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DICHT BIJ MIJN BED

Nederlandse betrokkenheid bij
internationale politieke besluiten:
ervaringen van militairen
en hun gezinnen



VOORAF

Vour u ligt het jaarboekje 1994 van dl" Dieml Humanislisl.:h
Geestelijke VerIOrging bij de Krijgsmadll. Zoals ieder jaar is
gezocht naar een vorm waarin iets van de actualiteit van het
militaire bedrijf en de gevolgen daarvan voor de mensen die
daar werken duidelijk wordt. Het ene jaar is die vorm wal
luchtiger dan het andere jaar. De spOlprenten in het boekje
van vorig jaar (Prikkels en Prenten} kregen veel belangstel-
ling. (Jok van de nieuw\." bewl'pssoldall'n.

Nu er zo veel aan de gang is in onze krijgsm<lcht. had hel
misschien VOOT de hand gelegen aandachllc besll.dcn aJn de
prob1enwll. die er voor vl~d mensen vooral oJl hel terrein
van behoud Vdll arbeidsplaatscn lcvell. Ddar is bewust niet
VOOT ge!WZl'Il. Niet ormlal dil de Dienst Humanistisch Gees-
lelijke Verzorging ~wen zorgen zou barell. lilkgellllecl: iede-
re raadsman of -vrouw komt deze problemen hdaas op grote
schaal tegen en op alle nivo's spant de dienst. voor zo vcr dit
binnen zijn vermogen ligt. zich in om lk s<:hade voor
mensen zoveel mogelijk te beperken. Er wordt over deze
zaak al veel gepubliceerd. Het leek niet zo'n goed idee om
het specifieke werk van de geestelijk verzorger. dat zich in dit
geval afspeelt binnen vier muren. de vrijplaats waar ieder
vrijuit kan praten, in de openbaarheid te brengeil.

Humanistisch geestelijk verzorgers staan mensen bij waar zij
zelf vragen om steun bij vragen op het gebied van/ingeving.
geweld, !even ol dood. Door de politiek van de :>Jederlandse
rqlning. met uitdrukkelijke deelname aan internationale
vredesmachten. worden de vragen op dit gebeid talrijker.

Het is ook niet niks om als 'gewoon' militair deeinelller te
worden in het grote schaakspel van de wereldpolitiek. Daar
gaat dit boekje over. Hoe is dat nu, denkt men daar over na.
welk aandeel heelt men daarin naar eigen gevoel. speelt het
eigenlijk een rol voor de militair?

Aan Maarten van Traa, lid van de Tweede Kamer en speda-
li,t op het gebied van buitenlandse zaken, is gevraagd zijn
mcning te gcven ovcr het waarom van zijn sociaal-democra-
tischl' (en ook humanistische) betrokkenheid. De politicus
aan het woord. Dan volgen, door alle krijgsmachtdelen en
rangen heen, de ervaringen van de Nuilvoerders" van de po-
litiek. Uok komen gezinnen <lan het woord. Hun zijdelingse
betrokkenheid wordt een heel directe als p<lrmer of v.1l,kr is
uitgezonden. Het boekje is heei gevarieerd geworden: wat
voor de één een uitd<lging is, is voor dl' ander afzien. Reali-
seert de één zich hed goed onderdeel van het grote gchl'el tc
,jjn door zijn werk, voor dl' ander is het gewoon werk. dat
lIloet gebl'uren.

Wij hopen dat u dit boekje lIIet aandacht en plezier zult !ez,en
en dat u met ons van mening zult zijn dat tegenwoordig het
beroep van militair hij uit5tt'k een hef(wp is waarbij de we-
reld heel dicht bij het bl'd komt.

Alle geïnterviewden. dil' hun aand<lclIl en tijd hehhen ge-
geven, willen wij hierbij heel hartelijk dank Z(..ggen.

Redactie.
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Maarten van Traa

Maarten van Traa is voorzitter van het Humanistisch
Overleg Mensenrechten en lid van de Tweede Kamer
voor de PvdA, met als specialisme de buitenlandse po-
litiek.

Hoewel een aalllalzaken natliurlijk modiIjk re scheiden is, <'('rsl
(('lIl'Taag OWf uw be/roUwhdd, als humanist. bij de bllilm!andse
politiek, ,'11 dan 111<'1/limIt' dl! l1ulIlilnilaire aspecll'l1 zoals /11'/
/litz<.'IIdbddd. Vind/u binnen het human/Ime aankl/opinHspunten,
cm basis voor een waddwijde belrokkenhdd \'all t'fU klein land als
Neder/mld?
Mijn oClmkk{'nhdd hedt mei simpele noties te maken. zoals
eerhied voor de n'chlen viln dt, mens en in7ct voor de ge-
meenschap. Dal lijn t"{'rder slIci,lal-dcmocratÎsche dan hu,
manistisclw twgimckn, dt, b.1Sishiervan is wel het humanis-
tisch gedachtengocd.
ECIl afweging makt'n tus,rn: W,1Iis in Nederland helangrijk
en wat in dt~ wnt'ld, i, moeilijker geworden sinds 1989, de
val van de muur. Het gaat nu niet meer alleen om geld voor
ontwikkelingssamenwerking, maar om solidariteit in tijd,
ruimte en aandacht door de open grenzen en de sterk ge-
groeide migratie. Het karakter van West. Europa is sterk ve-
randen\.

Humanisme is moeilijk te ddinii:'ren, je Wt't"t niet waar het
hegint of ophoudt. Voor mij geeft de sociaal-democratische
invulling t'rn extra dimt'nsie: gemeenschapszin en de afwe-
ging tt'n opzichte van de positie van het individu. Ik word
aan (k gang gehouden door de ellende, de conflicten en (k
achtervolging in de wereld. liet gaat om pr,lktisch handden
op grond van waankn, En als nu één zo'n waarde. meer
kans{'n voor het individu om gehruik te maken van de
klas,iekt. grondrt'chten. een plaats kan krijgen. zou dat tot
verbt,tering op allerlei vlakken leiden, dachten we bij dt, val
van de muur. De etnische conflicten sinds 1989 latell zit'n
dat het niet altijd zo werkt. Dal is heel rationeel. ft'ker voor
een humanist. maar ik hen voor et'Jl systeem V,lll rationek
waardenheleving.

1Iafl U UIl beeld van de ideafe wereld "l'(1/.'Jellshet JUII/la-
/lisme "?
Voor mij is de ideale wereld er één waar conflict-oplossing
op vn'ed/ame wijze tot stand kom\. Nee, ik streef rikt naar
een wereld z.onder wilfliclt'n. een wereld van melk en ho-
ning. Daar heb ik nooil in geloofd. (lok rikt in de hoogtijda-
gen van de vrcdesllt'weging. Ht't zou een ontkenning zijn
van de menselijkr geest. Mensen hebben e{'n mening. sland-
punten. Het gaat mij om voldoende ordening om op een ac-
ceplabe1e manier met conflicten om te gaan.

Spoorl dc huidigc Ncderlandsc politiek mei Uw /lIImanisligilc
opvattingcn:>EI/ do:opmtlilljCf1 VlIIIdo:PvdA. dndl ij daar ielS ~.an
lier 1/lIl/Ml/i,,,,,O: in/aug?
liet tweedt" {kel van dt, vrailg heb ik t'igenlijk al beantwoord.
In he-t algemeelI kan ik zeggen dat l'r een grote overwaarde-
ring is van ht't instrumentele. het cijfermatige. een over-
waardering van pragmiltisch beleid. Tegelijkertijd i, er een
ondt'rw,lilnlering voor de simpele vraag: in welkt" richting
heeft de politiek invloed oJl de oll!wikkelingen in de
milatschilppij? Er is een te grote dominantie van de sociilal-
economische kilnt, er is te weinig debat over waarden en
normen of over dl" richting dk onze 'ilmt'nlt-ving in moet
slaan.
In dl" huÎll"nlandse politiek ligt dt, Zil,lk wel kts anders. Er is
daar lJleer aandadll voor mrnsenrechten en voor het feh dat
1lIl"nsellrechtt'1l t'n ilmlere Nederlandse belangen niet altijd
sameng,liln.

Er is bijvoorbeeld een interessante verschuiving aan de gang
in de manier waarop naar uitZending van :\ederlandst. trot'-
pen buiten de NAVO-vndrapgdJÎt'den wordt gekeken. Er
was altijd ang,t voor een politieke rol van de NAVO. en in
dat kadn was het onwenselijk je voor te stellen dat onze
troepen daar aan lllee zouden doen. Men is nu veel minder
bang dat de wereld onder weste~e overheersing gebracht
wordt door inzet van Nederlandse militairt"lI. Het i, men:
niemand steekt een poot uit naar allerlei cl1emle, kunnen wij-------------------------0-------------------------



een bijdrage leveren. Interne belangen gaan dan ook e\'n rol
spe!t'n, Bij de uitzending naar Cambodja was de defensie-
top. vanwq:e ddensidlt'langell, \'rg voor uitzending, Bij ex-
J'll'goslavië nam de politiek hl,t initiatief. In tegenstelling tot
de klassieke ddensietaak -bij landsverdediging is cr eigenlijk
geen ~prake van eell keuze- moeten a nu politieke keuzes
gemaakt worden over deelnanH' aan vredemperaties.

Nederland l'ont, ukrr in de oym van all aantal bllitmlalldm,
emliberalll beltid, denk /lan dt'mocratiserillg, abortus. ell/hal/mit',
dmys. De tlchtl!r:.qrol/denVtllll.'t'I/d<'fgdijk bdcid zijn l'al1k l<'fll.,! Ie
vil/dell ill het JWlIlanistÎscl! gedachlt'l/fjoed (dal 01''''(''''11.1'ook 110,"
wd eem wrJer wil gaal/). 111h,'ewrre sredt dill','n rol bij hel \'oe.
rm wil/een builenlands bdcid.?
i/oflll/ dit wel t'ells t'tll problam?
Bij uitzending naar landen met andere cullllren hebben wij
de gelukkige omstandigheid dat wij gn~n kad,wer-disdl'line
ken m'n: mensen zijn lt."lfverarllwoordelijk voor hun optrt'-
tkn. In de buitenlandse politiek beslist de regering over
uill.ending. Een basisvoorwaarde daarbij is dat je aan de uit
te zenden mensen goed duidelijk maakt waarom je hel doet
en de zaak niet te mooi voorstelt.
De vroegere situatie had een absoluut element: landsvenk-
diging in combinatie met Nniet vechten", Nu is t'r in 50 jaar
gt'en groot conflict gt'weest en is er l'en keuze.element. De
regering moet motiveren waarom, Ikt dol'! is nil't Illeer ab-
sohmt en dat maakl hel extra moeilijk. Mondigl' mensen dit"
gewoon hun werk dOt'n worden mt't situaties gecon-
lronteerd dit' in hun beleving in strijd Tllt'tmellSt"nreehten or
humaan lllet elkaar omgaan zijn. Soms kan men wel wat
doen, al staal ht'l nit,t in het mandaat. Er blijkt dan dat dl'
meerderheid overeenstemming heeft over een <1.1nt<11ll.1sis-
begrippen. Toch kan dit hotsen, juist OITI(latlllen in t"en hit'-
ranhi,dl systeem werkt. Ik heb mijn vraagtl'kellS bij hel
"non-cmllat1Nbdeid in Busovaea, daarmee bevorder je on-
hegrip ovt'r wat er aan de hand is, maJ.f ik heb er tegelijk ook
hegrip voor: men moel immers lleutraal blijven.
De cultuur van een ander land lllag nooit een reden zijn om
bepaalde persollen or groepen nkt uit te zendelI, behalve
waar het om individueel lunctioneH'n gaat.

Militairen villdm her een lIormalr :caak dat ZIJde politil'k vall
d,' re."crillyuin'oenl', T(lc/' \,<)('11 mell SOli/.\dat er 11/('( hen "geleurd"
wordl: dr r("erin,'! wil .'!,'ede sia makm I/Il't de Nederlandse inzet
v(lor de VNo el/ dr militair "I<'rtmaar afwachlCll waar IlIj 1111 wea

/laar ICI('/110('(.Er Zijll ook Ilt'galwaI ;duidm, dal we rrobaen el'll
hl//III/llilllir .'It'zichl It' lalm zit'll. terwijl vooral ecolI,1IIt/sc!teIIW!-
irV(1I Im gr(llld.l"!agl(qgen ,Wil daadwerkelijke uitzmdillj<'ll. Hor
denklu daarowr?
Dat is nit't W. Werddwijd gdwlIrt hel wd, dat dl' vraag naar
de eigen t'conomische helangt'n een beslissende rol speeli bij
wel of niet uilzenden. In ~cdcrland ligt dat anders. De ,'I/c-
derlandsc bcslissing om del'! te nemen aan dl' Golf-oorlog
kwam voort uit de politieke verbondenheid mei het bondge.
nootschap, Het aanbieden van het squadron FIC,'s is weleell
beetje idioot gegaan, maar dat slOnd los van dl' reden om
deel te nemcn <1anhet bondgenuotschap,
Als jt" eell anit'1 buitenlands beleid wilt voeren, gericht op
orde en veiligheid in dl' wereld, moet je (Jok wat in dl' aan-
bieding hebben. Wij Nleuren" nkt. Iederecn weet dat wij al-
leen gecn oplossingen kunncn bil'den, het is dus ome plicht
om duilklijk 1(' maken wat wij in l'en s,lmenwerking ,lan te
biedt'n hebben. Er mag nooit in Ncdcrland (Tn slet"r ont-
staan dat wij ht"l wl'! even wllen opknappen.

KI//1/U i('(sz,'H.'!<,nol'<,rdl' I'oonl-'<lardeflwaaronder zo'n lIitzell-
din", plaats moel hebbm? Het is lodl een ingrijpmde gebeurtmis
I'oorde militair zelf m zijn famifir.
Er ligt een mOlk Nvan TraaN. waarin de voorwaarden ~t'-
noel1ld staall di(' vervuld moeten zijn voor dat er ook lTlaar
gedacht kan worden over uitzl'JHlin~ van Nederlands/.' Hoe-
pen, Daarin wordt ondt'r andere genoemd:

Er moet ~prakt" zijn van et'll internationaal verbJnd vnl.
gens het VN handvest.

Er mOl't ~prake zijn van t'('n acute humanitaire noodsit-
Ilatie.

Er moet /.'t'n politiek gedefinieerde doelstellin~ zijn. Dat
hodt niet altijd het einde van hel conllict te zijn, maar kan
ook bescheidener zijn zoals voedselhulp of eeIJ tussenstap in
een onderhandelingsproces.

Een risico-arwegin~. Dal is een moeilijk punt. want als er
geen risico was hoefden we ~l'en miliTairen Tl' sturen, ma,u
kan hijvoorbeeld het Rode Kruis het wd alken al.
Dit I.latstl' vormt l'igt"nlijk dl' basis voor de krijgsmacht: l'f
zijn gewelddadige C(lnllirten ovn dt" hek werdd al is de
klassieke drl"iging voor :oJederlalld weggevalkn, Sinds Indo-
nesii:' is er door hl;'[ Nederlandse legcr Hooit meer ~cv(l(hten,
]),lt is 11\1 al ht'l'llang geledell, Misschiell is hl,t ovn hOlldnd
jilar wel helemaal ollvoorsteillilar dat OIJze krijgsmarht in-
~Cl.l't wordt in l'en klassil'k nml!kt mei Nl'dnland <11sp.utij.

-------------~-------------



Een krijgsmacht zonder missie, dat is ~('vaarlijk, dan hest.1at
het risico van Zuid-Amrrikaanse toestanden.

Natuurlijk moeten praktische laken goed geregeld lijn, Er is
in principe besloten voor een vrijwilligrrs-krijgsmacht, dan
ligt de keU7.eom te gaan bij de mensen zeil,
Er blijkt van alles niet goed gert'geld tr lijn. dat mag nalUur.
lijk geen problet.'m zijn. Defensie blijkt niet m'n groot aan-
passingsvermogen te hrbben. Hrt is de t.lak van de Tweedt.'
Kamer daarop toe te 7.ien, en dat is ook gebt'urd: de vrrlof-
regeling bij Cambodja is ,lan de orde geweest. evcna], dl' rt'-
gelingen bij invaliditeit. Er zijn uog geen sladuof(eTs geval-
len door direct oorlogsgeweld. toch kun je dat risicu nooit
helemaal uitsluiten. Persolleelsbeleid bij Defensie is wel V.lIl
een andere orde dan bij el'U gewoon bedrijf. en dan liggt"ll op
dit momt.'llt de zakelI bij dl' Landmacht Wl'er anders dan bij
de Marine, waar men al veel langer gewend is aan langduri-
ge afwezigheid.

Kuilt 11 ins Uii.</ellover hel verband tuJSt'/1 de door de PvdA
vo('rgcstelde verdere betllill~qill::Jenop Defemie en de druk om ,wief
bij ~.rede5Iaken belrokkl'l1 Ir blijvl'l1'
Als wij nu voor 13 miljard l'en nieuwe krijgsmacht van de
grond af moesten opbouwen zou deze er het"! anders uillien,
maar dat is niet het geval. Een bestaande krijgsmacht moet
omgevormd worden. De genoemde bezuinigingen liggen
niet bij dl' vier doelstellingen van de prinrileilen~llOta. Het
gaat om kleine aanpassingen in het invt'steringsprogramrlla
en nid op verdere bezuinigingen op persnnt"el. D~nk aan de

aanschaf van de multi.purpose helikopters en aan behoud
vall meer nieuw. maar reeds aanwezig materieel.
Verder naar de toekomst mOl't je je de vraag stellen of wij
wel een complete mini-krijgsmacht moeten hebben. De Ma-
rine gaat al samell mei de Belgen, de ondern'e-dienst kan
misschien samen met de DuitSt' !Eén gdwd worden. We
moeten anders tegen Defensie aan gaan kijken: het is een de-
partement als de ander",. \Vd RIOd er nu een envel0Jl op ta-
fel komen, waar voorlopig niets meer uit gaal. Daarom
moeten we got'd een aantal zaken doorrekenen en ontspo-
ringen uit het Vt'rleden. zoals drie vcrschilknde soorten
transport-toestellen voor de Luchtmacht. rechnrekken. In
IJl,t overleg over l'en paars kabinet (aan d", gang ten lijde van
dil intervÎCw) komen we er wel uit. We zullell OIlSnÎCt dog-
JlIatiseh opstelkn, maar in goed overleg eeTSt de gevolgen
van dl' miljoenennota en de kaderbrkf, 500 miljoen bezuini-
gen, bekijken.

KIIl1II1 ::irh worstel/eli dal vo('r de olldere beroep.Hllifitair, op~
Helcid VMr de wrded(qill.q van helwldaland, dt' II'ljz(qillHeII ill be-
leid mil .qrlJ/einvloed kllll1lt'lllljJl?
Ik kan mij Iwe! got"d voorst dien dat cr tTIl soort sellt'iding
der geesten is onder de oudere beroeps-militairen. Maar wat
l'r nu gebeurt is toch een intnessante kans en ik hoop dat
mensen zich lalen O\'t'rtllig~n dat er een helangrijke nieuwe
taak voor tWIl ligt.

Joan Merens.
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Generaal-majoor A.P.P.M.van Baal

Generaal-majoor A.P.P.M. van Raai (47) is PBLS en
tevens Directeur Opt"ratiën van de KL. Eenvoudiger
gt'zegd de vervanger van generaal Couzy en de haas
over het KL-uitzendgelJcuren. Van februari tot
september 1994was hij chef-staf van het Bomië-Her-
zcgowina-Command en de rechterhand van de En-
gelse luitenant-generaal Rose.
Een hooggeplaatste militair die zelf aan den lijve heeft
ondervonden wat voor een hectische tijden de krijgs-
maakt momenteel doormaakt. "Zijn" brigade (de 43•.•
in Havdte) werd mobilisabel en als klap op de vuur-
pijl werd hij gCt'onfrontcerd met de nieuwe taakstel-
ling van de krijgsma("ht: uitgezonden kunnen worden.

i'l"ogmaar ht>lrl'kkdijk kort geleden was lJe ,mdere kant Viln

de wen-td t"chtllog ver V,lIl ons bed. Illmiddels lijkt onze we.
reld, door dl' gl'\wldige technologische ontwikkelingen (o.a.
comrTIunicatkmiddl'kn elJ trallsportlllogelijkheden) Illeer
op t'eJl groot dorp. Dagelijks worden wij, \ü de media. be-
richt ovn .llle mogelijke gebeurtenissell uit de Vl'hte uithoe-
ken van dl' wereld. Ver van mijn bed bestaJ.t l'el\vo\1digwq~
nkt meeL
In die zin is hel alleszins loghdl da! bijvoorbedd tTn in-
stituut als de V;>.l".op tt' vatll'lt ah t'l'n SOOTIwereldregering.
de mening is lot'geuaan dal I.aken. dk W.:lar ook maM ter
wereld gebt'uren, ons allen aangaan.
Althans in thl'ork. Wanlll'er evellwel de bes[hsingen van
supra-nationale lkhanlt"n ah dl' v;.:r direet van invloed zijn
op ons llt'staan dan wil het weleells wat lastiger worden daar
nog zo warm voor te [opell.

Haft u !Iel ida dat /Je.lfi.l5il/.'J(II.,'1(11om(ll{'p !Iel ilierbovm be.
dor/de poli/ieke wrrddlOllul. direa val! inl'!oed zijl! op uw JUl1ftio.
nt'rm al~'officia vall de Konillklljke Lal/dmacht?
Ik denk dat dat heel duidelijk is. De wereld h, zeker (Jok op
het gebied van vrede en veiligheid, ht~el groot gcworden. liet
is absoluut niet lIlcer 1.0dat we OIlSkUllllell vl'roor!ovell .1[-
ken nog mailT naM hl,t kll'ille stukje beschaving van West-

Europa te kijkell. We moeten over dl' grell/ell heen kijken.
daar hebben we ah [ Il' rijkste land in dl' wereld een pepaa[-
de vnalltwoordelijkheid voor. Dat pelekent dat dl' wijze
waarop dl' wereldpnlitkk in dl' steigers wordt gezet mede be-
palend is voor politieke besluitvorming hier, Het is dus ook
medehep,llend voor het aspiratieniveau van een land om
I.kh te willen henlOekn 1Ilr:!dl' vrt'Je ell veiligheid in de we-
reld. Dat heeft vervolgens \wer direkt te Ilhlkell met het
!unctionerl'n van dl' krijgsmacht. Dat hetekelll dat iedere
functionaris in dil' krijgsmacht zich moet realiseren dat de
krijgsmacht l'l'n ondnded is van dl' mogelijkheden van l'en
n'gering om invloed uit tI' oefenen waar dan ook ter wen-Id,

U haft 1/11een JIIIJftie i/1 liet zo,q(llocmdr "tweede echelolt ~,alt-
hans op mi,qe afstal/d vall het direkt lIitmerende werk. No.,!lIin zo
lal/Y gdeden 11'11.\ 11 direkt en daadwerkeiljk betrokken bij het Bos-
nii'.dra/l!a. Is dat \"all mi,qe invloed hoe u tegm her uitz(1ldbelád
aal/kijkt?
Uiteraard is dal van t'miJll'lll belang. Het h ook l'en heel ww-
de filse geWtTst tussen ht't mOlllent dat ik brigadccolllman-
dilTllwas en de verantwoordelijkheid dil' ik nu heb. A[s PBLS
draag ik mede wralllwoordelijkheid voor de wijze waarop
wij hel uitzendbeleîd gestalte geven. Dal betekent dat ik die
ervaring dil' ik heb mcegcnomeJl uit Bosnit' l~igl'lllijk kdere
dag kan gebruiken. De Din~cteur Operatiën htT[t in zijn or-
ganisatie de sous-dIef Opnatii.'n die is "baa," van de
Crisisstal en ik wordt dus dagelijks genlllironteerd met uit-
gewndl'n militairen, eenheden zowel als individuele militai-
ren. Ik heil er dus nit't alleen heleidsmatig mec twzig maar
ook in dl' dagelijkse uitvoering.

U belll. !t't /lU toe. lén \"all dr ,,,.t'in(qeHeluraa!s die zdf lIit-
.'1aolldm Zljll gC1W!!It.Hoe belangrijk i,ç Itn l','or de organiS(l(ie dat
ook deze calfg,'ril: .,/ewool1uit.,!<'ZolJdenkal/ wordel/?
Ik denk dat hct van buitcngewooll groot belang is aan die top
IJll'TlWTlte bebbl'Jl dil' dit: t'fvaring hebhen. dk precies weten
waar het over gaal.



Was uw periode-Bosnië een tijdvak waarin u zich .\Ietds na.
drukkelijk bewusl was van de ideële dat'1slellin.'l<'nVlm de n.l?
De ideë1l' dol'1stl'11ing moct je als militair hecl ml'1 vertalen
naar de daadwerkelijke uilvoering op de grond. Ik was als
chel-slaf van BH'Cotnmand op het tactische niveau bezig.
Als je dim kijkt hoe goed de humanitaire opdracht uit-
gevoerd is, meI name in de periode dat ik er gezeten heh, dan
kun je niet tevreden achterover leunen maar je kunt wel
vaststcllen dat de idd:1c doelstelling hlTI WIlcrl't"t vertaald
kon worden in die periode in Bosnk-J1erzegowina. De
gevl'('htt'n vonden alleen maar plaats 0Jl een heel l.:lag
niveau, in Sarajevo was. na het ultimatum, van een terreur-
bombardement absoluut geen sprake meer, de
vOl'dselvoorl.icning was prima voor elkaar en het normale
leven kwam voor cen helangrijk deel weer op gang. Wat ook
heel erg belangrijk is. l'n d.1t vergeten we weleens. dat er
tmsetl de Kroaten en de Moslims. na een bloedige oorlog.
ccn wapenstilstand cffcctief is geworden,
Er 1ijn een aantal dingen niet gelukt. De uitwisseling van do-
den en gewonden tussen Sl'rVt'n t'n Moslims is maar mond-
jesmaat op gang gekomen.
Maar er is onmiskenbaar een lll'gin gl'1T1<1aklmet l'en vrl'lies-
prot'es. Het èchte vredesproces is helaas nog niet succesvol
van slart gegaan. Dat is jammer. Ot' kanSl'n dil' zich hebben
voorgedaan 1ijn benut maar de partijen zelf hebbcll lll'slotl'n
nil't verdcr over vrede te praten. Terugkomend op dl' vraag
over die ideële doelstelling: vertaald in concn~tl' aktiviteiten,
daar ben je dagelijks mel' bl'zig.

Wa.' /l zich op ('IIi.'lmamelll bew/I.I/ vall /1<'1 feit dat u berrokk('ll
wa.1bij af ulfs heimiddelpuIlt wa.' mn het wereld.'lebeurm?
Ja. Een peace-keeping operillie zoals dic nu in Bosnj(;
plaatsvindt is zdfs tot op Ill't tal-\isc!ll' niveau voortdurend
n'n wisselwl'Tking tussen dl' politÎl'k en de direkll' aanwe1ig-
heid van militaireJl. Dl' situatie in de lijd vall de Gora1tle-
nisis, dl' situalle tijdens hl't vrcdesproces tUSSCIllk Kroatl'n
en dl' Moslims, de problematiek lIwt de ("ontal'lgrol'pen: de
mOlllelllcll waarop cr gewl'1d wcrd gebruikt, Jan voel jc en
dan lllerk je dat Je werelJ lTletje lTlee kijkt.

