A„

mislukte..."

De Heef yeree.cke is sedert--zijn;-demobilisatie Werkzaam
als niagazijnhediehdo- bij-helr-Bépwhi/'-erblndings troep en. '

. D6 Spin.maakt zich tot tolk vari allen, dienend bij
oriS .DcBpot 409^-. ó-e Hêer Vereepke met deze onderscheiding
lartélljk:.geluk te wensen.

UIT DE VAKPERS.

Ieder 2 *n radic-telef oen.

-  Mi n1 atnrisefIng Is nog niet tot stilstand gekomen., In
diverss I^oratoria houdt men zich thans bezig met de cnt-
wikkellng van zend - ontvangers, wier- afmetingen spotten met
alle begrippen vs.n klein-zi'j'n. Dingetjes ter grootte van
'n doonje .^kleine sigaartjes" kan men al aan de ruime kant
bescho-uwen* . - • ^

Op -het eerste gGzicht 'n. technisch aardigheidle, heeft
dit gedoe in werkelijkheid een serieuse ins-lag.

Haast-..wveral in de grote bevolkingscentra' kaDqxt men met
.overbezetting va.n de. telefooncentrales, zoöat men *t mo
ment ziet naderen van een absolute verzadiging, in-walk
geval men kla.ar wil staan met een radiofoonj die zich
leent voor gebruik door Jan-en-alleman.

■  . . . (Uit: Radio- Bulletin)

SPORT RÜB-RIBK.

Schaken.

Dr.Srïre heeft op zijn tournee doo-r Amerika Zaterdag j.1.
een s"imultaan-seance gegeven te Detroit; hij won 55 partijen
verloor er 5 eni speelde tweemaal remise.

■  ■ CAlgemeen Dagblad).
Wandelsport.

De Vierdaagse af standEnrSen zali.aa dit jaar gehouden
worden van 26 t/m 29- Juli. " "'

VEHBINDINGSmENSEN tossen SAWAHS en BERGEN.

Zulke kor els-i
.  .. Wanneer dit nummer van "de Spin"' verschijnt behoert de
grote actie in IndonesiS alweer tot liet verleden. Hot ligt
echter ncsg vers in ons geheugen. Eerlijk gezegd zijn wq in
die dag,en voor het groots-te gedeelte met onze gedachten
d^ar gewea"st. Hoe kon het ook anders» AJl Tjaren het in de
eerste plaats onze. "wapenbroeders'-*-die het daar zo keurig
gingen "fiksen"', maar ocib omdat voor velen van ons: de
naaste toekcmist in dat mooie land. zal liggen. De voorbe
reiding daartoe geeft ons het govoel. er- bij betrokken te
zijn», -7-

.j..
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yeel foto's over het militaire optreden zijn er nc:g
niei gepubliceerd. Wat we zagen waren parachutisten,in
fanterie in de opmars o.a. bij de bezetting van Djocja en
de ipmars van wat zwaar materiaal, de tanks. Van ons eigen
wapen, de Verbinding, hebben we nog geen foto's kunnen
xaipdekkjn. Vvanneer er straks nog wat meer fotomateriaal
Yopr de dag komt hebben we kans, dat er misschien ook nog
wei eens een verbindingsman op staat,mogelijk compleet
met de een of andere set. (wordt vervolgd)

(Wegens plaatsgebrek moest dit artikel over mee
numlaers worden verdeeld. Red.)

irdere

WAT?

HOS?

WIE?

WAAR?

'DS isxILilAC,

Voor hen, die het nog niet weten: de M-i-iÜAC is,de
Militaire Radio Amateur Clüb, een afdeling van de

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland. Zij verenigt alle verbindingstroeperqj
die radio als hcbby hebben en helpt hen bij het
plegen van deze hobbyc
De plannen voor 19i-9 ̂ inrichting van een hobby
lokaal in samenwerking met de RAOj bouw van een'
clubzender; excursies naar I-opik, omroepetudio'Sj

WANIHDER?

radiof abri eken, enz. ; opleiding tot zendamateur,
In de vrije avonduren en wat de excursies be
treft, ook in diensttijd. . .
Zal me dat weer kosten. Niet veel. f.5-— Psi"
jaar, inclusief het maandblad ,Electrcn.
Voorzitter; Sgt.de Waal, PAoOK, een verwoed zend
amateur, die vanuit de Kromhout per 5^ set de hele
wereld rondfietst.

Secretaris (wnd.):Kapt.Pietarson,PAoGE, die met
een soort vogelverschrikker op het dak van gebouw |
C zijn signalen op 10 m in de richting Ü,S,A,
blaast en probeert alle i|.8 staten te bewerken,
(Stand per 6-1-'lg9* 34 staten)»
Candidaat lid: sld. Melis Annevelink, PAoTEK, die
tot voor kort alleen de lucht in Almelo onveilig
maakte maar nu PAoGS een handje komt helpen.
Secretariaat MILRAC, gebouw C, kamer 43» Hejel.
Vdis zich nog deze week als lid aanmeldt, ontvangt
ook hst Januarinummer van Electron.
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