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Zoals ieder jaar publiceert de dienst hu-
manistisch geestelijke verzorging in de
krijgsmacht in de maand december een
speciale uitgave. Dit jaar hebben we
gekozen voor een dubbeldik thema-
nummer van EGO over" mensen in de
krijgsmacht", De titel geeft al aan dat
we het dicht bij huis hebben gezocht,
namelijk het leef- en werkklimaat van
de mensen in de krijgsmacht.
Over die wereld kan nauwelijks te veel
worden geschreven. Zeker niet voor
hen, die er in zitten. Dat geldt voor vrou-
wen evenzeer als voor mannen, voor
dienstplichtigen zowel als voor vrijwil-
lig dienenden en van laag tot hoog.

Dit nummer kan worden onderverdeeld
in een drietal blokken. In de eerste helft
wordt ruim aandacht besteed aan di-
verse zaken, die in meerdere ofmindere
mate kenmerkend zijn voor de krijgs-
macht. zoals uniformering, gehoor-

zaamheid en discipline, oefeningen,
verveling e.d. Vervolgens laten we een
aantal categorieën en krijgsmacht de-
len de revue passeren: van korporaal
tot officier, luchtmacht, landmacht en
marine. We eindigen met verschillende
vormen van hulpverlening, waar men-
sen in de krijgsmacht een beroep op
kunnen doen.

Om de leesbaarheid en aantrekkelijk-
heid te vergroten, hebben we in alle
gevallen gekozen voor de vorm van het
vraaggesprek en waar mogelijk voor
forse illustraties.
De artikelen staan elk op zichzelf en
kunnen dus los van elkaar gelezen wor-
den. We hebben slechts de onderwer-
pen, die enig verband met elkaar hou-
den op de hiervoor aangegeven wijze
bij elkaar gezet. Van de 23 artikelen
werden er 9 speciaal voor dit nummer
geschreven en zijn er 14 eerder. ver-

spreid over de jaren '82 en '83, in EGO
verschenen.
Over het algemeen kan naar onze me-
ning worden gesproken van een kri-
tisch nummer. Menige uitspraak, per-
soonlijke visie of zelfs een geheel arti-
kel zal immers kunnen uitnodigen tot
een verdergaand gesprek. En dat lcn:xt-
ste is steeds een belangrijke doelstel-
ling bij het uitbrengen van publikaties
door de humanistisch geestelijke ver-
zorging.

Anders gezegd: wij zouden de opzet van
deze EGO-special geslaagd vinden,
wanneer dát gesprek er door dichterbij
wordt gebracht tussen ... mensen in
de krijgsmacht.

De samenstellers:
Klazien van Brandwijk-WiJfjer.
Wim Heij en Frank Spoelsfra
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"Je bent geen individu meer I moor een deel van die hele
meute en zo word je ook behandeld"

Dienstplichtigen in uniform.
Jonge mensen komen voor hun nummer op en worden de eerste dag "gekleed". Zij
ontvangen dan - als onderdeel van hun PSU (persoonlijke standaard uitrusting)-
ook de militaire kleding, het uniform: o.o. het VT (vrijetijdstenue ofwel het ..goeie
pak") en het gevechtspak.
Met een drietal soldaten heeft raadsman Stef Kessels een gesprek gehad over wat
zij zoal beleven bij en denken over het dragen van het uniform. De soldaten zijn:
Moreel Masmeijer. Peter Stad en Karel Winkel. Zijwaren op het moment van het
gesprek 5 weken in dienst; in opleiding voor militair chauffeur op de Rijschool
Venlo (vrachtwagens en jeeps).

