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VAN Dl rt.^ACTII

De verkoop van het nummer van 12 Januari is helaas
geen volledig succes gewordenj Vvi'; zijn er van over
tuigd, dat het véél beter kan, aangezien we de toezeg
ging hebben van een schare vrijwill.igers om bij de
vermoop behulpzaam te zijn. Voor oit nummer zullen
wij dan ook hun hulp- inroepen en f.us zal ditmaal een
1 3d-er in de gelegenheid worden gesteld zich een eigen
".-dPia"' aan te schaffen^ Onze colporteurs zullen geen
msa en geen muis van het Depot ove 'slaan en een ieder
wórdt met de meeste klem verzocht t/nze pogingen te
doen slagen»
Hèlpt allen het blad van ons onderc eel tot een orgaan
te maken waar we trots pp kunnen zi-in. bij hebben daar-'
ycor de medewerking van elke Verbinoingsman nodig.
Btelt ons riiet teleur en doe wat in Jw vermogen, is
om ons blad tot een succes te maken.'

De Redactie.

■  ■ • ' .GmSNljVmLD.
Tot ons leedwezen is op 15 Januari j.1.' in Indonesië

bij het verrichten van zijn plicnt gesneuveld.de sold%
o.v.w. H.F.van^ Zèlm, radio-tel..graiist van de Vbd.
Afd.-Staf X Brigade. Hij neeft het hoogste ofier ge-
bracht wat een soldaat vöor zijn land kon geven, n.i.
zijn!leven.

Copie voor de Spin is ten alle tijde welkom.
In te zenden aan;

Redactie Spin p/a Gebouw E, kamer 4.



OFFIC.IELE MEDET-rT.TTTn™

UIT DE DEPOTORDERS ^ |
Bevorderd. Met ingang van 1 Jan.ó.1. zijn de '

volgende leerlingen van de S.R.O.V. tot dpl. sergt.
bevorderd: u.A. van Aalzum, J.W. de Bas, C.W. van Es, ^

Heynsdijk, A<A, Koene, W.A. van Reede, A.Schreudei
H.Verhoeven en D.V;ijlstra. Met ingang van 15 Jan:H. i
Ijayinga. De dpL.k(3Tp. N.J.Vre ene goor (K.S.V)tot
dp'l.korp^le klas. M.l.v. 1 Jan.j.l, tot dpl.korp.:
I.J. Steketee, J.B'Jiisman, H.van Hees, F.lmmerzeel
F. Veenstra, A. van Doleweerd, E. van Dijk, J.Berghou
J. Brax, van Leeningen en M.Rutten.

C.-Kaderschool Verbindingsdienst; M.i.v. 1 Febr.
is de kapiteiii L. Vader van het Directoraat Verbinding
dienst ingedeeld bij het Schoolbataljon in de functie
van Ccmnandant K.S.V.

Indeling Eegerpredlkant; Bi.1 de h2e Zibva is met in-.
ganG van 1 Febr.j.1, ingedeeld de reserve Legerpredi-
kant Ds. J. Boekee.

Met groet verlof: Res.Ma.ioor Ds'. J»G..jyan Jeperen
heeft met ingang van 1 Febr. j.1. de militaire dienst
verlaten. Wij danken hem van deze plaats voor
al hetgeen hij voor het Depot in het algemeen en de
Protestante militairen in het bijzonder heeft gedaan.
Wij wensen hem het allerbeste toe!

Voorts zijn of gaan binnenkort met
de Lt.Harskamp en de Priester van het
Tn « T • " '.r-. / 1 ' -H"" ' r i l IFebr F

1

^ j.1. en m.i,v.28
(Sch.Bat.) en de O.W.A
provoost is ingaande
verleend.

UIT DE LEGERORDERS.
In L.0. 397 is de in

groot verlof;
2e Bat. op 1

ebr. a.s.de S.M.A. Heineman
Eberwein (2e Bat,).De 1e"^Lt.ir.

FebrT! 6 maanden zakenverlof

stelling bekendgemaakt van da .
commissie Verbindingen der Krijgsmacht (C.V.K.). Het
doel is een permanente -commissie tot samenwerking op
het gebied van de Verbindingsdienst tussen de Kon.
Marine, Landmacht en de Legerluchtmacht. Taak der
commissie is o.m. uitwerking van plannen om te geraken
tot een gemeenschappelijke c.q. gelijksoortige code,

prc;:-eduro, frequenties, apparatuur, verdoling -van do-
irequentneo etc. c

Voorzitter van genoemde commissie, waarin zowel van^
de Zeer-, Lanu- als Luchtmacht 2 cfficieren zitting heb
ben, ,is de Directeur Verbindingsdienst, de Kolonel
der Gtnie ,J:i-Ji,_Marlet, terwijl de kap. de_Ruig van het
Diroctwraat Verb.d. als secretaris zal optreden.

