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Vooraf
:'>Jaasthet maandelijks \'er~chijncnJc blaJ EGO brengt de dicmt Humanistisch (~eesTelijke VCTlllrging (HGV)
bij de krijgsmacht in de m,und ul'ü:mhcr traditicgCtTOl1\V(lok {'('tl zogenaamd 13,uhnekjl" uit.
\'(Iaar een m;l;lnelhbd zich in mindert' matc voor Iccnt, hiedt ('en hoekje die mogelijkheid \vèl: een onderwerp
valluit een groter ,lanta] gczidHspuntcll belichten en murlllgcnJcr bij talrijke ;t<;pekten stil sta<lll.

In her afgl'loprn j,lar is cr ved rumoer WJ.JTre nemen rondom de veranclrTenJe idcmitcir v;ln Je krijgsmacht.
Alles Îs in hnn-ging. Van hoog tot laag. [s er sprake van l'en idcntîteitskrÎsis?
Her is ook niet niks wat cr zich heeft voorged.lan dl' afgelopen tijd:
- f let nieuwe personeelsheleid.
- Ingrijpende veranderingen in de Oost/\X'est verhouding, nwt ('l'n daarml'l' gepaard gaande andere kijk op
het \'eili~heiJsJenken. \leende men tot I'oor kort Je 'vijand' sk'o.:htsvanuit het Oosten re kunnen verwach-
ten, nu - nauwelijks enkele jaren bter - is men Je ,tclligl' nll'ning roq.;l'l.!aan Jar cr taken liggen, \'oor alle
krijgsmao.:htdelen, 'o\ler Je gehele wadd', Deh' omwikkeling, gemakshal\T aan re duiden met de term ui(-
zendhelcid, houdt de mensen in de krij!<'ll1ao.:ht<:11hun n.us- ten, meer nog dan andere zaken hezig.

- f let op termijn afso.:h,lffen van de opkomstplidn voor diensrplichtigen,
- De hersrrukturt:ring en inkrimping van de krijgsmacht, waarhij met name kan worden gedachr aan het
enerzijds afstoten van taken en eenhl'den (t'l1 dus mensen) en anderzijds het opbouwen van nieuwe eenhe-
den, wals dl' luchtmohiele hrigaJe,

- Het 'nieuwe imago' van de militair, waarbiJ Tl'denken vair aan her permanent dragen van geveo.:hrskleding
en het aanscherpen van de fysil"ke eisen I'oor de militair.

Dit hoekje zal geen pasklaar antwoord kunnen geven op Je vraag of er sprake is van eeTl identitl'irsknsis, I kt
kan hooguit een indruk geven I'an \Vat er waar te netHell is in de krijgslll.lchr ten aanzicn van al ht'r rumot'r.
De dienst IIGV hedt gemeenJ dat Jitnual Te moeten doen .1.Hlde hand van tekeningen \"all Rem; l'.:allta,
Dt"ze, \'oor een helangrijk deel rt"eJs t"erder in EGO ,l;epubhcel'nJe, tekeningen van 'Ret1l~' zq.\gl'n soms meer
dan vele pagina's tekst.
V.uk heperkt tIe spotprent lio.:h tot goedmoedig gl'tl:kend kommentaar op alledaag~e gdR'UrrCl1lSsen, G.lat
het om misstanden, Jan kan een tekening knap venijnig lijn, Snms grijpt de o.:artoonist l1a,lr IH't wapl'n van dl'
k.1rikaruur wanneer hij t't'n peT'ioon helao.:helijk wilm,lken, Een anden' keef. bil rfagi~cht" gcheurreni,~ell -
zeer risk.lnt, want Cf mag niet gelachen worden - 1lt"t"lllthij zijn toevlucht tut ~Ylllbolt"n, Een prent kan dan
heel omroerend lijn, :'-:ogm.l.lls, t'en Tekening kan heel veel zeggen.
Ik tekeningen zijn \"oorgelegd .un militairen V.lIl ,llle rangen, wwd JiellStpli •.:htÎg als hemeps, Rl'akties en
tekeningen gevt"11niet .l!leen lTn aardig on'ld van de kri)gsma •...ht anno I 'N3, maar hl'lpen de militaln-
leI.er/kijker wellichr onk et'n hel,tk hii zijn pl,l.1tslwp.lling in dele verwarrende tijden.

Jan den Bocr
Wim Heîj
Pctt"r 5,unwe!
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TjJ, 't is nu allemaal koek c:n ei hé. Wie had dat kunnen denken na al die jaren koude oorlog. Achreraf ~eziell
kun je zeggen dat de soep niet zo heet ~c~eten wordt als hij wordt opgediend. Je kon er in leder geval lekker
lc:so\'er geven.

(Ser}{eallt-majoor S.M. H(JOKt'II!;Ul)tII .. Hf. [Re)

Die tekenin~ spreekt me wel aan om rc:uen dat ik van huis uit een inlichtingenman heil. Kijk. als we de zaak
goed in dl' hand willen houdl'll, dan zullen wc op l'en of andere manÎer samen moeten gaan. We (NAVO}
moeten lt. binnen halen. Dat is c-eTlvoorwaarde om invloed uit te oefenen. Om ze re helpen uir de chaos te
komelJ. Fr moet een hasis van vertrouwen groeien van wa<lTuit wc met elkaar kunnen nmga,In.

(Ala;oor H ..M.lJ. G()lstei;lI, 101 Art.Ost.hat.)

Her hlijft een heerje hluffen. 't Is ma<lTner ,Iall welke kant je staal. Hij doet alsof hij gewonnen heeft. m<lu
feitelijk is d<lt natuurlijk nic:t zo.

(Sld S. KlIipas, K,lZ("(J G('lI. Wil1kdm<1l1kaunn')

;'vllsschll:n kent uok een 'koude' \lorlng een overwinnaar. 1ll,1,1T om Jat te beWIjzen is het nu gelukkig te laat.

(Majoor V/ned, (IJS('l/(ioJliem))

\X'ie el'n kuil graaft voor eell ander, valt er zelf in!
De kuil van het Westen is die van de arrogantie.
Overwinnin~ op wie of wat? Kijk um je heen: Racisme. werkloosheid, neo-nazl~me en meet van die ellende.
Wie den kr werkelijk over welke kuil heen te komen?

(S}{t-ilrstruktellr oeo)
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Je weet Jat je, al> jt"t"en vaste aanstelling hdlt bij de KMar, je overal 10 de wereld inzethaar hent.
Ik ben nu 1keer naar dt. SinaÎ geweest en vond het prima! Ik kan me goed vinden in vredesmissies (en in tijd
van oorlog zit ik als KMar er niet). Als ik iets wu moeten doen dat me niet aanstaat, dan zou ik din:kt ont-
slag nemen.