KIII1lI1.\iwaties enlof omstal1d(qhedelll/<Jelllf/1waarbij 11 ha(q
was met de palitieke (ollSequemies mI/uw perso(lnlijk hal/Jelell?
Ja. Ik heb in Ill't overlcg met Serven en ~1oslims in een groot
aantal silUatÎl's gezeten wa.:lrbij dl.' uitkomsten direkte po-
litieke cotlSequelllies hadden. In de zin dat één van beide
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partijen het weleens niet langer zou accepteren dat Unprofor
daar !lOl':langer aanwezig zou zijn of Unprofor niet langer
Illeer als neutraal zou heschouwen. Dat zijn toch momenten
waarop ik geen angst voelde maar je wel besefte hoe belang-
rijk het was waarmee ik bezig was. Dat zijn vaak ook
silualies gewee~t. zcker in dl' rirhtillg van dl' Serven, waarin
hesloten was om geweld te gehruiken. Dan word je eig('nlijk
daarna ter verantwoording geroepen door één of beide par-
tijen. Ook het nkt gchruikell vall geweld is mij kwalijk ge[lO-
men. Op 5 augustus heh ik persoonlijk de S('rven
gewaarschuwd dat Je Navo luchtaanvallen lUU uitvoert'n. Ik
heh er I.org voor gedragl'n, doordat ik gl'i.;ist heb van dl'
S('rven dat ze me tcrug zOllden meldcn wanncer hel perso-
neel van Je wapellsystemen af was. dat die ordl'T ook uit-
gevoerd wnd, [cISwaartlll'e ik onmiddellijk 011het politil'k('
niveau zat. Het was onze henaderingswijze en daar ben ik
ook achter blijven staaJl. Hl't gl'bruik val! geweld in W'n
nisisbl'!wersing ••opcratie is geoorloofd als het proportiollcel
is. ah hel is na voorafgaande waarschuwing l'n als lH'ttc ma-
ken heeft met het mandaat waarbinncn jc moet functione.
ren ell waarbit1l1etl de strijdendc partijen de spelregds er-
kennen. In dil' situaties is cr voor mij geen enkele reden
waarom ik nkt /Ou doen wat er mij van mij geacht wordt dat
er wordt gedaan.

Aall dit soort beslissil1.'1f11zil een ZWllar //loreel aspekl.
Ja. dat is zeker zo. In dat soort situaties hlijkt dat alles wat ik
als lIlens èn als militair heb llIt"egekregen sallll'nkomt. Het
gevoel dat je het moet en kunt gebruiken. En als je llll't dl'
inzet van je gehele pcrsoonlijkheid zo'n besluitvormingspro-
ces, dal hl'l'Il.Orgvuldig en hel'! snel mOl'1 geheuren, O\"l'rZil't
en je vraagt je af is hl't l'en hesluit gewl'est op basis van de
juistt' inform.l1ie. is het l'en l'erlijk besluit geweest en waren
er glTIl amkrt' JIlogelijklll'dl'n dan hl'\ dreigt'll IIll't of l'vt'n-
tUt'el gebruikt'u van gl'weld, l'n je komt dan tot de konklusk
dat hl't inderdaad et'lI goed besluit is gewecst dan kun je je
ook rustig omdraakn cn ovngaan lOt dl~orde vall dl' dag.

8"doe1t u Ie "'.'/."<11 dal 11<1 daarbij mil .'Irote betekflli., i., of er
-,prake is vall harmollie IlISUIlde diepste awrtll(.,ill.'i IIls mem fIl de
pr,'feHiollalilt'it als militair?
Die harmonie, ja. precies. daar gaat het om. Op grond van
een aantal criteria, die wij intern ht'd goed haddt'Jl böpro-
ken, l'n waarvan wij hadden gezegd dit lijn de zorgvuldig-
heidscritl'ria waar langs wij hl'! besluitvormillgtraje(l lall'll



lopen. Dit' criteria hadden dus te maken met proportiona-
liteit, is er ècht sprakc van een situatie waarin die of die be-
slissing wr! genomen mlll't wordl'n en is er een gerede kans
dat er slachtoffers vallen aan dl' kan I van dl' VN, el17.. Aciller"
al werd daarover verantwoording algelegd aan mijnhecr
Akashi. Pn'cks volgellS hel draaihoek werd getoond wal er
was gebeurd en op basis van welke elementen besluitvor-
ming had plaalsgevomlcn. Wanneer je dan kunl zeggen dat
het zorgvuldig is geb\'urd, mt't de juiste aflwgingcn \'n met
IOcpassing van dl' juiste criteria, dan kun je zeggen dat je in
dat dilemma de juiste weg hebt geklrfl'rL

111ho!!vem: d!!!!duw jaitt mei! in Itn bdewlt 1'1/1/ dt' si/uali!!
daar? Maakti' u zich er Itdemaal fo.çVIIII tijdms fit'! wak of speefde
hn ergem op de achlergrond loch sluds ma?
Heel intellS. Ik denk dat als het gaat om Jlsychische belasting
dan wordt dil' van hel thuisfront Iwel vaak schromelijk on-
derschat. Ik heb tijdens mijn verblijf in Sarajevo l'en pro-
fessionele houding aan kUnUl'Jl Jwmen omdat ik intens lllel
mijn werk hl'lig was, ik \'l'el meer positievt" dan negatieve
dingen I.ag dk wij korHkn doell en voor slechls een klein
lkel ellende, Dat was dan ook \'cht ellcndl' die diepe indruk
maakle en n'n hed belangrijkt' rol speelde. Maar het
positkve (lverhn'rste ('n ik kon n kIs mee dOl'n, ik kon kts
voor dk mens\'n belekenen,
Dililrentegen hl'l thuisfront, diltl.it op afstand, zÎt't meI name
dl' tv en krijg! zen gl'kkunk informalie. Ikel vaak oude
beeldell meI \vl'liswaar actlll'k Jllilar onvol1cdigl' infonn.1tie,
commentaar wat nielter zake duende is en vaak hed sugges-
tief. Dat betekent dal je timis soms lkn keer op l'l'n d,lg
hetzelfde bericht kunt horen en ZiCHen daardoor het idee
krijgen dat er in Bosnië voortdurend trammelant is. Een vol-
kOllleJl vcrkel'rd beeld,

Nederland draagt ,'eli behoorlijk stcemje bij aall de /t1pmd!!
VN-missies. Ui(qllllgsrllllf mn de rcgeril1.'f is. bij CCIImaximaal 11'

leveren inspal/nillg, dal de militair l'en halfjaar lIir.'1CZOlldmkali
worden. een jaar "thlli.\ N kan bfljvt'll. wrvol.'iells weer 1'<'11 halfjaar

W(lfdt in,'1t'w. mz. Hoe kijkt u. bij een dergelijk voorlgael beldd. Ie.
gen de draagkrachtldraaglasr mil de krijj.mlacht aan?
Wij proberen heel nauwkeurig in te schallen wat reëel is. In
dl' ons omringende landl,tl zijn n voorbeelden waaruit blijkt
dat als je aan een verhouding komt, zoals bij Amerikaanse
mariniers dk 55% van dl' tijd uitgezonden worden, dan
blijkt dat na verloop van tijd absoluut niet meer te passen.
Grool verloop. disfunctioneren. relaties verbreken, enz. Dat
betdent dat cr l'en goede balans moet zijn tussen het repete-
ren van de uitzendingen. Wij zullen onze weg daarin nog
illoe1l'n vinden waarbij wij cr alles aan lUllen moeten doen
dat e.e.a. zich niet voltrekt langs de weg van schade en
schande, Dat is ook één van de redenen waarom de BLS
heeft beslolen niet het 11c maar hel 41e uit te gaan zenden.
Het is l"en heel kritisch elemenltllt:t betrekking lOl de uiuen-
dingen. dal is zeker waar.

Hceji 11 ('en beeld vall de ideali: wereld op .'.frolld V<IIIIIW uil-
g,/I1.'1\pulI/m til fcvclISowrt/lljill.'1?
Ik heb niet zo'n concreel beeld van dl' ideale wereld. Wal ik
wel hoop is dilt we beseffen dat als er geen goede verdding
van rijkdom komt van deze wereld dat dele wereld nooit
fundamentecl zal verbeteren. Zolang we nict bereid zijn dl'
rijkdom te delen, (ocht te delen, dan wordt hel nooit wal. Om
dat bij de kop Ie pakken hoop ik dat de VN een belangrijke
rol l-iJlkunnen gaan spelen. Veel van de conflicten worden
wel overgoten met een saus van nationalistische ideëen, ge-
loofzaken, enz. maar ljjn loch heel vaak lerug te voeren lOt
el'Jl otlgdijk~', onrechtvaardige verdeling van de rijkdom.
DaarnH'e wordl de hasis gelegd voor het schcnden van de
llleIlSl'nn'l"hll'n. Ik ben er Jliet van overtuigd dal mensen al-
leen maar dodl'o omdat/.e hel1cuk vinden, daar zit een hele
wereld ilchler. Ik onrechtvaardige vl'rdeling van dt' rijkdom
is dl' groolste {lOrhtilk en veroorlaker van alle diende. Daar
moct fundamenteel iets ilall gedaan worden. Den' kijk is
n'Chlsln"eks verbonden meI mijn levensovertuiging wailr-
mee mijn kijk op dl' mensheid onlosmakelijk is verbonden.

Wim Heij
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KLTZRuurd van Rooijen

Van 8 dt"cemher 1993 tot en met 31 mei 1994 was KLTZ
Ruurd van Rooijen commandant van Hr. Ms. Van
Kinsbt>rgen gedurende h.lar inzet in de STANAYFOR-
MED (STAndard NAval FORce MEOilcrranCiln).

Dl' wereld lijkt mC!:T en meer een "dorp. Ic \Vorden. Door de
"dorpsomroqJt>r", de diverse media, worden wij ~l'ïnfor-
ment! over allt. Olllwikkelingen ook ml't bctrckking tol gL"
beurlenissen in de llilhol'kt'll van "ons dorp', Jkslissingc'n,
meI name in VN-vnhand. die aan de "andere k.1nt van (ie
wereld- genomen worden kunnen dirt'C1 van invloed zijn op
ons Lwslaan.

lIeeft u hel ida d,1I besfis"ill.</(I1, .'ItIIOIllt/1 op J,N Jlin/>"WII bo:-
dodde p,)lilieke wereldtol/ul (o,a. de Veren(qde Nalies). direct ~'al/

i/lvloed tUil (lP uw fundiol/am als <'IJlder werkzaam bij de Afde-
Ihl.'! Plallllt'll \'an de K(l/Iinklijke Marille?
Alk activileilen die er voor de Koninklijke ,,",I,uint', in ml'tT
ol mindere male plotseling, hijkomen worden onder mel'r
behandeld door de Ahkling Plannen. Bij ons worden de bl'-
sluilt'n voorhereid die in de AdmÎralilt'ÎISTaad gl'nomen wor-
den. inzon'rTt" heb ik er rechlstreeb mee Ie maken. Als ik
puur kijk naar mijn eigen werk, waarbij het accent ligl oJl
hel heht'ersen van hel o\'erige S1af-eisenplan, hel munitie,
plan en dergelijke, hesef ik goed dal. wanneer er nu l'en
Sdlip naar h.\'. liaïli wordl gestuurd t~n er daar ('('n lwhol'lh'
aan middelen tlTltstaal, dal dan ook op mijn hUrt'all hdandl.
N,1mijn STANAVFORMED'pcriode kan ik me tT eeo goede
voorstelling van maken d.1t zjj da,u om hep.laldt' zaken ziHen
te springen. Toch is het ook zo dat ik hier aan mijn hure.:tll
samen meI anderen nog eens got'd k.:tn nadenkt'n in ho('ver'
re ht'l edu nodig is. Op dat' wijle kom ik t'T IlU dus rechtsl-
Tt'eb Illt'e in aanraking.

Uil lu'{ voor.'!.wnde blijkl dm u zich /1/1 in !rer z".<je'lIaamde
"Iwe'('de' echeloll" bevilldl. Tawijlll zich 1,'11 tijdt' \'(11/ uw uilundil1,<j
/laar de Adriatische' Za ill de Heerst!' lijn" bevond.
Daar was ik aall dl' ene kant de uitvoerder van het eerder
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aangenomen fl'geringsbeleid inzake de uitzending, aan de
andere kant was ik de man ter plaatse. Daardoor kun je in
situalies lert'cht komen waarbij jouw handdl'n. of dilt uu
goed ollout is, die beoordeling volgt later, rechtstreeks )o:fOte
gevolgen kan hebben. ook op het poliliàe vlak. Ab we ten
tijde van het LIDO 11 incidell! (een tanker beladen met
80.000 ton olil"produktl'u aan boord probeerde de blokkade
Ie doorbreken door koers te zetten rirhlin)o: Klein .Joegos-
lavW) een verkeerde heslissing hadden genomeu enlol wc
\,,'arell gecollfromeerd geweesI met een andl'n" silualie ol ze-
nuwachtig )o:eworden en het vuur hadden geopend d,m had
dat natuurlijk IJIet grote koppen in de kraull'u gestaan.
Ik denk dat één en ander dan ook zijn doorwerking zoulwb-
ben gehad in de Tweede Kamer en verder. Als je foute be-
slissingen neemt dan z.ijn er misschien vervelende gevolgen
voor je schip en je hemanning. Wellicht ook voor dl' Konink-
lijke M.1rine, de Nederlandse regering enfol dl' internationa-
le rechtsorde. Heloversleeg op dat 11l0llll'Ill mijn eigen
silllatie.

Was dit l1UZO'1/ momeni dm uzic;' nadrukkelijk b~wllst was
van di/' mogelijk/' ,ollS/'qui'/Ilics?
Nee, op dat Illomell! nieLIk was gewoon met mijn prokssil'
bezig. k moel je nil'tlall'll afleiden door al dil soort afwq:;:in-
gen en hogere consequenties. Je heil! d.lar. als je het hebt
over hel vuur openen. in een situatie dJ.t je enerzijds te ma-
ken heht met "rules ol engJ.gement" en J.lldeTl.ijds nH't hl'l
recht op l.elfi'escheTlning of zelfvl'Tdl'(liging. Dat hkld mij
het llIeest bezig. Ik bekijk hel zo. Ik ben n in de eerste pla.lIs
om mijn job Ie doen en de hemanning veilig en met zo min
mogelijk consequenties eruit te halen. M~t de beoordelin.l::
achteraf hen ik dan niet bezig, Op dat mOllJenl dol' ik dat
waarvoor ik ben opgeleid en .l::etraind en nn'm beslissingen
aan de hand van de gegeven adviezell. Ik doe wat ik op dat
moment het besle vind. daar word ik voor hetaald l'll heh ik
die strepen op mijn mouw.

Wa,1 u zich op ell(q momellt b/'II'II.1t \"all fiN ,qe.'l<,wlI dat 11 be-
trokken was bIJ of uI]. ..•her midde/plillf wa.1 van ,'<'fj werddwijd .'Ie-
beuren?
Zulke momenten zijn er zeker gcwecsl ~n l1il'l zozen naJ.r
aanleiding van de LIDO 11.Door hel lez~Jl van (k MinliclJlin-
genhericlllgeving~ zie je dat cr b{)v~n jouw hoofd bl"sluiten
worden genomen dit' soms tegenstrijdig zijn lllel de oper.1tie
waar je zelf aan deelneem\. Ik besefte dal ik d.1ar en \O('n fl:n

van de vele pionnen was OJl het grolt' schaakhord waar J.1l-
deren de zeilen doen op grond van overwe)o:ingen dk je niet
ken\. Op die mOllienten wordt het duidelijk dat er meer ge-
heurt dan het handhaven van ditl'mlJJ.rgo.

Op hel m,Jn/cm dal 11{/(1I19,"w("l/!n \Verd voor hel c(lmmando
owr Hr. Ms. Val! KillSber.'1fl/ bmtu zich wen .'laaI/ verdiepen il/ d~
rol val! d~ Neder/and.w! regail/g. wat willen zij pruies Ol \Vat.'la ik
daar dt~en? KOl/U lidi ~'ifldefl ill dat besluil?
WJ.1betreft dl' eersle vraag: nel', dal hoefde nkt zo. Ik ging n
met l'en maritieme taak naar toe. Voor het overige is het
loch zo dat dl' krijgslIlJ.dlt lTII imtrumellt is Villl dl' poliliek.
Als een regering besluit tot uilzendin)o: van t't'nlH'den dan )o:a
ik j.:ew()on. Wl' hebben dl' discussie geh.ld nadat "de muur~
viel dat men alle militairen zou moelen afgaan en vragen of
zij nog wel in de Nederlandse krijj.:smacht zouden willen die-
Ilen. Persnonlijk vond ik dat onzin.

Ik heb mij altijd op het standpunt ~wstdd dat. wanneer de re-
gering besluit tot inzet van de krijgsmacht, ik dat dan doe.
Wl" Ill'bben JlJ.tuurlijk in een tijd van rdatieve wedde ge-
ledd meI l'en reddijk stahiele politieke siwatie die eigenlijk
het'! veilig was ondallk~ die scherpe sdll'iding dil' er was. Nu
z.k je dilt dl' krijgsmacht meer en mel'r ingezet wordt en dat
is iets wadr je altijd al rekening mee hebt moelen houden.
Als ik Wil vindell dat ik daarvoor nil,t in de krijgsmacht bl"n
gekomen dan moet ik mijn"11 dil' vraag stellen. en be-
antwoorden. Als je tot dl' conclusie komt. hier bell ik heIniel
Illl'e eens. dan ga je dus weg. Overigens denk ik dal er vol-
doende overkg is lUssen dl' poliliek en dl' experts (de militai-
re deskundigl'Tl) mei belrekking tot dl' mogelijk- en 0l1ll1O-
gdijkhl'dell van l'en militaire uitzending.

Als ik zou vill(kn dilt dl' regering en lol de Tweede Kamer te
grdig is el! .11111ilarNednlilndsl' militairl"n inzet en ik bl'n het
nit'1 t'ens IIlt"tdal bdeid. diln ZJ.1ik ook zell de conseqllenlit's
1l10l'!e1ltn"kh"l! uil mijn standpunt en dl' dil'nst uitgaan.

Mal/kt 11<'ll'Oor Il uil welk type re.qerill:-1er zil, Stf!. cr zit em fl'.

,,!ai/IH met extreem redl/Ir tel/demel/ aan hel r,~er?
NOfllltlal gesproken maakt het eigenlijk nil"t wwd uit welke
regering ('r zit. In Nederland Zil men altijd aan l'l"l! l'oa1ilil'fe-
gering gebonden. Het beweegt zich J.llemaal binnen l'en be-
pa.llde handhreedle. Ik zie hl'lniel gebeurell dill wij in Ne-
derland in dit soort extreme situatie gl'fakl'n. Hol'wel. ills je@]-------------



zo om je hCCll kijkt cn lkt wal cr in Anl\wrpen en Oosten-
rijk l-:eheurt slemt je dal nkt gertls!. Ik zou me voor kunnen
stellen dat ik IlH' in zo'n extreem geval niet 10U kunnen ver-
enil-:en met het heleid en dat ik d.1araan de cOllsequcnties
voor mijzelf zou moett'lJ verbinden.

AI eerda sprak u owr lIel UVO /I inddelll, klim 11 alldae
siwalies enlof omstalld(qhedmnoemm waarbij 11 wel ba(q was met
de politieke conseqllt:l1Iit:s ~'all uw persoon/Ijk halldelm:>
Natuurlijk heb ik nal-:t"dadll over de zin van de hek operatie,
Rond kerstmis werd ik l-:evraagd om een voorwoordje te
schrijven voor de scheepskrant. D.1tvond ik cen ideale gele-
l-:enheid om mijn l-:t'da(htt"n hieromtrent te verwoonkn. Er-
gens pra.Hje dan inje eigen straatje als je aalll-:tTft Ie gdown
in de waarde van het embargo, terwijl over land dl' boycot
nkt waterdicht kek. Verder is het bij dit type opt"raties zo dat
jt" de hele wereld niet aanje kant krijgt tegen de "bad guy".
Aan dc J.ndere kant, als wij l'r niet zouden zijn om dit soort
dingen te doeH. dan werd het alleen nog lJlaar t"rl-:t'r.Ab je
dan zit"t dal Servië uilt'inddijk lOch haar grellzen sluit naar
Bosnisdl-Servii..' dan is dat l'en resultaat dat mcde door OTlZl'
inzt"t daar is bert'ikL Dat zie ik toch als de zinvolheid van on-
ze aallwezighdd.

Er heefr zich ,'eli siwalie ~'o(lfyedaal1 waarbij un timtal Alba-
n,:zen yes/wnd was !II,'f hUil bcJo/jr:VtIllWt'yt' JIIOIOrpah. U HinH er
naar foe en 1110,'5/wrvol.qens l'en bt's/issiny nemen: wat ,<Jaik mei
hm doeII, Was er sprake \"art ,'t'lt di/(mma voar u?
De gewone gebruiken van de Zt'l' geldt"1}ook in zo'n geval.
Als je vaststelt dat deze IIlt"men in lewmgevaar lijn, ga je ze
redden, Je hdlt dan wd t't'n probleem want je hent met je
schip bel rokken bij ren militaire operatie. Deze Illensell
mOt"tel! uitdndelijk toch aan land worden gebracht, Dl' pllli-
toyin dl' Adriathche Zee was dat deze llIensen oPl-:epikt zou-
den worden door dl' italiaanse kustwadll eli/of marine. Op
hrt moment dat wij bij hen kwamen was het rustig weer. Er
was geell levells~evaar, [Je kustwiKht gebeld om Ie te ko-
men halen. Het dilemma was dat hel donker werd en de
wind opstak,
Er hoefde Illaar één golfje te komen en ze zouden alle tit~1lin
het water lig~ell. Op l'en gegeVell moment arrivt'l'rdc het
Italiaanse kustwachtbootjl' en was dat prohkt"Jl1 OPl-:elOSI.
Ik heh I_t"van ett'n voor/.kn en gl'keken of IC medisl-he be-
handl'lilll-: nodig hadden. Uiteindelijk zou ik ze in geval van
levensgevaar opgepikt hebben. Wat mij bijbleef van het hdc

gebeuren is het gegeven dat dl' Alballezell bij het aan boord
gaan van hel italiaame schip een klap mei t't'n stok op hun
rug kregen. Dat vind ik onbestaanbaar. Het is me nog st('eds
nil~tduidelijk waar Jal nou voor nodig was. er is geen hdde-
re reden voor handl'n,

In hoeverre deed 1/W rijen y.:zin 1IIt'/! i/1 h,'( belewn van de
siruarie daar? Maaklt' 11 zich er helm/aal los Vtm !ljdms 111'1werk of
Ipeelde 111'1er,qmI (lP de adu<'f.qrolld lII"e?
Hel speelde wel mee, hoewel ik het wd probeerde te schei"
den van elkaar, Ht,t beste kwam dat nog naar voren lIlet be-
trekking lOt de personeelsproblemen die er aan boord wa-
reil. dl' zogellaamde compassionate-leave zakt'n, Wanneer ik
het gegeven van dl' man of vrouw in kweslie vertaalde naar
mijn eigl'l1 gezinssilUatie kon ik me er een hl't('n' voorStel-
ling vall maken. ,\lijn thuisfront kdde n\l't mij mee. Dat
bleek het duidelijkst toen wc in Istanbul lagen en er e('n
bOlllexplosie in de Balaar plaatsvond rond 11.00 uur, Op de
terugweg van mijn wandeling naar dl' st.1d helde ik naar
huis, Bij een later telefonisch nmtaC1 bleek dat mijn vrouw
mij kon vertellen dat er een homaanslag was gewt"t'sl in de
Bazaar. Ik wist dat niet. Zij had zich gl'realiseerd dal ik om
half tWtT had geheld en cr dus niets met mij aan de hand
kOIl zijn.

Nedaland lijk/ HiNde sier /e makm lilt'! hel iltZl'lfm van emhe.
dm 01/11'1'11humani/air ,<1ezichtIi! la/en zien. De economische belal/'
Heli b/e\'t'n (lf blijvl'll 110,<1al ems ollderbelicltt.
Natuurlijk lagen in Koeweit duidelijk AllIcrikaanst" econo-
mische belangen en wellicht in het verlengde daarvan ook
Nedt~rlalllfst, .
Ik hoor nogal tTIlS dat Illensen zich afvragen: wat hebben
wij nou IC zoeken in Ruwanda, Mozamhique en Camhodja
en dan denk ik: naast een slUkje handhaving van dl' inter-
nationale rechtsorde hebhen we or grond van economische
bt'langen daar niets te zoekt'n. liet tropisch hard hom
moeten we (ook om milieun'dl'nl'n) zekt'r nkt uil Camhodja
halen. Ik geloof niet dat lwt hkr .1lkt'n maar ht"1 lalen lien
van een humanitair ~t"Zkht betrdt. Er is (lok sprake van l'en
idd'd slandpunt met hetrekking tol het werkl'n aan een
bl,tere werdd.

Heeft u eell beeld vall de ideale wt'rrld op Hrolld vall uw uit-
,<1all,<1~p1/I1tt'1It'1l leVert50vt'rlUi.qill,q?
liet helangrijkste vind ik ht"t in hun waarde laten van

~-------------



mensen. In het verlengde van die menst'n ook hun culturen
in hun wJardt' lalen. Dall moet niet de Europl't's-Aml'ri-
kJJllse cultuur wordell opgedrongen .1Jn Jnden'n als Nf)i1is
Hd". Dil is bel doel wal je dient na te streven. Daar is !laaf
mijn mening veel van dl' onlwikkelingssJmenwerking op
gericht. Wij JCCt:plercn niet dat er evel! goede ol ,dh wel
belere culturen wllllen kunnen zijn. Wij hennen in Nhet
WestcnN dt' neiging H' denken dat onze welvaart ook goed is

voor dl' andt'fen. Daar gaal hel dan mis. Kort gezegd: hel
gaat er om dal we t'lkaar en dkaars culturcn in hun waarde
la\t>l\. lIel gaat naar mijl! mening Olll l'en Illentalitdtsveran-
dering. We dienen hel idet' kwijl H' raken dal we superieur
zijn adn anderen. We moeten stoppen lllet den keil in onge-
lijkw.1ardight'id.

.loop Flokstra

-------------~



Kolonel C.H.P.Vermeulen

Vanaf 29 ~eptemher 1994 is Kolonel C.H.P.Vcrmculen
Commandant van hl.t Opleidingscentrum Infanterie.
Zijn vorige functie was die van Commandant van het
llde Infanteriebataljon Luchtmobiel Garde Gn'na-
diers, het eerstt" onderdeel van de Luchtmobiele Bri-
gade dat uitgc1:onden werd naar Bosnië. Kolonel Vcr-

mculcn, toen nog overste, werkte van februari tot en
met juli 1994 met zijn manschappen in Srehrenica.
Potocari cn Zapna. AI••iemand dc gevolgen van de po-
litiek op wereld-niveau in zijn d.lgelijkse werk Oll-
dervonden heeft is hij dat wel.
Kolonel Vcrmculcn aan het woord.
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NToch houd ik mij verre van de wereldpolitiek, We hebbl'n
politici, een militair apparaat en democratie, liet militaire
apparaaI adviset'rt de regning en vervolgt,ns luisIert dit ap-
pari1i11ni1ar de door de regering gegeven opdrachll'll, dat is
een stuk van de democralie en daar 11l'1lik blij mee,
Er zijn natuurlijk wt'! corm,'qm'llties verhonden a,ln ge-
noemde opdrachten, een groot det'! daarvan ligr op bet
persoonlijke vlak, Van Traa ht'dt zekl'[ gelijk lVai1rhij het
hedt over de oudere militi1iren die met een heel andere visie
in het leger zijn gekomen, Taak l;én was de beveiliging V,lIl
hel eigen grondgd)kd, mt'l'slal gnicht op de verdediging
van Nederli1nd op de Noordduitse laagvlakte, Indlllle~k t'n
Nkuw-Gllinea lagt'n in hl~t verknwk van deze visil', hierbij
wt'rden militairen (oll)vrijwillig voor minstens een jaar in-
gezel. VN-llitzendingt'n tOl voor ~~n a twee jaar SdK'urdt'n
alleen op vrijwillige lMsis, en ook nu kun je, zeker voor dl'
jongste beroepsmilitairen, spreken van l'en zeken' mare van
vrijwillight'id; men is vrijwillig 11l'roqlsmilil,lir geworden en
wisl Wi11de con~equenties dai1rvan waren!