Hoe ervaar je het om ineens een uniform
te moeten gaan dragen?
Moreel: Voor je in dienst ging hoorde je
al veel verhalen: ..dienst. dat is de
mooiste tijd van je leven, daar leef je
naar toe; pakje dragen, veel lol op de
kamers." De eerste dag was je wel zenu-
wachtig. Dat pakje. dat vond ik hele-
maal niet erg. Dat hoort in dienst. Je
moet eenheid hebben en herkend wor-
den. Het staat anders ook niet.
Karel: Dat uniformgedoe, je komt er niet
onderuit. Maar de manier waarop. Dat
gezeik over een riempje wat niet strak
genoeg zit, petje, helmpje. Ik vind het
beklemmend omdat je allemaal in het-
zelfde uniform loopt. je wordt over een
kam geschoren. De behandeling is ook
uniform, er worden geen uitzonderin-
gen maakt. niets.

Je kant 't wel verklaren; anderzijds heb
je er wel moeite mee?
Karel: Je bent geen persoon, geen indi-
vidu meer; je bent 'n deel van die hele
meute en zo word je ook behandeld. Die
benadering is van alle kanten precies
hetzelfde. even onpersoonlijk, afstan-
delijk.
Moreel: Maar je kunt toch geen uitzon-
deringen maken en iemand persoonlijk
benaderen. Zemoeten toch tegen de he-
le ~roep gelijk praten; en kunnen er
geen rekening mee houden of ze je
mogen ...
Karel: Het gaat er niet om of je iemand
meer of minder mag; maar ik denk dat
men zeker per peloton na enkele weken
wel enigszins door heeft hoe in de groep
gereageerd wordt en dat men daar best
op in kan spelen. Als 'n commandant
merkt dat iemand die constant door
hem uitgescholden wordt daar alleen
maar veel meer van gaat trillen of hele-
maal niets meer gaat doen, dan zal hij
die man toch op een andere manier
moeten benaderen.
Moreel: Maar dat ligt aan de persoon
van de pelotonscommandant. Wij heb-
ben kader, dat zijn heel normale men-
sen; alleen aan het pakje merk je dat je
in dienst zit. Het gaat hier net zo toe als
op school. Alleen moet je hen aanspre-
ken als sergeant of zo. Als je zegt ..jij"
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dan wordt het ook een soepzooi; een
beetje discipline mag wel.

Peter: Ik vond het wel vreemd; je komt
de poort binnen, in je eigen kleren en
een paar uur later sta je allemaal in een
groen pakkie; je kent niemand meer; het
hoort natuurlijk wel; daar heeft hij ge-
lijk in; om een eenheid te vormen dat
het allemaal hetzelfde moet zijn om el-
kaar te herkennen, maar ik vind het
lastig.

Het nette pak vinden jullie erger dan het
gevechtspak?
Allemaal: Ja.
Moreel: Als je met de trein mee moet.
moet je het nette pakkie aan. Waarom
mag je niet in je gevechtspak naar huis?
Peter: Ik ben een keer naar huis gegaan
in dat nette pakkie. Dat was de eerste
keer. Je zit in de trein: iedereen kijkt je
aan. Ik liep in de stad bij mij in Vlaar-
dingen. Iedereen die kijkt naar je, je
hebt het idee; je loopt voor gek.
Moreel: Maar als je in je gevechtspak
zou lopen dan zouden ze ook kijken.
Als je dat VT-pakkie aan hebt lijkt het
net of je als vroeger thuis het 's zondags
pak aan hebt; het mag niet smerig wor-
den, het mag niet kreuken,je moet er
netjes op wezen; je m'oet als je buiten
loopt en het is 40"warm. dan moet je
stropdas tot hier dichtzitten. de knopen
van de jas ook nog dicht en je baret op.
Peter: Net zoals hier, zomer en winterte-
nue, houden ze I oktober aan; van de
een op de andere dag moet je ineens
alle knopen dicht en trui aan, jas aan.
Terwijl je gerust nog in je zomertenue
kan lopen. Maar het is I oktober. dus
knopen dicht. Klaar.