(Wachtmeester 1 KMar)

Er verandert natuurlijk wel veel op dit moment en dat geeft ook een helebuel onzekerheid. Het handhaven
van vrede en veiligheid in de werdd klinkt natuurlijk wel mooi, maar er is momelHeel lil die wereld zo veel
onrust dat de V.N. dit onmogelijk kan hehappen. De vraag is bovendien hoe lang de samenwerking in Je
V.N. 110g goed gaar. Financiecl is her nu al een grote puinhoop.

(Kapitein Kt)

Her lijkt wel of ze n,lar een vijand op zoek zijn, een soort werkverschaifing dus .... Als de 'Russen' ons niet
meer bedreigen dan zijn er altijd de 'moslims' nug.
Ik hen bli] dat we als dienstpJi,.;htigen daar niet mee te maken hebben.
En al diegenen die zo nodig moeten ..... die gaan hun gang maar. ,\1aar van mij m,lg het leger zich mt.t echte
vredesmissies hezig houden.

(Dfll. Sergeant)
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Die jongen lijkt zo onnozel, dat hij volgens mij helemaal niet weet waaraan hij begim. Zo ~aat het ook in de
praktijk. Nu hehhen zc hinnenkort kennelijk genisten n()Ji~. Zonder dat cr enige informatie is verstrt'kt,
werd hij ons gisteren terloops in Je ~an~ van het leJ!,eringsgebuuwgt'vraagd of we ons wilden opgt'ven voor
vrijwillige uitlt'nJing naar Bosnië.

(DI)! sld Eddie J,,"'ey,Genie)

Deze tekening klopt eigenlijk niet. In plaats V:lneen perron zou hier groot gat getekend moeten zijn. Door
gehrek aan informatie (althans bij dt' et'rstt' lichtinll,en) is het nt't uf je een leeg gat induikt hij zo'n eerste uit-
zending.

(Sm Dick BerR/na, Ifitgezf!lIdell geweest naar juel{us/al'ie)

Dit is met waar. Het zou ander" zijn als het ging over de terugkomst. Dat weet ik v;ln mensen die uit
Camhodja terug kwamen. Ot' eerste Jagen is er wat aandacht rn daarna moeten ze het zelf maar zien re rooi-
en. Het vertrek wordt tegenwoordig goed voorhereid. Dat was in het begin anders. 7.oals toen wij binnen
<Inderh31vrweek in Irak zatt'lI.

(K,lp. Ame ['vimt, CC hij de Gel1il'!
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Dat spreekt me wel aan. Ik wilde zelf aanvankelijk ook naM Joegoslavië. Dan kom je veel mensen tegen die
denken dat It"cl.t1 voor de lol doet of zo, Dan reed~ loop je keih;lfd aall tc,gcn het feit dat je moet voldoen aan
het heeld dat anderen ervan hebhen, Feitelijk doet mijn mening er dan niet [(JC. Dat kun ie niet uitleggen aan
de anderen/huitenwereld.

(SO/d,I<1t S. KlIitJers, KllZCO Gl'II, WillkellJlllllk,u,ePlc)

Alhoewel ik zelf nog niet uitgezonden ben gl'weest mag ik toch constateren dat aan dl' hand van de mcnsen
die ik hl'h ~esproken. ik kan zeggen dat er Illdcrda,H.I geen leuke dingen zijn geweest die men heeft meege-
maakt. Hoe i~ het in godsnaam mogelijk dat al die dingen plaats \'inden wals kampen, moorden, kinder-
moord. he~chietingen enz. enz. Grote frustraties. Wie is de agressor? Je kunt niemand meer vertrouwen.

(!'vl<l;oor I/.Al.B. Go/slei;n, 101 Art.Ost.Bût,)

,"fijn ervaring is Jat je de rotdingen vergeet en de leuke dingen onthoudt als je terugkijkt na al die jaren. 'r Is
allemaal dus erg afh;lOkeiijk van waar je geplaatst bent geweest.

(Serxcallt ma;oor ,lI.M. HoogcuiJoolII, -.l46 lBC)

Dit herken ik wel van mensen dil' in Camhodja gelett"n hehhen. Ile[ is l'Cli betrouwhare weer~a\'e van een
situatie wals die zich daarna kan voordoen.

(!<<lrJiteillAmc Puimt, CC lJi; de Genie)

Die linker figuur is teru,g van uitzending en dil: rechter moet nog g,lan. Hij lijkt best wel enthousiast. Volgens
mij doen de meeste dicl1stplichtigl'l1 het alleen olmlat ze 7(}\'eel ncta;lld krijgen. Mij met geûen. Ik ,vil hest
wel voedseltransporten verzorgen naar lllenSl'1l die het sk-cht hl'bheTl. ook zonder netaling. maar niet lil een
~ebied waM je in een echte oorlog verzeild kunr raken.

(Diellstf)!ic1Jtig so!d<l,lt Ellert 1',111 Doom, muchinist ')i; Gel/ie)

Dat ligt voor.ll aan jezelf. Buiten alle ellende, die je echt Illcellla,lkt is de collegialiteit en dl' onderlinge kame-
raadschap enorm. De bcsteding van dl' vrije tijd daar en de omgang met elkaar is heellcuk lil •...ergdiiking met
het normale kazerneleven hier in Nedl'rl;tnd.

(Soms heeft hl'[ uitgezondell liln geweest tot gcvolg, &1t het funktioneren erna up de kazerne moeilijk valt,
her hoeit niet Illt"er zo. \'(.'at mij vuoral opvalt is Je kalTlcraadschap en de onderlinge verholllknheid, dil' mell-
,en vertonen nel terugkomst V.\lluitzending,

(Luitenant Clim SlIU:l'fs, .lil bi; de Gcnie)
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Onze ecrs[(: reactit' is dat een marillier niet lacht mag zijn. D,1t ISzijn inugc. M,ur ie hlijft mens. En je gaat
juist aan dit SOOT[ akties meedol'n omJat je anJere mensen \\']It helpen, Dus ook hahy\ vOt'Jen, wanneer d,Jt
nodig mocht zijn, :\1aar voor die sergl'al1t is het wel moeilijk. Dil' wil van IOUeen hardt' militair lll;lkell,
iemand voor dc aktie,

(MaTCt! CUTt/!,Tom 1\('(. felh' Krikke en Pieter I\rull'en'ullm hUil diNlstplicht in Oirsc/JfJtj

Die sergeant heeft wel l'en IKeI grote lwk. De solda,1t komt rustig m'er, :\bar het zijn heel tegensTrIjdige aktÎ-
viteiten, W<ltbedoeld de tekenaar Illl't deze tt'h'ning? Wie houJt tijJens zijn opleiding rekening met dit soort
van aktivitciten? Wc hegrijpeIl Jie sergeant \\il'l.