Voor mijzelf ligt er voldoemk uildi1ging op de plank. Als
bataljollscommandant was ik twee jaar lang zeer nauw be-
trokken hij dl' opkiding t'n tot'n gingt'n wt' weg, Daar hoor je
di1n bij. Je wordt i1fgerckend op de opleiding die je zelf ge-
geven hebt. Tl' velde gaan Illet zo'n club waar je een hand
lllCl' hebl is voor mij gelllakkelljkt'r dan op kantoor 7.illen, Je
voelt je veranlwoordelijk, d,1\ is misschien wel zw,larder
m,li1r ook hed plezierig,
Dil was de eerste groep BBTers en ze hebben voor IOO(~o
waargemaakt wat we dadltell. Ze dt',kn in po~itievl' rin
meer dan wat er gevra,lgd \,\ind, Ik molivi1tie van die kerels
is grandioos, In het begin werkten we zeven dagen per wel'k
van licht tot donker en soms langer. Toen was l'r sprake viln
overkn'n. Ook 1.1u'r,als lri1nsporren nier doorkwamen, was
l'f wel spr.lkt, V,ln sledHe omstandighnlen, al heelt niemand
vall ons hOllger geh,Hl: langdurig t'ten uit blik, gl'l'll post,
geen bier, niets om naar uit te kijkt'll, SOlllllligen kwamen
ook Illaar zet'r zeld(;'lI van dl' compound aL we j1robenden
hen soms mee te laten gaan op dl' inlefllt', sodak j1i1trouil-
les, Dan zagell ze waar ze waren en kn'g('11 Il' et'n beeld V.ln
het andere werk.
Toen hleek dat er behoefte was aan met'r rusr dan illken de
dienst op 7ondagmorgen is er l'en vrije zondag gekOI1ll"ll,ook
al gingt'n de militi1ire zaken gewoon door, voor sport tOn
even bijkomen, Di1gen van zestien uur WilreIl heel gewoon,

Ik tll'b dan ook prim,l geslapen,

Mijn werk bestond nir het lJÎ\vol'rt'n V,lll dl' opdr,lcht van dl'
Vt'renigde Nalies, waar dl' Nederli1ndse politiek mee inge-
sremd heelt: dl' veiligheid van dl' mensen garanderen, bu-
manitaire acties en hersrellen van vCHlrl.ieningl'n. Dat alles
met oplimaal behoud van neutraliteit. Ik hekijk dit soort za.
ken op micro-nivei1u: de plek waar wij zaten, evt'n huiten
het dorp, garandet'rde l'en maximak visibilit)' l'lI veiligheid
vuor de jongens.lederel'n kon zien wat wij deden, dl' Snven
konden als het ware spllg('n op dt, compound. Als er op dl'
compound gl'schott'n wnd kon dat geen verdwaald SChOl
zijn,
Wt' Iwhbt'lI redelijk invulling kunnen gevcn ,li1n dl' hum,l-
niti1ire opdri1chr: de kdomsrandigheden verheteren of in elk
gevalledbaar houden, het identHicert'1l van kleine milllierhe-
dt'n in de enclave en voor hun veiligheid zorgen, dt'
Wi1tcrvoorziening weer op orde brengen, Dat laalSlt' is in POIO-
cari gelukt. in Srebrt'nira is mijn opvolger TlUaan het werk,
Alk medisrhe zaken Vi1n dl' burgerhevolking liepen via
Artsen Zonder Grenzen, Zij hebben zgn, ambulanta, een
soort ziekenrapport mct eelt verplcegkundiJ.:e, Wi1i1réén keer
per week 100 i1 150 mellSen kwamen. Dl' militaire artsen
werkten daar aan nH'l', Eén keer per week ging ,k chirurg
naar Artsen Zonder Gren7.l'n en zocht patiëllten uit dil' door
onze mensen geopereerd konden wordelI, Dat gt'lwunk dan
en lodri1 dat kon gingen ze wn~r terug naar Artsen Zonder
grenzen om ruimte te maken in hel hospitai11. Hel was ook
tll'l'! kuk d.lt jl' mensen weer Z,lgopkrabbelen en rolldlopt~lt.
We hehhen nauw met Artsen Zonder Grellzen ~arnelJ-
gt'werkt. deze liedelI l1l'uben voor mij edu gesl'oonl,

TWlTmi1i11[ler di1g waren er meetiilg~, ~~Jl lll{'r dl' ondn-
c0Jl1111andallll'n t'n dt' UNMO's (wa,unemers) en een
~raf\'erJ.:a(kring, ()aMni1ast waren er de bezoeken aan dl'
troepen, En dan, duidelijk tTn Ondl"rdeel van de VN-op-
dracht, het overleg meI tk Serven en dl" Moslims. Ik heb Ie
heide op be7ot'k gehad in de t'nr1avl', soms in sessÎt's van tien
uur om tot afspraken te kOllll~n.Om je oJldri1t'ht. het beveili-
gen van dl' Moslims, Uil te kunnen VOl'rt'1Jmoes! je mei de
ServclJ pri1ren, Het is hel'! belangrijk goed op de hoogte Ie
zijn van de gl'schÎt'denis en tl' prolwren hun ,knktr,lt1\ te
vulgel\. Je moet je Nedt'rland~e oordekn en tempo
i1chu'rwl'J.:l' laten, want daarnll:'e vertra.lg je, Er lVas altijd
eerst l'en informeel gedeelte, voor ('t'n drankje en el'n hapje,êJ-------------



-------------[flJ-------------

S\I.1J:ll\l IIt'Or

N'QJ1.1!Jl1W,\

.'lUt'U.l(l1 lOl pf!I]"!? IPJ.11 :Ipl!JlUnUmlOJ lwe '1;'1Hp9 iYlIl'llS

'U.lj;l(llU [PI UI'P Il'p ;l0H ");'I[UI'IU J'[l'UUOU. u;n do H...•".)[

-1.1,\0 do Hp.)1 UJqq;lq [11 '100 'U,lll]! U.11O(S.1i'ldo JI'I'P J1P

U.1SU:'IlU DOO'Ov ."lP upuo .1,Wpll.1 "1' lI] u:11.1Ptll'1 p.)A [.l.llj

(Ir!! 13 'stl.ldI'M \.1U! .1AjNPllll.11.D!UlHUtiIOJ ll.1JJllp.)([ I.l!l!

:llP I].1OJ:ldo .'PI'1.l1l.1:i u.u nu J('I'P It'p S1:lIlJS1:l1'11IQ,11U \.lil

"p8.'[:l8\1n ););)A\ lIoO Sl;'>UlUl!

IpJOM Pil "\1.').)0)'1 lI:l!lfnq Jl'M pM 1,1 [l'Z [l' '10U 'U;l<ir[S lW,\

Stll',! P1SlOO,\S:lp.)u. :l8!P!lHj Pq lF1.1'l U:llq:>SS!U1 ':llpOU Jl'I?'1
-p U:lqq"q ;)Z 'U;l.\,lJJ.1M} ;)j Ul'dl' P:l!q:ll1 I.pS[UlOUO);) do UlO

lil.'],! :11 J:lllp.l uf!z J1~I'P 5;)r'l[0,\ ;'Ia "mul' ;):iIW[ :lp do Dp.1M

\;)!U UJ8ff:l[do Jl'UJ!loq lll',\ SP! Il'p \J.),)] S!ll,'p.l!lpS ...•:i .'(1
"u;I)(l.1d,lq:n Il'p UlO U.lll.ll

;ll Hl u;lPPP1Ul U;l S!UU;l)[ ;l11l0 ,lM n,lDqOJd liJ l,ULU \.l!l!

18U;lJq ;l,lU\ I1J1Z l;llU Ipp J!P ,'PU,']P ,lP ,lM UJ)[)[!d nu H'I.'W

"8!Z;lq ,';lU\ nu JPl'p '~1!.\E.'[s08.'Of 8![pUI100'" \I! ll.'pp 'f!l IIf!l

UJ!IPSS!lU I1.l pJ,'O"'.ll\ u,':lo[1oo J)[Il1Z ufJl MnJ,' ,18po", Jp

ul U'PIIO.L "uJ8pg ;lP PUI pU1.'1UlO 80[100 LLU U! \I.l)[)[OJ).)q

J:);lJ1P ISll.'pl PIl JOO'" "PUp[ \1pdp S]" "PUp[DP,'N Sl'M OU? I UJ

"tl]!ll[ JIPS!pJlII

;lP up", S;lJJllS \.lIl U:I I1,l11PI.'Jpt!o (Jl1l'llLIpumq) .'p Lll'.\ llJJ

-:lo"'l1n \.lIl U! ),lOP Jf It!M \ll'''' 1I!1 Jp PU!'" Jr "np"'\11HlJJpUl

Pq U1?1.'lJJlU PlU Jr )[UJp lU.lq )[l:lM PIl upt' Jt'I.'P Jf S]V

')[fP<lUI.'[;lq Ol <lU!ll

-UJ)[lJ'" ,l)[fl1UJLU1?l,18 U,OI S! lU01l'l.'p ls!nf JI'I.'W "UlqJI.' )[O()

UI.'P)[! t'IS J1?I'P I1;lllJl\U!SSHs,'q Ut'''' UJULJU 1,'4 [!q :l!PUl'ISJPl

uf!z f!z "UJ'Io1t!sJ8100p S,OPI.'U,lJS [t'lUl'l' UJ.l U.l l'll'PUl

-.lH' U,l'lt'ldsJl"Il.lM .l[t'qul<l [l'JOO'" Sll.lMLlOJI '11 l.J.ll( u,,-:>:>

;lP IJW "UJ'IllJp Ul'''' ')lf!"'\ JJJpUI' "]P UI.'''' 1,''''0 DPUP U,, U,',l

1Jl( 'lJJM UJ 1,1"'0 ''1fl[llllllt!U ,lf 8lU1q l!1?p UJ U:lLIlI;)'1 U;)l

-,l[ 1.'1,11\ Sou lP1?>IP ,lM l!,ltj'pq U,)IUE.'PUI'UIUIOJS,,!u8I'dLll())

:lp l,)LlI (£661 l;)qLllJJ,'p U!~ ;)po!Dds8ultlU;)'1J,'''';)P sU:lpfu

"p.l;'lIS;)q UI'C pfp P,)'" lhl!PPldo

;)P Ul S! Jt'1?G OS!PUl'11 ,'P UI'I' 1:1 1I'M 1I;)IJ.\\ pJo8' l"lUl \.lom

[;'1,\\ "U:l1110'" IpE.'il 11lI'JDlll;)P ,lP 11,' lU.l'l S!UJpJ!tPS;l<l JPl(

:lp p;lp1JpliO PIl Ul'A \I,U1.'p"1 It'p 1l;lIIPI'M1J,\ lJ]U IULl'l ,lf

"u,'qq,lIl d]..18;)q UI'P SJJput' Sl.l!

su,,8p.',\O S! II'Q "l.lpl.l'" !.llU .lr lU0'l Sl,)PUI' 'u,ldfpilJq [I'"",il

'lP lil Pq liJ 1l;).~.'IU! ti! JCl'P ,lr PUlli ;)r '1/,'pdSJ.,1U U1?t'l\

upp lIJ<lUp[Jtj J1:ll\oq Il'p 1Pl'qJ.';lUJ'" '1f![1JOUl smos S! }.lij

11.' u;)pddO'll1nJ"l P[11[p POUI UJ\\, "JS![S;)q 1lI':I,\!1l "lsilOOlj

l.'t[ JPI'I.\ U,lUU:I)[ UI;1:1IS,{SU,';1 U;),'IIP U;lSlI:lUl "P Il'p S! P;)PPII

U,'3 ",'II,l.lP.,8 ,'PUllOj \.lIl Ilo~bq plIlpPP u., "lomps UI'A 80u

lPl')[P \I.,U1 .'pu.Y''1 smos 'U"ll'ld U,ltU('S u.,,\.) U,lll! U0'l IlI'Q

,



Overste Ab W.Velthuis

De huidige functie van Luitenant-kolonel der Ko-
ninklijke Marechaussee VelthuÎs is commandant van
het District KMAR Bondsrepubliek Duitsland. Hij is
twee keer een jaar uitgezonden geweest naar dc Sinaï.
Die uitzending was een uitvloeisel van de Camp
David-accoorden tussen Egypte en Israël. Het werk
van de KMAR. en ook de toekomstige functie van de
overste, wordt op veel terreinen, zo niet alle, sterk
beïnvloed door internationale ontwikkelingen.

Wat 1"'lId/lIw /wid(ql' flltlaie in 1'11 hoe zin de l(lckoll1SI er l'oJi'r 11

lIil?
Elk Nedrrl,llHIs krijgsmarhtdeel in Duilsl,llld hrdl tTIi

KMAR.hrîgac1c. Zij vormen samen het disnkt Duitsland.
waarvan ik de commandant bello :-laar verwachting hlijft de
41 Lkhtl' Brig,l(k in Sccdorf t'n d.1arnWl" dan ook dt" mMe-
chaussee-brigade. Illaar in Swlzenau en Hlomberg is (k vn-
mindering in volk gang. Er zijn nu nog een kleim' zestig
man. Ik brigadt' in Seedorf gaat over naar he! Nederlandse
districl Noord per I juli 1995 en vanaf dat Illolllent hestaat
mijn lunnie nit,! 111t't"r. In Münsln, bij d(' ~laf vall hel
nieuwe Duits-Nederlandse Legnkorps is ('f;'n fU1Klie voor
een KMAR-overste en het is dl' bedoeling d.:n ik daar naar
toe gd. Wat het gaat worden. ik zal wel zien. De invulling van
de functie in een niemve hi-nationd!e organisatie kost tijd en
mOl't grod(~n. Voorlopig hedt de afhouw van ht'l di~trict Ko-
ninklijke ,\,.t,lTeCh,lUssel' Duitsland prioriteit. M,l<1Tje weet
het nooit: soms hoor je zes dagen van te voren wa,lr je 11l'en
g,liH, Er zijn op dit momenl, Haïli en St. J\la,lTH'n meegl're-
kendo zo'n 155 nlolrecholUSSl'l'Suitgl'Zonden t'n d,lolr kolll elk
Illomt"nt \\'('t'r wat in verand('r(~n.

Mijn nieuwe functie is l'l'n duidelijk uitvloeisel van d(~
nieuwe politieke constellatie. 1':u, na dt" val van de IIluur.lwt
antieke vijand~Ill'l'ld weg is, moet de krijlo(~macht zich aan-
pa'iSell. Bij dl' politiek neemt dt' bereidheid af om gdd in df;'
krijgsmacht te 'i1eken. Dat heeft tol gevolg Ilwer internatio-
nale samenwerking en sallletlvOl'lo(ing van onderdekn,

waMbij aanlilSling van dl' gevf;'chtskradn 0Jl de lololtsteplaats
moet kOlIll'Il. Ikt lijkt mij t"ell olwrHkoombaar pron's, wal
well~ell kkin probkempjt" opkvcrt: afsll'll1ming. I)at is 1ll,1olr
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l'en begrip, maar t'r valkn wel de verschillen in doctrines,
tlilrustin~, arbt'idw(lorvvaarden en t,1<11onder. Er zijn al wel
meer voorbeelden van internationale onderddell, denk aail
het Duits-Franse kgerkorps, Illaar hel zal toch niet wndn
problemen verlllpt'll. Op I juli 1995 moet het nieuwe leger-
korps operationed zijn en dat moet kunnen.
In mijn vorilo(efunctie was ik project'ollirier voor dl' sa-
meilvoelo(ing van dl' Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie op
Schiphol mei dl' Marechaussee. Met je ervaring probeer je
dan dl' goede dingen van bcidl~()rganhatit'~ t'r uit te hakn en
daaruit kts nieuws neer Il' zetten. Na l'en evaluatie kun je
dan veranderen wat niet goed is gegaan . .Je moet hereid zijn
om hij te sturen, wt'l vastholldl'n aan prindpi('k ,,akt'n, maar
vt'nkr pragmalh(-h zijn.

De ontwikkelingen hier staan haaks op dl' ontwikkelingen in
Oost. Europa. Daar worden allelllaill kkine koninkrijkjt,s
gevormd terwijl hier de grenzen tussen dl' landell verdwij-
nen . .Je weet nooit hoc het gaat, hol' W(' over vijf jaar tegen
Oost-Europa aankijken en wat er dan op militair gebied no-
dig is. .Je weet niet hoe lang die "kleine~ l<1nden het econo.
misch zullen rekken. Het is een lachertje te veronderstellen
dat er geen conflicten meer in de werdd zullen zijn. Wat dat
betreft hedt van Traa een realistische kijk.

H(l( is /lil' carrière tor 1/09h'e wr!.'pm?
;.la dt' KMA bt'1l ik infalllt'fist gt'worden, luitt'nant bij het
44~tt' H,1taljon .Johall willem Friso in Zllid-lart'll. In 1972
ben ik Ililar dl' KMAR gl'gaan. Daar hd, ik de standaard
functies doorlopen. Van 1978 lOt 1980 volgde ik dl' hogne
juridische vorming. in die tijd speelde dl' Libanon uitzen-
ding: in '79 kwam de reis van Sadat naar Israël en wat later
werden de Camp David-acconrden gesloten. Ik heb toen, sa.
men lIlet een collega, nog een verhaal geschreven "Is Neder.
land verplichl tot dt'c1nalllc aan Unifil?" (op basis van
toezcggingell van LUIIS bij dt, VNJ. In mijn KMA-tijd had ik
ook <11kiS geschreven over het Pakstijnse vluchtelingt'll-
probleem. Misschien had ik altijd al belangstelling voor het
Midden-Oosten en komt het daardoor dat ik mij opgaf voor
de Multinational Force and 01>servers in dl' Sinaï in 1986.

Uging vrijwillig?
.Jil, ik wilde daar wel l'en keer uaar toe, ik vind internalio-
naaI werk wel leuk. Eigenlijk heb ik nog nkt gClloeg Viln het
Midden-Oosten. Iedereen heeft wel wkts: dat wil ik (Til

kt't'r gt'l-kn hebben. Voor mij was dat Israël. Daarna volgt
dan natuurlijk een proces, je gaat je realiseren dal het loch
om ('eli brandhaard gilat en d<11je tTn kleine bijdrage levert
a<1nrust en stabilileit in het gebkd. Dat besef kwam bij mij
later, \Oen ik er al was. De Multinational Fort'e and
Observers in de Sinaï is trouwens geen VN-aangdegellheid.
Bij ht'l Camp David-accoord lijn beide lamit'n overeengeko-
men een internationak vredesmacht te stationeren in de Si-
naï langs dl' grens met Israd.

Toen ik H'rugkwam, in mei 1987, begon het normale lcven
weer, maar van '90 lOt '91 hen ik nog et'n keer naar de Sinaï
geweest, als Provost Marshall. tevt'lls commandant van ht't
Nederlandse detachement. In die periode heb ik de Golf-oor-
log van de zijlijn daar meegemaakt. Het was geen conflict
tusst'n Egypte en Israël. t'T was allt't'1l sprake van et'1l lichl
verhoogdt' paraatheid voor het geval een 5cudraket zou af-
dwalen, en van tijdelijke be]lerkingen van reis/verlofmoge-
lijkheden naar Israël. Hel is daar trouwens toch een rustige
situatie. vanaf '82 zijn er maar enkele heel kleine incidenten
geweest. Misschien is het voor beide landen wd voordelig
om daar die gedemilitariseerde zone met een internationale
vredesmacht te hebben. Zij hoeven dan zelf geen parate troe-
pen aan die grens te leggen, met alle consequenties van dien.

Tijdms JlW lIitzmdin.oJ /laar de Sil/aï was het verband tllssell IIW
werk m de wereldpolitiek natllurlijk duidelijk, hoe ziet 11 dit bij de
Mwige taken mil de KAtAR?
Aan de wereldpolitiek denk ik niet elke dag. Je leert in het
Midden-Oostt'n wd rdativl'Tt'n, Wd I-k je in de taken van
de KMAR et'n salllenkomt'n van alkrlei maatschaPlwlijke en
politieke ontwikkelingen. Dan heb ik het niet over de S.l-
menvoeging op SchiphoL dat kwam voort uit de grote effi-
ciency.operatie van de overheid.
Dt' redlKtle bij de krijgsmacht zou voor de KMAR tot gevolg
Ilt'bbell hel inleveren van :/.0'11 I-evenhonderd arbeids-
plaalSt'll. De rt'dllctk wordt bijna hdemaal tenietgedaan
door de nil'llwe laken dk de KMAR opgt'dragen heeft gekre-
gen. Wij doen voor 85% c1vil'k takt'n en 15% militaire . .Je
kunt I.eggen dat de KMAR middt'n in dl" samenleving staat
en in het werk de gevolgen van de werl'ldpolitit'k, de Euro-
pese eenwording en de migratkprob1emalkk ondt'T\'indl.

Er Ijjn de uill.endingen van marechaussee-detachementen,
Illl pas wt'('r naar Haïti. Het Accoord van Schengen had lOt
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gevolg dal enerzijds de marl'chaussee-conlrok aan (k oost-
grens verdween, terwijl anderzijds de pnsoomcontrok aan
de buitengrens (denk aan Schiphoh werd versterkt.
Als gevolg van het Mubiel Toel.1cht op dl' vTl'cmdelinf,::en I.ul-
kn enkdc reeellt opgeheven mareehaussee-brif,::<ldes
(Coevorden, Zl'venaar, Maastricht) weer \Vorden opgelllif,::d.
Daarnaast ver1cnen nog steeds l'en paar honderd mare.
chaussees steun aan de vreemdelingendiensten in de grole
stc(1cn, Ook brengen KMAR-mensen ved VflTlildelingen.
die uitgeproeedeenJ zijn of om andere redenen niet in Ne-
derland mogen verblijven. terug naar het land van her-
komst.
Pt'r saldo gaal dt' KMAR t'r niet in sterku' op achteruit en Ge-
neraal Fabius heeft een heel wat plezieriger boodschap te
vertellen dan Generaal COllZ}'.
Intern op Defensie leVl'rt deze toedeling van civiel<' taken
vast wel prnhkmt'1l op, ht'1 g,Mt immers allemaal uit de De-
knsiebegroting, terwijl de taken worden verricht tt'n be.
hoeve van andere ministeries. l\laar het komt toch allemaal
uit de grote ruif.

Er is blijkbaar bij ol17.eregering en in de Tweede Kamer een
comensus over het bestaan van de Koninklijke Mare-

chauss('l', ('("11po!itil'korps mei militaire stal us. W,larom dal
er is moet je mij nier vragen, maar ik weet wel dat als men
zegt: zorg dat t'r dinsdag dridlOndt'rd illan klaar staan voor
die el] dil' klus, dan slaan ze n ook. Dal is dan het voordeel
van de eenhoofdige leiding en de militaire structuur. Ovcr
democratische controle op het werk van de marechaussee
hoeft niemand zich zorgen te maken. Als wij werken op het
lerrdn van dl' gewone politie dan doen we dat onder ver-
antwoordelijkheid van de ministers van Justitie en Binnen-
landse Zaken. Zij kunnen, in vOorkOlnl'nd geval. door het
Parkment daarop ,langesproken worden.

Hel lijkt trouwens wel eens of de :-leuerlandse bevolking
ucnkt dal hel de schuld van dl' marechaussee is dat er zo vecl
ilsielzol'kers komen. Dal is nalUurlijk niet zo. \Vij doen niels
anders dan de Mhokken en de schapen" scheiden: ilkgale
vreemdelingen weigert'n en l-onouig lerugbn'ngen en er
'-Orgvoor uraf,::endat de asielaanvfagen in de juiste banen ge.
leid \voruen. Wij oordelen daar niet over, dat doen de
amhlenaren van hl't Ministerie van Justilie en wnodig dl'
rechter. Wij voeren het heleid ui\.

Jnan Merens

~-------------



KOLONEL-VLIEGER W.J. SNEEK

Kolond Snet"k is commandant van de Fl6-vlieghasis
Leeuwarden en heeft deelgenomen aan de VN-missil"
~Deny Flight".

Hor kijk/u -in uw jimclir mil (ommandam Fall ((11 FJó-ba.\is 1:11
als dalnemer aan de VN-missir •Dmy Fli;ilt". aan (<lW de keulcs
die de l\'rJerlalldse politiek maakt ;11 rela/ie met !Ierbeleid vall de
VN?Sraal u achur dezepolitieh' kt'UZ('s?
Ja, ik denk dal het got"t1h dal :-Jederland nhij l.il. Nederland
is een modern dcmon<ltisrh land dat altijd veel helangstel-
Iing hedl gehad, ook door dl' ceu\vcn heen, voor datgene
wat l'r in de wereld gdJcun.k. Kijk lllailT naar ons ontwikke-
lingsbeleid: we komen altijd keurig onlt' intnll<ltiollak VCT-

plirhtiJlgt'n na. Dus ook in dil geval. Er wordt tTri lwrtl('p ge-
daan op landt'Jl voor {.•.•n bijdragt' om een (risi~ Ie bl7\\Trell,
kijk naM Camhodja, kijk naar Rwanda/Zaïre, dus ook voor
dele ~ilUatk in Bosnii..'Herl.r:gowilla, lIel is gOl'd d,ll jr: er als
land hij bent, dan heb je rl'dH van sprekl'n.

Zie/II verband lU.ç.çellde imenties en moriewlI \',1/1de I'(lliliek en 1111'
.:igm ervaril1,qm bij de mis.lie?
De intentie i~ goed. Het i~ dus aanwczigheid op cen belang-
rijke manier, dus niet een symbolische aanwezigheid. Je
dOl'1 daadvvcrkdijk mee. Hel i, el'll gl'1oo(waardige bijdrage
van onze krijg~Jllacht als je l'r slaat met 18 Vlit'gllligen, eell
deel van de Luchlmobkle Brigade, l'l'n grom ;'lallla! waarne-
mers en een tr,1nsportbataijoll voor dl' hulptransportl'n, bij-
na zo'n 3000 man. Ik denk dat het (lok goed is, d,1t het over
de drk krijg,machldelen is verdeeld.
Wal helreft dc dkctl'n, daarvan denk ik, dal als ik naar mijn
rigen wapen kijk, dus puur hel luchtwapen in de prriode dal
ik er lal. een half jaar. d.1t de aanwnigheid van grole
hOl'veelhedl'n vliegIUigen, meI allerlei soorten middekn l~n
opdrachten hedt geholpen de crisi, niette ialen l'scakren ell
dat. door daar op tijd mee tc dreigcn, de crisis ldls afnam.
Kijk naar hel terugtrekken van dc wapens bij Sarajcvo. Wat
Wl' rq;e1matig lH'bhell tlll'egemaakl is het vrij maken van
konvooien dk werden legengehntl(kn, door iliet vliegltligl~n

erho\'l'1l tl' gaan hangen, zodat de hoosdocncrs konden zicll
dat dl' vlkglUigell br:wapend waH'n. D,l,lr gillg een zekere
dreiging van uit.
En ze wisten ook dat cr op dat moment onuerhandclingcn
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Hoe denkt u owr de olld!' vijand?
De oude vijand is l'en vijand met prohlemen, omdat hun he-
le bouwwerk uit elkaar is ~evalkn. MaM er lijn hd.lllgrijke
delen van blijveil staan, bijvoorbeeld dat W.lar Jehsin de baas
van is, met een gigantische hoewe[heid wapens, De vraag is
of Ie lk intelllil' lll'blll'n, Ik denk hel niet. Zt. IH'bben wwd
probkmell in eigen huis dat ze cr voorlopig niet aan toe ko-
men.
Dl' druk is van dl' ketel en hopelijk wordcn Zt' in dezt" Jlt"rio-
dl' wijs en zullen ze gaan inzien dat ze mecr kUlillen berei-
ken mei samenwerken, Dl' andert" dden van de vijand lijn
zo klein of zijn zo vcr wcg dat ze nklS kunncn doen, Maar ik
heb welmedelijdcll Illet dk vijand, omdat nu pas goed n.lar
vort'n koml welke prijs is betaald door dil' maalschappij voor
dl' houding die I.e lIa dl' Twn.dt" Wnelduor!og hebben aan-
genomen, Kijk Illaar naar de economische achterstand, dl'
gigantischt" vervuiling, sociale armoedc, wanorde en de mis-
daad,
Maar toch heh je altijd nog het gevaar dat Ie een wanhoops-
sprong makt"lI om dl' aandacht van de interne probktIlen al
te leiden. Dat hebhen we vaker in de geschiedenis gezien.
Daarom denk ik dat je waakzaam moet blijven, ook al is het

ogenschijnlijk allemaallkve vrede, Dl' waakzaamheid is nu
wel minut'r dan op het hoogtepuni van dt' koudt' oorlog,
Illaar je moel ht,t gevaar nu wch.l1kt onderschallen.
Een groot probleem l..alzijn dl' motivatie van de mensen om
te willell veranderen, om ondanks dt' bt'Jlt'rkingen t'n de ar-
moede loch dl' goede kant oJlte willen g.1an. Daar maak ik
mij wel ccns lorgen over.

