
Begin 2014 verscheen het boek Anders en Beter - Van  
transmissie naar ondersteuning commandovoering. Hier-
in staat ‘een verhaal’, zoals de disclaimer vermeldt, over 
de geschiedenis van het Wapen van de Verbindingsdienst 
in de laatste 25 jaar. In hoofdstuk 9 wordt nog enige aan-
dacht besteed aan de geschiedenis van het Regiment  
Verbindingstroepen. 

Genoemd boek is het laatste in een groeiende rij boeken 
en brochures waarin allerlei facetten uit de ruim 140-jarige 
geschiedenis van het Regiment Verbindingstroepen en het 
Wapen van de Verbindingsdienst staan beschreven.
In deze bijdrage enige informatie over het eerste boekwerkje 
over de geschiedenis van de Verbindingsdienst, dat in 1961 
verscheen en op ruime schaal werd verspreid. De schrij-
ver van het boekje probeerde hierin, voornamelijk door de  
opsomming van feiten, een beeld te schetsen van de ont- 
wikkeling van de Verbindingsdienst vanaf 1874.

Majoor b.d. Peter Yska
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weerszijden een loodrechte witte bies;
-  de patjes op het dagelijks tenue even-

eens van nassaus blauw fluweel zullen 
zijn met een witte bies.

De aanpassing van het korpsonderschei-
dingsteken gebeurde later in het jaar 
1950 (LO nr. 156/1950). De nègre bruine 
strook met gele letters Verbindingstroe-
pen van de Genie werd toen vervangen 
door een nassaus blauw fluwelen onder-
grond met een witte bies met daarop Ver-
bindingstroepen in witte letters. 
Voor het nieuw opgerichte Wapen van de 
Verbindingsdienst waren bovengenoem-
de aanpassingen en wijziging van es-
sentieel belang, omdat het daarmee een 
eigen herkenbare identiteit kreeg en het 
ontwikkelen van een eigen korpsgeschie-
denis een aanvang kon nemen.

Op weg naar een 
korpsgeschiedenis
In de eerste jaren na de oorlog is er een 
nieuwe vredesorganisatie ontstaan die 
de Minister van Oorlog noopte over te 
gaan tot het intrekken van het boekwerk 
Vredesorganisatiën – 1939. Ten gevolge 
van deze intrekking in mei 1947 (LO nr. 
167/1947) vond de Minister het wense-
lijk de datum vast te stellen die opnieuw 
geformeerde c.q. nieuw opgerichte vre-
desonderdelen in de KL als oprichtings-
datum van het betreffende (stam)onder-
deel dienden te herdenken. In de bijlage 
bij de LO staat dat het 1e Regiment Ver-
bindingstroepen (van de Genie) voortaan 

De komst van het Wapen
De geschiedenis van het Wapen van de 
Verbindingsdienst begint met de oprich-
ting van het Wapen op 1 mei 1949 (Leger 
Order (LO) nr. 88/1949). Bij het Wapen 
werd, zodra de wettelijke bepalingen dat 
mogelijk maakten, ingedeeld het daar-
voor in aanmerking komende personeel 
van het:
- Directoraat Verbindingsdienst;
- Depot Verbindingstroepen;
- 1e Regiment Verbindingstroepen. 

Tot 1 mei 1949 maakten de genoemde 
onderdelen nog deel uit van het Wapen 
der Genie
hoewel de woorden verbindingsdienst en 
–troepen dan al anders doen vermoeden. 

Op weg naar een 
Identiteit
Bij Koninklijk Besluit (KB) van 18 april 
1946 nr. 154 werd bepaald dat per 
15 april 1946 het 1e Regiment Verbin-
dingstroepen (van de Genie) zou worden 
opgericht. In hetzelfde jaar vond de Minis-
ter van Oorlog het eveneens wenselijk om 
verschillende onderscheidingstekens in 
de Koninklijke Landmacht (KL) te herzien 
en nieuwe vast te stellen (LO nr. 57/1947). 
Voor het personeel, ingedeeld bij het 1e 
Regiment Verbindingstroepen (van de 
Genie), veranderde er daardoor ook het 
een en ander want voortaan droeg het 
als:
-  wapenonderscheidingsteken een em-

bleem van goudkleurig metaal, be-

staande uit een sappeurshelm met 
bliksemschichten (op de baret op een 
nègre (donkerbruine) ondergrond);

- korpsonderscheidingsteken een nè-
gre bruine strook met daarop in gele 
letters de naam: Verbindingstroepen 
(het naamlint of populairder: de straat-
naam).