(Roger en 11'0 l'en'lIl1en Imn dil.'IlslplieiJl in Wezep)

Zc gevcn Cl'rst eCI\ beschrij\'ing: MenslicvcnJc solJaat; CCIIbuJlt'b,lk \'<111eell sergeant; een kapot geschoten
huisje, Het Îs l'en VN-missie maar het vO('tje van dl' sl'r~eaJJTgeeft goed ,1;111d:lt, wat de soldaat doet moeilijk
past in dl' taakomschrijving, Ook die tanden! Een identitcitskrisis van het kader teil opzidue van dc nieuwe
soldatl'n, Het kader heeft moeite met de Ilieuwc taak, 0117.esympathie ligt hij de soldaat: een weeskind H)t'-

den, waarom nil"t,

(Marti;n 1'11Kees l'en'lllle1/ hU1/dil'llstpliclJt ill Oldehroek)

In de plaat kOnll'11de twee bnten van de operatie gOl'd tot uitdrukking, de hUnlanitairc- CTldl' militaire,
Er waren natuurlijk mannen met een grote hek, die er allen voor dc militaIre taak kW;llllt:Jlen de rest flauwe-
kul vonden.
Rondom onze lokaties 7,ag je de opbouw V.lIlhet gewone leven; een humanit,ur eHekt van onze aanwezig-
hmi. Als je er dan nog dirckter Il1l'Cbe7Îg kunt zijn is dat natuurlijk pradHÎg. Er werd in dc vrije tijd enthou-
siast gcwerkt aan prOlt'ktl'n in het kader van het Dut,h Developrnenr Program; scholcll. ziekt'llhuizt:n, vooral
kraamafdelingen en kinderklinieken en natuurlijk Je w<llervoorziening,
Kindert:n spraken dan erg aan ..,
Ach ja, die man had cr w,tars,hijnlijk gra,lg zelf zo willen z.ittt'n,

(Ma;.mams)..1- Sellers, CamhIJ lf)

Al die zieke- en geh<lndic,tptt' kinderen. Ik moest llle l'r soms voor afsluiten om hn werk tt: kunnen volhou-
dCIl.

(Ondem(fiáer Korl's A1miniers)

I lier wordt gewerkt ,Jan een ander imago van de Illllfiniers,

(Klas [VO I(V ill opleidálid
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A,Il17jenverbctlTen?? DMl IlHH.'rcnze heginncll ml.t meer per~Olll'rl aan Tl' nClllcn.

De Ru)'ter kom terug! A/h's is l'crgl'l'{'/1 ,'11 1'l'rKet('Il,

Vroeger hadden we inderdaad nll"n ,1,1ll:I.Îell.Te~enwoorJig zien Zf:ons mcer als rerre~, ,\Icmen weten ook
bij de Il\<lrinczelf niet altijd waM Zf:mee bezig zijn,

(Ol/llero/ficierelJ ,',lil de /llllrille)

Sr,I,1Ilwc dJn zo sk'd1t <lJogeschreven? In dl' burgl'flll<I,1tsdurrij kijkt Illl'n [Och nog steeds tegen de lllMinc
op?

(Ollicier 1',111 dl' I//<lrim:)

Vroeger kekell Zl"!Hccr tegen de marinc op ,lis nu. Of J,H terl'l.:ln IS•.•••.••

(MJtroos 1';1/1 de I1l«rilll')

PRIKKELS E~ I'RE:-JTF.:--': I)
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!let drukt de ll1achtelotl~hciduit dil' wc som~ voeldell. \'\'l' kw,w1t.'l1Jaar voor hCll,Illaar wilden die I\li gehol-
pen worden?
Het \vas wel frustrerend, J,lt we ~om~ nil,t konden doen waarvoor we gekonlCll waren. Er wa~ wel vt'l'l
~eJlliJ voor llodig.

(Ouereell/.:.o/l/stigl' redktie door.Je rdl/tiCIl l'ilIl het Korps ;\.larilliers hecn)
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Het zal wel, volgens mij funktionert'n wc ,llleen nog maar als hezigheidstherapie voor het kader. Dat is ook
goed te merken, het kader is totaal l11etgemotiveerd. Ze zijn veel meer hezig met hun eigen toekomst. :'vlaar
Jat is logisch, dit onderdeel wordt hegin ~'olgeTld jaar opgeheven. Ik zwaai wel af, lekker na 9 maanden,
maar zij moeten nog tot hun SSste.

(Dienstplichtig soldtltlt)

Het zal toch een groot gat geven de afschaffing van de dienstplicht. Al de bagage die dienstplichtigen door
studie en werkervaring meehrachten zal nn in opleidingen gestopt moeten worden. Want een HTS-er gaat
TOchmet 2 jaar als groepscommandant op de hei 7.Îrren al, hij dat niet hoeft. De burgermaatschappij hiedt
dan toch 'led meer k,llIst'l1.

(Kilpiteil/. [,lIIdll1<1cht sttlj)

Ik zal ze missen. Ik heb Iwt ,tltijd een leuke ervaring gt'vlmden zo'n club mannen binnen te krijgen en ze op te
leiden V\lClTeen ta.lk. Vooral de din'rsiteit vond ik hoeiend, Gehruik maken van hun kwaliteiten, wrgen dat
ze hl~( toch een heet je naar hun ZUlhadden ..... dat lag me wel. Nu heh ik een buro-funktie. Ik g,l maar 2 maal
per dag sporten.

(Opperwachtmeester, Cwalerie)

Dit is geen duidelijke tekening. liet verhand tussen wat op Je krant staat en wat gezegd wordt, ontgaat ons.
Tja, en als je dienstplichtige hent, dan bod je echt nier tot 1998 te hlijven. Het gaat hier waarschijnlijk om de
diellSrphcht in het algemeen.

(l\1arco Corll', Tom Kef, [elke Krikk£' ('I/ f'ieler Kmi lW/lullen !Jun dienstplicht in OirsdJOr)

Dl' feiten: ze hehhen niets te doen, lT1ot;'tenblijven tot 199R, een blik (golf?) ohe; wapenonderhoud en weinig
schaduw. Is het een oefening? De mannen hl'bbcn weinig \verk. Zo je diensttijd te moeren doorbrengen!
Het is et'n onduidelijke tekening.

(MJrti;ll ell Kees L'erl'ul/en !Jun d"'lls/plicht in OMdmJck)
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Als ik w'n tekening zie realiseer ik me ineens dat ik altijd gedJchr heb dat 'die hogeren' geen gevoel hadden
ten opódlte van de soldaat, dat ze hikkeIhard zijn m dan blijkt wel degelijk dat l'en hogere zijn jongens uit-
lwa,lit.

(Soldaat S. Kuipers, Io:azcoGeil. \Villkrlm,mk,r::.eme)

Ik stel me 10 voor d,1t het hier gaat over de uittocht van dl' la,\[stc dienstplichtigen en dan ben ik t'rvan over-
tuigd dat voor we zover lijn het stenis nlOeilijkn zal worden om dienstplichtigen te motiwren.