Laame tTaa.<f: hetft 11 zelf "0.'1 de beh,!t"fu aan hel t'OOrBaalJde iets
toe te l'o.:gm?
Als ik terug kijk op ht'l hall jaar, inclusief de l'oorlwrl'idings.
tijd en inclusief dl' maand na lerugkomst dan kijk ik als
Commalld':lIH Leeuwardell heel positief aan tegen de periode
van Olll.e l'erstt. uitzending naar Italii.;. Ikt mert;>ndt't'l is daar
verrijkt vandaall gekomen. Zowel wat bl'trclt persoonlijke
omwikkeling als wal betreft de betekenis van de lllchtmachl
e11 de plaats van ieder in die luchtmacht. De collegiale con-
lat'len op hel veld lijn \"erlll'tt'rd t'n de stt'mming is er heter
0)1geworden.

Gl'rrit Vlit'lstra
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Monique van der Gronden

Als vrouw van Sergeant I Bert van der Gronden,
uitgezonden met C-compagnie van 12 Infbat Lmbl,
merkt Moniquc dagelijks wat het betekent dat de Nc.
derlandse regering een actieve hijdrage levt'rt a,lll dc
uitvoering van de besluiten van de Verenigde Naties.
Moniqu(" vertelt over wal dc uitZl'nding ht"lekent VOOf
haarzelf en voor dc drie kinderen, Ilo na (8), Laura (5)
en Thomas (3).

Maakt !telllU wel uit. aI/tril lil':! de kimio:rm? Als vrouw Vtm
Uil bt'ro('psmililair bC'lIje 11'(/wal Ht'wmd.
Het maakt hed veel uil. lllaal Ill't valt niet legen. Ik hat! Cf
Iwel erg tegen op gezien, ell al helemaal Iq:ell .Iie SilUiUks
die jt' normaal altijd s<Imen doet. Maar het lukt gt:'woon, ld-
kl'llS W(TL IIct is heel <llll.lers, maar ik gl;'llit't nok /lH.TTVilI]
dl' kindl'rcn. l3C'rt "dlll ved OVt:L maar g('k gt"1l0('g W,lS ik
loch drukkcr. Ik hen I1UIlwcr gcneigd dillgt'n k lalcn liggcn
om Ilwer aandacht voor Je kindl'rnt IC hehllt"n. Ik heb IIkl
meer dat haast.je.rep.jt" wat ik ('er~t had. Ik emotionele
kant is wel mocilijker, vooral als (k kinderen h(,t moeilijk
hehbel1.
Ik leg veel uil O\Tr wat Ikrt UO('I, daar moeten ze geell ver-
kt'eru beeld van hehhel1. Je zil zelf ook met een paar dingeIl
dk j(' wilt delen en d,lt k,ll1 dan niet. Als cr post komt zie ik
hot" de kinderen zich uilell, !leelelllotionl'e1. maar hel is (lok
lijn dat ze hem zo missen. Hij is l'en ec!lh' vader, lt' hcblwn
ook IIU nog sti('keme geheimpjes 1Il('t hcm, Ik 1,l.1tlt' n,Huur-
lijk daarin. Gek is dal het liit,t verwaten. nu Hen langer weg
is. Het is \"('f(kr hevigt"r, nu w(' aan hel attcllen zijn.

Je W<ISIWOif::O dCl/"p all ••ell Zijll als B"rllI1t't Cl'1mil1.'! was. Toch
hebben jullie bewu.H -"ekozm ('oor Zijll .\ollidralie bij Ludul/lobid.
ill de II'f'tfl1sdwp dalllilzendillg vnjwellf'ker II'tlS.

Zoals ik al zei, ik heb cr heel t'rg 1('g('Tl OJl gezil'n. Je wcet
gt'woon dal hel nodig was uat hij n heeTl ging. Ik weet ook
dal hij h(,t lijn vind om daar Ie werkcn. Ik heb liever dat mijn
man wcrk hccft waar hij zkh prettig hij voelt dan dat hij Illet
teg('nz.in na.u zijn werk gaal. Ik wilde trouwt'm (lok Ielf we!

ZO'Tltijdje alleclI proheren. Ik vond dat ik niet zeHstandig gc-
nocg W<1S.Ik ben ook v{'cl zclfstandiger geworden: de dingen
die Ben deed, zoals de financien, dt: tuin, klussen, doe ik nu
zelf. Ik bt'll cr trots op dal ht"l l\lkt.
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0,11 l'enzanw is cr wel, 1Il.:!.:!rje kunt hl"t voor je zelf agl'r
m<lken dan nodig is. Ik heb allerlei hobby's weer opgepakt
waar ik niet meer aan toe kwam, Kleding maken. uilvoerig
koh'n, dat vind ik heel erg leuk. Tekenen doe ik ook weer af
en toe, en borduren. Ik kan wel de hele avond TV gaan kij.
ken ml'T l'l"n drankje, ma.:!r .:!an het eind van dl" avond {knk
ik dan toch: wat Iwh nu Hedaan. Ik wil gra,lg straks Terugkij-
keil op l"en periode waarin ik van alles ged<l<lnheb. Je moet
in zo'n pefiode (lok nil"l all{'l"n maar moedef en huisvrouw
zijn, je dfaaitlH~kmilal door als je nkts meef doet Illet je an-
dere interesses.

Ben je lIooil ballg gewasl hel lIiel meer aan Ie kUl/nell?
In twt bl"gin vooral. Laura deed in het begin heel mOl'Îlijk.
We baddl'n natuurlijk zo Wll'd mOHelijk uitgelegd wat ef ging
Hdll'Ufell. en l'ÎfWnlijk venvachllen wc problemen met I1o-
na. Maar Laura was hlTI boos op mij, ze werd bokkig en stil.
ze gaf mij cr de schuld van dat haar papa Wl"gging. Ik had
hem immers wegHt'hrachl. Misschkn had n: niet geluisterd
I.olang Ben er nOH was, omdat hel nog ni{"t nodig was,
misschil"n deden de kinderen op school ef nog lTlI srhe!ljt"
boven op: jouw papa gaat naaf dt' oorlog, jouw papa wordt
doodg{'Sl'lloten. Na een \veek of vier, heel moeilijke wekrIl.
waren hij haar de emoties zo hoog opgelopen dal de hom
barst!t'. Ze was {"J1onn overstuur en het hele verhaal kwam
er uil. Toen pas drong lOl haar door wat ik uitlegde: papa
ga.:!1daar kinderen helpl'll, voedsel uitdelen, lOrgl"n dal de
scholen weer open g,l,ln. Daarna brak de ZOIlwen door t"n
nu is Zl' herllid l'n aanhankl'1ijk,

Dmk je wel eens /Ia OV,'r die Hrol,' wereldpolitiek waarin julfie
als .'fczi/l vall eell militair ,'en rol spden?
Daar denk je van IC voren nÎet over na. Je keek naar de TV,
zag soms zo'n afscheid, elJ dacht alll'l'n: wal sn{"u nou. Nu
overkoml hel je7l"lf t'n ik voc1 mij vn'l JIleCf bl,trokh"Jl hij dl"
hl'k si\llatk. NÎl"ralkell bij Bnl, maar ook bij de pnlitil"k l"l1
vooral vod ik mij hl'lrokkl'n hij hot' dl' menscn daar zich
voe1cn. Bert Sluurt soms foto's van mensen hij wie dl'
schaamle (lVl'r hun silUatie, hun afhankrlijkheid van dl' VNo
van de gezichlen.:!f Ie lezen is.

Bm je we! eem kwaad .'fe1w,'sl dal die werddf'oliriek /lil zo in
jOUW.'lezill.'lill.'/ in.qrijpm?
In hel begin was ik hcc1erg kw.:!ad. Ik z.:!ghel verband nier
en vond her allem.:!al onzin. Nu, na drie lIlaandl'n. als ik lecs

dat de bcvolking z.ich vdligl'r vod\, ga je \Och hl't nUl ervan
inzien. Je vraagrje wc1 ,lf wa,lrom dit nu moesl gebeuren, en
d,m nog wl'1w dichtbij. Ik denk wel dat \Vt' veel tl'laal gerc-
aHeerd hebben, hel had misschicn niel zo \Tr hocven ko-
men.

Krijg je wt'! SteIlIl vall anderm?
Ja, alle ouders zijn hl"elerg bij ons bC!Tokken, mijn vrkndin-
nt'n ook. Toch, je kunl hel nog Z.Ovaak vertellen, zc welt'n
lOch nkt waT hel is, Zt' kunnen zich gel"n voorslelling ma-
ken. Sommigc vragt'n vind ik ook slom: "lukl het allemaal.
hol' dol' je dal nou?- D,1Iis hekmaal nicl bl'!angrijk, jl' moel
en je doet hel. Hel lijkt soms wc1l'en verplidlling 0111zulke
vragen ICslcllen.l\laar niels vragen zou ik ook wn'r hec1 erg
vimkn . .k komt cr wl'! achter wil' je goede vrienden zijn, die
zien d,11heT Hoed gaal en weten dal ik er wel mee kom als
iets niel gOl'(\ ga,l!. Van lllellsen van wie ik het nooil
\lerwachl had krijgj{" soms dl' vraaH Olllt~ens ko[fie Ic kOlllen
drinkl'n. Dal dol' ik dan. hel is toch ook lTIl uitlaatklep. Je
moet trouwens wel om hulp dun"l'n vragen, tll'1 wordl ukt
voor niels aangeboden.

Ik g,l c1kl"Z-lJlIdagnaar dl' kl'rk. Ik h.:!u dat nooit van mijzelf
St'dacht. ik ben Ilkl zo opgevoed en nil'l gedoopt. Ik heb l"r
echt wal aan. Vooral na l'en hel1is{-he wl"l'k, 1T1l'1sledlt w{'er
cn drukke kinderl'n, kom je evell 101rus\. Jt' komt {"\'l'11lOt
bezinning en dan kan ik er weer een weck tegen,lan. Bert
vindt het fijn dat ik dat doe, hij gaal da.:!r ook wel naar de
dil'llstell OJl zondag. IJij vindt dat ook "even el'n momell1
voor je/l"lf". Je staal er door de wl't'k niet bij stil dal dit alle.
maaluogal bedrdgend is, en dal is maar goed ook.

Heb je ins aan de 11Jllis!ronl-organisalie?
Daar hen ik Iwee keer geweest. Er was l'en video-film. je kon
vragl"n stellen en cr wa, een telefoon-verbinding. Maar ik zie
niel zo wel in dal dubjes~gedoe, daar bl'n ik geen mens
\l00r. Toch is het goed dat dl' leldollnkrillg en hel Sitcl"n er
zijn, hel geelt een veilig gl'voe1.

J.' h<,bt t'r 110.'1.'/<'<'11 bt'ro<,p op .'/<,daall?
Nl'e. ik weet ook nief of ik dal nog zal doen.
Als hellllut'ilijk is, elJ je hell1l'r uil gekomen, dan vraag jl' je
weleellS al hoe je d.:!1gedaan heb!. Ik denk op wilskracht. Ik
wilde hnvijzt'n dm ik hel kon ell dal Bert lrolS op me ZOII
zijn. Ik had ook hel gevnel dal veel mensen dachlen dal ik
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leder hrrff erll r(qen swk op Je deur voor de kt/ar/t'n uit Bomië.

het nie! aan zou kunnen. Daarul1 sjHeekt dan Illi~schkll ook
hun eigen angst voor zo'n situatie. Ih,rt schred dal zij nu wel
een medaille kregen, maar dat de mensen thui> die dgenlijk
zouden moeten krijgen. Dat hoeft voor mij nkl, maar ik vind
hel zelllOrh ook een hek prestalie dal hel zo goed gaaL
Eigenlijk voel je drie dingen tegelijk:
heel onderkoeld, hel moet gnvooll en dus dot, je het

heel trots, he! lukt toch maar
en het grolt' gemis van Bert, ik zal zo hlij zijn als hel voorhij
is.
lIel is een hard gelag. maar de dagen vliegen voorhij. Ik houd
me zelf niet in voor de kinderen. Die zeggl'n sums: Nnu Jenk
jij aan papa", Datlllogell ze best zien.

Wil je iets z''!J!Jt'nowr dl?,ql?volgm vaar jullie huwelijk?
Dl' uitzending is positief voor ons huwelijk, Ik zie nu de
voordelen van hel zelf doen en regelen. Ik denk datje manje
eens van een iHHkre kant leert kennen. Bovendkn hebhen
wc Jit crln samen hesloten, ik sta h("el erg achIer hem, wil
dat hij \wet dat hel hi("t gonl gaat. Wc vertrouwen elkaar
volledig, D,11bewustzijn is gegroeid.

Tot slol wil ik nog twee dingen zeggl'll.
Hel Ihuisfronlcomité doet echt goed werk. Ze organiseren
van alles, je kunt s!Ukjes schrijven in het blad "Faicon", Illl'1
Kerst gl'bl'urt wt'er het n'n en ander. Daar gaan we zeker
naaf tOl',

Hel is zo jamlllef dat Cf van deze I\veede shift zo weinig in de
pers kom\. Hl't is eigt'nlijk schandalig, alken als cr wat ge-
bt'url koml hel in de krant. Het gaat niet om ons hier maar
om ,k m,'nsen dJar, Wilnt die willen toch graag laten zien
dal ze dilJr n'n tailk hebben. Aandacht is lOch heel bdang-
rijk. Zelfs bij het bl'Zock van Joris VoorhoeVt' laten ze niets
van de omgeving zien Wililr dt, llll'IlSl'l1 d,lar moelen werken.
I)JI is blijkb.hlr gn'n nieuws.

JOJn l\1crens



Sergeant Antoine van Ooijen

Sergeant Antoine van Ooijen wl"rkl sinds 1988 in
Vught op het Genie Opleidingscentrum. Zijn huidige
functie is toegevoegd commandant van het denlt' in-
structicpclotnn. !lij is zeer het rokken bij zijn wl"rk
hetgeen onder andere blijkt uit zijn activiteiten bin-
nen het Onderdeel Ovcrleg Orgaan en het Locatie
Overleg Orgaan. DaarnaaH maakt hij deel uit van hel
regiobestuur van de ACOM ('0 is hij redal"teur van het
Geniehlad Promotor. Hij heeft vanaf hel bcgin- dat is
nu al weer 12 jaar geledcn- gekozen voor de Genie- en
met name het oplcidingsgeheuren gaat hem zeer .10111

het hart. Antoine is 33 jaar, hij is gehuwd en heeft
twee kinderen: een jongen van vijf ('n ("cn meisje van
vier. Tllt"rna van hel gesprek: politiek en militair.

Sillds di' drei,qill.'/ \'an I!('II Oost-WI!SI ü'nflia is we.'J.</l!vallm i.1

1111'11 binllm de kfl):q.ll1wdll mI!l "";Il! wal l','rmld,'rillgm .</1'COII-

Irol//ard. Tiidms d,' I'orige kabillt'lspaiode zijl! de z",</<'Ilaamdl!
lters/rllClllreril/;splmtl/<'It bt'.</Olll1l'11. Em ell allder !leefr ww,'-
</lIelllies voor Z(1wel de ollll'al/,<1 d,1 de raaksulfillj \'<111 de krij,</s-
machl. Laull 11'( be.</itlll"1I1II1.'I de veranderde laabldlin,</. OeI(lI,'1I
il/ NAVO-wrband 1<','-Ie/1,'C11mo.</elijke S"I'jel-inmsie is hed iels an.
,Iers dali il/u/bilar Zijll bij I'mle)'/ilkm ill VN-wrbmld waar ,1<111
o"k Ier wereld, HOI! b,'oorda! jij de wralldude laaks/ellill:). slr,l"k/
dil me/ je oorspronkelIjke lIIoliewn ,'1/1 U ukel/OI als beroep)mi.
lilair?
N,T, dit strookt nil:"tmet mijn oorspronkelijke moticvcn. lIu-
manitain' hulp was wd ondenkel van Iwt w('rk. maar een
Il('\','ntaak. ~a1Ullrlijk heb ik gekoll'n voor ecn risico. Als h,'t
moet staan Wl:"VOOrailll.Mdar d..:Koud..: Oorlog was ver w,'g.
Daar dacht je toch niet echt dan. Ik koos voor hel w,'rk Olll-
dat het dfwissclend is ..:n uitdag..:nd m,lar nok d(' ll'knhl'id
spel"id,' een rol. Met langdurig V<lnhuis wq;7ijn heb ik gn'n
rekcning gdlOuden. Ik mceste milit,lin']J kkll'n nkt voor
dit w,'rk omdat 7ij ooriogvot'H;'n zo kuk vindel!. Bij tk
mensen dk nu lt'kl'Tl('Tl ligt het anders: lij wet,'n dat 1<'
vedvuldig ingell'l kUlln!;'n worden hij hUllIduitaire arti,'s. Zij
kk7etl daM hnvust voor. Maar hij mensen die jar<~ngeleden
g,'I"kt'lld Ilt'hht'n ligt dal heel anders.

Is er - I'bld jij- do,'r de oluheid
w)!d"t'lldc ruimu ,qe/>oden 0/11jr Ie
b""illl/ell op de verallderd,' taaksld-
fill,!?
Nee, ruimtl:" is nil:"tgeboden. Hel
is slikkcn of slikken, Ik Iwn
niet tegell uillending, ma,lf dit
gaat Il' sn!;'!. Dl:"afhouw verloopt stormdchtig. Het geld speelt
een te grot,' rol. Hrt bekid wordt afgl'ste1l1d op de he:wini.
gingen: dat is wch de omg"keerde weg.

Je zei al dar je niet I,'::JI:IIlIillendin,</CIl Wil.\'. Hor hroordeel jij hel
Nederfllf1dst' lIitzmdb<'!ád?
\Vat Wl' gedaan h,'bb"tl in Irak, in Camhodja en Mozambi-
que vind ik l'en verlengstuk van h"t wnk, 0,11 is zinvol.
Maar wat lwtrelt ex-Joegoslavië heb ik mijn vr<lagtekellS. Is
dat niet water naar d,' ZlT dragen? 80% van dl' Imlpconvooi-
ell komt bij dl' strijdende partijen. Financi,'rl'n wij dl' oorlog
niet? J),ll,'r ojl humanitair vlak iets gedaan wordt. daar sla ik
achter, maar hel moet w!;'ldkn hl'bben. De z.in van het g,"
heuren in Joegoslavië vind ik bedenkelijk. En er word, voor-
hijgt'gaan dan de vde prohlelllen dil' voortvloeien uit uitzen-
ding: de ver\'l'ling is funest. En hij terugkomst J.ijn er dan-
p<lssingsprohlelTlell. Ik kJnofmssell het werk daar el! hi,'r is
groo\. Je vraagt je af: Waar dol' ik het allemaal voor? Er 7ijn
(olkga's die hun draai niel m,'er kunnen vinden en maar
opnkuw uitg,'zundell wilkn worden, In de gezinssituatie
kan ook v,.eI Vl'famkren. Vrouwen die ren hat! jaar dlken
zijn g,'we,'sl en onafhankelijker zijn geworden. ~ll is dit ol'
zkh ni"t V{'rk''l'rd, maar als het uitloop! op edll~(hl'iding,
dan is dal w'" l','n hiHere pil. Het gaat allemaal veet t,' snel en
l'f is Il' wl'inig g!;'ld voor eell goede opvang. !\etkrland staat
t,'v,TI voorop meI uitzending. Dit is ps}'chisdl tl' zwaar \'oor
mililain'll.

Bell je :,",[<11<'CmId(</t'Zondt'll .</I"weesl?
Nee. Nu zijn het nog vrijwîltigl'rs dil' £<lan. Ik heh er llooit
voor gekolen Olll veelvuldig te wordl:"n uitgezonden. Ik sta
dan ook niet als ,'crstl' in dl' rij. Mijn gezin g<ldthoven alles.
Dat dl' ouders van mijn VTOUWvlak dducr elkaar oVl'ftedell



zijnillaakt hel wq:~aan er nkt ~l'Tnakkl'lijkt-r op, Elly kum
n(J~al op mij. Als hel moel ~a ik. Maar 7e moclen me wel
aanwijzen. Ik zal er zeker niel zelf om vrag('n.

Eli hoe w(lrdl er thllis gereag<'frdop de wrlwo.qde kans op lIitzen-
ding?
HCIis mocilijk in te schallen hot, hel zal zijn alo hel l'elllllaal
lOver komt. Elly is niet blij met alk veranderingen. ma.:lr zc
wil ook nit'l. dat ik cen ba.:ln dk ik altijd hed kuk heh
gcvonden zomaar opgl.'cf, TroUWl.'llS de kansen op de ar-
beidsmarkt zijn ook niet zo rooskkurig. De druk is groot. Ik
hoop (Jok dat ik Illentaal gezond tcrugkom van ecn uitzen-
ding. Ik zie wel prohlemen om me heen. Maar hoc het zal
zijn als ik word uitgl'lOJlden vind ik lllol'ilijk in te schallt'll.
Elly cn ik pratcn cr wl'l ovcr cn ik denk dal dat wl'l gocd is.
Ze komt in elk geval niel voor wrrassingen te staan. Ik heh
vel'! over voor dit werk maar hel gaat nit't ten kll'ite van al.
kso Als ik om dl' IWl'e jaM moet worden uil~elonden. dan
pas ik. Daar ligt een grens.

De wral1derdf taaksrellilt,'f wordt gfwllthill.:erd liter teil groTe
afslal/killgsprocedllrf. H,'f beoordeeljij dae gang \'aIIzakm?
Dat je na ('en uitzending je haan kunt verliezen is heel erg.
1\1aarzeker z.nproblematisch is het, dat je na zo'n twintig lOt
vijlcntwintig trouwc dienstjaren aan de kant wordt gezet,
omdat je om hijvooriweld nwdisdw redenen niet meer inzet.
haar ht."nl. Ot."mensen hebben hel bestc van hun It'vt'n ge.
geven en worden nu afgedankt, Ikl PToCt."Sgaat veel te hard.
Dl' IJKL is niet ('t'ns ~eëvallJeerd l'Jl dt, VIIKL wordt ver.
vroegd ingevoerd. Dl' regering wil tcveel- te snel. tegelijk.
Ze \\illen l'en kleiner leger zonder dienstplichtigen. meer
uitzendingen en geld overhouden. Ik 70\1 het w willen leg-
gen: de herstructurering kwam als een golf. Wij zijn
goeie zwemmC'fs. Maar de golven zijn al te hoog, Het is
ecn storm geworden en er 7.ijn al mensen aan het ver-
drinken, Het kan kleiner de krijgsmacht, maar het zou
stukje hij het"tjt" moett"n gaan,

Hoe dmk je O\"l.'rde loekomst mil dl' krij.'lwll.tcl1t: lId' je mi,q
vertrOllwm in Jut beleid ZNlls dal/lil H(voad wordt?
Ik heb er grolt' vr.1,lglckellS bij. Als in 1995 de dienstplichti.
gen wegvallen en als je bedenkt dal \Tl'! BHTns ex-dienst-
plichtigen zijn ...? En wat is de ,lchtergrond en hl't niveau
van de toekomstige BBTers en komen er wl'! genot'g? Hl't
vt'rIOOJlIalk maal veelte rommelig. En 7jjn <11dil' uitzendin-
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~t'Jl nog wl'! Ie
hetalen? En als het
conflict in Jot."gO$-
I,wit' is opgelost.
wat st,lat ons dan te
wachten? De we-
rddsituatit." is alles-
behal\T swbid.
Neelll bijvoorbeeld
hCI funJamt'ntalis-
me,
Nu gaan BBTers
nog. maar wat als
IC ~t'conlrolltt'l'rd
wordcn met j.:l'wa-
Jlcnde confliClen.
als er doden gaan
vallen?

Als je het kabi.
netsbdeid va/! dl: aF
fje!(lpell jare/! zou moetelI be(lordden, wat zou dan je comlltelltaar
lijn?
Politiek gczien heeft ter !leek het goed gedaan: hij heeft de
bezuinigingen doorgevoerd. Maar voor ddt'nsie is het skcht.
liet was l'en afhraakhekid. Voorhoeve hecft het ook al over
meer hezuinij.:ingen. Toch heb ik meeT Vt'rtrouwt'n in de
huidige bewindslieden. Tcr Beek had geen militaire achter-
grond. Maar uiteindelijk hepaalt tic politiek. De ddensit'top
lell zal tegengas mOl'tt'n geven. Zoals van der Vlis en Couzy,
misschien wd lH'd nobel maar is hel wel zo menselijk be-
dol'ld? Is IH't nil't vl'eleer hedoeld als tactische zet om dl'
mtllivalie van ht,t pt'rs(lJlee! op tl~krikken?

Ter af~luitill.'f Z(lll ik je /1O.'fwillfll vra,'ffll ofje je als militair il/ je
waarde Helatfll wdt door het bdeid zoalsdat 1111 ,'fel'oerdwordt?
Vind ik t'en mndlijkt. vraag .... Alles hij elkaar, ja. Alleen wal
hetreft Iwt uilZendbcleid zou ik willen dat hel korter was,
bijvoor!ll'eld I\\Tt' m.1andt'Jl. Maar als je dan vakt'r moe!...?
Ik zou nog wilkn 7l'ggen dat allt,s wat ik vt'rtdd heh uit het
hart gegrepen is. Ik hen niet echt politiek gericht. Ik houd hel
wel allemaal bij in de krant en op tv, maar niet zozeer welkt,
partij wat doel. Ik hen bij hel werk hetrokken en graag got'd
g6nlorllleerd.

lost' Verheijen
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Sgttdw Jan Willem Nijdeken

Sgttdw Jan Willem Nijdeken is op dit moment
werkzaam op bureau bedrijfsvciligheid van de on.
derzeedienst. Van augustus 1991 tot februari 1994 was
hij geplaatst aan hoord van Hr.Ms. Van Kinshergen.
Tussen medio 1992en medio 1994werd het schip twee
keer voor een periode van zes maanden uitgezonden
naar de Adriatische zee.

J( hebt hel interview vall Van Traa gdezfn.
In l1oel'Crrcrod jij je bi'lrokkl'l1 bij de wadi/politiek?
(Lachend) Lcukt. hinnenkomer, vud ik mij persoonlijk be-
trokken bij de wereldpolitiek? De wereld is d.m wel crg
groot.
Ik voclmij Iwrsoonlijk het rokken bij de wereldpolitiek vom
/-over die gcprcsCn!l"crd wordt in de media; dan vod ik mij
tTrdt,c nog bl'lrokkl-n hij dl;' dikke buiken en hllwdplaaljes ril
r.k sduijllcIHk vnhalen van minister Pronk. dil' jankt'nd de
Twrede Kamer fO('sprn'kl. \VaJr eigenlijk g('("n aandacht
aan besteed wordt, ik denk bijvoorbedd aan wat cr alkm.lal
gebeurt in China. in de voormalig(' Sovjrt Unk, in al dk re-
Jlublieken daar rond de Zwarte Zee, daar vod ik me nkt bij
betrokkrn omdat ik daar te weinig informatie over krijg.
Bovendien is alle energie van "het betrokken zijnW bij mij al
lang opge'ioupeerd hij die paar geJlrrsentel'rde voorheeld('n.
Dus als gewetensvraag: voel ik mij betrokken hij de wereld-
politiek, dan b('solie'mieter ik meldl. want ik hou de schijn
hoog door dl' kram te kIen lllaar 9<)'',10 gaatlang'i me heen.