Bij de oprichting van het Wapen van de 
Verbindingsdienst veranderden de naam 
van het 1e Regiment Verbindingstroepen 
(van de Genie) en de onderscheidingste-
kens niet onmiddellijk, want de vredes-
samenstelling van de KL werd pas twee 
maanden na de oprichting van het Wapen 
(KB van 1 juli 1950, nr. 26) vastgesteld 
waarin o.a. bepaald werd dat:
- de naam 1e Regiment Verbindingstroe-

pen (van de Genie) veranderde in Re-
giment Verbindingstroepen;

 - dit regiment voortaan één van de oplei-
dingsonderdelen in de KL zou zijn.

Andere belangrijke veranderingen zijn 
beschreven in LO nr. 87/1950. Hierin 
staat o.a. dat:

-  het Wapen van de Verbindingsdienst 
hetzelfde onderscheidingsteken (em-
bleem) krijgt, zoals was toegewezen 
aan het 1e Regiment Verbindingstroe-
pen van de Genie;

-  aan het nieuwe wapen de wapenkleu-
ren blauw en wit worden toegekend;

-  de ondergrond van het wapenonder-
scheidingsteken op de baret van nas-
saus blauw fluweel zal zijn met aan 

“In deze bijdrage enige informatie 
over het eerste boekwerkje over de 
geschiedenis van de Verbindingsdienst, 
dat in 1961 verscheen en op ruime 
schaal werd verspreid.”
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de datum als oprichtingsdatum gaan 
herdenken. Door het ministeriële besluit 
kon, dankzij het 1e Regiment Verbin-
dingstroepen, weer ruim 64 jaar aan de 
korpsgeschiedenis worden toegevoegd. 
Bij de oprichting van het Wapen van de 
Verbindingsdienst op 1 mei 1949 kon dit 
daarom dus meteen bogen op een korps-
geschiedenis van ruim 75 jaar.

Begin geschiedschrijving 
na 1 mei 1949
Bij de oprichting van het Wapen van de 
Verbindingsdienst was er sprake van een 
zichtbare identiteit en een korpsgeschie-
denis die ruim 75 jaar bestreek. Iemand 
die verwachtte dat er nu direct uitgebreid 
over die korpsgeschiedenis geschreven 
zou worden, kwam bedrogen uit. 
Slechts mondjesmaat verschenen er tot 
1974 artikelen waarin iets verteld werd 
over de korpsgeschiedenis. Van res. kap 
J. Hirsch verscheen in 1949 in de Militaire 
Spectator een bijdrage, omdat het 75 jaar 
geleden was dat de eerste min of meer 
zelfstandige telegraafeenheid was opge-
richt, over de ontwikkeling van de verbin-
dingsdienst vanaf 1874 tot 19401.
Bgen Marlet schreef in 1953 een artikel 
dat opgenomen werd in het tijdschrift 
Centurio2 van de Algemene Rooms Ka-
tholieke Officiersvereniging (A.R.K.O.) 

de oprichtingsdatum van 1 oktober 1938 
herdenkt. Deze datum refereert aan de 
oprichtingsdatum van een brigade der 
Genie met vier regimenten, waaronder 
het 2e Regiment Genietroepen (de ver-
bindingstroepen).

Met ingang van 1 februari 1947 (LO nr. 
91/1947) ging de traditie van het 2e Re-
giment Genietroepen over naar het 1e 
Regiment Verbindingstroepen (van de 
Genie). De overweging hiervoor was de 
wenselijkheid om maatregelen te treffen 
de traditie van de vredeseenheden van 
het leger van vóór 1940 te doen voortbe-
staan in het leger van na mei 1945.

Het begin van de korps-
geschiedenis
Bij de oprichting van het Wapen van de 
Verbindingsdienst op 1 mei 1949 ging het 
1e Regiment Verbindingstroepen (van de 
Genie), belast met de handhaving van de 
tradities van het voormalige 2e Regiment 
Genietroepen, daar ook deel van uitma-
ken. De strijd rond de Maasbruggen in 
Rotterdam werd daardoor bijvoorbeeld 
ook een essentieel onderdeel van de 
korpsgeschiedenis van het Wapen van 
de Verbindingsdienst.