(Ser,Rcallt majoor S.Af. HoogenlJOolII. 446 IRr;;

Twee tegenstrijdige gedachten komen in me op. Enerzijds word ie van J.\od en iedereen verlaten weggestuurd
ell loop je rond mct de vraag 'wat doe ik hIer eigenlijk' of 'is dat het waard' (gezin en kinderen achterlaten,
eventueel sneuveh:n). Anderzijds: 't is je beroep W,larvoor je J.\eko7t"nhebt en binnen de rechtstaat moeten ze
op ons kunnen rekenen.

(Mi/ioor /I.M.B. Golsteijll. 101 Ar/.Ost,Rat.)

Slaat het op een lichting of np de dienstplicht in hl.t algemeen? In het laatste geval kUTlnen wij ons het gevoel
V,111 die man wel voorstellen. Die lui weten straks niet meer wat 7CmOt"teJlgaan docn. Tl' veel mensen en str-
aks ook nog hl,t feit dat het een klnntjeslt"ger gaat wClrdl'n, zoals in Amerika. De mensen die het in de maat-
schappij niet redden zullen gaan dienen. Hoewel wc ook hebbl'll gchoord d;H over vijf jaar de dit'nstplicht
wet'r wordt ingcvoerd onlltH er onvoldocnde ,lnimo zal ziin voor vrijwillig dienen.

(Maren Cor!e. Tom Kc{. [elke Krikke en f'ie/cr Krull'eTl'ullel/ hU1ldiclIstplicht il1 Oirsc/}f)t)

Deze spreekt voor z.Îch. Het is het afsC"heid van de laatstt' diemtplichtigen. Een overste meI een mccwarige
blik. Dag goede Oluie tijd. Zou hij ook angstil'. zijn? Door de reorganisatie wl .lllö veranderen .•\let BBT-ers
wordt het ,l1lders. Dat brengt Cl'n nieuwe identiteit. "'laar I.al het lllOoirr worden? Bt"rt"r?

(Alartijn eli Io:eesven'lIllm hll/I dimstpliclJ/ in Oldebroek)

Dat i~ een droevig man. :\laar wie zwaait hij uir? Zijn het Joegos!;wië-gangers, afzwaaiers of anderen? Of
gaar hij zelf mct pensioen? Eell eenzame man. Het gaat waarschiinlijk om her vertrouwen dat de man hceft-
opgenol1wd mct dt~gt'nen die hij uitzwaair. EdH duidelijk ISde tekening niet.

(Roger ell 11'0 ven'lIl/ell IJlm dienstplicht in \Vezep)
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Puur humor

(Officier. 1./ldJIIJlofJide Img,lde)

Hauw

(Olldewtfiáa, l"lIcli(mn!lie/(o brigad,,)

Lool>cnjc

(lWT-er." 1.If,-htl/Jubit'h.hrig'ldt»
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Je hebt in je milirairc diensttijd ~cwoon niets re weigeren, Alles wat je gezegd wordt, d<1arzul je hoe dan ook
,1<111moeten geloven. Iedereen s..:hijllt het heter te weten voor je en jt' hebt maar te gehoorzamen. Niet d<1thet
<111ema,11zo erg is, maar jt. moet cr wel tegen kunnen.

(Dic!I5tplicfJti!: solduut J. J,mlimlll)

De keuze vao her individu wordt vaak overschaduwd door dt. dwang van het gehed. En dan komr het wel
eens voor J.u je mer jezelf in conflict komt. En dat je bt.t moeilijk hebt. Maar ook cl"t hoort hij mens-zijn: je
ot'perkingen kennt'1l en 'nt'C' durven zeggen. Laat ie niet ondersnecuwt'll, zelfs als dat betekerH dar je tq;en de
stroOTIl inroeit ....

(lW?'-er, K,AfSI. VlicKhusis \Y/n('llsdrecl!t IA10-S kl,ls)

Nl'em het nu eens niet al rc nauw, Je krijgt niet zomaar VOOf dingen een douw. Zie ht.t nu eens van de zonni-
gt' bnt. Dat mOL'troch kunm'n in dit heerlijke land.

(Onderofficier ,1I1olliem, K.MS I. Vlh'gbusis \Y/oeltsdrecfJt)

RCl':inet'ns met een trapje!
(M,ljrHJr A. 1'<11/Mastrixt, KAf SI. Vlh'Kf)usis \Y/oCllsdrecht)

Ik spring een g,H În de ludH als ik I':ecn WHin de lucht hehod te springen.

(rers!!' luitcni.lnt V.J. \Y/. Groot, KMS'- Vlie!:fhlsis \Y/o(,lIsdrcc!Jt)

Doet dl'nkt:n ,MI! woordspelingen in het AD. Springen heeft verder nier ccht te maken lTlet luchtmobit'1. Wat
je (lP de tekening ziet is 'IUI:htl':c!anJ', d:1.Tdocn parachutÎsten.

(Offiáer, /.uchtmobiele hrigati(')

Lw:htmobiel zit over het algemeen dichr ,lan dt. grond, Wt'l aardigc wlJordspelling.

(Onderofficier, J./Ichtmohielc brig,lde)

I.ekker duhhelzinnig. Er zijn nog,.11wat BBT-ers die denken dat ze gaan "pringen als militair. Dat is echr lTn
misverstand.

(RRT-cr. I.llchtmol/iele hrigade)
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Veranderd zijn mensen zeker. maar k merkr er meh van. Iht uit zich nier gau\v op de llormale werkvloer.
\X'.Hmij verhaast is dat mensen vaak zelÎs graag weer weg willen, ook op korte termijn voor de rweede keer
a,lllgewezeil wurden vormt geen enkel prohleem.

(f.llitel1«l1t Gim SIIIC('(S, SJ bij dc CCI/ie)

Ik LHl lIJl' voorstellen dat dienstplichtigen het zo ervaren. Dat ml'nsen afstompen en zo, grof worden in de
mond. !\.Iijn ervaring is juist dat ht"Tleger de laatste rijd steeds hum;1ner wordt. In ieder geval in de omg;1ng.
Llatst h,l<.lik hier in de eomp;1gnie een jongen die tegen zijn haas zei 'ja m,lM ik ben een homo', waarop die
reageerde md 'nou en, dan kun je toch wel nOrlnaal meewerken.' Dat vind ik mooi.

(Ka/Jitcill Arne "nimt, CC hij de Gmie)

Ja, wat moet ie d.Mr nou van ze]o',gen.... (bngl. stilte). \X'at staat daar nou? 1\kppel, Hoogeveen, Assen, en
dan .... ?

(J)if'l/stplic/;liK SO/d,I,lt Ger Nrlissen IJii dl' Genie)

nat klopt, .'in% verandert hehnor1ijk. lllaar dal ligt vooral bij de persoon zelf. Er zijn er die na terugkomst
met een bepaaldl' air rondlopen, zo van: mij doet het ,1\lel1ual niks meer. Ze pochen een heet je met waT ze
alkm,l,ll hl.bben mcegemaakt. Omdat dl' .\lOD ze hceft gewezen op eventueIc verschijmelen, gedragen ze
zich op dil' manier om interessant Tedoen en misschieTl indruk Tl'maken.