Dus het is I/iet zo dar j". do,'r je bt'tf(Jkkml1eid bij dl' pCllitieker
vI'or gt'kozclI IIcbt 01/1bij dc knj.'1slIwdu ICgaan wake/!, Om van die
kant jc stc('IItjc Ie kunn('ll bijdra.'/,'n (Wil bij~'oorbceld de humaniSt'.
riIJ.'!van de "weid?
Dal is ah~(Jlllul niet waar. i\lijn enig(' n'(knen om bij de
krijgsmacht Il' gaan wnkell waren Ik huisdijke OInstandig-
heden en mijn schoolsilllatil' die zodanig wa~, dal er gl'en
mogelijkheid hestond om aan het werk te gaan. Ik krijgs-
macht was een goed allernatief.
Het is een gOl'de keus gebleken want het appelleert aan mijn
bcleving~wen'ld, In hOI'\'l'rre dat nou gegroeid is omdat ik
nu lang hinnen de krijgsmadlt lit ol dat Ill't gewoon ingc-

bakken was in mijn figuur dat weet ik niet maar hel heeft
rnee~tal wd gdlikl. Er is wd degelijk l'en wissdwerking
natuurlijk. Als je op je 17e in dienst komt. dan komje in een
speeltuin. de locatie van dk speeltuin verandert. Het heeft te
makl'n met ouder worden. dat je eens om die speeltuin heen
kijkt waar dl' locatie van die speeltuin eigenlijk is en waarom
die spel'ituill aanwl'l.ig is.
J.1, l'n hl't hoon hij jl' hde onnvikkeling als mens om je toch
wat tl' orit'ntcren en ik denk. dat je daarom inderdaad in de
loop der tijd lVat beirokkeIler raakt bij zaken die zich om je
heen afspekn. liet hoeft ukt uirect UI' werddpolitiek te 7.ijn,
het kan (lok zijn dat je juist steeds meer imefll gaat richll'n.
Iedereen zorkt raakvlakken binnen zijn belevingswereld.

TC'<'njU de krij.'/-"marht binnel/slaplc ,a.'/ je dar dus pUlir ,als
baan en /I1oHel1jkerwijsspeelde in je achterhoofd mee dat her Ier wr.
ded(qin9 vall I'aderlalld ell koningin was. De laatste jarcl1 is er ('('11
behoorlijke I'erschuh'il/g .'/"komen in de raakste{{iIl.'1val1 de krij.'/s.
macht. Hoe kijk jij daar tegel/aan?
Ik dl'llk, als je z\1::twat is de doelstelling van de krijgsmacht.
dan geloof ik niet dal die l.Oz.eer veranderd is. De doelstelling
van dl' krijgsmacht is in mijn visi(' een hde simpele: namelijk
dal wat dl' Nl'licriandse politiek aan huitenlandse belangen
d.m.v, lTn krijgsm,lcht wil bdlartigen door er eventueel
Illensen voor in te zetten. De doelstelling van dl' krijgsmacht
is vastgelegd in de politiek en dl' taken die daar bij horen zijn
nogal veranderd ja, daar heb ik geen moeite mec.
Het enige waar ik moeite mee heb is dat dc veranderde op-
vatlingl~n van taken van de krijgsmacht tl'genwoordig zo va.
riabel is. Ikt gaat in mijn ogl'n niet altijd meer alleen om het
algemITIl belang, maar wel meer om partijpolitieke ol fi.
nanciële he langen. Als jl' het hed nobl'l bekijkt. zou een
krijgsmacht daar eigenlijk nil'l onder mogen lijden. Het zit
mij niet helemaal lekker. dat dat soms wd gebeurt.

Je zr.ql dll.~e('1el/lijk dal economische motifVm ,qem rol m".'/m
spelm illj em uitzmdin,q,
Ja. dat IOIl g('('n rol mogen spelen.

\-Varma.'/ ill jOl/\\' ogCl1dal1 wel een rol,\pelm 0/11Nederfands,'
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milit<liren /1<l<lr h,'( buitenland lIil /I! undm?
Er zijn mijns inziens een aantal reut'Ill'n die redl1strt'Cks Nl'-
derland <l<lngaan: de nonnen t"n waarden van Nedcrlanu, het
territorium V<ln Nedcrland of dt' econmnisdw situatic van
Nederland. D<larn<l<lstdcnk ik ook meer a.1n het hUJllanitairt.
gd'euren. Als bep<lalde categorieën Jllensen lich ldf nkt
kUllnen verdedigen, groepen die op dc cen ol anderc Ill<lnier
onderdrukt worden, als daar een soort van protectie ge-
leverd moet worden. denk ik dat wij TlWtonzc rijke gevuld,'
portemonnee daar heel goed militaire bijstanu kunnt'n leve-
ren. Je mag het ook militaire otllwikkelingshulp no,'men. Ik
uenk. uat het beschernll't1 van Iwakke ,'ategoricën zeker bij
ecn krijgsmacht hoort. alleen is de keus ingnvikkdd, want
wat zijn de categorieën mcnsen dit' beschermd moeten vvor-
ut'n? Tot'n meneer Franco in Spanje lilt. gingen we <lIs,\<t<lri-
tIt' naar Sp<lnjc en lkpen gl'wOOli de havens binnen om te
passagiercn. Dl' Anjcrrevolutk in Portugal was nog nkt
gl'Wet'st, maar wij gingen stappcn in Lissahon. In Turkije ge-
Iwur,'n nog slel'ds hek rare dingen. Dus het is hcd ingewik-
kdd en ik hd, n zelf weinig zicht op, wie nu de goede en wie
dl' slechte is.

KUil je je viJOrstelien dat de poliliek 1'/1 di' le.'lerleidill.q beslisuIl
militairel/ uit /I! zmdm I/aar em f1l:paald .qebied of om Uil bepaalde
mfen die jij v<'(Jrje zeIflIiel acceptabel vil/dl?
D<ln IH<lat je over l'en hed hypothetische siw<ltie, d,Mr k.ln
ik lil<' eigcnlijk hed weinig bij voorstellen. Ik weet alleen in
het algemeen hol' ik cr ovcr denk. Tocn ik pas in uicJlst
kwam wt'nkn cr grapjes gemaakt: als dc Russen komen wat
dot'n we d,lil. dan kop,'n w,' allemaalet'n lickt'lnaar Austra-
Ik'. TOl"n was ik 18/19/20 j.1M. LHl"r ga jl" daM wel genuan-
cendn over denkt'l1. Ik denk 11\1,dal, als ik op l"en schip gl"-
plaatst was d<lt naar l'en oorlogsgebied gestuurd wordt. ik ze-
kn niet afstap. Ik denk ~lat ik pCTse lil,',' wil. Misschien schat
ik me/.df wdeell beetje hoog in. Maar ik denk uat. als ik aan
booru van dal schipzil, hel noodz<lkclijk is. uat ik hlij[ zitten.
Ik denk, dat ik gewoon ga, lIInuat ik hCI mijn taak vind.Dc
reden waarom ik mijn !<lak zo hel<lngrijk vind is een soort
onderlinge <lfh<lnkelijkhdd met dl' rest V<lndl' hcmanning.

Dan bekijkje her ill mijll 0,'/(// puur mllllif de ~'akmar(qe kalli.
Het is een kw,'stie V.ll1V<lknhltig. en engevoel. ,\ls het Ilwl'i-
lijk wordt. uan tn,k ik niet a<ln mijn palen. kom nou. ik ben
ingehuurd Olll U<ltwerk tt' doen. ik heb er j<lreu1ang voor gc-
odcnd {'U voor gcwerkt. Op het momcnt dat het dan nodig

is. hijt ik door dl' z.ur,' appel hecn en d<ln uoe ik hl'l ook. Hel
is niet <111eel1mooi weer sl'l'len. Ik denk dal hel ook {'t'n
grol,' kwestie is van el'rgl'voel en zelfrespect. d<lt is het bc-
l<1ngrijkste.Jk uenk d<lt engevoel en I.dfrespect bij 75% van
dl' hemanning 1l1l'espeell. Wil je l'en goed Sdlip hebben dan
ht'hhen dl' mensen ,'ergevoel nodig.

Maar betekell/ dal dali dat d," reg!!ringt[ejalt'idillj j<' ,'nora!
lIaar lOf Z(lll kunl/ell stllrt:n? Ook al))e het zdf vo~'It'IIs je !!(qm nor.
11/(1/ ell waardel1.sys!lVII1. gfm .'I0ede oorlog vindlof ,'IeelI Hoede
bwk?
wat ik het zo leggen: ik hdJ vntrouw,'n in dl" politit'k. In
principe gl'ioo[ ik dat dl' politiek dc juist,' keull's Illaakt.
Als ik d<1tvt'rtrouwell niCI hch. hch ik ecn verkcerde werk-
gevn. Ja. dat is hetl'igt'nlijk: op helllHJnwnl dal ik het vert-
rouwen in die politiek verlies. ,al ik dus uitkijken n.1M ,'en
andere werkgever. D<1n is dl' uiterste conscquentie, dat ik
eruit stap.
Uet is dus <lfhankdijk van j,' persoonlijkt~ inschatting op dal
moment. wat dl' uitersu' consequentie is. M<lar het is niet
een tlt'elje van dit en een heet je V<ln d,u. hel is <llles of niks.
()aaWlll respt'ct,'t"r ik die hogt' Landrnachtman van der Vlis
die opgestapt is. Ik respet"!tTr dal, omdat hij daar niet Illee
kon levcn, mct alk ddensieb,'zuingingen. i\t<lilr ik res-
llt'cteer !1l'1 zo goed die marinier die g"legd heeft: ondanks
alles. ik hlijf aan boord. Ik vind ht'1 dan ook goedkoop zoals
n nu gebakkt'ldd wordl tussen ue offidl"r,'n vall Land-
llI<lcht. Luchtl11<lcht el! i\t<lrine en hun belaligelJ\Trenigin-
gen over heslissingen die je lJlet respcl"! mOl'! bejegenen.

H-'eziill de [aalwe jaf<!11 binllfll de marine (lP ffll ander!! ma-
nia uilj<'l(lJldell d<lJl l'foega. fliel qua duur rail de uilZwdil/,o/
/IIaar qua inzel. Van Traa ze,'/I, dal je dan r:i,,!mfijk r1wr:I waarb,lr-
jt'll. dal j!! /IIt'IlS(n joed voorlida owr dt siw<llie w<lari" Z<!moge/ij-
kt'nv!}s wrzdld zou kUllllt'Il rakt'lI. Vind jij. dm de MI/ri/u zijn
memfll !/oed l'O(Irlichl bijl'. bij zo'n uilzmdill.q /1aar de Adriatische
be. Vind je hn zelf ook efll wr;>Î.\"/1!dal je .'Ioed wordl voor.'lelicht?
Ik vind voorlil-hting over dl' achtergrondl'n gewoon l'en har-
de l'is. een randvoorwaarde om te gaan zelfs .. k kUJlI je wd
afvr<lgen: 1\'.1t is goede voorlichting? Op het moment, dat je
l'en in!(lfm<1tit'p<lkket of iets dergelijks samenstdt lal je reke.
ning rnoetl'l1 houden met gig,lntische variëteiten in k'zers-
c<ltegorit'ën en bijbehorendc belevingswerl'iden. Is goede
voorlichting gcb.:aseerd 0)1 de inform<ltie, dil' een matroos
van 2 I <l<lngaat of ue ovcrSlC dil' commandant van het schip



is? Ik denk dat wat dat betreft goede voorlichting nkt
bestaat. Goede voorlichting mOei op maat lijn ril dat is 011-
mogelijk, dus t'T7al altijd wel wat aan mankeren. Ik denk al-
leen wel. dat degene die het basispakk(,t aan voorlichting
krijgt en daar niet vuldu('nde mee kan, zelf bij machte ge-
noeg is om verder up zoek te gaan naar informatie.
Dus goede voorlichting: ik denk wel dat wc dat krijg\'n. Er is
niemand die ergcns naar IOc gaat en die ahsoluut niks weet.
tenzij cr ook geen interesse is. Kijk "de Nt'(krlandse krijgs-
macht staat met heide VOt~tenin de maatschappij". Of het he-
lemaal waar is, \vt'l't ik nirl, maar hel wordt wel 70 gesteld
cn ik denk ook, dat je himwn d", N",derlandsc maatschappij
voldocnde informatie en vonrlidning kan krijgetl.

Van Traa tegl in het interview dal de uilzmdin.'! 1'1111 mariniers
naar Camhodja voor 1'1'11 grool deel een e.-onomische reden had. Die
werd aW/.'Iek/eed met 1!I!1Ihl/maniMir jasje. Als W(' hel dan orer
voorlichlill.'litrbl>m: I,rl>jij ooit, dil wal voor voor/ichlingskallaal
dan ook, owr (;'((ll/(lmis.-hemMieren horen prat':l/?
Ik denk, d••, hl't wd v••n bel ••ng h dat je d••t weel ah milit ••ir,
want je twnt ('en instrument en t'ell instrumrIlt m••g toch
wel weten w••ar het voor gebruikt wordt. Je hebt het recht
om tt' weten w ••arom we er n"M 10\' g••••n, omd':l1 daar be-
slissingen v••n afhankelijk zijn of kunnen zijn.

B,'slissill.'letlQwr hel al of l/iel.'!ill/l/?
J••, m••ar ank: hoever ga je "!s politiek door ••Is je m ••riniers
n••••r Cambodja stuurt. Wat k••n er gebeuren als mariniers
doodgeschoten w(lrdt'n. In het kader v••n de hUtllilnitairc
actie kllJllll'n Wt' dat accepteren. Alsje zegt, het gaat om t'("O-
n0ll11sehe motkven, dan ver ••ndert ddt de zaak. Hoe Juur is
die m••rinier dan en hoe duur lllag ct'n marinier zijn om hem
dood te schieten? Wat verdiclll'l1 wc ermee? Het is heel erg
zw,ut-wit gesteld; ik denk wel, dal je lJlag weten of deze af.
wegingen gemaakt wordt'n.

Maar a/~'jij zegl: ik bm ill militaire dim;;1 .'!(qaan /?Ilhel mi-
Ii/dÎre bedrijf is 1'('1/I't'rli'llgs/llk mil de pQlitÎek t'I/ ik heb ver/wuwen
in de PQliliek. d(lt'/!let er dan lor. welke ownvegil/,'!en bij die politie.
kc kCl/ze 1'(1/rQl;;pe/en?
Ja, zolang ik vertrouwcn in dit, politiek kan blijven houden,
k••n ik mij dus verbondt'n blijven voelen met die politiek cn
uitvocren wat dk politiek wil. M"dr dat wil wel zcggen dat ik
op de hoogte moet zijn v••n de bt'wct'grctklH'n van (k Jlo-
litiek. Als ik de informatie niet van de politkk krijj.: kiln ik

nooit eell gellllancend oordeel over die politit'k vormen en
kan ik dus nooit volledig vertrouwen in de politiek houden,

A/s je alle bew<,<"qredw(I/wist, zOl/dm er dali niel we/ eerder
.qrellZ<'naan je vertrOl/well koJlII(lf?
Ik wil ze gr••ag weten. Ik zt'g: ik heb vertrouwen in de po-
litiek, lenminste de Nrderlandse politiek, llIaar cr zit ren
verschil in blind vertrouwen ell lK'argumellleerd vert-
rouwen. Ik houd niet van blind vntrouwen. Dat wil niet
zeggen, dat ik het altijd IIlrt de politiek eens bell, maar grosso
modo heb ik daar dus nog steeds voldoelldl' vertrouwen in.
Ot' belangrijke keuzemogelijkhdd, blijf ik of ga ik weg, moet
je wel met argumenten kunnt'n staven en daar hoort het
volledige recht op informmie bij.

Br moel bCZIIill(qdwordm bij Def.:mie en dat staat S01ns haab
op ht'll/irvol'rm mil de 'Vrrdr,raken dil' we op ons gi'llomen hebben.
Heb je zelf ook ltet ,qn'oe/ dat daar f'i'II soort friC/ir zit?
Daar zit ik weleens over te piekeren, Ik weet welkt, vredesta.
keil we hehhen, ik weet dat het Deknsk een gigantische
hoevedheld kapit ••al kost. Maar ik heb alken geen flauw
idtT, hoc dat geld verdeeld wordt. Ook llt'h ik gn'n ft,lUW
idt'c wat voor extra middelen 7e krijgen voor va'd('staken, Ik
heb daarin geen enkele in7age. Iedereen heeft daar wel een
meninj.: ovcr. ik ben waarschijnlijk ('en vall de weinige
menst'n dk d••ar geen uitgesprokt'n m('ning over h('e!t: ••lies
wat jt' erovrr zegt, sl••at waarschijnlijk 4 plankt'n mis. Ja, het
klinkt misschien cen heet je krom, want ik zit' natlHulijk wel
allerki dingcn geheuren. Elke kt'er hoor ik, dat er geen geld
is en tegdîjkertijd zie ik dingt'n gebnlren w,larv ••n ik denk:
dit is geld in het \Vater gooien,
Dus op hetllHJlncn(, dat e('1l j.:eneraal zegt:~ wij hehhen geen
geld voor vrcdestakrn*, moet ik dat maar aannemen,
Persoonlijk dt'nk ik ••Itijd, d••t de defensit"organisatie toch wd
gord geënt is op bureaucratie en bureaucraten lijn in het al-
gell1ecn hed erg goed om allerlei posten te verschuiven. te
verhloemen en te vt"fhulkn, Ik heb d••ar geen enkel inlidu
in da ••rnm onthoud ik me ook van een mening.

DI'laatste lijd worden mt'llst'll stads vaker Uir.qezMlden.],: hrbt
het zdf ook //l':(<lr//laakl dar je bill/Tt'IIet'll jaar lijd voor dl?2r keu
l'oor Uil /zalf jaar wCHnweSl. Vind je dat et'll wissel die je als brdrijf
op je //lemell lrekkel/ ma,q?
Ja, omdat je d••n weer helemaal t('[ug komt op je eerste
vr••ag: waar heb je voor gekozen. Het klinkt heel erg makke-
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lijk, het is voor mij ook makkelijk omdat ik vrijgezd ben,
maar goed, je kiest voor l'en baan bij Deknsie, je kiest voor
een politiek systl'cm en, omdal die politiek uitm.lakt dal hl,t
niet uit breedte kan maar uit de lengte moet, dan heb jc dat
JIIaar te an:ejlleren, .\-I.aar wel mct dl' aantekening erhij dat
die politiek zich bijzondcr Wll'd moct rcalisncn, dal zij nil~l
continue dl' mensen als wisselgeld kunncn gcbruiken. In dil
soon silllaties voor el"nmalig korte perioden kan dat. Maar
op hel moment d.lt je dat langdurig gaat volhouden, dus
bijvoorbeeld: in 4 jaar mensen nl'! zo frequenl uit:tenden,
denk ik dal je toch wel gemok krijgt onder het pl'rSOlll'l"LHet
gevolg is dat degelll'll dil' goed geschikt zijn voor een funclic
weglopen. omdat zij l'ldl'rs werk kUlllwn krijgen, en dat dl'
rest die blijft zitten volledig gedemotivl't"rd is en probeert op
alk mogelijke manieren cr onderuil te komen, Op l.ich vind
ik dal de politiek hel recht heelt om eell opdracht te geven
aan een commamlant vall el"n schip: stuur je mensen. AI heb
je maar 2 schepen en moct er cominul" l'l'n schip lijn, we
hebben dat besloten met alle ins en oUiS. Het zij 7.0:jl" hebl
dat te slikken or je hebt lllaar te gaan. Hel klinkt hard en ik
hoop dat h!:1 lIooit ,al gaan gebeuren maar het is wcleen
gevolg van mijn opstelling tegenover mijn baan. Dan lllag ik
hel niet anders concluderen.

Belekenl dal. dal meI/Uil dil! (('IJ allJal! keusmakelI, zo<l!s:ik
ben drie keer wei!.'1ew(('sten nu is ht'I;J<'IIoej. ik dol' I1t'1niet lII<'1'f.
111aarik wil loch bij die baas blijven, dal jt' áyelllijk l'illdl dm dul
lIiet kan?
Nou op het moment, dilt je pril.lI (lVl'r cen b,las 7.0,11.Wl' dil'
een x-aantal jaren geleden hilddell. die nog allerlei ruimte
had voor mensen die niet op een specifieke functie 7aten l'n
waar dus Ilog rek in lat. denk ik. dat dal niet hoefde. Wc
gaan echter naar l'ell ~Iel~d, hardere organisatie. Op helillo.
ment dat iemand nu l1il3 keer legl :ik doe het niellllel'r, dan
ga ik cr vanuit, dat de plailtsingsiluwriteitcn volledig l'erlijk
de llil7endingstl'rmijncn lUssen alk heschikbare l1ll~n~l'll
verdeelt.Ik vind het lTn randvoorwaarde dat hl"t I-ogdll'url.
Maar als dilt wil 7eggen dat die pl'r,non na '3 knor nkt lIlt'l'r
wil en d,larom iemand ,lndns voor dl' 'Se kl"l"r mot'1. dan
mag jl" nagelt aan dil' persoon or hij plaals wil maken voor
iemand andt"r" omdat hel Mgelîjke monniken gelijke kap-
pen" principt" geldt. Het is natuurlijk gemakkelijk om Ie I-eg-
gen: ik doe het niet meer. Er moelloeb iemand naar toe, lil
dwingend is die opdracht.

Nou zr.<J jij, ik !leb makkcfijk rwlen wall! ik heb .<Jun,'iaill
l!lllis, ZVII !lel voorJOIlanders zijn a/sje ,'elljaill thuis !Md?
Ja, ik denk dal dan de keulc. bij dnl' frl'quellll' uillendin.
geil, om hij dele werkgever te blijvcll of eCIl ander!: tl' IOC-
ken. je wel sleeds makkdijkt'r wordt gemaakt.

Zou lIt'l \'iJorj01l betekene/!dal j.> \\'e9.'1lwlbij dezebaas ell l'I.'lI
andere baa.\zoekl?
Ja. <lIsik getrouwd I-olll-ijn l'n ik I-oueen vrouw hebhen die
cr aan gewend W.1Sd.lt ik eell ken Pl'Tjaar '3 maandt'n weg-
ga en een keer per 5 jailr 6 milam!en l"n ik word d,lIl in één
ken, in de/.e llIotkrne lijd. geplailtst op l'en schip dilt
minstens'} maandelI pCTjaar op lee lit en mijn vrouw zou
daar moeiH' mec hebben, ik zou de kinderen nil'l zien op-
groeien, dan 7(lU het inderda.ld l'en sruk moeilijkn worden
Olll bij dl'Zl"baas te blijven. Ik kan me voorstellen. dat je dan
op een gegcven mOTlll'nt n'gt: ik pik dil niellanger. ik ga niet
meer; dan zou ik er hoog>lwaarsdJijlllijk antkrs tegen aan-
kijkl'n dan ik lHl dol'. Jl' verwilcht diln toch dat n lTIl JllOUW
a,ln tl' passen mOl?t 7ijn als je niet meer uitgezonden wilt
worden. Ik bl'n nu allet"n wranlwoordelijk voor mezelf.
Ik kan het voor Illezdf heel ratiolH'cl hl'palen. ,\-taar je hebt
een rationele afwegin~ en je hebt een emotiondl" ahVl'ging
l'n bn'ng die maar eens hij elkaar. Je kunt wel 7eggen. dat je
het Ilkt kuk vindt 1lH'l'r vindt en lopen morren en griepen,
wat veel gebl'urr. maar jl' gaat niet na 20 of 25 jaar bij een
baas weg. En als je nog 10 jaar moet, d,1n g,l jl" nkt op wek
llaar eell nieuwe werkgever, want die vind je in Ul'Z!:tijd niel
meer.
Dus dan roqwn Wl"wel \Vel'r sleeds: je hebl dl' kells. ,\1aar
dit' keus is er t"igl'nlijk niet.
Het is allemaal 70 gn'aarlijk 0111dil soort uitspraken Ie doen.
wam, heb je ecn goede werkgeVl'L dan houdt hij daar reke-
ning llll'e. Als hij alken mi<;bruik maakt van de mensen. dan
zijn wc weer terug aan het eind van de vorige eeuw.
Vorige weck hoorde ik op de radio eell mail die lei:" wat 10-
pl'n ze tod1 [t~dramlllen wam ik hen in ,Ic oorlog 5 jaar naar
Indonesië gegaan en !Oen wij weggingen wislen we niet hoc.
lang het 70U duren". Ik denk dan: dat heeft cr toch niks ltll?e
te maken. Omdat lij hl?t vroeger nil?t gOl?d hadden. wil dat
nog niet 7eggen dat het per definitie erfelijk of overdraagbaar
is.
We zijn jubl bezig om lllet z'n allen hel zo goed mogelijk
voor elkailr te maken. De tijd en ook de maatschappij is ver-
anderd.



Heb jij hel.qevoel dal er. op !ter lIlomelIl dar IW over.qaan Ilaar
Uil beroeps!e.qer,andere normen Ht'!tallleerd zul/eli w(lrdm?
Hel overgaan naar t"t"n bernt"ps!eger is voor de Marine op
zich niet zo'n stap. Ik brn allccn w('1 hang, dal het .11s
kapstok gebruikt gaat worden om veel meer zaken op de ou-
derwt:lsr manier te n:gekn, dat er weer een wat strict ere
scheiding van rangl'n en standcil komt. Ik vind het (Til le-
ken aan dc wand dat cr plotseling rapporten komen als "Te-
rug naar de loekomst".
Normen rn waarden zijn op zich een goede zaak. Alken
blijft hel pralen erowr 1.0vaak hangen OJluil('rlijkhed('n en
praten we niet meer over de normen en waarden die we zelf
hanteren.
Het gaat niet om uitnlijkhedl'n maar om: wal zijn onZ('
mOlieven.lk denk dat daar vaak aan voorbij gegaan wordt.
Als we nkt oppassen h('bbl'n wt' over tit'il jaar weer militaire
parades. want dat slaat zo mooi. We hebb('n dan l'en be-
rucpsleg('r en dat moel zich loch presellIeren. dat moel zich
profilrrcn.lk ben bang. dal wat dat betrdt h(.t Ov('rgaan naar
rl'n beroepskrijgsmacht er toe kan kidl'n. dat ('r \O(h l'en
soort kastevorming ontstaat ril dal zou welecllS hcel ver-
kecrd kunnen uitpakken.
Binnen elk goed functionerend systeelll is er (Tn b('paaldt'
matt' van oppositie nodig. Als er grrn oppositie is dan IrlTdt
cr vervlakking op en vrrvlakkillg is uitzakken. tolale klhar-
gie, apathie en reactionair grdrag. Er is oppositie llodiS iJl
was het maar om dl' creativitCÎt van eell club/organisati(' ('l'n
beetjt' in kven tt' houdt'n. Die oppositie werd bij ons, binnen
de krijgsmacht voor een groot deel geleverd door h(,t v('[se
bloed dal <:ontinue instruomdt' d.m.V. dienstplichligen. Er
zaten todl heel ved kritisdlt' jongens hij en als die ern vraag
stelden ov('r hel hoc en waarom, waren toch heel veel
mensen verplicht d<1areen alHwoord op Ie vinden. Dus door
de vragen, door dl' kritiek, door de oppositie die l'r geleverd
werd door dienstplichtigen denk ik dat we ons rt'ddijk ver-

nieuwden en dat wc mee gingen met de maatschappij. Nu is
datllog wd ge<keltelijk het geval met KVV-ers, maar zij ko-
men anders binnen. Zij hebben bewusl gekozen voor een
slapje op die ladder en daarbij accepteren zij eerder dat. als
ecn mC('fderc kts zegt. je jt' mond moet houden. En hij
houdt zijn mond. omdat hij zo graag bij die baas wil blijven.
Hel gevaar zit er dus in, dat de kritiek op de organisatie
verstomt of in ieder geval dat men probt-ert om die kritiek Ie
doen verstommen en dat daardoor weer vervlakking op-
treedt. ])aar ben ik bang voor.
Polarisatie van macht is ens. Ik zie mezelf toch als een hele
brede demouaat, iedereen lllag meepraten. Dat is ook de
manier waarop ik hinnen dl' Marine loop. Ik vind gewoon
één van dl' essentiële voorwaarden voor een goed functione-
rend bedrijf dat er intern kritiek geleverd kan worden. Dil is
een noodzaak.
Dat kan en dat heeft altijd gekund. Maar het is sterk afhan-
kelijk vall pt'rsonen. We gaan tamelijk democratisch met el-
kaar om totdat iemand daar geen behoeftt:' aan heeft en zich
op het formele vlak gaal begeven. En dan is er ahsoluul gt:'en
democratie meer mogelijk. De formele mogelijkheden van
dt'IlIocratie zijn maar heel beperkt. Als ik kijk naar de moge-
lijkheden van de overlegorganen van de militairen t.o.v. de
wet op de ondernemingsraden, zijn ze vel'! bept:'rkter. Als ik
kijk naar mogelijkheden. die militairen hebbt:'n om bepaalde
zaken af te dwingen dan is dat nul. Militaia'n hebht:'n eigen-
lijk weinig pressiemiddelen. stakingsrecht ontbrt'ekt bijvoor-
beeld. De arbeidsomstandighedenwet is aan de wal van toe-
passing, maar zo gauw we een beetje soldaat gaan spelen.
telt de wet niet meer.Nu wordt van de regelgeving vaak heel
creatief gebruik gemaakt. Dok door leidinggcvenden, Ik hen
bang dat dal in de toekomst erg 7..a1veranderen.