Per 1 juli 1950 (KB 1 juli 1950, nr. 26) werd 
de nieuwe vredesorganisatie van de KL 
vastgesteld. Daardoor kwamen er naam-
regimenten en verdwenen er genummer-
de regimenten, vooral bij de infanterie en 
de artillerie. Vanaf die datum gold tevens 
dat de regimenten, dus ook het Regiment 
Verbindingstroepen, van de Wapens hun 
gevechtstaak verloren en daarvoor een 
opleidingstaak in de plaats kregen. 

De commandant van een opleidingsregi-
ment kreeg daarnaast als extra taken het 
handhaven en voortzetten van de traditie 
van het regiment en, indien aanwezig, 
de verantwoordelijkheid voor het regi-
mentsvaandel. Bij het Regiment Verbin-
dingstroepen verdween in 1963 de oplei-
dingstaak en bleef alleen het handhaven 
en voortzetten van de traditie van het re-
giment over want die gingen niet, zoals 
bij o.a. de infanterieregimenten, naar een 
paraat bataljon.

‘Groei’ van de korps-
geschiedenis
De Minister van Oorlog vond het in 1952 
(LO nr. 316/1952) gewenst de eerder 
door hem vastgestelde te herdenken op-
richtingsdatum van het 1e Regiment Ver-
bindingstroepen van 1 oktober 1938 (LO 
nr. 167/1947) te wijzigen. 
Vermoedelijk kwam dat besluit mede tot 
stand door de niet aflatende inspanning 
van de Inspecteur van de Verbindings-
dienst, kol J.J. Marlet. Marlets’ ideële 
doel was namelijk dat het nieuwe Wa-
pen van de Verbindingsdienst niet alleen 
een zichtbare maar ook een inhoudelijke 
identiteit kreeg. Een op een langdurige 
geschiedenis gebaseerde korpstraditie 
kon het Wapen volgens hem daar goed 
bij helpen daaraan vorm te geven. Het 
verkrijgen door die korpstraditie van een 
goede ‘korpsgeest’ stond bij Marlet na-
melijk zeer hoog op zijn verlanglijstje.
De Minister zag waarschijnlijk wel wat in 
de ideeën van Marlet en bepaalde dat het 
1e Regiment Verbindingstroepen voort-
aan de traditie zou voortzetten van de 
afdeling Veldtelegrafisten van het Bataljon 
Mineurs en Sappeurs, die bij KB van 18 
februari 1874 nr. 2 was opgericht. Voor-
taan mocht het in 1952 bestaande 1e  
Regiment Verbindingstroepen, en dus 
ook het Wapen, de hiervoor genoem-

Begin van het artikel van Ruygrok in Orgaan
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beleefde nog één, niet herziene, herdruk 
(nr. IUB 30959547). Steiginga overhan-
digde in 1961 het eerste gebonden ex-
emplaar hiervan aan de Inspecteur van de 
Verbindingsdienst, bgen J.W.E. Mulder. 
Vermoedelijk heeft Steiginga het boek-
werkje in de eerste plaats gemaakt voor 
zijn cursisten. Al spoedig werd het ook, 
mogelijk mede door toedoen van bgen 
Mulder, verspreid binnen het Wapen van 
de Verbindingsdienst tot op compagnies- 
niveau. Het doel daarvan was volgens 
Mulder: “… dat commandanten er  
materiaal in zouden kunnen vinden voor 
het opbouwen c.q. versterken van de – 
vooral voor ons Wapen – onontbeerlijke 
korpsgeest.”

Op 24 april 1961 stuurde Mulder een 
boekwerkje naar zijn voorganger, genm 
b.d. Marlet, met de aantekening: “Zoals 
de schrijver zelf reeds heeft opgemerkt, 
maakt dit boekje geen aanspraak op vol-