(Sergeant 1Il.Jloor Dick Benl1hl, SAlMB bi; de Genie)

Dit i~ lMtuurlijk een rr,KhTi~e tekening. Zl) is het ons nok vergaall. Je worJt getraind om h;ud te zijn en Jat
botst met wat men thuis \"l'rwJchr. Ook typisch voor hl'! leger. AHemJal nl;ldlO'S, Je ëën nog STOerderdan de
ander. En JaT korte h,l<lT.I\b,lf echTe sTrij(lers h(,bben laug haar! De KelTen haddm lan]o',h,lar. In de hijhel
zijn liJM (Jok v(Jorlweiden van re vinden.

(Mûrw Curte, Tom Kef, Ee/ke Krikkt, ('IJ l'ieler Krul verl'Hilm IJl/IJ diellstplid,t in Oirsdmtj

Deze gaat o\'Cr ecn diensTplichtigt .. Zij geeft hem de bons. Dil' jongen denkt d,lt hij dezelfde is gehleven. maM
daT is nier zo. Je untwikkelt een kazerneleven, gaar meedoen en daardoor vervreemd ie van je vriendin. Je
gaaT ruwer ('n over .\ndere zaken praren. DaJrdoor ontstaat een relatie.:risis. {\Ileen stevig gefundeerde rela-
ties oH'rlt'ven zo'n periode.

(M,lTrijll ['11 Ke,'s 1'l'rt'II!Jen IJllIl dienstplicht in Oldt'l)ro,'k)

De dicllStplit:ht ht.cf[ invloed op mensetl. Zo'n periode maakt JaT je anders rt:gt:n dl' dingen aan gaar kijken.
Maar om nou Z.I) blafferig rl' gaan p"Hen. liet is y,rof! Na uitleg van dl' tekening: waarom gaat het om Cl'n
reLHie. liet is een oudere VTnt. een hl'roeps!?

(RORCT ('11 !1'U l'ert'uilell hWI diellstplicJ.,1 in Wezel')

PRIKKELS EN PRENTE;\: 1./



28 EN PREl,rrENPRIKKELS

. ),,-~
( -

),



Als dit alom imago was. Jan 1l10t.tt'1l we er in il'llrr g.'val in de nieuwe KI. volkomen van ,lf.

(lI!lIl<Jlld uit de tofl nm de "U
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Eell heerie inslllurrl~lld, ,llsof ie 2 j,IM zom,ur well.!l.0oit.,\Is Ill\:htlllobiel el'll ST<lrtzou zijn voor de rt'~T\"<lndl;."
carrière zou het inderdaad een lachertje zIjn, hOl'\vd ~o1l1migenwel hun rijhewijs of Jeekt.rtifi.:aTeJl halen.
iv1a<lrverder is heTvoor iongeren dil' nog iets ,lktiefs, fysieks willen doell voor hun vndl're hernepsleven.

(Officier, I.I/ch/mobiele !Jrig,llie)

Er worden hergen beloofd, daar houdt hl't ml'l' op. Van sTuderen komt \veinig terecht. Voor jOlIgerelI van 17-
1Hjaar zijn die 2 jaar geen prnhlel'lll, wel voor degellen die ouder, zo rund de 2S Î,ur, zijn.

(Ondero/liàcr. Luc1Jlmohiele bri~<ldl.')

Dat is een situatie die zich voor ons, in(u1teristen (l'en lallce.abtandschurtt'r t:n een m:lg-schuner) {OUkun-
nt:tl voordoen.

(RRT-ers, Luch/mohiele hriKade)
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o ja, de landmacht gaat ,11lemaalover op hlocllletjcsrcnue, Ik tt'kening getuiF,t niet vaTlveel eerhied voor het
uniform,

(Olficierl'lI /1.11/ dl' lII<lrÎm')

~iet iedereen ziet altijd de w,l<lrdcvan het uniform in.

(At/lroos 1'111/ dl' IJ/<lrÎne)

De hurgrrlllaatschappij kijkt nOl-:stn'ds vrt'emd regen het lt"gera,m, ziet het niet voor vol aan,

(Ol/kia. 4J Pailll1h1lAssen)

\'('aar zullen zc dl' D:r.-pakkell voor willen gebruih'n? Vast en lckt'r willc'n Ie dt' spot ermee hl'drijven.

(Ondemflicif'r, 4l ",1inlhlt Assen)

Als het ovenolllgl' uniformt'1l lijn die 'lIlders vrrnictigd lullt'Tlworden, d,m mogen zr lIl' uniformcn kopen.

(DiclIslpiidJtix soid,wl. 43 1',lill{1h1t As.<en)
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Cedt weer veranderingen/rl'org:Wlsatic W,I,lmp Je rl'aktie van sommigcn W,Hp,Uliekt'rig is. Onduidelijkheid,
ollzekerheid srraalt van lijn gezi.:hr.

(Officier f'<lll !Jet .He [',//I/fbal Assell)

Dnnk Illet mate! g,l~coJe 7.

(Onderofficier l'<lll het 43e /',IÎIJ{1hlt Assl'lI)

Zo op het eerste gl'zichr geeft Je 1ll,1Tllinks ••"tl ietwat g('strr:s~tc indruk.

(Dpl. Sold,wt f'all !Jet -IJe r,lill/1Ial Assen)
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Typisch t"r:nvoorbeeld van de hekende ~todendans,
Hijdar soort zaken dl'11kik \\Tle('ns; "ZOUt't'n 'om' kennissen dan TO..:h I1ll'l'rwe~l~ndan r:r:n'pond' kennis?"

(f.,l.l;oor V/(Jl'li, (1)selld(Jlliem))

lIer 'hrui[]e'-Ie\'en-~l'vlll'l, J1ot'mik uat. Fase I; ~edrag en icJcrt' militair wcr:t wat ik bcdod; leder voor zich
en God voor um allen. omhoog slijmen en naar heneden rrappt'n,
Kr:nnis is m'lÇht, kennissen lijn machrign,

(Scrg('ullt-instruclellr OCO)

['IUKKELS E:.;' PRE~IEK j /



I IiÛ H£EFi
f\\\i, fLl'I'

38 PRIKKELS EN PRENTE!':

z..'N ol.!r'SLMr
,E~ wE{l.I<.'-



De marine op ••.'n he~t.

Heel herkenh.1ar. Er is ~eell beleid om mensen te he~clcidt'l1 bij de overgang Jlaar de bllrgenllJ.atschappij. Dat
geeft hij een aantalmellsen llogal WJ.tfrustrJ.tic.

Hrh je bt'geleiJing nodig als je met olltslJ.g gaat? Sommige mensen v,IJlen echt in een gat. want de n.'rloq;in~
van wieg tot graf Îs er niet meer.