Tineke Dekker-Hundling
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Ilona van der Gronden
Ilona's vader, Bert van der Gronden, is uitgczondt"n
naar Bosnië en zit van juli 1994 tot januari 1995 in
Potocari bij de C-compagnie van 12Infbat Lmbl. !Iona
is 8 jaar en zit in groep 5 van de basisschool. Ze wil
graag vertellen wat zij vindt van de uitzending van
haar papa.

Hoc lallg is papa al \I'(':I?
Ik dc:nk nu wel vijf maandt'n. Hij kom I over vier weken met
verlof naar huis. Dan hoeft hij daarna nog maar een maand
en twee weken. Als hel erger wordt meI de omlog dan komt
hij wel thuis. dan komt iedereen eerder !laat huis. Ik hoop
nkt ua, dl' Serviërs hem tegenhouden als hij met verlof gaal.
Dat zou ik hed ng vinden.

We<?fje waaT<'1II papa naar BO~I/If is?
Om de mensen te helpen. niet Olll te v{'chtt'll. Om de Bos-
nischt, mensen te beschermen.

Weet je wie dat b<,stormheefl?
Ik denk de baas van papa. Zt' zijn b,lIlg dat er ander~ oorlog
komt. Ze heten daaT blauwhelmen umdat ze cr voor de Ver-
enigde Naties 7.illen. Ik heb wel eellS op TV gel.icn dat ie-
mand met de handt>n omhoog stond. en dan wordt het tTht
oorlog. Dat prnbnen 7e tegen te gaan, daarOlIl bouwen ze
ook hekken t'n muren om de mell'it>lI te be~cherlllt.tl.
De Verenigde Naties zijn wel erg veT Wt'g. m<lar Joegoslavië
nk!, lt'gt mama. Zij is er wel t>ens Ilwt vak<ltltk geweest. Ik
WtTt niet hoever het is.

Hol' was !Iet wort/at papil w(</ging?
Ik was Iwkmaal overstuur. Ik zat te huilen op Oma'~ ~d100L
Ik was de enige dk zo overstuur wa~. [)e moeder van p<lpa
huilde nkt. dat vond ik eetl beetjt> Taar. Ik heb gevraagd of ze
wel om papa huilt, en toen Id It': bijna <lltijd. Opa en Oma
moesten wel alkbei huilen !Ot'n ik vertelde dat ik voor papa
gebeden had, dat hij lekker zou eten en of God papa wil
besdlermell.

Hoe gaal hel 11/1, na em tijdje?
Ht.t wem wet lIlaar ik huil cr ~OrllSIlog wel om. 's Avonds in

bed denk ik altijd aan hem. Ifet is toch mijn eigen vader en
hij heel! mij altijd opgevoed.

Praal je er luf over?
Ja. met mama en de juffrouwen op school. Eén juffrouw be-
grijpt het heel goed. We hebbt'n met de hde klas een teke-
ning gemaakt en upge~tuurd. We gaan ook een brid st'hrij-
ven. De pust van hkr thuis mag ook liKT naar school, maar
nkt tie brkvcll. ik ben bang dat die kwijt raken.
Pap<lbeeft een tekening opgestuurd van een meisje daar, Sa-
mira heet IC, met cen huis in brand t'n een man dood op de
grond. Papa had de tekening geruild voor een pen of snoep.
Zij zat nog op school. maar heel veel andere kinderen daar
niet.
Papa schrijft veel over dl;"kinderen dd<lT.Mdar hij denk ook
aan hkr: \Oen mijn vriendinnetje in het ziekenhuis lag heeft
hij hailr t'l'n kdart gestuurd. Mam,l heelt allemaal kaarten
opgeslUurd aan papa en die stuurt hij dan. Ik ben dol op Bar-
bk en dadr stuurt hij ook stlckns '11,10op.

Voordat papa naar Bosnii.' ging was hij ook wel eens weg. Hij
had l'en keer voor Laura t'en Barhie meegellomen en parfum
voor mij. Dat heh ik nog. Toen hij terug kwam huilde ik he-
lelll<lai. dikke tranen. Zo hlij was ik. Dat zal ik straks ook wel
doell.

Mama Iwdt mij uitgelegd waarom papa 7.es maanden weg
moel. Dat hedt wel geholpen. Nu hegrijp ik het wel. Maar
lauTa l5 jaar) ddcht in het hegin dat mama papa had wt>gge-
stuurd en daar was ze heel hoos oveT. Zij ht'elt het het mod-
lijkst gehad.
Volgens mij heeft papa wd met'r hdmw{'l' dan wij: hij mist
er vier en wij {-én. Aminen hebben maar één vriendin of
vrouw, maar hij mist ons allemaal.

Wl' snepen dl' dagen al lOl hij weer thuis komt. om dt'
lllil.1nd is een ander aan dl' heurt. Ikt st'hiet gelukkig wel op.
nu.

Joan Merens

El---------------------



Korporaal IRoeI Karssies.

Korporaal I Roei Karssics is al ruim 27 jaar als
chauffeur werkzaam bij de Luchtmacht. Op dit mo-
ment is hij bij de 5e Groep Geleide Wapens chauffeur
van dc commandant en in deze functie heeft hij al me-
nige commandant gediend.
Onlangs werd hij uitgezonden naar Ruanda. t'cn dui-
delijk humanitaire missie waar hij vrijwillig aan deel-
nam.
Het gesprek vindt plaats tegen de achtergrond van
deze verse en indringende ervaringen.

Ik wil grau!:J b(qinl1m fIlel een kort wrslag VUil je erl'arill,q('ll;/1
Ruanda. Witje OIISdaar iets owr WTldlel1?
Ik werd dOOf personeelszaken ben.1derd Jlle! de vraag of ik
bezwaar had legen uitlcnding naar Ruanda. {'n hed snel na-
dal ik Ie kennen had gegeven geen bezwaar tc hebben \\'l'ni

ik uitgckozt'll.
In \Vocnsdrccht zllulkn wij l'l'll weck voorhereid wordcn.
Dat is drie daj.(cn j.(l'\vonkn, waarin wij op CCIlgot"dc manicr
hl'el veel gckerd hebht'n over dl' omstandighcllcn, kd.
gcwoonten en ziektes daaL Op dOlllknlag zijn we vcrtrok.
ken naar Zaïre,
Toen we daar aankwamen wisten wij niet wal wij lagen. Al
dil' menscn die op dl' landingshaan lopen en Slilan, dat hou
je niet voor mogelijk, n g.1at een wereld voor jc oJlcn. Toen
wc uitgl'stajll wan'n en in de wagens slaptcll /.agcll we een
hoopje dkndl'. We z.agen er tllett'l'n al Oll/.l' lTrstc doden,
naast het vlkgveld al ingepakt in plast it.Cll tOl~nwe naar ons
kampcmt'llttoe reden p<lsSCerdt'llwc alt~eil hele rij.
Wat we in hel kampemcnt zagen vnj.(l'l't je nooit 1l1l'er. zo'n
mellst'nmassa opeen, wa<lr wc doorlwcn mocsten, dat was al
benauwd. Toen wc op het kamp aankwamen stond er nog
vrijwel niets. Wc moesten OilZ{'tenten opzt'\tt'n, cv{'n iKdi.
maliseren, icts etcll en \Ol'n zijn wc mctt'cn bq;Ollllt'll,
Ah eerstc vlicgtuigcn lossen. Dal was bed spannend, hl,t h
l'en lotaal anderl' wneld. Ook 's avond,. jc hoon geluidell
die jc nog nooit in je leVt'll hebt j.(ehoord, jc ziel nicls, bc.

-,

halvc lTn vnlicht straatje, is alles duisternis om je hcen cn
10 begin je Ie werker!,
Hcl was voor mij cen hek ervaring, toch zou ik er zo wen
naar \Ol' g.1an,

Je kI/ni u,'],']cn dat hl!t een (I10rl//1! C11lwlIrscllOk WilS,
J<l, het was dl' {'crstl' kcer dat ik opl-o'n plaats was en het is
uJlJ.a! anders dan wannccr je bet van afstand op televisie
zkt.
Zt'lf heh ik cr gel'n prohlelllt~n IlWCmaar er zijn \""l'laminen
die cr problemen mee hebbcn.
Ik vond I}("took zinvol daar te hl'lpen. ook al heeft I}("t
wta<ll gl'ellzin, als jc kijkt n,1ar de tlll'nigie die verlorgd moel
wonkn.
Wc \'er/.orgden onder tlleer ht't walertransport. We hiclpen
daaf nict allecn de vlllchtelingl'n Illet'; mct hel water dat
oVl'rbled, hiclpen wc ook de lokale bcvolking, ondanks dat
hel nict t11nch1.Ook dk t11t'llsen hallden gecn water en we
gingen dan huiten In"1 kamp bn'ngen wat Wl' ,mders weg
moesten gookn.
Ook transportecrdcll we g{'WOlllkn. Dl' t'rnslÎj.(l' werden
door Artsen Zonder Grt'Il7t"n gt'sl'!niet'rd voor dc medische8-------------



posten waar wij IC afil'verdell, Onvollrslelbaar dal wij dCll'
halfdudl' mcnscn lIlCtbrcuken, ernstigc wondcll l'n z.iektcll
gcwoon 0Jlde v10crvan ecn legertruck VlTV(ll'rdcn.
In de laahtl' weck hchbcn wc mcdicamenten gereden naar,
wat wc zelf niet wisten, verboden gcbied. Toen zijn wc ook
vier dagen door dc Zaïrczcn gegijzeld, dat was een heel span-
nende rit. Daar hehhen de mensen ook wel kIS aan over gc-
houden,
Onze wapens werden afgenomen, wc kn'gell solda\l>1\mcc
meI doorgdadcn kalashnikovs. DClCsoldatcn warcn onder
invloed van drugs cn alcohol.

Je hebt er oll/zellend val magmwakt. AL, jt' mi vanuit deu
irvarinHt?n kijkt Iwar het lIitUlldbelt'id ~'an Nt'daland, t'f11 klein
land dal op divust' plaatsen il/ de wereld mi!itairfll inzet. vind je hel
dan guechrvaardigd dat je als Nederlandse militair bij zo'n uitzt'f/-
Jin.ojbetrokkfll raakt?
Alsde midlklen aanwczig zijn zckcr wel.
Ik vind wel dat het geld en de mensen er moelen zijn. In
principe moetell dat vrijwilligers ,jjn, Bovcndien moeten cr
gut'dt, afsprakcn zijn en ik vind ook heel belangrijk dat cr
l'en goede geestelijke begeleiding is.
Er is t't'tl grott' bdlOdlt' om mcl dk.1ar tt' pralcn, vcel

Roei Karsies met zieke baby. 10 lIur oud, ill de armen. Dil kind ht,tjt hel gehaald, hel kind ne/lIS is overt.:den.
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nH'tlSl?n willen wel maar durven dan niet goed en als je het
opspaart krijg je thuis prohlemen.
Dl' afspraken zijn ook bd.1ngrijk, on/.e rol moel duiddijk
zijn.
Wij zijn militairen en ter pkkkt' hleek dat mensen wd IWl'l
blij zijn met ollle hulp, maar ook dat militairen afschrikken.
Deds moesten wij van de hulpverlellers in hurger werken
t('[wijl we wel met militaire voefluigt'n gingen. Voor militai-
ren hestaal echter meer respeet en dat heef! ons dus weer ge-
holpen. In elk geval gaan wij als militairen en dat moet dan
ook duidelijk zijn.
Als aan deze vuorwaan.lcn is voldaan is het op /.ijn plaats, dat
wij een illlet leveren, zeker als je hulp kum biedl,tl in dit
soort landen,

ln Ruanda srond d" hulpvalmin.</ (e11lraal. er lijn ook IIÎtlfll-
din;Jt'n mogelijk met em meer militair karakrer, bijvoorbeeld tijdms
d" Golf-oorlog de uitlmdillg ~'an 5 GGW ill ,Vata-verballd naar
Turkije.
Als jr lIaar de wrscliiflmde soorten uitlmdingm kijkr vind
jrdal1 dat !Jet verscIliluit moet maken waar je als militair kan WOf-
den illflaet?
Ik zou zeker naar Turkije gaan, daar heb ik als militair voor
gekozen. Ruanda is nH'cr cen zaak voor vrijwilligt'rs t'n
misschien eerder een zaak voor hurgers; of het moel zo zijn
dal. als er gckolt'l\ wordt voor onze organisatie, daarvoor
voldoendc steun h.

BU ,ÇO/llmigemilitairen bestaatwd de indruk da/miliraire inzet
te gemakkelijk wordt atlngebodm. lICledmkjij daarover?
Als de ministCf vraag\' dan mot't jt' gevolg geven, Ikt gaat
niet om een goede haan of om het gdd. Er zijn ook mensen
die mijn keuzt' om te gaan niet begrepcn, maar ik vind, als je
kunt helpen wannt'er er iets aan de hand is, dat je ook conse-
quent moet zijn.

Hoe zie je dan de col/sequenties voor rhuis?
Ik kan mt' voorstellen dat het moeilijk is als je vrouw cr lIiet
achlt'r slaa\, maM daar lwh ik gdukkig gt'cn last van.

,\1ijn vrouw ziet mij niet graag gaan, maar ze beschouwt hel
als cen noodzilkelijk gevolg van mijn haan. Als de minister
tegen ons legt dat wc drie jaar !laaT Canad,1 moetcn gaan.
gaan wc lOch ook. Je nccmt dc plezierige maar ook dc on-
plezierige kanten van ht't werk. Wd vintl ik dat er naar
vrijwilligheid gcslrt'dd kan wordcn.

/laf/ J/.:/uirlmdbt'ldd /w,q.'1f!Volgfllvoor j.: dagdijkse wak?
Nn', voor mij is er niets veranderd. Wel bt'n ik een t'fvaring
rijker geworden dil" me niel Illt'er afgenomen kan worden en
ook als mens vot'l jt' jt' gdukkig dat je hier mag zillen, Ecn
heel goede ervaring dus maar mei weinig gevolgen voor
mijn dagelijkst' werk.

AI., je 1111 een oord,'e/ owr h,'{ beleid valt de Nederland)',' reg,"
rin.</IIlOe/.</ewll,welke dill.'lenloudfll a dali veranderd
kunnen word"II?
Ik heb de indruk dat ze overal bij willen zijn.
We moeten rekening houden met wat wt' aan kunnen. Ik
zou de humanitaire hulp voorrang geven boven de militaire
hulp, daar dan wclmilitairt'n onder duidelijke voorwaarden
naar IOc sturen. Op t'en plaats waar Wt~niets Ie zot'kt'n heb-
ben op elkaar gaan schieten is niet mijn 7ilak.

Zeg je dat W/llllit een bepaald ideaal Olyr hoe de' wt'reld emit
moel ZÎfIl, datje \'oor (l9en staar. dar elkaar hdpen bdm/.</rijker is,?
Mijn ideaal is dat het it'dereen maar goed gaat.
Iedereen mag het nog beter gaan dan mijzelf, maar dat gaat
altijd op. Je wil wel iederecn hdpen, (lok waar wij warcn, ik
heb liever een wagen vol met hiscuit dan t'en wagen met
adlt soldaten l'Tin dil' ergens wacht gaan lopen of Illoeten
gaan schicten.
Als je het zo ht'kijkt is het grootste deel van ons eigenlijk
geen echte milit.1ir. Tocn wc daar bescholl'n werden had ik
mijn wap,'n in de slaapzak, ik vodde mij er als l'en hulpvl'r-
Il'nt'r.

Jan NaUls
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Judith Emeringer

R.:chb Judilh //let h<lar buddy tijdens een wlddimsl.

Registratienummer 72.09.22.755. Zo zal ze in de admi.
nistratie van Defensie. Inmiddels heeft zc, na een lan-
ge periode van nadenken en zich afvragen of wat ze
zou doen, wel juist was, ontslag genomen hij Defensie.
Judith is klein. heeft kort blond haar. Voordat ze bij
Defensie solliciteerde, werkte ze in een fabriek die
enveloppen maakte. Toen dat bedrijf failliet ging.
stond ze op straat. Judith aan het woord.

M Ik was hij bet arbr:ids-
bureau om te kijken of
ef werk was, toen ik l'en
postef van Luchtmobkl
aan de muur hlg han-
gen. Tot dat moment
had ik eigenlijk nooit
aan een baan bij het k-
ger g('dacht. Dat is ook
niet zo raar, in hel leger
gingen dienstplkhtige
jongens. Dda[ hodden
lt' geen reclame VOOftc
maken. Die moesten
lOch. Nu. met het af-
schallen van de dienst-
plicht, willen ze beroeps
hebben. Ja, dJn ilJoclen
ze wel n'claIlle makcn.

Mijn vorigc vriend heeft
in dienst gezeten ,lIs
dienstplichtig soldaat.
Hij is ook in Joegoslavii:' gew('cst, bij dc Verhindingen. 1"'.1
zijn opleiding was er ('en soort informatie-dag. Ik ben daar
met hem ml'e n,l,lfiUl' gcweest. Vond ik allemaal wel kuk.
Mijn vriend is IOl'n vertrokken,
Na lijn half jaar kwam hij W(Tr terug. Maar hij was wel ve-
randerd.

Tot;'11ik die poster van Ludllmohi(.1 zag. hen ik lllailT ecm
gaan nagt'rL Na (Ttl gesprek in Roermond, lTII video over
vrouwen in het leger t'll Wilt andere informatie. kon ik wen
naar huis. Maanden later wnJ ik !Oell uitgl'nodigd voor ecu
keuring in HilVl'rSulll. Dat was l't'n medische. rniliH ook psy.
chologische keuring. En ik IllOt'st {'en conditie-test doen_
Toch raar, aan de ene kan! wiJlen ze je zo graag Iwhben, aan
de andere kan! laten ze j(' maanden wachten, zomin herkht.

Je lwnt eigenlijk al weer
vergelen dat je gesolli.
cileertl hebt. wannen jl'
h('rkbt krijgt dat je ,lan-
genollll'n lll'nl.

Ik had hl'st nagedacht
ovn het Iq.;er en wat ze
doen, voofdat ik naar dl'
AMO ging. Tijdens dl'
AMO krijg je nog vel'!
Illeef informatie en lO
hen ik gaan denken
(lVl'f dl' dingen die het
legef nu doet. Vroeger
waren ze ef vooral lef
vnd('diging van ons ei-
gen land. Nu ht'hheJl zt'
alkmaal andere taken
(~rhij. Er is besloten dat
we in Joegoslavië gaan
helpeJl. En dat doen we
dan ook al weer lTIl
tijdje. Op zich zie ik het

best 1.Î1lt'Il,humaJlitairt" hulp. Je ziet beeldl'Il van l'llrtl(k 0Jl

tekvisie, ('Jl je wil daar dan iets aan doen. En .lls je dan met
r:r:n .1anlallandl;'1l hesluit om te gaall helpr:n, dan vind ik d.lt
goed. ;../e(" Nederland moeL zoiets niet allel'n gaan doell. Ze
qaan wl'l voor in dl' rij, lijkt het soms. Maar ik denk dat Tl'
d,Mr llletlTll aaJllJIlaJH!en samen over moeten beslissl'n.
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Nou, in Jocgoslavië is dilt dan zo ~q~a.lIl. Er lilten t'l'n aantal
landen dit' lich IIlct humanitain~ hulp en peace-keeping
bClig houden. NUtTn paar jaar. Maar is he! niet eens tijd om
te gaan kijken of het wat uithaalt, al dk militairen die daar
naartoe gcstuurd zijn? Ik heh het idee dat het allemaal niet
cr~ wc! geholpen heeft. 0, natuurlijk is cr vocllsd gcl1racht.
Een heleboel mensen louden nu ilnders aan de honger lijn
gestorvCil. Maar. kijk nu eem. IC lijn daar nog steeds oorlo~
aan het voeren. Is er wel echt wal veranderd? Komt cr nit't
een momcnt dat je Wl't'r met lijn allen aan tafellou moeten
lilll'n en dan ecns cerlijk kijkt of je aanwl'ligheid weltTht
noodzakelijk is? IIct kost handen vol geld. Dat moet ergens
vandaan kOiTlen. Je plukt militairen ook nog voor écn half
jaar uit hun vertrouwde ()mgevin~, hun ~l'lin. elc. l\1t't alle
gevolgen. "ct is mOl'Îlijk om nu terug ICtrekken, dat denk ik
wel. maar is het nog zinvol om Ie blijven? De illCnSl'1ldaar
doen toch wat Ie willen.

Op zich vind ik niet dat militaircn allcl'n lllaar MvedllMsoldaat
moeten zijn. Allerki andere dingen kUllnCll Zl' ook hl'd

goed. Zo hebben Ie aardappe1cn in Zecland gnooid. tTn paar
jaar geleden. En vorig jaar lijn I.Chard bl'zig geweesl in Lim-
burg, toen het hier ovcrstTOolllde, Zillld/.:Tkken vullen en ills
buffer tegen hct water nt'erkggen. Ook snel medische hulp
geven, voedsel in bepaaldt, gd1it'den rondbren~en. dat kun-
nCIl I.Cgoed. Ze lijn gewoon voor dill soort dingen primil ge-
organiseerd. Wililr mensen in de burgerlIlil<llSchilppij nog
lillen lt' lknkt'n hoe lt' dilt zouden moeten organiseren.
hcbben de sold.lten het ilf ~wdililn. Je wordt daar als militair
ook V(lorgetraind. Je hebt lIleer doorzettingsvermogen vaak,
je hebt je grenzen leren verleggen. je gcdt niet gauw op. En,
Wilnneer het erop aan komt. kunnen wc ht,t'l gedisdipilJt'nd
werken.

WanJlen dan in VN verbillld besloten wordt d<ltonle militai-
fl'n mee g<lilllhdpell a<ln hUIll<lnitaire missies, dan kan ik
me dill goed voorstellen. En, ook peace+keeping. Maar ik
vind ook dat je over dat laatstc wd een abl'faak moet ma-
ken, hoc lang je dat blijft doeJl. Misschien 1I1Oetenwe voor
wlke missies een spt~daal leger maken. Ik hedoeL misschien

lIlot'ten wc lIlet een aantallandcn een apart leger maken om
dan in te zeilen. Nu worden vanuit heel Nederland militai-
ren bij elkaar gezocht. Bij zo'n aparte groep zou dat niet no-
dig zijn. En de Illt'llsen die dilan'oor zouden kiezcn, wetcn
dan ook wat ze gaan doen en dat ze lang van huis we~ zullen
lijn.

Mijn vorige vriend kwam wfanderd terug, na dat half jaar.
En hij lwdt me wrtdd van een a<lntal dingen die hij heeft
gt'zil'n. M.ur het kek alsof er ook dingen waren die hij voor
zichzelf hield. Uiteindelijk hebben we oille reliltie ver-'
hroken,
Tijdens de AI\\O-opleiding werd er veel verteld over hot, hel
lllet zo'n uitzending kan gaan. Ik ben in de AMO-periode
tllc/clf aardig It'gen gekomen. Eerst allllet het schieten, Dat
lukte nog wel. toen het gewoon op van die schiet-schijven
was. Maar Wen ik lilt' l'cht voor moest stellen dat het om
mensen ging, lukte het niet meer zo gocd. Misschien dat het
anders is, wanneer l'en amkr je bedrdgt en het echt de
keuze is. hij of ik. Maar op ecn schietbaan is dat natuurlijk
niet 10.
Verder ging ik, doordat ik meer te horen kreeg ovn uitzen-
ding, ook Illeer daarover nadcnken. En, ik kwam cr achlt'r
dat ik daM waarschijnlijk loch niet la geschikt voor ben.
Echt dingen docn, dat kan ik wd. Maar wanneer ik me voor-
stel dat ik alle diende t.ie, en dan vooral de ellende waar kin-
deren in zitten, als gevolg vail zo'n oorlog, dan Wl'et ik niet
of ik dat wel aan kan. Ik heb er IH~c1langover gedacht. Wam
ik vind, dilt je echt adller de uitzendin~enllloel st<lan, en ill-
les watje dan doel. Datje van jezelf mot't kunnen zeggen dat
je het wd ililll kan. En, toen heb ik uiteindelijk besloten om
te sloppen.
Op een week na. had ik de AMO gehaald. Iedereen was heel
verbilasd, dat ik mijn ontslag nam, En, hoewel ik nog al en
toe twijfd, voel ik me loch een stuk rustiger ~ewordenM.

Judith kali minchien binllellkort weer ill een fabriek werken. Op-
nieuw enveloppen maken aalJ de lopende band.

Immy Beijer



Floor Jeijsman

Mevrouw FlooT Jeijsman is getrouwd met LTZ I Ben
Jeijsm.ln. Hoofd Tt'chnischc Dicn<;taan hoord van
Hr.Ms Van Heemskerk. Het gl.'zin Jcijsman bestaat
verdl'r Uilde kinderen Esther, 23jaar thuiswonend en
Remco, 20 jaar en zelfst.lndigwonend.

Vt!/g/ u de Wereldpolitiek?
Ja, die volg ik zckn.ledcre dag kijk ik naar heljoumaai van
acht uur. Dal is vaste prik. Verder lees ik kramen, de Hel.
derse krant en de Telegraaf. Ik ben met name geïnteresseerd
in de ontwikkelingen in en rond hel voormalig Joegoslavië
cn Haïti, omdat ik zelf in hel verleden gcconfronlt'crd ben
met de Golfoorlog. Ik ben dan ook wel hezig met de moge-
lijkheid van uitzending.

Wal is uw standpunt ten aanzien van de Verrnigdr Naties, de
Navo NI de West Europese Unie wal betreft uitzendingen in het a/ge-
meen en die van uw man in hel bijzonder?
Ik vind dat deze internationale organisaties 7jch mei goede
7..akenbezig houden, wanneer zij vechtende partijen van el.
kaar scht'iden, orde brengen in de ontstane chaos en el'n de-
mocralisch bl'stuur tot stand probl'ren te brengl'lI. Ook wan-
neer dal octekent dat mijn man kan worden uitgelOndl'n.

Heeft u het idee dat de beslissingen MdaarMgenomen ingrijpen
in uwgainsleven?
New York is een heel eind weg maar ook weer niet. Ik sta er
niet altijd bij stil maar het gebeurt natuurlijk wel "daarM, De
wereld is klein wat dat betrelt. Als er besloten wordt dat het
embargo voor klein.Joegoslavië aangescherpt moet worden
dan zet ik de radio, bij wijze van spreken, toch even harder.
Hel gegeven dat Ben allwee keer is uitgezonden spt'elt daar
7l'ker Cl'n rol in, Ik denk dan aan het thuisfront van de
mensen die in ht."tvoormalig J(x'goslavië aan land hun werk
doen, want die zillen in veel grotere spanning. De situatie in
de Adriatische 7.ee vind ik lOch minder spannend dan de
uitzending naar de GoH, Die vind ik vergelijkbaar met dl'
JOl'goslavischc landsituatie. De oorlogsdreiging was toen. in
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mijn bele ••.ing, ••.ed groter. De Golf was toen hc:c:ldkhthij en
tegelijkertijd hc:él vcr weg. Ik vOlld hetlOen erg spannend. Je
neemt afscheid van t'lkaar voor een half jaM. Maar je weet
niel of je dkaar terug zult zien .. k wn't niet wat cr zal gebeu-
n'n. Ik zat aan de tekvisit' en r<ldio gekluisterd, Ik verslond
het nieuws, Op een gege ••.en moment kreeg ik het gevoel dat
ik d,1ar mee moest slOppen. Ik helI er toen vanuit gegaan d<lt
wanneer er kts aan de hand zou zijn de Marine zo snel mo-
gelijk dt, juiste inlormatie wu verspn:idcn. Ik schermde me
op een bt'paalde tll.1nier <lr.iIlkt dat ik me voor dc realiteit af-
S[ool maar ik wilde me besciwrml'n tq,:e!l de grote hoeveel.
heid nieuws, met naml' voor de scns<ltiepers. Er wart'n da-
gen dat ik de radio l'n televisie niet aan had. Allecn hl't jour-
!l<lalgekeken cn verder niets, Muziek gedr<laid, de stad inge-
gaan of op visite,
Ik \Vas lIlt't de kinderen hezig l:'n ik had mijn wcrk <lIssociaal-
••.erpln'gkundigl:' bij de GGD in de jeugdgezondheidszorg,

Op een gegeven tlwment vond ik n weer ecn gocd cven-
wicht in.
Het WilS !Oen bijwt1tkr fijn om in het thuisfrolllcomitc: te
zitten. Ik 7-<1ttoen dicht bij ht'l vuur, Als cr iets te melden
WilS.hoorde ik dat dirt'Ct. Het WilSl'l'l\ oll1zt'llend leuk thuis-
frontcolTlit~. Ikt was t't'l1 gl'l1lengdl' groep. mannen en
vrouwen, en dallwb ik als zeer positie! ervaren.