over de noodzaak van de komst van een 
zelfstandig Wapen van de Verbindings-
dienst, aangevuld met enkele historische 
aspecten over verbindingen. 
Daarna werden in 1954, naar aanleiding 
van het 80-jarig bestaan van de Verbin-
dingsdienst, in het tijdschrift Genie nog 
een tweetal korte artikelen opgenomen. 
Genm der Genie b.d. J.C. Hardeman3  en 
kol der Genie b.d. A.L. Thierens4 beschre-
ven hierin enkele herinneringen over hun 
diensttijd bij de Telegraafcompagnie vanaf 
± 1900. 
In de bij de Verbindingsdienst verschenen 
tijdschriften: De Spin (1947 – 1948), QTC 
(1950 – 1952) en Orgaan (1954 – 1959) 
werd voornamelijk over de actualiteit van 
die tijd gepubliceerd en een enkele keer 
een blik op het verleden geworpen. De 
geschiedschrijving over het 1e Regiment 
Verbindingstroepen (van de Genie) en na 
1949 over het Wapen beperkte zich dik-
wijls tot ‘herinneringen aan toen’.

Een eerste versie van de 
korpsgeschiedenis
Voor genm Marlet kwam de wijziging 
van de herdenkingsdatum van 1 oktober 
1938 in 18 februari 1874 als actief die-
nend militair eigenlijk te laat om zelf nog 
een geschiedschrijving van het Wapen 
van de Verbindingsdienst te initiëren.
Op 11 september 1953 verliet hij, na 40 
dienstjaren, namelijk de militaire dienst 
om vervolgens bedrijfsdirecteur van 
de Stichting St. Antonius Ziekenhuis in 
Utrecht te worden.

Zijn gedachten over het belang van een 
korpsgeschiedenis voor het ontwikkelen 
van de korpsgeest bij het nieuwe Wapen 
heeft hij echter wel aan zijn opvolger, kol 
J.W.E. Mulder, doorgegeven. Deze gaf 
aan het voorstel van Marlet gehoor door 
de toenmalige 1e lt J. Ruygrok in 1955/56 
een half jaar vrij te stellen van de dienst 
om onderzoek te kunnen doen naar de 
geschiedenis van de Verbindingsdienst 
en om zijn bevindingen op schrift te stel-
len. Het door Ruygrok geschreven origi-
nele document, met informatie over de 
geschiedenis van de Verbindingsdienst 
tot de meidagen van 1940, is thans opge-
slagen in het archief van het Nederlands 

Instituut Militaire Historie (NIMH)5. Van dit 
origineel werd slechts een beperkt aantal 
afschriften gemaakt om die te verspreiden 
binnen enkele toenmalige organen van 
de Verbindingsdienst. De inhoud van het 
document kwam meer in de openbaar-
heid en werd toegankelijk voor veel offi-
cieren toen Ruygrok deze in artikelvorm  
publiceerde in 1956/57. Zijn bijdragen 
publiceerde hij in een vijftal nummers van 
het tijdschrift: Orgaan van de Vereniging 
Officieren van de Verbindingsdienst.

Het eerste boekje over de 
geschiedenis
In 1960 verscheen op de KMA van de 
hand van de kap F.Th. Steiginga, Hoofd 
Verbindingsdienst Onderwijs, een boek-
werkje onder de titel: ‘Geschiedenis van 
de Verbindingsdienst’. Het boekwerkje, 
met een omvang van ruim 60 bladzijden, 
werd gedrukt bij de Inrichting Uitgave 
Boekwerken (IUB) als nummer 6117 en 

Tekst bij overdracht van het boekje van Steiginga aan lkol Mulder
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Op 9 februari 1970 werd namelijk te zijne 
huize te Tilburg een bespreking gehou-
den over het boekje van Steiginga. Behal-
ve Marlet waren aanwezig lkol Steiginga 
en maj J.A.E.M. Ceulen, verbonden aan 
de Sectie Krijgsgeschiedenis en Ceremo-
nieel van Staf BLS. Bij de inleidende be-
sprekingen bleek dat genm Marlet, vooral 
tot zijn eigen verwondering, de enige was 
geweest die inhoudelijk commentaar op 
het boekje had ingediend. 

Tijdens het inleidende gesprek vertelde 
Marlet dat hij voor de Verbindingsdienst 
een motto had willen maken dat zou lui-
den: ‘Simplex Transmissionae Sigillum’ 
(Eenvoud is het kenmerk van de Verbin-
dingsdienst). Naar zijn zeggen was het 
een idee waar hij nog steeds mee bezig 
was om er steun voor te verwerven.
Vervolgens werd het boekje van Steiginga 
bladzijde voor bladzijde besproken, wer-
den omissies vastgesteld, vraagtekens 
geplaatst en wijzigingen voorgesteld met 
als doel bij herziening tot een vollediger 
overzicht van de korpsgeschiedenis te 
komen. De gesprekken werden opgeno-
men op twee geluidsbanden [kopie daar-
van aanwezig bij de Historische Collectie 
Vbdd] die Steiginga uit zou werken en 
gebruiken voor een herziene uitgave van 
het boekje. Die herziening is er nooit ge-
komen, omdat lkol Steiginga ziek werd en 
op 18 januari 1971 te Rijswijk overleed.