(Ollderofficieren 1'<111de lII<lrill('j

Plaatje/prel1t is wel humor. .\har ai ont"lag I.eli 7.0humoristisch is~

(Officier l'an de 1II,lrille)

Is hij met tegeT17.înweggegaan? Hedt het met hewinigingcn tI.' m,lkcn? Hij is "ast niet vrijwillig wc~gcgaaT1.

(M.1twos I'an de m,lrim:)
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Dit is toch niet nodig.
Je moet keu£es maken, als je je niet kan verenigen liKt de doelstellingen 7.;11je echt iets anders moeten zoeken.
Maar er zijn natuurlijk veel mogelijkheden om te studeren bij defensie en dus ook om Je voor te bereiden op
een hurgerhaan. En soms kan je het in de hurgermaatschappij ~ewoon beter krijgen en dan moet Ie d,lt
doen ... maar je moet er wel wat vour doen.

(Wachtmeester I KMar)

Het is natuurlijk vooral de onzekerheid waar menselI mee geconfronteerd worden. Op welke stoel zal ik
terecht komen en IS er nog wel een stoel. Dat heïnvloedt de sfeer op de wetkvloer, de motivatie van de men-
sen. En laten we wel wezen .... als je in de twintig hent en goed opgeleid dan vind je wel weer een plekje.
Maat ja, de ouderen, na zoveel jaren dien st. ... die zitten knijp.

(Kapitem KI.)

Ze hehhen er toch voor getekend voor dit heroep. Dan moeten ze nu ook de gevol~en maar dragen. Het lijkt
soms wel of lC iets heel nieuws horen ....
Kijk al die inkrimpingen vind ik wel sneu, maar ja, dat gebeurt hij Volvo en Philips ook.
Maar je moet niet piepen omdat je eindelijk eens het werk moet doen waar je voor hetaald wordt.

(D111. Soldaat)
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Vechten vuur vrede. Als militair moct ie dus je nt.'k ~aan uitsteken om t"r~em anders de vrede te handhan'n.
Ma.lr dat wt"el je .lls je tekent. De kans om uitgezonden tl' worden best.1Jt .lltijd, Niet Îl,dereen 1.11llIet plezier
gaan, lt'ker lllet als je thUls een gt"lin mllet :lChteriaten, maar Jat 1.llnJe risio.::u\v;1nhet v;lk.

(Dims/,lic!Jlig mld,ltl! j. jamin()II, KM.\l. Vlicgb'ISis \Y/oellsdrccl!l)

Ik heh het nooit hCRn:pl'n: \Tl'htl'll vuor de vrede. Ell zeker sterven voor de vrt.Je lie ik niet echt zittt.'ll.
Gellrgr S. l'alton lei al; Je hent gek als ICals Amerika:ll1 wilt sten't'n voor je land, je moet zurgen (bt er in ht.'[
vijandl'1ijke Lll1lp iJioten zijn die dat graag Jonl!

(fHrr.er. KMSL /MD-S kl.ls VlieglhlSis \'(lol'llsdrecht)

Uitlending naM het buitenland. [ht wijs ik resoluut van de hand. Voor mil l1ug er een ;lnJer RJ.,lIl.Ik zoek
wel el'n hurgl'rh,l,m,

(Onderofficier - ,1/lVllh'm -, K AIS /, Vfil'ghtlsis \Y/ot'll;;drec/Jt)

I'ea":t"-keepill~is not ,1soldier's job, hut only ,1soldier ..:andu it. (HamnMrskjold)

(M'l;oor.tl, U,lIIAI,l.<;trlgl.Kl\..lS/. V/ieg/hlsi;; \Y/ocllsdrnlJt)

Het leger l1ug de ogen niet sluiten voor hl.t feit dat :lgressie per definitic tor agressie leidt.

(Eerste fuift'n,mf V.J. \1/.eroM, KMSL Vlit'}!.hi-lsisWOl'llsdred)/j

Die icrwat hautaine hlik ~llggt"re1:rthet motief van: daar l.Î]n wij te goed voor. DaarmtT wordt onr1:dn
geda,lll ,lan dt" tq;t'Tlstanders \',ln dednanll' ,tan het huidigt: uillelldbdeid. [)it:l.c1fdt"mensen zouden deze
opmcrking niet slakell als het ging om de Yerdl'diging \'al1 hrr l"t"dl'tlandse kultuurgoed. Het inkonsekwenre
is dat nu, wat 7:1<.:hvoorheen p,lcifistisch-s{lcia!isrisch noemde, het hardst roept oV{'r inz(;"tvan militairen.
Terwijl hel 111,lanr;lking kOIll1:11met en {(.lfmoeren wepaSSl'1lvan gewekt Vl'tfe van uitgesloten is.

(Kapitein ,'me i'oimt, CC hij {fe Genie)

Sla,lt dit misschien op dil' twee kerds dit' ontshlg1:n zijn~ Doen Zl' hun best en ktllnen op voor hUil m.mnl.n .....
lht ze Jat deden is prima, maat de raak moest ook vervuld worden. lladdl'n Zt' hl't in dit gev.11maar zelf
moeten doen. Dat /Ou ik dt:nk ik wel gcdaan hehbt"n. Je heht tot;lal het gevol'! nier, dat je er
voor de wedt" heengaat. Driekwart is gcstuurd, moeten erhel'n. En d.lIl g,l je, ;lIleen Ulll hulp tt' hieden.

(Scrge,lIl! maioor Dick Hcrsmtl. SMAIB Ili; de (;(,lIie)

Al die jM1:1ll'en makkelijke baan mct c('n goed inkoml'Il, En nu moet er gevodHl'n worden en wdk'T1ze niet.
Ze hehben er toch 1.e1fvoor gl'kolen,

(Dienstplichtig SO!d,lllt Eddie .,,"'1')', hij de Gellie)
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Avuntuur, één van de [~\Ih blHl'll. TorJ,l[ uitzending SI,l<.:hWffl:rs~,l,lt kosren.

(Officier. 43 I}ain/b,ll Assen)

liet leger is zo g~k 110~nieT.

(Olldewffiáer, 43 PûiJlfh,1t 1\5-'CII)

Dezl: man denkt dat hij lekker van dl' I,on kan gaan gcnietl'n. [k Jl'nk dat dar hij d,IM t~r plekke de situatie
wel anjers zal gaan heoonltk'u. [n !!,l'l:1Igeval vakanti~ vier~n.

(Dienstplichtig snld<l<lt,.n Paill/hlt Assen)

Ja, Jolt klopt wel. De nuchtere 1101lander. die niet lang zeurt. Als hij g,wt, Jan gaat hij. Dir lijkt natuurlijk
ook een stukje vlw.:lugeJrag. Als ik n1\1 g.l.111,dan zou ik er ook wat van willen ll1ak~n. Ik zou. n;laTwaar ik
ook uiq.~ezonden zou worden, 111IJl'n vrijt' tijd ouk afstand willen nemen van waM ik overdag mee hezig
ben ..... Verder p<lsth!:t binnen om IIl.Jendaagse heeld V,lIliemand die met zichzelf bezig is en dus ook aan z'n
l'Îgl'n helangen denkT.