Ver,lIldadc cr h.ts bij 11 len aanzie/1 WlIJ uwe('Ier! berr(lkkell'
luid bij de lIitzmdin::]t'Il?
Tijdt'1lSdt. Golf-pniOlIc was het voor mij de eerste ken dat ik
lid werd van het thuisfrontCOlllitl;.
Ben en ik hoorden tijdens onze vakantil' op eeu c<llllping in
Frankrijk dat er onrust was ontstaan !llSSt.u Ir<lkel\ Koeweit.
Ben vernndersteldt, dat de Marint. weleens ingezet zou kun-
nen worden. Door omstandighedcn ging hij toen mee met
Hr. rvh. Zuiderkruis. Toen heb ik gelegd: als jij wordt uit-
geZUJldl'n Jan ga ik in het thuisirolllcomité. Als er wat fout
g,l<lt diln hoor ik het meteen. Ik wilde heel dicht betrokken
zijn bij Ben. de helllanning en het sdlÎJl. Als leden van het
comité zagen we elkilar elke weck, k deelde de spanning.
Door de positieVl' ervaring in ht'lthuislrolllcomitc: tijdens de
Golf-periodl' hd, ik ook gedurende de tweede uitzending
van Ben dt'c1genoIlll'n <lan hl.t thuisfrollicomitc:.

U valeld •.dl/I di' uitlt'ndin9 11<II/r d•. Golf zccr spl/llncnd was,
die /li/ar d,' Adrialisch •.lä: Iijkl minda. Htl speeldc zich wel I/Jbin.

lIen (en periode van 3 jaar. Ligl a V(loru agens et'llgrens?
Tja. het is Ben's heroep. Wat er precies gaat gebeuren weel je
toch nooit. Tijdens de laatste uitzending in de Adriatische
Zee hebben zij bijvoorbeeld één wel hc:d spannend mOIllent
meegemaakt. Ik bedoel het incident met de LIDO Tl.Maar ik
hoorde dat pas achteraf en dan wect je dat het inmiddels
goed afgc!open is, terwijl het voor de bemanningl:'Il, die daar
toen warcn. gigantisch spannend moel zijn geweest.
Ben is in juli teruggekomen uit dc Adri<ltische Zee, wat mij
betreft moest hij maar e••.en niet meer gaan. Als het moet dan
moet het. Het scheelde wc! dat ik lH:m in Athene een week
heh bewcht en dat ik samen met Esther en RelIlco tien da-
gen llaar Bart'e1on<l ben geweest. Deze mogelijkllt'dt'n ma-
kcn het allemaal dragelijker.

Is a in uw belrrillg iris veranderd ill jullie illStelling fw
aanzicn vallllitzendil1gcn?
Ben heelt een positit .••.e instelling. Dat straalt hij uit. Hij gaat
nog steeds mct plezier naar zijn w('rk. Voor lover ik er zicht
op hcb is dal nu niet anders dan voor de uit7_cndingen.

ij werkl en 11bcgeleidt (waar /1od(q t'II gew(IISI) IIW twee kinde-
rCII.Was dm te doen tIjdens de uitzendin,q(ll?
Ik werk 20 uur per weck. Esther studeert in Haarlem en
woont thuis. Rernco woont op zichzelf in Den IIeldl:'r. Vorig
ja<lr WilShet wel even heel vreemd voor me. Bt'n ging naar
de Adriatische Zce en Esther ging in die zelfde periode t'{'n
hal[ j<l<lrstage lopen in Utrecht en wonen in Culemborg.
Toen was ineens mijn huis leeg, écht keg, Toen moest ik in
die t'crste weken toch wc! e\"Cn mijn draai vinden,
Het was vreemd om allel'n Ie zijn, ik was mijn <lanspreek-
]lumen in huis kwijt.
Esther vond dl' Golfperiode wel spannend maar voor haar
~cheurdl~ ht,t l'en eind wcg. Het meeleven was er wel maar
ze ging grotendeels haar eigen weg. Zij kreeg ondt'r andere
verkering in die tijd. Tijdens de laatste uitZending waren {'r
voor haar qua slUdie en stagt. veel nieuwe din~cn te beleven.
Remco hedt het allemaal t1l'el andl'rs ervaren. Hij was zes-
tien jaar toen flen voor dl' eerstl' keer uitgezonden werd. Ik
verondef'itelde dal Relllco zijn pubenijd al cen bcetje <lchter
dc rug had, maar tot'n lJl'gon het pilS goed. Hij heeft zijn va-
(kr zeker ~l~mist lot'n. Tijdens Ben's uitzending naar de Golf
ht'dt Relllco het erg l<lstiggehad en in het verlengde daarvan
gold d<ltook \'oor mij.
Mijn vader kwam in die periode te overlijden en zijn overlij-G-------------



den is cruciaal ge\weSI voor Remco. Ik \Trlo{)f met de dood
van mijn vadl'r ook mijn ollderlijk huis maar Remco raakte
binncn zcer kortc tijd tWl'e maatjl's (vilder en opa) cn voor-
beeldliguren kwijt. Dat had wcer gevolHCJl op school. Hij had
het moeilijk mcl zidr/.elf maar \wnJ ook stt;'eds moeilijker
voor dlluerell. Dat hcb ik als een zware klus ervaren. Hij ue
laalSte uitzending woondt;' Remco al op zich zeilen had hij
zijn eigen sociale COlll':Kten.

Zou 1/, met de wrand~ri",</"" qua inlet (1/ /li/ul/dingen, 1/11 /10.</
wter teil gain slicJ1tm lI1••t al/marineman?
Ja, als je verkering krijgt sla je daar hekmaalnit'l hij stil. Als
Bell een tijd mocst varen ollOen hij uitgelonden wnd hoor-
ue jc van anderen; "r\ou, dat wist je toch van te voren!" r\ou
je weet het dus gewoon nict. Dk ervaring doe je pas op wan-
neer het zover is, Overigens hebbcn wij dl' t't'rste negt'n jaar
van ons huwelijk l'en lOHenaamd "wt't"kend-huwelijk" gt;'-

had. Ben werkle in Vlissingen, Amsterdam en Dell Haag.
ToeJl warell dl' kindert"n klein t"n dan draai k als vrouw voor
dl' opvoeding op. Dan is het belangrijk om da,uover goede
,1fsprakeJl te maken. Ben's werksituatie heelt eigenlijk altijd
al t'ell be]J.:lknde rol HeSJll'l'ld binnen ons gezin.

Kwam 8<'11 anders t(mg dan hij .'I(</aal/ is?
Ik denk ht;'t wel. Bell praal er nkt vet'! over. Zijn emotionele
kanl laat hij bijna nk'l zil'n of hort'll. Ben reaget;'rt nu overi.
gells nil't amkrs dan voor dl' uitzendingeIl, Hij pr,lat lIll'l mij
Hl'woon niet over zijn emotionele beleving tijdellS de lIinen-
dingen. Ik ben cr wel eells over bl"HOrllWnmaar hij praal er
niet over. Mogelijk als bescherming tegenover mij, wanl
waarschijnlijk houdl hij er rekening met: uat hij llog eell keer
zal moeten gaan.

Joop FloksIra
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Korporaal 1Kario Sterk

Karin Sterk-Smidt, 25 jaar. i" korporaal der eerste
klasse, Hewel)s Bepaalde Tijd sinds 1989 en werkzaam
als hulp navigatie bij ccn operationeel F-16 squadron
op de vliegbasis Twenthe.

Karin. hoe bm je zo bij de I.lldumadulereclll :Jekoll1m?
Och, de Ludllmadu heclt I1U'altijd al ~l'trokkl'll. Gmd,,!
mijn vader ook hier werkzaam is op de vliegbasis Twcnthe
ab burgcrchaufleur. was ik daar allang redelijk goed IlH'C he-
kendo En 101.'11ik t'cnmaal van school af was, lochl ik loch
ook n'n haan met zl'knhl'id en wl~koll1SlpCrSpcclid, cn be-
sloot ik IC so!lidlcfl'll bij Dekmie. Aanvankelijk ging ik voor
een ondewfficiersfunetit' bij de Limdmacht. maar tijdens dl'
sollicitatieprocedure bleek mijn wiskundepakkcl tekort Il'
schieten. Daaf h('b ik ovcrigctl~ hekmaal gt'l;"n spijt van,
want in ffn dag had ik ht't daar al hekeken. !t'dnt'cn in hel
gdid, almaar "U" zt'ggen tegt'n iedert'CtI en zo. hel sfeertje
bevid me niet echt. Ht't wa~ nkt te vergdijken met W,lt ik
ken van de Ludumadu.
Bij mijn sollicitatie aldaar bkl'k ik skchts in aanmerking tc
kOlIlcll voor een contract hepaalde tijd, maar wel met de mo-
gdijkht'id om eventueel latcr ovcr te kunnen gaan in vaste
dicnst.

Eli hoe bevalt !tel}t: !tier /lu?
Nou, ik heb h(,t hin prima [Iilar mijn 7in. Aanvilnkdijk llt'-
gon ik als medewcrkcr hij de administratie, waar ik ook naar
gcsolliciteerd had. Na vcrloop van tijd ht'1l ik o\'l'rgq:aan
naar de Wing-ops. ook ecn leuke hJ.an, maar die had wel hl'!
nadeel dat ik dc hele werkdag in de hunker door mot'SI brt'n-
gen. Sinds dit voorja,lr heb ik op mijn eigcn verwek 11c
fUIKtie van hulp navigalie IOchededd gekregen, waarvoor ik
t'en spl~dale omsdlOling heb gl'h,HI. Dat is echt ccn fantas-
tische haan. Ik heb het dan (Jok 70 gonl naar mijn zin. dat ik
graag 70U willen hij tekenen, want mijn OllllraCl loopt vol-
gend jaar augustth af. Dil blijkt CdltCf vanwew: dl" huidigc
herstructurering cn inkrilllping ahsoluut niel mogelijk ll"
zijn.

Toell jij in 1989 h(</oll was 110.'/IIdell1aal.'/t't'!1 sprak •• va/l het
JllIidij<' uirzmdhdcid, h"" kijk je daar IIU te.'!m aan?
f)at klopt, de Illuur was toen nog nkt gevallell, lllaar ik ht'r-
inncr me dal wel dq;dijk geïnformeerd is lIaar llIijn bert'id.
heid Ilitg('zolldell lt' wordt'n, \\'<l,lrtegen ik gCCll bczwaar
hM1;dat gl'ldt overigens nog slt'eds. Ik vind dal gewoon één
van de c()nseqllelltie~ die bij dele baan horen, en als hct cr
op aan komt. m()t~tje dilar ook voor st,lan.
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Heb je daar zelf almt'/? Ie mak(/! gehad, met uitzmdinH?
Toen ik ('en paar maanden in dienst was, heb ik l\O~ lijdens
de opleidin~ mijn huidige echl~enool leren k('nnen. Ook hij
had l'en BilT-contract, is werkzaam op deze vlie~basis en
wcrkl bij de orandwl't"L Wij WOlll'n sinds ruim drie jaar sa-
llIen, en rijden dagelijks samen van huis naar werk. Over
uitzcnding hl'bben wij uitgebreid met elkaar ~esproh'n l'Tl
allehd ons als vrijwilligns opgegeven. Hoewel het natuurlijk
niel kuk is elkaar een half jaar tc moctcn missen, vindl'n we
dat je de kans op een dergelijke levenservaring en afwisse-
ling van werkomstandigheden moel grijpen, als dil' zich
voordoet. Afgelopen juni kn'eg hij te horen dat hij zou wor-
den uitgezonden naar Villafram-a, en eind st'ptemher is hij
daarhccn vertrokken.

Dat is toch flie/niks, aJs zich dm daûdwerkclijk aalldiml, WÛ/
gebeurde cr WOl mi'! jullie?
Ja, dan is hel toch wel in cen keer ernsl, een Iwel hall jaar is
ccht wel I.lng. Jt' weet nooil wal cr e\'t'ntucel gebeuren kan
en we hehhl'll toen IOl.h heslOlen voordien Il" trouwen. Dal
waren we lOch al van plan. Hel geeft mecr zeknhdd als een
van bdden ielS zou overkomen. Ik heh me llOg vóór z.ijn
verlrek opgegeven als vrijwilli~t'r voor hel thuisfronl[()mité
t'n Jllaak daarin nu deel uit van het zogeheten telcfoollleilm,
Dal doe ik uiteraard ook om alJ(leren Ic ondersteunell, m.lar
levens voor Illezdf. Hel lijkl llle l'l'st wel fijn om af cn toe al-
ken maar een praatje pot Ie kunnen hehhen nU'1 -zeg hel
maar I.waar- een mede-lolgenoot. Dan kun je toch even lek-
ker mei dkaar habbelen. Je kunt het er wel mei de buur-
vrouw over hebben, of met je ouders. maM dal is lOch heel
anders. Die kennen hel gevoel niet. Je hebt uan Ie maken
mei iemand dit- in hetzl'lfde schuitje zit. Vooral in het bq~in
is ht'l best wel moeilijk alken ll' zijn. Hoewel hij lOch wel va-
kn een nachtje weg was, was die eerste avond alleen heel
verschrikkl'lijk: gcwoon hel idee dat dal nou l'ell half jaar
lang zo zou zijn!

/foe sla je /('/<'IIowr de ideële a,l1lt'rgrolld<'ll van de lIilulldill-
Hen, de p(lfitieke /IIo/h'wn Nl1 daarloe owr It' .'laan?
Daar Slei je even een vraag! Dl' Luchlmacht zil nu in Ilalië
om l'en vliegverbod af IC dwingelI hovcll 11l'1voormalig
Joegoslavië. en daar blijft hel eigenlijk hij. Heel t'erlijk gezegd
vind ik dal eigenlijk et'n beeljt' onzinnig. AI ual vt'chten on-
tlerling van die mensen daar en waar g,l<1l hel weer
over ... hel gelooi; ik kan dat echt nit-t hegrijpcn. EfllT/ijds is

onlt' aanwezigheid daar prima, anders wordl het hclemaal
t'en gekkenhuis. Het probkTm is dal vrouwcn en kinderen
sleeds vooral hel sladl\oller zijn. De gewone burgers willen
dil allang nit-I meer, maar mililanle groeperingen blijven
maar doorgaan. Volgens mij is best wel t>ell hardere aanpak
vereislom hit-r eell eind aan Ic maken. maar dal ma~ wt'er
niet. Eigenlijk zil ik vol gemengde gevoelens. Hel kosl
klauwen vol geld; daarom is ook mijn man nu. na een
maand. alweer teru~ gehaald, omdat cr maximaal bnuinigd
mOl't worden, ook op de personeelskosten. Anderzijds lijkt
het allemaal 1.0weinig effect te hebhen, dal rondjes vliegt'n.
Ik ben geneigd te zeggen: effeclief ingrijpen en door bomhar-
demcnten de strijdende partijen uilschakelen. Slei je voor.
hel !even van die IJlensen daar; straks gaan ze de derde
winier alwcer in!

Wal dmkje zelf van wat ze IIOelll(ll: de nÎl'uwe wereldorde?
Ik weet hcl niet. Hel klinkt mooi. maar is nog erg vcr weg.
Misschien krijgell we in de toekolIlst wel een groot wereldle-
ger. 1\'"\1al zijn IC samen aan hel oefcnen cn I.ijn t'r onderde-
len waarin meerdere nationaliteilen s.lmengaan. Dat gebeurt
hief, maar ondntussen zijn ze elkaar cluers aan hel af-
slachten. Misschien is het wel heler zo; beIer dan dal twee
grole wereldmachten elkaar naar hel leven slaan. Toch is het
aamal mensen. dat slachtoffer is van mililair geweld. op dil
mOlllent kennelijk Vt'e1grol cr dan voorheen.
Waar hel sleeds om draait, dal zijn lOch diep~t>worlclde te-
genslellingen tussell mt>llscn, gebaseerd op geloofsovertui-
ging of etnische afkomst. lnkre groepering wil zijn eigen
stukjt> land, l'en gebied w.:rarin zc het voor het zeggen heu-
ben; er is gewoon l'en gebrek aan onderling respect. zelf hen
ik nkt gl'lovig, maar ik laai iedercen in zijn waarde. Ht>1is
loch hel.1Chdijk dal mensen elkaar hierin niet de ruimlc
laten.

Je zei daarstraks. dal je mali inmiddels is uruggekt't'rd. ls hel
item uitzmdin.'lm nu voorlopig weer minder ill/erenall/ voor jou?
Nct' hoor, zeker niet. Dal hij ineens na cen maand alweer te-
rugkeerde, was wel heel vreemd. Ik had toch mijn bedenkin-
gen, omuat ik dat helemaal nkl verwachl had. Je hebt hel er
welecns moeilijk mee als je allcen ilchlerblijh, maar jc mot't
je er gewoon doorheen slaan. Hel maakl deel uit van je
werk, dus aanvaard jt' dal ook. Dan slel je je helemaal in op
el~n hall jaar en is hel na een maand Opt>t't1Safgelopen. Hel
duurt dan loch evell voor de echie blijdschap om zijn lerug-



keer tor je doordrinf.:L
Dat we no~ vaker met uilzcndingen te makcn zuIlelI krijgen,
is zeker. Om Ie beginnen ben ik zelf aangewezen om hinnen-
kort f.:edurende drie wekell collef.:a's in ViJlalranca IC gaJ.n
vervangen, als die met reruperatieverlof gaan. Hel lijkt rnt'
interessanl Olll de sft-er daar dan eens zelf Ie kunnen
proevetl.
Verder is Richard, mijn man, inmiddels overgegaan nililr dl'
catcgorie Beroeps Onbepaalde Tijd, zodat dal ook in dl' toe-
komst zich zeker nog vaker zal aillldienen. Zoals ik cr nu le-
gen aan kijk, is dat natuurlijk niet echt plezierig, maar kun-
nen we daar wel mee omgaan. Hoewel dal, zeker wanneer
wc straks kinderen zouden hebben, vast nit'l altijd mee zill
vallen.

Toch ben ik blij dat we bij dl' Luchtmilchl zittellen niel bij de
LandlTlilcht. Hoewel ook voor ons nooit zeker is wat je alle-

lllaal nog kUIll gJ.an meelllJ.ken, worden die landmachters
veelmeer en indringender geconfronteerd met het leed van
anderen. en lopt'n ze zelf ook IJleer gt'vaJ.L Emotioneel
gezien weet ik niet hol' ik daar tt'gt'nover zou staan, Ik denk
datje hard wordt. ,".1aarik zou wel gaan. Hel hoort bij de risi-
co's van het vilk,
Wal dat betrelt zijn hel bij de LucIlIlTlacht dgenlijk alken dl'
vliegers die hel edlt voor dl' kiezen krijgen. Die zitten ook lij-
felijk midden in hel oorlogsgebied. met alle risico's van dien,
Ik weel dat onder hen op dit moment ook hele gemengde
gevoelens leven. Dat zijn illlemaat officieren, milM ik heb als
korporaal best wel weet van wat er onder hen leeft,
Dat komt door dl' manier wailrop wij, hier bij de Lucht-
macht, met elkaar omgaan!

Lex Beekers

~-----------



Rob Roelofsen, dienstplichtig soldaat 1

Rob Roelofsen (23) i••dienstplichtig soldaat bij het ra-
diopeloton van 119 Rayonverbindingscompagnil" in

Ede. Hij was uitgezonden met 11 Infbat Luchtmobie'l
Garde Grenadiers naar Bosnië.

-------------@]-------------



Kun je iets lyrte/len owr hel Bezin waaruit je kNnt?
Het gezin bestaat uit mijn vadt."f. moeder ell ikzelf. Ik heb
geen broers en lussen.

Hiddm jullie je thuis bez(q met de wcrcfdp,'litiek?
Ik was er in geïnteresseerd. Vooral omdat ik wist, dat de
dienstplicht er aan lat Ie komen l'll omdal ik dgeillijk wd
graag naar Joegoslavil' wilde. Ik heh de uilzending naar
Joegoslavië nauw gl'volgd omdat daar toen ook t."en familie-
lid van mij woonde. Voor hem was het llogal ren spannende
tijd. Verder volgde ik het conflict in dr Golf. Ik zat 's morgens
vroeg. lOen het begon. voor de tv te kijkl'n naar wat daar al-
lemaal gebeurde.

War waren jr bellwgrrdmen om jr vrijwil/(q re larm
lIitzendrn?
Ik hen opgekomen in Uuecht. O.larna ben ik in Ede geplaatst
bij 120 Rayonverhindingscolllpagnie van 106 Verbindings-
bataljon, Hkr kwam hel bericht binnen van Luchtmohiel dat
ze mensen zochten om mee te gaan naar Joegoslavië. Ik bt."11
hierover met mijn sergeant wezen praten en wc besloten om
ons samen op te geven. En zodoende zijn we ook alle twee
uitgl'Zoll(len. Ik rt."dt."11waarom ik uitge/onden wildl' WOf-
den was, dat het mij een hde levenservaring leek. Iets W,l!je
niet vaak mee kan maken. Het leek me wel goed voor
mezclf, Ik was ook wd nieuwsgierig naar hot" t"l'Jl oorlog cr
uit zou zien.

Hoe reag<'t'rdm jr Ol/das op jouw kellle?
~lijn vadef was IH't er mee lTns. Dil' vond ht."t een goede
zaak. Zeker voor mijn'lf. Mijn mOl'ller was toch wal terug-
houdender. Die wilde meer weten. Die vond het allemaal
wel eng. Maar uiteindelijk hedlle er toch mee ingestemd. Ik
hen de enige thuis. Je bent toch hetlailtste, Mailr Zl' vond hl't
heel goed dal ik h('\ deed. Ze vindt nog stl'l'ds goed dilt ik hl't
gedilan heb.

Wal voor jedachte had je over 'em echIe (I(Ir!,'.q?
1k ging daar met het idee naar toe: van alk, fluit d,],]r 0111 jl'
oren heen. Dat bleek een heel verkeerd idee te lijn. De eer,te
zes weken zaten we in een hotel in Brela, ten zuiden van
Split. Hier merkte je ll11aal niets van de oorlog. behalve IJl'-
richten die hinnen kwamen. Daarna zijn wc naar boven g('-
gaan en kwamen we in Tuzla terecht. \Ve moesten daar het
vliegveld hewaken. Daar maakte je dl' oorlog van dichtbij

mee. Je zat daar 1US';endl' vechtende partijen. Moslims legen
Serven. En soms werdell wij bt."schotell l'n morsten we de
bunkers in.

DI' r<'.qainj vil/dr. dat Iret "'ga, lIi/ast /Irt verdrd(qm Vlm !Irt
vaderland en !Irt b(llldyenoolschappdijk .'Irond,</t'bied,werddll'ijd
een bijdrage a<lllvrede. wil(qheid elI .\/abiliteir dient te leveren. Eén
t'/1al/da in VN.verband. War vindt jr mil dat ofllll'ikkdillg?
Dell' ontwikkeling op zich is heel erg goed, Ik vind ook dat
hl't Nederlandse lrger moet open slaan voor dit soort ont-
wikkelingen. Alleen vind ik dat de V:-l" te weinig kan en mag
doell om dl' vrede tl' bewaren in l'en iWjMald land. Ht."1man-
daat beperkt je in zekere zjn. In Simin-Han, de tweede plaats
waar we z.aten, werden we in l'en konvooi beschoten. \Ve
hadden geell zware wilpens ener kwam geen l\lchtsleun. Ie-
dereen zat erg in spanning. Op lo'n moment voel je je door
het mandaat gqlakt en vraagje je af waar je mee be/jg bent.

De vorige Minister WIII DrfellSie, Ter Beek, sprak bij dl' Irart
ri/II dl' lIitzendingelt in 1992 ova aal1vai/rdbarr dsi((I's die de
mensen ZOllden lopen. Klopt di/tl'O{qens jou?
Ik deel zijn mening. Als je kijkt naar het aantal slachtoffers
dat gevallen is aan Nederlandse zijde, dan is er indl'rdaad
sprake van aanvaardhare risico's. Er zjjn gl'l'l1 Nederlanders
gesneuveld door beschietingen. De doden en gewonden die
gl~valkn zijn waren het slachtoffer van ongelukken, liet Ne-
derlandse legn tret"(lt gl'WOOTlz.eer professioncel op. Men
stelt zich ved terughoudender op dan hijvoorheeld de
Britten. Die krijgen veel feller op hun dak terug. Nederlan-
ders zijn gewoon g('lidd. liet ~t'(krlandse leger stelt zich
milldl'f agressief op dan dl' Fransen ril dl' Brillen. Op het
moment dat zij beschoten worden, wordt er lTll'teen kdhard
teruggt"vuurd. Dat gebeurt aan N('derland,e l.ijd(' met ml'er
heleid.

War d(lm de ,\'rdcrlal/da_~ il/ rlaarI val/ uhiewe
Nou. ik wil nkt zeggen dat ze meteen onder de grond weg
kruipen. ,\'laar er wordt toch goed nagedacht: wat zijn de
g('volgen als wij hkr g.lan schil'ten. Wat gebeurt l'r met onze
mannen. Is ht"t dan nog wd Vl'ralllwoord dal we hier
blijvl'n. Ik heb vnhalen gdlOord Viln Ellgdsell dk langs rij-
den lllt't l'en tank eJl dk SdJi('tl'U, Als ze vanuit het r.lam van
een huis bt."schotelJ wordct]. schieten n' het raam eruit en
makt'Jl hel twee ken groter. En d.ln is het einde verhad!.
J\.i,]<lTda,]rd(lor worden dit' Engelsen (lok gezien als eenEJ-------------



agressiever 1c~er t'n wonkn ze (lok veel harder .:lall~cpakt.
Dal zie je ~ew()(ln.

Het Nrderlal/dsf /e.qerpraat II/('er t'Il .'Il1illlllclischer om in dil soort
siluaties:>
Ja, dat denk ik zeker. Ome bataljomWllltlialldalll, de over-
ste Vermeukn, die hcdt lIlCI ved pralell heel vet'! hen'ik!.
En dal is toen goede z.:lak.Hct is ook de kwaliteit van het Ne-
derlandse leger. D.:lardoor kun je ook Zl'~~en, d.:ll ab er op
deze lll.:lnlcr verder wordt gewerkt. er van aanv<lardhare risi-
co's sprake is.

Hebjt' lijdt'ns je werkzaamftrdm iets.ql'merkl rilll deme", Md-
Ir dodstrliil1.'1.wi/(qhdd bieden m hUlI/llllitaire hl/lp. Ofwûs het
.'Irwo(>11werk?
Het was \"t'l'lal wt'rk. k moel niel t'chl na,u Je bur~ers toe
treden. Als je dal ga<lt doen d,lIl r.:l<lkje elIlolioneel bClrok.
ken hij de burgers. En dat is iets wat je niet kuilt doen, want
dan kun je je taak niet gocd uilodl'/1t'11.

Br/emmert (onta•.1m,'t deburg'" de lI'erkw<IIl1fu'den?
In Zl'kt'Te zin wel. Je mOl't er toch van uit ~aan, die mensen
hebben niks of hijna niks. Wij hebbcn wd. wt'! luxe. En die
mensen. uileraard. zou ik ook doen in zo'n situatie. die pro-
bnen daar ~t'hruik van Ie makcn. Als je veel met bur~ers in
cont<ln komt. wordt je emotioneel betrokken hij die
mensen. En d<lnga je ze eerder helpen, Wilt niet de bedoeling
is. Het zou volgens mij de mensen te veel afh<lnkelijk van je
maken. Ze zoudell het weer veel zwaarder hebben als wij er
niet llH'er zouden zijn. En daar llloCt je op letten.