Teleurstellingen
Genm Marlet was vermoedelijk op de 
hoogte van de ziekte van Steiginga 

ledigheid maar hoopt een stimulans te zijn 
voor aandachtige lezers, om opgemerkte 
fouten te signaleren en/of lacunes aan te 
vullen.” In zijn bedankbriefje van 30 april 
’61 aan Mulder merkte Marlet op dat hij 
in het boekje diverse lacunes had aange-
troffen waar hij later graag op terug wilde 
komen.

De opzet van het boekje
Steiginga heeft bij de samenstelling van 
de tekst vooral gekozen voor het opne-
men van feiten. Hij waagde zich niet aan 
het leggen van mogelijke verbanden tus-
sen die feiten en het uitgebreid beschrij-
ven van gebeurtenissen, de eigenlijke 
taak van een historicus. Slechts over een 
enkel onderwerp weidt hij wat uit, zoals 
o.a. over geschiedenis van de Genie en 
de verbindingen in de Oudheid.
De feiten voor zijn boekwerkje ontleende 
hij vooral aan het document van Ruygrok, 
de legerorders, de Militaire Spectator, de 
Legerkoerier, het Orgaan en het boek: 
Geschiedenis van het Bataillon Mineurs 
en Sappeurs van D. van den Berg uit 
1923. De door hem gevonden feiten groe-
peerde Steiginga in een dertiental hoofd-
stukjes. Het boekje completeerde hij met 
een drietal schematische overzichten van 
de ontwikkeling en de organisatie van de 
Verbindingsdienst van 1868 tot 1960.
                                                                                                                                                                                                                                              

Hoe het verder ging
In februari 1964 schreef Marlet een artikel 
ter gelegenheid van het 90-jarige bestaan 
van de Verbindingsdienst dat hij nood-
gedwongen, omdat het VOV-tijdschrift 
Orgaan ter ziele was gegaan, publiceer-
de in het tijdschrift van zijn oude liefde: 
Genie6. In het artikel vertelde hij iets over 
de snelle ontwikkeling die de telecommu-
nicatietechniek doormaakte en de bete-
kenis daarvan voor de oprichting en de 
organisatie van het Wapen van de Verbin-
dingsdienst. 
Zijn betoog ondersteunde hij met het be-
schrijven van veel voorbeelden uit de ver-
bindingspraktijk die hij had meegemaakt, 
vooral als Inspecteur Verbindingsdienst.
Ook al was Marlet niet meer actief dienend 
militair, de noodzaak van een geschreven 
geschiedenis van het Wapen van de Ver-
bindingsdienst liet hem niet los. Eerst in 
1965 vond hij gelegenheid het boekje van 
Steiginga met meer aandacht te lezen en 
tevens aantekeningen te maken van die 
punten die volgens hem niet juist waren of 
meer aandacht verdienden en over de on-
derwerpen die ontbraken. Die op schrift 
gestelde kritische opmerkingen stelde 
Marlet in 1965 ter beschikking van genm 
T. de Ruig, de toenmalige Inspecteur van 
de Verbindingsdienst (1962 – 1971), die 
deze vermoedelijk heeft doen toekomen 
aan lkol Steiginga.

Bespreking op 9 februari 1970
De inzet van genm Marlet om tot een vol-
lediger geschiedschrijving van het Wapen 
te komen wierp uiteindelijk vruchten af. 

Ceremonie op de Hojelkazerne; bgen Marlet (links voor), lkol Mulder (midden) 

en kap Steiginga (rechts achter)

Het boekwerkje dat Steiginga aan lkol 

Mulder schonk
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waarover Marlet beschikt, te verzame-
len;

-  er uitsluitend gegevens verzameld 
worden die het gevaar opleveren ver-
loren te gaan;

-  er van een werkelijke teboekstelling 
van de geschiedenis van de Verbin-
dingsdienst vooralsnog geen sprake 
kan zijn;

-  dergelijke partiële verhandelingen over 
de KL door de erbij betrokken onder-
delen, wapens en dienstvakken zelf ter 
hand dienen te worden genomen.

