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geen materieelsoort is zo sterk verspreid;
geen materieelsoort is zo ontvankelijk voor storing;
storing in dit materieel betekent het uitvallen van de commandant.
Een goede „service" voor dit materieel is daarom voor de gevechtsleiding van zeer groot belang.
De praktijk heeft geleerd, dat een goede „service" (d.w.z. dat het
materieel doorlopend in bedrij f svaardige toestand verkeert) het beste
wordt bereikt, door deze service aan de onmiddellijk voor de verbindingen
verantwoordelijke dienst over te laten. Dit betekent, dat onderhoud,
reparatie, vervoer en opslag van verbindingsmaterieel dan ook door de
Verbindingsdienst dient te geschieden, een stelsel, dat trouwens door
alle burgertelecommunicatiebedrijven wordt gevolgd en ook in het Amerikaanse leger is toegepast.
4. Het is noodzakelijk bij alle commanderende officieren een juist
inzicht aan te kweken omtrent het gebruik der verbindingsmiddelen.

IN MEMORIAM ONZE GEVALLENEN OP KOREA
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het ontroerende bericht van het sneuvelen in de strijd bij Hoengsong
op Korea van Luitenant-Kolonel M. P. A. den Ouden, Commandant van het Nederlandse detachement Verenigde Naties, Kapitein J. Linzel, Legerpredikant Ds H. J. Timens, Korporaal A.
Talens en Soldaat A. A. Schilders, nadat reeds de vrijwilligers
Serg. Majoor A. A. van Balkom, Soldaat P. K. Smit en Soldaat
J. H. Sour hen in den dood waren voorgegaan.
Wij brengen hun aller nagedachtenis eerbiedig hulde. Zij zijn
gevallen als voorposten in de grote strijd om de hoogste goederen
der mensheid, een strijd, waarin de gehele wereld is betrokken
en waarin van ieder onzer het hoogste offer kan worden gevraagd. Zij echter hebben zich vrijwillig ingezet in de hoop mee
te werken de brand te blussen alvorens de vlammen ook in WestEuropa zouden uitslaan. Niemand onzer kan voorzien of dit
nobele doel zal worden bereikt, maar vast staat, dat hun offer
niet vergeefs is gebracht. Het bloed der getuigen heeft nog altoos een grote zaak gediend en de weifelenden er toe gebracht
zich vaster aan te gorden. Op de strijd van 1940 grondde zich
het verzet en op het verzet de bevrijding. Zo zullen de gevallenen
van thans wellicht na het lijden van velen, de weg hebben bereid voor een betere toekomst.
Luit.-Generaal M. R. H. Calmeyer,
Hoofdredacteur „De Militaire Spectator".
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