(Officier - <l//(Jlli('111 -, Vlil!8,b(lsis VII/kl'/)

Dil' mensen die daar zitten Jil' hebben geen \",lkantie: l~ m,lkcn Jaar heel lange d,lgen. Aamankelijk hedt dl'
Kuninklijke l.uchrmacht t~ v~el lIl~nsen nHx'genomen. Nu zitten 1.'rniet te veel nll'IlSl'n nll"~r ~n geloof mlO
m,lar d,u dil' hard wcrkcn. Dus dat plaatje van vakilmie , d.lt klopr 11lt"T.

(Ad;lIdanl.f.AI. l'a/1 fijk, hoofd A1FPU 306 Sqlhldrrm Vlieg/hlsis Vu/kef)

Dit is de realiteit. Zo gaat ièden:ell weg. Ik heh mensen gt'l.i~n die delcll vall hun PSU vergeten warcn, maar
ik heb nicmand gCZlcndie z'n kortc broek. zOnzwembroek of z'n zonllcbril n:rgeten was. Velen d,lehten: we
gaan naar [t,llil' en we wllen 'ns lekhr bruin gaan worden d<lar.....

(S()iti,l,ll! R. dplI Ouden, Mr/'U 306 SquilJron Vlieghlsi-, Volk<'1)

Als je over vliegen pr,lJt, JJn wordt dit niet op deze manier gl'ZÎCIl.De eerst(. vluchren bm'en Bosnië waren
spallllcnd en zelfs niet vrij van gcvaar. Er zijn in hl,t ,llgemeen lIlaar weinig mensell die her Hl lil"ht hcbbcn
upge\'Jt t"nals ze dat wel dnkn dan vcr,lIlJcrde J,1t heeld heel snel toen ze cenmaal in Villafr:Jnca waren a,1I1-
gekomen.

(.Ma;our C. /.orraille. 0ftlcer Oflicicr (I,lieger) 30h S'lll,ldroll)
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L.ichtzinni~l' ~edachtell~al1~ komt hier tot uiting.

(Officier, .J.J Paillfbat AssCll)

Relus .~n,lrt het nog steeds nit't.

(Ol/derofficier, 43 Pail/fbat Assl'II)

Eigenlijk hetzelfde als het vorige plaatje (26), eàtcr in dit ~eval is het ct~nkader-lid d,lt t'r 7.0 over dt'nkt.
l.ekker huiten Joegoslavië, er kan ons niks gebeuren. Party time! (Niet dus).

(Dienstplichtig soMa"t, 43 llainfbat Assen)

Ja, het is fet'st! De luchtmachtlciding IS hlij en kan zich hcwijn'n. Het is 'thl' b,lttlc of threc' ht:..... Dt' teke-
ning zegt iets over het bestaansrecht van Je luchtmacht. Op dez.e manil'r kumt Il1l'n ook op vonr de t'igen
mensen, wam hierdoor is werk ge~araTldeen.l.Ook wordt Je organisatie gered.

(Officier - alIOnie1ll -, Vlicg!J,lSis Volke!J

Ik heb nog nooil het gevoel gehad dat we er nier hijgehoord hebhl'n. \'iJt' zijn al veel vaker wegge-
weest ..... Goosebay, Corsica enzovoort, Voor ons IS dit [weid dus nier 7.0op 7.'n plaats. \X'ij kOlllcn van hieruit
goed aan ons trekken.

(Adjudant j.At !'tm Ei;k, hoofd AIFPU JOó Sq/wdron Vliegbasis Volke/)

De luchtmacht wordt ZOWilMtoch l'en keer ingez.et voor VN-takell, ja Nurm,l<ll göprokcn mogen ze
;llleen maM oefenen, oefenen en nog eens odenen, Nu wonkn 7.t'echt ingezet. (ht je dat wil vieren, kan ik
wel hegrijpen. Die militair van de tekcnin)!.pilkt niltuurlijk wel dl' eer. Hij krij)!.tde credits. Ik denk Jat hiJ tbr
ook viert .....

(Soldaatl R. den Ouden, MFPU 306 Sq/fiuir<m Vlicglhlsis Volke{)

Het is zonder mcer waar Jat wij voor ons ocsta;l1lsrecht vechten en dus i" het van hdang dat wij werk mogen
leveren of in Villafranca of cr~t'llS ander~, Ik vind dat wel terccht.

("'111;ourc. turraine, Office otlicirr (ulieger) .Wfo Sq/wdrnll Vliegbasis Volkc/)

PRIKKEI.S EN PRENTEN



48 PRIKKELS EN PRENTEN



Oorlog is politk-k ..... Die po!iril.'k is mer lllt'n~en gaan leuren. Eigenlijk was er ollvoldoende duidelijkheid. Er
werd in één keer voor die lllensen bes101en. Ik lOU er accuut uitstappen als het mij zou overkomen. \X'aarom?
Ik 7.0lJals individu ~erieu~genomen willen worden. Als het mij was overkomen, d,ln lOU ik zwaar teleurge-
steld zijn.

(Officier - ,l1IonÎem -. VliegbasÎs Vo/kr!)

Dil is de fru~tratic hè..... Ik kreeg een IJlInevredigcnd gevoel. omdat we teruggestuurd werden. Privé kw,lm
111edat n,nuurlijk \vd <ldfdiguit, maar ik denk rer~oonlijk dat er iemand een heetje te voortvarend is geweest
om ons erheen te sturen.

(Adjl/d,m/ ).M. 1',111 Eijk, hoofd AIF/'U .lor, Sq/ltldnm VlicXb<.lsÎsVolke!)

Dit is puur Je waarheid. Het was dàn wel en d.ln weer niet. Het was steeds weer een verras~ing. Ik zou voor
(, maanden gaan. Dat was eerst wel even wennen. Maar na 8 dagen weer terug was echt vreselijk. Ik heb het
gn'oel dat ik iets niet heh afgemaakt. Ik was echt teleurgesteld.

(So/daml R. den OlIdrIl, MFPll JOc> Squadroll VlicghasÎs \'olkto!)

Dl' loopjongen ..... Van het kastl(~naM de muur. Ik krijg de indruk dat ze van hovenaf nil,t .••..Îstel1wat ze wil-
den. Zo van: We Joen maar wat. Een goede planning heeft echt ontbrokl'l1.

(So/d,lat1 M. Lit;ells, ImlfiadmillistMtellr Vliexl"lsis Vu/kei)

lht klopt wel zo ongeveer. f let is voor veel men~cn ecn verwarft'nde tijd gew('est, ook al ligt her niet zo sim-
pel als 'r hier ~taat.