; dSRKEL 1 Jpi_MEDFV)FL TUn ~ " ^
Adres -Aaimcezenier; R^l._FngGlon,

Laurens Reaals-trriat 29 1:20' straat achter de Kerk'
aan de jxariaarstraat) Tel: 16903.

j-.i.j tUj e enJeojji s t:
1. en 3-II t Donceracgs 11. 9ü uur
O^'eiigen boncerdngs 16 A5 uar.

in manscha pencantine.
H^oclitgelegenheid voorafo
I-J- K,A..,_ (Groep G 3-) vergadert Donderdags

■0.^0 uur in ae J.eeszaal van Met RcK.Militai om

r Tehuis

^^iyOCLKiEUi^
Can; ..me Cg:-ioo.1

Tr

_.Rt.sOr've ff_fic 1 ere.n Verbd .

^  .1 In de S.R.O.V. Dcor dc goede zor—ge- ., v.-rn de diens:. der Genie en de Cadi v/as het mogelijk
idn_^warrmm£n in zijn openingswoord, de-zo in to richten.De r.-ö=;ioolbatal.ion sprak ®r-

hantine de huiskamer venoe b.it.0. v/.mucht worden waar me.n elkaar vinden kan als
kameracen die eendrachtig samenwerkend, er hun e-F^-en
sleer sullen weten te scheppen.

Nadat-de mess-president, .korporaal Zijlstra, deCvprste van Waogeningh verzekerd had, dit'de cursisten
met hun_iraaie eantine zeer zijn ingenomen en hun bestzullen dit hun tweede thuis wordt, opende de
O.-S.R.O.V., de Kapitein van Rheenen tenslotte de can-
te^Liippen^^^ deuropening gespannen lint door

Men ,besloo,t de eenvoudige, doch stijlvolle gebeurte/
bijgewoond door de Cfficieren van hetSchoolbataljon, de Heer Woiters van de dienst der

Genie,

■ V

iiflt'lJÉt'
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de en alle ciirsisten der S,Ro 0. V. ̂met een ge
zellig samenzijn waarbij genoten werd van een geurige
kop koffie, door de goede zorgen van de Heer van kijk
mess-bediende vah de S.R.OoVc bereid.

"De koffie van de cantine van de S'.R.O.V., ,
had voor

19^+0 een zeer goede naam. Zorg ervoor dat de koffie ook
hier weer vermaard wordt", aldus Overste van Waegeningh
bij het besluit van de bijeenkomst. Hetz ij zo.

J.C.

WkT is

in '1+7\ i

MIIdlAC_ . '
er voor nieuv/s? Sgt .Me j . radiomontenr C. Abelsmaf i

jrtrokken, wekkt sedert enige tijdnaar de V/est vertrokken, wekkt sedert enige "cije
onder de call PZK op 11+110 kc met CV/.Luisterrapporten(»
worden gaarne ingev/acht bij secr. Milrac.
HOE staat het met- televisie? Binnenkort komen televisie
ontvangers in de handel. Een van onze leden, sld.Kunz
waoht dit niet af ̂ en is druk bezig f-r zelf een te bouwen
V/AHHJ.ER kan ik mc als lid aanmelden? Elke dag na l800
uur. Gebouw C, kamer U3. Rofus velen gaven zich als lid
op in de afgelopen 2. weken.
HOEVEEL nieuwe staten hoeft PAeGE er bij? Geen enkele,
dank zij de slechte condities op 10 meter. Toch heeft
hij met veel praten nog een succesje behaald,n.l. 2
prijzen bij een voordrachtenwedstrijd van de Veron afd.
Centrum. Met deze prijzen (f.7.50) is de kas van de
Milrac versterkt.

k^IE gaat binnenkort amateurzendexamen doen? Sld .Ropma
(3-2)" ~~

V/AAR worden de vergaderingen van de Veron afd. Centr'em
gehouden? In Huize St.Jan.^ie aankondigingsblad Veronica
dat in elke Cic is gepubliceerd. Elk Milrac lid is
weIkom.

UIT RADIO EXPRESS NÖ72ÏÏ ~
■Na /d.e voorlopige mislukking van prof .Piccard' s plan
om in een stalen kogel tot de bodem van de oceaan af
dalen, wil de in Amerika vertoevende Duitse ingenieur
üdo von Schulz een onbemande kegel tot 5000 m. diepte
laten duiken, voorzien van een televisie-camera.
1+

te

Ucslangd; v or hot examen Telegrafist Radio en LijnsA3
V/.A. de Bruyn, C .Camf ferman, A.J. van Doesburg, A.K.