De inhoud van de brief was voor Marlet 
duidelijk, de Sectie Krijgsgeschiedenis 
zou geen steun verlenen om een boek-
werk te schrijven over de korpsgeschie-
denis van de Verbindingsdienst. Men-
sen uit het Wapen zouden het echt zelf 
moeten doen. Op verzoek van Marlet 
ging Ceulen daarom het gesprek van 9 
februari 1970 op papier uitwerken, zo-
dat de inhoud van de geluidsbanden ook 
voor anderen toegankelijk kon worden. 
Eind oktober 1971 was Ceulen met het 
op schrift stellen van het gesprek gereed, 
waarna hij op 3 november 1971 een eer-
ste versie van zijn verslag verstuurde aan 
genm Marlet. De eindversie van het ver-
slag kwam, na overleg tussen Marlet en 
Ceulen, eind 1971 gereed. 

Afronding werkzaamheden
genm Marlet
Wat te doen met het verslag en naar wie 
moest het worden verzonden? Immers, 
de Inspectie Verbindingsdienst was op 1 
mei 1970 opgeheven en er was nog geen 
wapenoudste van de Verbindingsdienst. 
Uiteindelijk besloot Marlet daarom twaalf 
exemplaren van het verslag te sturen, 
door tussenkomst van het hoofd van de 
Sectie Krijgsgeschiedenis, aan de CGS. 
In een begeleidend schrijven van 28 ja-
nuari 1972 verzoekt Marlet de CGS een 
tiental exemplaren van het verslag te 
doen toekomen aan volgens hem: “… 
de daarvoor door zijn functie het meest 
in aanmerking komende kolonel van de 
VbdD (Marlet dacht hierbij aan de ‘Com-
mandant van het VbdD Opleidingscen-
trum’ te Ede, destijds kol W.K. Rijsdijk) 
om met de inhoud daarvan bij de samen- 

en voorzag dat zijn geschiedenisproject 
vrij zeker zou stranden. Om dat laatste te 
voorkomen benaderde Marlet in een brief, 
gedateerd 29 december 1970, lkol J.B. 
Demeijer, commandant 41 Verbindings-
bataljon. 

Marlet verzoekt hem de mogelijkheid 
te onderzoeken of Demeijer maj J.W.M. 
Schulten (ook historisch geïnteresseerd) 
incidenteel beschikbaar kon stellen om 
mee te helpen een geschiedenis van de 
Verbindingsdienst te schrijven. Lkol De-
meijer deelde echter mede dat, door de 
aan de gang zijnde reorganisatie van het 
bataljon en het overladen oefenprogram-
ma voor 1971, Schulten, die hoofd Sectie 
3 was, niet misbaar was. Voor Marlet was 
dus weer een mogelijkheid geblokkeerd 
om op korte termijn te beschikken over 
een vollediger geschiedschrijving van de 
Verbindingsdienst dan er op dat moment 
bestond. Eind januari 1971 hoorde Marlet 
van maj Ceulen dat deze van de weduwe 
van Steiginga de geluidsbanden, maar 
nog niet de door Steiginga gemaakte 
aantekeningen, had gekregen. 
Tegelijkertijd deelde Ceulen mede dat, 

gezien de zeer schaarse personeelsbe-
zetting bij de Sectie Krijgsgeschiedenis 
en de vele studieopdrachten die er lagen 
over de krijgsverrichtingen in het verle-
den, hij zich zeker niet volledig kon bezig-
houden met de geschiedschrijving van de 
Verbindingsdienst.

Onversaagd doorgaan
Na het bericht van Ceulen maakte Marlet 
in juni 1971 een volgende stap. Hij be-
naderde de Chef Generale Staf (CGS), 
generaal W. van Rijn, met het verzoek of 
de Sectie Krijgsgeschiedenis niet bij voor-
rang de geschiedschrijving van de Verbin-
dingsdienst ter hand zou kunnen nemen. 
Van Rijn gaf echter aan dat het om diver-
se redenen niet mogelijk was maar dat hij 
wel Hoofd Sectie Krijgsgeschiedenis op-
dracht zou geven contact met Marlet op 
te nemen.