Wat drorg jij mrt Dut(hbal dan bij aan hun Jilllalie?
Vooral het hieden V,lIl veilighdd. Dolt was el! is de hoofd-
dodstdling van DUlchhat en niet om mcnsen van materii.óle
hulp te voorzien. 0.:11was en is meer de taak van de trans-
port-eenheden. En wat \wuc!t hel bieden van vcili~hcid, ik
had wel het idee dat we de melben iets te hiedl'n hadden. In

dl' regio waar wij zalen heb ik veel positieve he richten ge-
had. In het dorp waar wij zelf zaten heeft men \"ecl voor ons
gedaan. leuke dingcn als blijk van waardering dat wij daar
voor hen ,.aten. Dat ~Jf gcwoon cen heel goed gevoel. Dat
was hed leuk, ja. Aan het eind van mijn periode had ik echt
het gevoel dat wc iets gedaan hadden voor dCl-e llll'nst'n. ze
hebben het gemerkt, Zt' waardnen dal. Vlak voor d.:lt we
naar huis gingcn werd er door die lllensen een feest geor~a.
niseerd. Van dat soort dingen, waaruit blijkt dat de mcnscn
echt '-e~gen: ja, hel is ~oed dat jullie hier zijn. En dan kOlilt
hel inderdaad hij je terug. ja, we hadden de lllensen iets te
bieden.

I/rb je I/a jr trru.qkolll-li eCIIl/lldm: kijk gekreHCIIop de werrJd-
pa/itiek?
Nee, ik h,ld het gevoel door daar met andcn~n te zijn tTn hij-
drage te leveren aan de vredt" Dat is Wdl sterker d.ln nl'-
gaticve gedilchten. Dal Ncderland deelneemt .:Ian internatio-
nale vredesoperaties blijf ik een goede ontwikkeling vinden.
Het heeft mijn kijk op de wereld niet veranderd.

Benj" zelfwrallderd?
Ja. als ik eerlijk moet zijn, ja. Ik bl'n socialer geworden te-
genover anderen, rustiger. Ik ben iets afwachtender tegen.
over mensen die iels verder V.:lll lIle afst.:lan. Ik ben toch
voor,ll rustiger geworden. Soms ook afstandelijker. Ben geen
fl<lpuit meer.

Ik !trb bc.qrepmdl/I je lIitlClldingerl'l/riI1Hen .'Ir/dj hebbel1 1(>1

all keuze l'(J(>r dcfmsie?
Ik hen momenteel verlengd dienstplÎ(hti~ en bl~n aan het
solliciteren naar ecn KMS-funt:1ie, Tijdens en na lk uill-ell-
ding wnd het voor mij duidelijk dal ik dit soort wnk echt
wilde. Dat het iets voor mij is. 0.:11zag je ook bij meer jon-
gens die waren uitgezonden.

Ad Hornis

------------------------- El --------------------------
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Kapitein Hans Scholten

Kapitein Hans Scholten. werkzaam bij de Sociaal Me-
dische Dienst als begeleidingsofficier voor de mari-
niers, is getrouwd en heeft een prachtige zoon van 8
jaar. Vanaf het moment dat hij in 1962 opkwam was
hij werkzaam in diverse functies: hij de M,P., in ope-
rationele eenheden en hij de sport. De laatslt> jaren
ging hij de persolH.'elskant op. De afgelopen J2 jaar
was hij O.a. werkzaam op de Antillen, in Amerika.
Noorwegen, Schotland en Malta en wt.'rd hij uitgl'zon-
den naar Cambodja.

Tom j<' er V<'Ofkoos bij 11('{korps Ie .'Ial/n was de taakstelling
van De/msi••<'1'1/ lied al/den dmz 1111. KUil j.' \'frullen wal die w-
randeril18e11V(lorje lubbe" pt'ukmd?
Eigenlijk waren de voortdurende uitdagingen voor mij hel
helangrijkste. Ik Iwh ('en overgang nooil aJ.;schokkend erva.
n~n. Inlernalionale ot'ieningell, poollrainillgen, hel onbt;'-
kende, dal was hl'l voor mij. In dl' \001' van dt' jaren hl'blwJl
wc heel veel internalion",!c ervaring opgl'daan bij redelijk
grole operatks. Daar kwam I-owd van bllvl~nal aJ.; van on-
der",! veel bij kijken, En als je d.lll m'n OIJl:ralk als Cambodja
krijgt. dan is de hand-oul aanwel-ig. Je !Joch hel .111l'l"1Iwal
uit IC werken. wat grotcr Ie maken elJ het da,u lH:er IC
7.enen.
Hel is een schokkende ervaring om, vanuit Thailand, Cam-
bodja binnen Ic kOIllt;'Il, over dit' brug met al die gehandi-
caple kinderen, dl~ lucht die je daar ruikt. Als je dan gewoon
een slevig r,1arnwerk om je hn'Jl heb\, de kidr,1ad die voor
elke operatie geld!. dan heb je d,lar op I-o'n Jlloment su'un
aan.
i\laar ol je IlU naar ZeclatHt Noonvegen ol de Alllilkll g,lat.
je moet altijd zorgen dal je je compleLe barang bij je hdl\.
Overal is ander wl'rk, zijn alHkre meIlsen. zijn andere om-
standigheden. In dl' loop van de jaren klim je in rang, dat
brengt andere verantwoordelijkheden lTlel zich mct~, ook
naar de org,lIlisalk toe. Dal geeft uildaging. prikkt'l. maar
ook verantwoordelijkheid voor de mellSen dk op dat mo-
ment bij je zijn.

~H?f

Ml/l/kl !Jet wrschil voor JOIl of jt' de dodslellin,l.J \'af! em V.N.-
uitzending kl/lil ol1dt'rschrijven iJf niet?
Dil" vraag is moeilijk in {-én keer lt' beantwoorden. Jt' hdl\
een kt'us gl'lJl.laki, Ik heh dit' kcus in mijn levcn verschillen-



de keren g('maakt, Blijf ik wel of nil't bij deze organisatie?
Het is nil't goed als je als Ió.jarigt' gaal werken me! het idee
dat jt' [wdj(' tot je pensioen gcsprl'id is. .Je moet zo al cn toe
kritisch naar de organisatie kijken ol je j(' daar nog wel in
kunt vifllit'n, Hel antwoord is voor mij nog stceds ja.
Cambodj.:l betekende voor llIij weer eens 24 uur pn dag. 7
dagen per week. met een groep mariniers onder elkaar. sa-
men van hoog lOl laag dl' verantwoordelijkhl'id dragen,
Cambodja betekcnde ook hulp geven aan dl' lokale bevol.
king met de centen van Pronk. Daar kijk ik mct veel voldoe-
ning op lerug.
Ecn tamelijk geslolen bevolking laaI jou al> uitvoerder van
dil' hulp gemakkdijk('r achter hun deun'n IOl'. .Je ziet hoc ze
teven, jc komt in dl' school. hct schoolhoofd wrtclt j(' dal hij
moct rondkomcn lIlet 28 gul(!cn per maand mct 6 kinderen
ell een in de buik, Je ruikt hoc hl,t daar thuis stinkt, want Il'
hebben gecn loilet en water. .Je ziet hun enige brock. hun
enige shirtje dat elke morgen wel'r sdlOon ,1,ln Illoei. Om in
dk simatie als tl'am te wl'rken gaf mij veel voldoening.

Maar dal WilStoch lIie/ je rrimm're /dak?
Nee. dat kregen we erbij. ,\1ijn l'igellJijke taak was, als OCC
van de ver7.orgings.compagnil', het runnen van een kamp
waar tussen lil' 200 cu 400 personen verbkvt'n. Daar heb je
het ook druk mee, want er komt heel wal op je af als je een
slelletje gezonde kerels wlang hij dk,lar 7et. zonder enige
vorm van vertier huil ell het kamp en met e('n I.l'n intensief
wl'rkprugramma.

Hoe was zo'/1 ervarirt; wor dejOllje mmull Olllje ft.:elt?
Eell gigantisch schokh'nde ervaring, denk ik. Tot'n W(' het
land binnen rl'den. was ook die knul van 18 meI z'n grote
Sllloel ~til. En dan al die ervaringt'n met lwt land zelf: er was
geen rechtsonIc, get'll goed werkende politiernadll, er werd
gemoord.
Het grote contrast Jlwt r\l'lkrland, dal dan toch wel ,Mn dl'
top van de wereld ~taal. zo mooi. zo netjes, geld ollt alles te
kopl'n. Dil' ervaring Joet dil' jonl-ll' knul op. Daar lal hij iets
van m('(' nemen als hij later leiding gaat geven of hij (k opv.
oeding van zijn kinderen. Ik (klik, d,11l'en heleboel Illellscn
hier positief uitkomell, hoe schokkt'nd UI.' ervaring ook
geweest is.

Neder/mul Sfelill/ der;dijke VN.a(/i.:s Oln /e l0r.qen dat de-
1I!('11ll1irem.:nsmrec/llen iJl lO '/1g.:bied cm kam krij;CI1.Maarkei.
.*'/1 westerse waardm sluitm wt'llidu .I/tc/U aan bij de leefwcrdd
mil de menselI die je I'robeat te ftdpm.
Dal wa, best \wleeflS moeilijk. ,\1aar je he nt verkeerd bezig
als je Illet je westerse ogen prolll'ert daar de cultuur te ver.
hl'leren. Je heht ('cn lwpaalul' invloed ('n dk moet je probe-
ren 1(' gebruiken. met in,lchtneming van de daar geldende
llormen cn w,Mrden. Want hol' lang blijvell we daar? Ik kan
andere ml'llWn ni(,t oJlkggen dat dl' manier waarop ik IJt't
dol' misschien wel prettiger is. Ik kan wd hl,t goede voor-
beeld geven, in de hoop d.lt ze zicn dat hel amlcrs kan. Ik
vind dat we bij ('('n uitzending die gedachte hij ons 1Il0('I('n
dragen. AI is het maar (~l'n druppd op de gloeienul' plaat. Op
dt' lange lrrrnijn /.UIlen m('IlS('n 7l'11in gaan vullen wal Z(' er
aan overgehouden hebhen.
We hehlwn een stahiel(' situatie daar gecreëerd, ('r hd,llt'rt
lidl verki('zingeu voorgedaan, er is l'en rt'gering gevormd en
daarnd hebhen we ons lerug getrokken. nadat we gezorgd
h,ldden dal iedeflTll llOg wat ceillen had.

Maar heb je daar dali I/o)oi/lilt'! kromlIlt tel/elIgcs/aall?
Ik heb er e(']} goede g('wool1t(' van gemaakt elke avond dl'
dag aan !Tl('\'f)(Jrbij Ie lalen gaan. Dan kcr je, dal ('('n hl'le-
bod dingen op het moment dat jt' Ie uitvoert nog geen plek-
je hehhen. dat je 7.1,'op dal moment nog niet op waarde kunt
schatten. Maar als jl' dalllilter terug kijkt. zil' j(' dat uileind('-
lijk alles hij dkaar en in l'Ikaar past.
Er had natuurlijk van alles ktllUl('n gebeuren. maar moet ik
daar dan van te voren OVl'r iJl gaan zillen. Ik hirld 1I11'goed
adn de voorschriften: helm, vest en Wap(~ll. Maar ik h('h
nooit ht'l idee gehad dat ze het op mij persoonlijk gemunt
hadden. Er waren natuurlijk schietpartijen. maar dal was
altijd ollderling, En .1ls Iwee mensen nuk hebbl'n dan kun
je natuurlijk, als jl' l'en sterke Illan hent, hun jt' wil opleggen.
Maar daarmt'l' onderdruk je dl' ruzie en dil' laait. als je weg
hen\. misschk'n nog wel hl'ltiger op, Je mOl't dil' mensen
lalen leven op dl' manier waarvan zij (knk('f1 dat die goed
voor ze is.

Dt' voorbereidiIJ3m wor Cambo J warm goed, zciji'. Hot' was
!l('/ lIlel de risico's. ofwel de mlf/vaardbart' risico 's zoals ze ".'t'lIoemd
werden?
Wat is dat een aanv,l,Hdh.lar risico?
Ik t:a weer uit van dl' stelling Jat het korps hkrin gegroeid is.------------------------- El -------------------------



Daarnaa~! blijven faCioren al~ voldoende ru 'i!, een goede
voeding en l'en goede basis-(Onditic belangrijk om dinsr:n
niel onnodig zw.1ar tc makl'n.
Gocdc di'iciplinc, je echt houden aan de regelgeving, helm
op, vest aan, zorgen dat je water bij je hdn, l'en radioverbin-
ding, zorgen d"t lllen weel waar je ndilr lOl' gaat, dat je
voertuig in soede staat is. Dat zijn altelTMal heldngrijke :lilh'n
bij het uitvOl'ren van je taak, Het is dl' combinatil' van l'en
goedl' dril. pH:dl' opkidingl'n 1.'11voldol'nde mensen. En elke
man is belangrijk, ook dl' verzorgers, ook de man in het
kombuis. Ze hebbl'n et'n helangrijk taak t'll ziJn, zo llodig,
iill.l'!ll<lar. Als dl' ~trijdl'nde partijen aan dl' gang zijn ddn
wordt het een kritisch gebeuren. En er waren ndtuurlijk
uit'ichicter'i en het is l'en land dat vngl'ven is van dl' mijIll'Il,
Maar als ik zÎl' dal zkh betrekkelijk weinig incidelllen heb-
ben voorgedil<ln, dan durf ik te zeggen dat dl' ri'iico's aanv-
aardbdar waren. Als ik met lTn voertuig l'en mijnenveld in
rijd l'n ik spring eruit om te hl'!pen he! voertuig achteruit te
trekken dan moet je je houden aan het gegeven dat daar,
W.lar het vOl'rtllig gereden heeft, gecn mijnen zijn. Op ddt
spoor kun je ruSTig terug lopen. Dat zijn van dic kleine ele-
menten die in l'en opwerkperiode gocd ndar voren moeten
komen en in dl' praktijk hUIl dienst heohl'll hewezl'n.

Was jullie lerugkomst nel zo g"o'd l"oorba('Îd.?
Er hr:bben :rkh een aamal inridt'lIIen voorgedaan. Ik vergl'-
lijk hl,t wel l'l'ns llll't l't'1l slwelgoedaulootjl' dat rijdt op 6
Volt. Daar moet je geen 220 Volt door wilten jagl'n, dan Vl'r-
brandt dl' bod, Er zijn mensen gl'wel'st dk in el'lJ tl' hoog
spanningsveld hebben gezeten. Als ik in het gips loop. is dat
zichtbaar. is kdcreen volllledeleven. l\ladr als ik ergens ilil-
ders beschadigd ben, l'en kldP van dl' molen gehad heb, dan
is het niet w duidelijk dat die ht'schadiging wat aandacht tw-
hod!. \Vat ik nu urn ml' hel'll zie, en laten we vooropstellen
dat elke uitvaller cr ~~n te vel'! is. is het aantallK-trekkclijk
laag. Ik denk dat het pas over l'en j,',H ol 5 edH duidelijk
wordt. Dan kun je pa'i zeggen: dit zijn dl' nkt-zichtbare
verwondingl'n van Cambodja.
En Ilogmaals, hl'! was schokkend l'en land als Cambodja al-
ken al in tc koml'l1l'n lkn~ l'rvaringl'n !lil,t kwijt te kunnen.
Je zou dan verwachten dat het IlU'!el'll bij thuiskomst begint
te borrelen, maar voor hetzelfde geld kOlilt he! pas na ,111,ler-
half jaar. Dan zit je weer in dl' !fedmokn van zo'n Neder-
lands gezinnetje met zijn Ncderland'ic problematkk en dan
komt Cambodja bown drijven. Dat kan ik me goed voorstel-

!en warlt dl' luxe l'n dl' rijkdom in tegenstelling tot de armoe
daar is schrijnend. Dat kan bepaalde spanningen en
weerstanden oprol'pl'n. ll' kunt trainr:n. crvaringsgeld op-
dOl'n maM hol' je daar op reageert is individueel bepaald.

II er voldomde kmI/is. capaCÎlei/ t'II 8,'dlild binllt'll de marine
beschikbaar om die uitvallers a!Illrg Ie rllderIleullen?
Ik denk dat het nkt altel'll een probleem is van dl' marine
maar van dl' hele maatschappij. De hele maatschappij heeft
niet :rO\"l~elervaring ml't traumatische gebeurtenissen, be-
halve lIle! llIr:nsen dil' in concelllratiekampen hebben
gezeten. Maar de Tweede Wereldoorlog is 50 jaar geleden,
Korea ligt ver achter ons. Er is Ilog Jllaar t'l'n hepl'rktl' grol'P
dk die nvaringen km!. Ik dmk. dat er best l'en gewillig oor
i~,maar men heeft het er ook moeilijk mee, men is er niet op
ingesteld. Ervaringen in Camhodja en Joegoslavië zullen een
kleine bijdragc levr:rl'n in irt7icht in deze patiëntcn. Ik wil
het in het pmitiew zien: ik denk dat alles bijdraagt lOt l'en
verruiming van aandacht voor die problematiek.

Ik vil/d dar wel <'enpr.lilÎ<TeZÎt'JlSlvijze..
Het mag best wel eens gezegd worden. Wij gaan met meer
ervaring om mct een gebroken heen dan met een niet zicht-
bare venvonding. Als er hier zo'n vent binnenkomt en die
gooitl~l'n pul hete kolfie door de kamer. jij onder dl' boel, ik
onder de boel, ik moet je gezicht nog :rien. Daar gaan we niet
zo gemakkelijk mee om. Je el'rste reactie :ral z.ijn ben je nu
Iwlemaal twdlllllkrd? Maar valt hier iemand binnen met eell
paar krukkt'll omdat hij gestruikeld is OVl'r dl" drl'mpel dan
zullen we me! zijn Iwel't.'n toe schieten en hem overl'ind hel-
pen. Dal ligt eell stuk makkelijker.
Aan de .lmkre kant is het dl' consequl'ntie als je menst'1l in
dit soort gebieden Ie werk stelt. Dat geldt ook voor andl'Te
niet zichthare ziektes dil.' jl' daar op kunt lopen: dyset1lerk,
difterie en weet ik wat je ddar al niet opdoet. Daar kOTlll'll
men~en mee terug en hebben daar problemen mee. Zolang
het ):edr,lg van dil' tlH'nSl't1 binnen de dcceplatk-):renzl'n
ligt, binnen dl' ~eldende normen, dan ligt dat allemaal een
slUk 11fl'niger. ,,"1,larop het moment, dat hun gedraf: buiten
dl' door ons gestelde grl'llzen komt, wordt het proble-
matisch.

De rriMiteilelll101a lorgdt' vo,'r de lIodige ajs/ankil/,<1 <'11 er
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Ilwelm 1111IWH et'll kea 400U mmwl1 lJit. Te.qdijkalljd "'ordt a 1"(1-

ka illjt'lel, vaka lIi(qezol1dm. Wal mak je hiervan op de wak.
vloer?
Bij het korps niet zoveel. Wc hehhen gOl'de m,l!eriakn. vol-
doende munitie voor l'en o]Jwerkperiode en l'en gevuldl' be-
Illanningslijst. Hel zou ook nkt erg slim zijn om a.1I1Ie pak-
ken, Want in dalgene, wal men meI de nieuwe slruCluur wil
hcrL'lkl"ll, schitteren wc natuurlijk al enige jarl'n. W.:tar !TInl
wel llllT zil is, dat er geen ,krde halaljon is gekomen. Dal
lOU goed gewel'\t zijn alleen, alom ml'tW.'n dl' benodigde
rust te geven, Cl'n ontsp.lnnell periode. Er zijn ml'nsell
gl'weest dil'. net tl'rug uit Ir,lk, doorgegaan lijn n.:tar Cam-
bodja en toen verder naar de Antillen. Wanl dal moet ook
doorgaan. Als je d.:tar l'en gl'ZiJltH'tje bij denkt. dan /.Ou er
wel eellS enige onvrede kunncll onlstaan bij dat gezin 1.'11bij
de marinc-man. Als l'en man IC lang en ll' vaak van huis is
geef! dal spanningen in de thuissituatie.
Zo'n derde bataljon IOU ook goed geweesl zijn omdat dl'
slruCluur zoals wij dk hebben dl" ml'est ide.:tk is: lidll hewa-
pcmL snel. mobiel en l'en grole dosis ervaring. i'lict alkl'n
me! dl' fkts naar je werk en lerug. maar in de \lret:'dsle zin:
mel veel overplaatsingen. vec1 uit:tendingl'n en al dil" oefe-
ningen die al j.:ucn draaien. 1\let alle respcn voor de Lucht-
lIlobielt' Brigade denk ik lOch, dal jl~dl' body die wij hebben
nil'l op kunt bouwen in de tijd dk je nodig heht voor een
schriftelijke cursus. Als ik tegell jou zeg, je 1ll()~1het zo doen,
en het is tegen jouw gevoel in. kan ik dal alleen maar over.
hrengen vanuit el'n stuk ervaring. Het feit ,ll1l'l'[\ dat ik het
z~g is hij onze ol'feningen dan onvoldoende. Ervaring, stap
voor stap opgedaan in oefeningen. hel verrijken van je in-
zichtl'n, je eigen body ...dan kun je er m~t l'en S(el goede
malen legt'naan. Kijk. men griept wel l'ens in onze maat-
schappij maar als ik kijk n,lar hl,t rdkn l~n zeilen van de
Amerikanen, de Italiancn, dl' [)uit~ers, en ik zeI ons cr naast,
dan doen we ht't hlTI goed. Dal grieJlen is J.:tn Kaas dgen,
maar als pllt1lje bij paahj~ koml dan zijn we er.

Als jij IJII e('1ISem advies aûlt de marine'lap of aan de potitiekr
Iddilt.'J ,,(lil /11081'11grvl'll ..
(Zul"hL.. ) Ik blijf erhij, dat je lTn melIS in dl' nrganisalie, dil'
enthousiasl is, l'en goede opleiding krijgl en uitdagend werk
dOl'l, kunt helasIen. Ma.u je IIHll't er voor waken. dat je hem
niet overhelast. Dan ga je een goed produkt. ik wil niel zeg-
gen misbruiken. maar je gedt h,'m nkl tic kans zich op te
loppt'n. Lichaam en geest moeten soms lOl rust komen.

Ik denk dal in dal opzichl el'n uitbreiding van hl'( aaJllal
mannen, van dl' beschikbare roulalie lussen operaliOlH'ei en
nieHlper.ltiolled, heler kan dan hij nu is. En dal je dan een
gOl'd gelllotÎ\Tt'rtk marine-man, die in goede harmonie met
z'n gezin kan leven, hl'sl-hikhaar hebt voor l'en hoop jaren.
IJe extreme otll~landigheden zijn uitdagend en ik denk (lok
dal hel gros die uitdaging in zijn werk lal hlijven vinden.
M.:tar hct is ook zinvol te investeren in dl' toekomst. Daar
moet je nkt oplll'zuinigen.

Dl' operalie~ die we nu gehad hehhen vragcn gewoon een
hoei van mensell. Mèt alle goede bedoelingen, zoals als het
thuislrontcomité (perfect!), is het wel de man dil' hel moel
doen en daar ter plekke geen mOTl1l'ntrust hedt. Dan is l'en
goed verlolnoodzakelijk en daarna weer ilan de slag.
Ik weet nil'! hoeveel vn'desoperatil's nog dele kant opko-
ml'n, Ik spanningen in de wer~ld llemen alleen maar toe,
De kall~ om ingezet te worden wordt grokr. Dan moet je de
militair ook goed inzetten.
Zoals wij het gered hdlbcn in Camhodja da.u kun je m~t vol-
dOl'ning op terugkijkl'n. Niel bt'zuinigen en zeker niel op
fUllt1ies, Ook niel op dl' (lmk~le\1nl'mk functies. Vroeger
was de verhouding strijder-verzorger 1 op 7. Nu ligt dat
aantal veel lilger( 1:3) Milar ook die ondersteuning is belang-
rijk, alleen diln kun je met ('en goed gemoliveerde crew le-
rugkijken op goede resultalen.

Wat ik ah heel pmilief ervaren heh en waardoor ook het ni-
veau van dl' VN"-hulp opgekrikl werd, is het ~ebrllik maken
van hij om beschikhare technische hulpmiddelell om die
1':lJldente ondersteunetl. Je hoeft niet altijd mei een strenge
blik van hOOlIl lOt hoom Ie sluipl'n en lIlet hel geweer
voorwaMIS Ie gaan. Je kum je ook zichtbaar mak('n, meI dil'
blauwe helm op. hier kom ik l'n lOt zo ver kun je gaan. Zo
niet dan krijg je l'en drilili 01\1je oren. Die instelling lIla~ je ze
hest lalen \Vl'Il'n. maar l,l('elze tegelijkertijd eell stuk techno-
logie wills wij die hl'bbl,tL Dat is (lok één van dl' redenen om
te ze~gell: bez\lini~ niet.
Help dil' mensen op dl' rit. Dal is ook l'en m.lnier van vrl'de
brl'ngl'n. Lil1l'1lzil;'n hoe hl't moet cu iets achter la teil. D,lt is
l'en belangrijk il('1Il voor iedere volgende vredesoperatie:
neelll l'en ,lUk techniek mee en breng dil' lechnil'k otldn d~
mellsen. Als ik zie wat we d.:tar .:tllemaal gedailn hd.,bl'n. Wl'
hebbl'll n,l\\l\lrlijk altijd alles bij ons. gehruik het dan ook. Zo
hehben we dl' lokale politie geholpen om l'en motor weer op
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gall~ te krijgen. Je moel n.lIuurlijk ni('t ,1.lIlkometl met dek-
trische pompetl, hel moel afgesleld zijn op hel primilil've
daar. Mn'hanisch waler uil de grond hakn. zorgen voor de
afvoer van een loikt, het aankggen van el'tl wq:. Als je
schoon w.ller hebl kun je de hygiëne opvoeren en dus
ziekles bestrijdt'n. Zorg ook voor lTIl school. De bueken,
schriflell t'n pol loodjes kodlleJl we, Illet cell1en opgebr.H::hl
dnor 'I (0,,",1. 0Jl ('en l\1ilrkr.

Wal me opvalt ilJ jou\\' lier/wal. mllar Mk in dm viln andereIJ,
is l1elfeit dat juist. omdal je nlllllit em militaire strtlClllllr t'II or..<la.
nisarie werkie, a welmo.<lelljkhedentN hulpverlenen waren?
Dal klopt. je hebt de slnKtuur, je hebl dt, middelen, dus ga
zo mogelijk over lOLeen s\lJk hulpverlening. De dankbilar-
hdd van de memetl daar is gigatllisch. :-l"alliurlijk is vrt'de en
veiligheid je e('rSle lilak, tllilar zodra dal('r is gebruik dan je
Slructuur om zo'n lillHl op et'U hoger plan te krijgen. On-
danks dat maar t'<~nIhlilr procent van onze organisatie HWI

die taken belasi was,werkll' het perkel.
En het is denk ik voor dele in \\'Clvaarl!evende jonge Neder-
landers tTIl gigantisdlt" t')'l'-Opelll'r Olllle zien hol' hel er d-
ders in dl' wercld ,1.1111Ol'gaar.

Wat betref! de V!,:-Ofg,lIIisillie zou ik graag zien dal er wat
meer org':lIJisalorische en lechniseht, inbreng zou komen V.ln
bijv. Nnkrl.lIld. i\let sOlIJlllige landen is ht,\. door het
verschil in cultuur en linilncii.'le t1logdijkhedl'n, ontzcllt'nd
moeilijk samenwerken. HiërarchÎl', dl' waarde van geld. de
vbk op lO'n operatie spelen loch l'en grote rol. Ik denk dat
dil nÎl't ten goc,k komt aan dl' waarde van l'en VN opcralÎl',
Daarom hen ik blij dat er t1u('en Nederlandse mililaire veT!e-
g('ll\voordigl'r in dl' VN gt'komen is. Wellicht kan op dil' ma-
nÎl'r lIleer gcbruik gemaakt worden van onze kennis eTlvaar-
digheden,

Carine van Hinle
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