Eikelboom, P.van Gent, C.M. Juffermans, P.H.Langendijk
J.D. ^Maat, J.T. Postma, G.J.Scheffers, W.H.Steenhuis,P,
V/. Tibbe, P.M.Touw, J.B.Veenneman, J. Verboom, H.B.Visse
V/. de Vries, J.Bakker, H.v.d. Berg, A.M.Breeman,H.Dekker
K.D.j. erbuyt, J.Gratama, L.P.F.de Jong,L.A.Pax,P.Peters
J.V.d.Poorten, "
H.L. V/ijler.

F.v.d.Pluym, P.J.Vitters, C.Wallenburg

voor het examen Radiomonteur 3© klass
W.de Jager,

J,dG Jong-, H.Z ^ ^
Vries, A. de With, J.J.Floor, F. xiok, Prde*~Gröot''ên
K.L. V/ostrup.

en voor het examen
G.V/.J. Jansen en P

J.P.v.d.Broek,H. Buitenhuis, F.deGrau

Tclexmonteur 3e klas.
Snooy.

w
Kcetelaar, A.M.Smits, D.Tuinman, H.de

VAN 1 EN 3- II- D-pVbdT,DE OUDT.Rrj-.G
Deze dag ligt voor ons allen
Nog zo helder voor de geest
Tcfln was toch de kans tot pionken
Met de meisjes dóér gow- esti?
Pronken met hun knappe meisjes
Tegen hem die gddn'bezat
Of een makker, die nu eenmadl
'n Minder aardig "kippie" had.
Met hun nieuwe decoraties
Stonden om een uur of tien
Voor de poort een aantal jongens
Naar hun ouders uit te zien.
Allen V/aren in verwachting
Voor zover dit bij een man
Daar hij niet tot 't "zwak geslacht" hoort,
Soms V/el eens gebeuren kan.
De hoop, dat buiten de ouwe luitjes
Rok "Zij" hem nu bezoeken kwam

'En dat de schoonmama in wording
Deze moeite eens niet nam
Las 'k op 't gezicht van alle jongens,

5
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Toen ik ze bij de poort zag staan
En zo tersluiks, mijn loense blikken
Langs de schare heen liet gaan.
Spoedig kwamen de eerste mensen
Langs het hekje van de wacht
Waf die beleefd en'j- geloof me maar, " • '
'k Zou 't U graag eens navertellen - '
Maar de Sedactie kijkt heel raar
Want dat verslag telt vele ellen,
''t Is helaas voer "De Spin" te lang
Anders komt dit lieve beest zo in 't gedrang
Maar ik beloof U, een volgende kéer
Geef ik U alles nauwkeurig weer I

Recruut 3-II-DpytdT,

VERBThDINOSMENSEN TUSSEN SAWAHS, ÈNljERGÊNÏ ' ''
Zulke kerels 1 (2) ' '

_fennS: ̂ ijn wac dat betreft onze verwachtingen
echter niet gespannen, V/at is daarvan de red<^n'^ Ziin
.we dan ze onbelangrijk? Drit .zou toch wel in flangrir^e
ocgens'_,elling zijn met cns bij de instrusitic regel
matig wordt \-oorgehoudeniDe reden hiervocr iiri. dan
o...k Glcerp. Zoals op elk gebied moeten wij ock in het
leger onaersqheid maken tussen "mcnsnn dia aan de weg
timmeren" in zij-'cie achter de'schermen werken'- .. Goed ■
jeschouwd maakt,, êen foto van b.v, een 19 set met 2 of
man personeel erbij of wel van een frc^e G,Vei')iet

neel veel indruk- op het publiok. Voor 'niet inpe^Ajden
oijn foto-s van cns niet sprekend genoeg. Overigens,
,Ln die organisatie die deze laatste grove actie,
yccrzover -/e nier tenminste kunnen beoordelen, wel heel
v,.ot deed verlopen, hadden wij "verbinderikkon" wel
oen zeer belangrijk aandeel.Nee, we zullen niet te
veel opscheppen en zeggen dat wij hot óllerbelang-
rijkstc waren.Ieder, tot welf-wapen hij ook behoort,
neeit zijn- taak en verricht oen functie die in dat cr-
ganisme niet gemist zou kunnen worden.Uitvallen van een
zoor klein gedeelte kan-tot gevolg hebben dat er b?ck!
ken vallen. .