Op 31 augustus 1971 stuurde Hoofd 
Sectie Krijgsgeschiedenis, lkol G.J. van 
Ojen Jr., een brief naar Marlet waarin o.a. 
stond dat:
-  lkol J.A.E.M. Ceulen, werkzaam bij de 

sectie, opdracht krijgt de gegevens 

Een van de geluidsbanden met toelichting
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BESLUIT
De wens en de inspanningen van genm 
Marlet hebben er niet toe geleid dat in 
de eerste 25 jaar van het bestaan van 
het in 1949 nieuw opgerichte Wapen van 
de Verbindingsdienst er een uitgebreid 
beschreven korpsgeschiedenis kwam. 
De militairen ingedeeld bij het Regiment 
Verbindingstroepen moesten tot 1974 en 
ook daarna de kennis over hun geschie-
denis voornamelijk halen uit het ruim ver-
spreide boekje van Steiginga, brochures 
en artikelen in diverse tijdschriften. 

Pas bij het 125-jarig bestaan van het  
Regiment Verbindingstroepen en het 
50-jarig bestaan van het Wapen ver-
scheen het zo zeer door Marlet begeerde 
boek waarin de korpsgeschiedenis uit- 
gebreid was beschreven. 

stelling van een wapengeschiedenis reke-
ning te kunnen houden.” 
Als voorlopig te bereiken doel stond  
Marlet daarbij persoonlijk voor ogen een 
herziening van het reeds genoemde 
boekje van Steiginga, dat bij het Wapen 
van de Verbindingsdienst bij verschijning 
al in ruime mate was verspreid.
 
100 jaar 
Verbindingsdienst
1974. Het jaar waarin op 18 februari 100 
jaar Verbindingsdienst werd herdacht en 
gevierd. De viering ging niet gepaard met 
de verschijning van een herziene uitgave 
van Steiginga, zoals genm Marlet had  
gehoopt, of eventueel een nieuw boek 
over de geschiedenis van de Verbindings-

dienst.tIn plaats daarvan 
verschenen er twee een-
voudige kleine boekwerkjes 

die absoluut niet de preten-
tie van een korpsgeschiede-
nis hadden. Het ene is een 
herdenkingsboekje (omvang 
74 pagina’s) met een elftal 
bijdragen van met name lkol 
Jung en enkele andere auteurs 
die verschillende facetten uit 

de 100-jarige geschiedenis van 
de Verbindingsdienst beschreven.
Het andere boekwerkje (omvang 47 
pagina’s), dat als Lesstencil LS 11 – 11 
verscheen, is deels op de inhoud 
van het eerstgenoemde boekje ge- 
baseerd en aangevuld met enkele an-
dere onderwerpen, zoals het vaandel en  
de kazernes in Ede.

Het boekje dat verscheen bij het 100-jarig 

bestaan van de Verbindingsdienst

Bronnen: Geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in het archief van de Historische Collectie Ver-

bindingsdienst. Calmeyer, M.R.H.: Levende traditie. Militaire Spectator, 116 jg., 1947, p. 145 - 150
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verbindingstroepen (1874 – 1940). Militaire Spectator, 1949, 118 jg., p. 63 – 66
2  Marlet, J.J.: Het Wapen van de Verbindingsdienst. Centurio, juni 1953 (tijdschrift A.R.K.O.)
3  Hardeman, J.C.: Tachtig jaar Militaire Telegraafdienst. Genie, nr. 3/1954, p. 22 – 26
4  Thierens, A.L.: De 80-jarige. Genie, nr. 4/1954, p. 25 – 28
5  Nederlands Instituut Militaire Historie: Toegangsnummer 427, inv.nr. Diverse historische over-

zichten m.b.t. de Verbindingsdienst, nr. 9
6  Marlet, J.J.: Genie en Verbindingsdienst 1874 – 1964. Genie, nr. 2/1964, p. 33 - 39

Anders en Beter 
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst (VOV) heeft voorjaar 
2014 het boek “Anders en Beter” in eigen beheer uitgegeven. 
Het zeer lezenswaardige boek is voor € 15 (excl. verzendkos- 

ten à € 4) via de VOV website te verkrijgen. Na telefonische  
afspraak is het af te halen bij het museum. Tel.: 06 20 96 67 99 of 
e-mail: info@museumverbindingsdienst.