(l\fajolJr C. l.orrainc, Office offirier (I'lieger) 306 Squadron Vlieghasis Vo/kel)
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.1,1, dat heeld is correct hè ..... Die arrogante houding die sommigen aannemen omwille van deze functie, past
niet, Voor die jongens is echt ~'dlesgeregeld. En dat terwiil wc in fl'ite allemaal even helangnjk lijn, De leiding
p!a,lht dil' jongens op 'Tl voetsruk, liet zijn 'goden'. En voor jonge jongens zijn het 'de cowhoys in de lucht',

(Ofliáer - <1l1ollÎcm" Vlh'X1hlsÎs Vo/kel)

Die vliq.;l'rs hehhen hijvoorheeld in Vilbfranca dt' grootste frustraties opgelopen die er was. De onderlinge
cOIKurrelHie van vliegers van Twente en Volkd was groot, Je zag ze ook nooit samen. Hl't verschil tussen
vlieger ell grondpersolleel is in dit \(ju.ldron nit't 1.0 grom, al hehoren vliegers wel [Or een bepaalde kliek. Ze
hebhen die ouderlingl' grootspraak (lok nodig om echt 'een bmilie' te kuunen vormen. Er is maar êên onder-
werp waar ze over praten en dat is vliegen ..... !

(AdiudiJnt l,M. 1',lII Ei{k, hoofd AlF/'U .106 SqUlltiroll Vliexb,lSÎs Vu/kd)

Dit bedd is reëel. Er zijn er heel wat dil' met die .tir rondlopen e:ll je geen hlik waardIg gunnen. Het is een
hechte groep, w:l,lrbij ik llle: snel huitl'"llgeslotell \'ocl. Sommige vliegers staan zich er 1.0 op voor, lbt ze iJl
hun vlieger-oyt'rall g.l.lll stappen in Uden. Ze lopl'lJ dan rond !Ile:tzo'n hlik van: Kijk mij 'ns .... Dit soort din-
gen worden l'r op \X'oensdrecht al illge~oten. Er wordt als hct ware: verschil gekweekt. Ik ga er eigl'nlijk liever
niet mee om!

(Suld,l,lI! R. den Olld(,JI, ,\-fFPU 306 S'/lhldron VliegJhlsis Volkel)

~lisschil'n kOlTlt het \vcl zo over ja ..... Fr ziin een hell'hoe! verschillen Hlssen de Vliegdiellst elI de ;lndcre
Dicmten. En vergeet niet, hij dl' luchtmacht draait het om vliegen hè. Ook is het zo dar je dl' eisen die aan
vliegers worden gestcld, terugvindt in hun kar;lkter. I~ het l'en elitaire groep? Ik denk wcl dat dat zo Î~, ook al
klinkt dat eell beetjl' lullig. Vlie:gl~rszitten in l'en bepaalde kultuur en d:lt wil men rigenli)k graag zo huudclI.
liet is ook een heel aparte job. En cigenlijk .~taat ,l!les op het onderdeel in dienst van het vliegen .

(.\-lajoor C. /.orr,lilll', Office officier (l,lieKcr) 306 S'lll<ldrnn)

Ik heb inderdaad hrt gevod Jat die vliegers hier met l'en <Jirrondlupcn VJl! 'ik hen her'. ledercen zegt elkaar
hier gewoon goededag, maar dat i~ ,lan een vlie~er nier bestced. Zc lope:n straal langs je heen cn kijken Jaar-
bij of ze willen 1.t'ggt'n 'mer jou pra:H ik niet, lij heIl[ nU,lr ~old;I,H'. Ran' jOllgen~, die vliegers.

(Dicl1stplidJtig sold<1,tIj. /<1111;1/1)//. KMSL Vlit'glJllsÎs \f/o('lIsdrec!Jt)

Ik hoogte gaat v~l;lk in jc bol 7.Îttl'n ,lis je vliegt. llct is dan uok niet verwonderlijk Jat vlie:ge:rsop je ncerkij-
ken en een hnven-kllltllur vormcn hinnen hl,t hele lllchtrn~h:htgeheuren. Gclukkig zijn er binncn dc lucht-
mao.:htook nog mcnscn dil' heide hem'n op de grond houden en zorgeJl del[ de heren vliegers 'tk luo.:htin kUJl-
IICI1 ••• :

(BRT-er, KMS!. IMO-.") klas Vlu>gl!<ISisWnellsdrecht)

of ik nu vlieg hoven Hosnii.' of eigeJl tlnd,
wii madlO\ hebben alle~ in dl' h;lTld.
Nib gl'cn gezeur over moeilijke zaken.
\'Vij vlil'gers kUllllen tenslotte- alles makell.

(Olldeml!lcier - ,/I/(lIIiem -, \'lieglhlsis WIl/'lIsdrrcht)

Je hoeft geCll hoogvlieger te ziin om laagvlieger te zijn,

(EetStc luitCII,lIIt Il./. W. Groot, VlicXll<lsis \l'1)('lIsdr('(ht)
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Dat is dus keihard W,l,lr!

Is dit wel 7.O?Zo ja, dan i, dat l'l'll tl'gcTlStrljJigIwk-iJ, Dl' bdlanJdill/l, moet toch gdiikwa.lrdig zijn?

(OfficierclI 1',111 de lII,nille)

Ze willl'll mt't'r vrnuwt'lI hij dl"marine en zc lllogcn niet discrimineren. Jus vrouwt'n denken dat ze zich mcer
kunnen pt'rlninerell.

(Af.l/roo~ 1'1111de IIIllrille)

Ft'n politiek hoogstandje.

Fen heel hcrkm!'>.ln' sit\l;ltÎe. D,lTis ht't gt'\'olg van h•..t bdeid vall bovenaf,

Vrouwen hehhen wd cen aparte status, V;"l.lkISd.lt dt' schuld van dc mannen. want dil' gt'vt'n vaak die status
t'rl houdcn ze vaak Jc hand hovcn het hoofd. Dit wordt Cl\"cngensniet door iedt're vrouw vcrvt,lcnd gl'VlIJl-
dt'l1.

rOlldero!(icierell 1',m de m,lrll/e)
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Een boekje als dit krijgt iedere EGO-lezer elk jaar gratis toegezonden bij het
decembernummer van EGO

Ook in EGO, dat elf keer per jaar verschijnt in ecn omvang van ten minste 28 pagina\ ~taan vaak artikelen
over soortgelijke onderwerpen als in dit hoekje. Maar nog \lcd mt:er.
Over andere onderwerpen, zoals, sport, film, pupmuzick, beeldende kunst, humanisme, natuur en milieu,
politiek, boeken, gedichten, cartoons enz. Dat alles rijkelijk geïllustreerd met fmo's en tekeningen.
Ycrdt'f vaak t"cn (uirneemlxuc) poster of affiche op de midden pagina's.

Militairen krijgen EGO op aanvraag gratis toegezonden

Wie na diensttijd een abonnement neemt (kost maar f 15,- p.j.) krijgt na opgave enkele iaarhoek;cs als wel-
komstgeschenk.

Schrijf een kaartje of hel na;lT Redaktie EGO, Oranje Nas~aula<ln 71, 3708 GC Zeist, telefuon 03404~l0906.
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