Hoe denKen die mensen van al die andere wapens in

/
y

Indonesië nu eigenlijk over ons? Over die lui, die vaak
"buiten schot" op hun gemak in een radiowagen kunnen
gitten. Moe en bezweet komen ze dan terug die infanteris
ten en als ze dan uit de rimboe op de verharde weg uit
komen dan zien ze hen zitten, de heren van de verbinding
Heeft de verbindingsman eigenlijk wel het gevoel er bij
te horen als hij, nog met de droge haren, z'n door en *
door vermoeide makkers ziet voorbijgaan?

(wordt vervolgd)

VAN OVERZEE

Ditmaal geen beschouwing van de toestanden overzee
doch een gedeelte van een brief van een willekeurig
soloaat uit Cheribon, die in het bezit kwam van een
NIVJIN-kerstpakket5 dat van het Depot afkomstig was(n.l.
de opbrengst Feestavond 16 Sept.j.l. en verloting in
October).

_  "Beste kameraden, Hallo jongens, je zult v/el denken
wie heb ik nou weer aan mijn fiets hangen. Ja je ziet
V/el hoe je met een onbekende vriend nog eens kennis madt
We heb]:9n vandaag de NIVJIN-kerstpakketten ontvangen waar
van het mijne fakomstig was van jullie.Allereerst dan
mijn hartelijke dank daarvoor.Ik zie wel dat jullie ons
toch niet vergeten zijn wat ook door allen op prijs ge
steld v/crdt.De pakketten waren nog geen vijf minuten oud
of de meesten zaten al stevig te dampen van de sigaretten
want de sigaretten di.e we hier krijgen zijn niet erg best
dat zul je misschien la wel,meer gehoord hebben.Maar als
we nou ook nog niks dan goeie sigaretten kregen,kwam er
zeker niemand meer naar Holland.Nou we hebben de tijd
nog ook om er over na te denken want we zitten ook nog
maar vier maandjes hier.De eerste veetien dagen dat we
hier zaten zeiden we al eens tegen elkaarjals we hier zo
2 jaar moeten doorbrengen overleven we ze niet.Maar dat
is heus v./el meegevallen want achteraf bekeken zijn die
vier maanden voorbijgevlogen".En tot slot:"Nou jongens,
ik schei er üit. Er zullen wel enkele schrijffouten in
zitten of gebrekkige zinnen maar ik ben maar een doodge
woon boerenarbeider dcch in het soldatenleven wordt er
geen onderscheid- in gemaakt, tenminste bij cns niet.Ont
vang ce hartelijke groeten van je onbekende wapenbroeder,



ÜELUID OP '9AP1ZR

Uit Amerika bereikt ons het bericht,van een nieuwe
electronische toepassing, ditmaal op het gebied van de
gramofoonplaten-weergave en -opname.De papieren
"platen" bezitten geen groeven, én noch bij de cpname,
noch bij de weergave komt een naald te pas. Ze laten,
zich vouwen en in een gewone briefomslag ver zend en,kun- •
nen meerdere malen worden afgespeeld en kosten een krats.
Kwalitatief echter schijnt het geval nog niet de per
fectie te hebben bereikt van de huidige gramofoonplaten;
er wordt gesproken van een frequentie-bereik van 100-
300 perioden.
Het apparaat,: dat 500 dollar kost (I250 gld. wordt

naar voren gebracht als een "ncnal kladbloc".
Uit: Radio-bulletin.

daar gaar ONZi GL05ID.UIDEH

Waar verluidt speelt, naast het uranium,ook het ele- :
ment thorium een belangrijke rol'bij het atoomonderzoek. .
Bewaar Uw oude radiobuizen, straks kan men cr lollige
handgranaten van maken J-

Uit: Radic-builetinc

BBLEVEWISS-iiiW VAN ERW VjRblNDlWGSjviAW IW -LWDIH] ̂ met diens
eigen viroorden .verteld:
"Het enige werk tot nu toe is-wat toestel testen ge

weest. De bedoeling is dat we naar de buitenposten gaan,
maar daar is nog niets van gekomen.Nu behoef Je daar wel
niet zo happig op te zijn, r.ant erg rustig is het niet.
Kleine posten.worden nog wel eens beschoten. Ook knippen'
ze geregeld.telefoondraden door en de lijnploeg heeft,er
volop werk aani Maar overdag zie Je .de helden niet.
Van de actie merken we niet yeel. Alleen moet Je nu

met Je geweer de stad in. Hst is vooral eigenaardig als
Je naar de kerk gaat.' Sn met de Kersdagen was hat;hsle-
maal paradoxaal, te zingen van "Vrede op aarde" met Je . .
spuit' tussen Je knieen. De Kerstdagen zijn rustig.ver- ;
lopen. We hebben een behoorlijk diner gehac, we zijn naar
de kerk geweest en daarmee was de kous af."

Tot zover onze woordvoerder.