Wat opvalt in dit gesprek is dat jullie
enerzijds zeggen: "Dat hoort er nu een-
maal bij. " "Regels horen erbij. tenue
hoort erbij, het pak hoort erbij. " En dat
jullie anderzijds zeggen: "Er zitten ook
dingen aan, die niet leuk zijn. "
Enerzijds verklaren jullie en begrijpen
jullie, anderzijds zeggen jullie ook dat
er iets onplezierigs aan is. Hoe zit dat?
Marcel: Het VT-pakkie vind ik rottig. Ik
zal er nooit mee naar huis gaan. Het zit

mij ook helemaal niet lekker. Zo'n ge.
vechtspak zit veellek}cerder. Het is soe-
peler en in de trein mag je het jasje
uitdoen; maar, oh wee, als je weer bui-
ten staat. En ik heb lang haar van voren
- ik ben het er niet mee eens:'" dan moet
ik steeds die haren onder die baret
doen. Wat maakt dat nou uit.
't Hoeft van mij niet. Laat gewoon maar
hangen.
Karel: Dan kom je op het punt wat zij
discipline noemen.
Peter: inderdaad.
Karel: Alles moet er even uniform uit-
zien; dus ontbloot voorhoofd.

Kun je nog teruggaan naar het moment
dat je het pak kreeg, toen je het burger-
pak uit moest trekken?
Moreel: Aan de ene kant vond ik het
hartstikke mooi. mooi pak. Van de an-
dere kant je zit op een soort kostschool
zoals in Engeland. Allemaal hetzelfde.
Dat VT-pak moet je nooit meer aantrek-
ken. dacht ik. alleen bij de wacht.

Nog meer opmerkingen over het mo-
ment dat jij je voor het eerst in de
spiegel zag. "Zo ziet de ander U".Benje
ervoor gaan staan?
Peter: Ik ben ervoor gaan staan; maar
dat was even eng, vreemd.
Karel: Ik vond het knap waardeloos.
Toen ik ineens in die overall rond liep,
was je meteen soldaat. Je moest je in-
eens houden aan alle voorschriften die
gelden. Als je met je handen in je zak-
ken stond, kreeg je commentaar in de
trant van: "Ga je emigreren?" en van
dat soort standaard-uitdrukkingen die
ze hebben. Je zat er al meteen in. En dan
ben je er nog geen uur. Je bent meteen
alles kwijt.

Wat ben je kwijt?
Karel: Je bent binnen: soldaat. meteen,
radicaal je gedrag veranderen. Je hebt
je meteen aan te passen aan wat zij de
geldende normen vinden.

Moreel, ik heb het idee dat jij daar niet
zoveel last van hebt?

Moreel: Ik kan het me wel voorstellen.
Maar wil jij dan alles in het burger klof-
he doen?
Karel: Nou ja, liefst wel.
Moreel: Dat zie ik niet zitten.
Karel: Als het niet haalbaar is. dan
moet je je er gewoon bij neerleggen.
Maar de discipline, die je hebt te vol-
gen, dat vind ik af en toe bij het absurde
al.
Moreel: Ikvind een klein beetjediscipli-



ne mag wel. maar niet dat afsnauwen;
gewoon je toch ook een beetje als nor-
maal mens te laten gedragen.
Peter: Zodra je met je handen in je zak
loopt dan is het: "Hé. doe je handen uit
je zak; ze zitten bij het potlood." Je hoort
het overal. Je stapt de deur uit en je bent
bezig je baret op te zetten. dan krijg je al
commentaar als toevallig een hogere
langs komt. Je bent helemaal uit je
doen. gelijk.

't Is net alsof er vanaf het moment dat je
een uniform aanhebt, op een andere
manier met je mag worden omgegaan?
'Moreel: Het lijkt net alsof ze de hele dag
en nacht achter je kont aan blijven lo-
pen. Als hij iets fout doet. kan ik hem
weer een douw geven of zo.
.Peter: Dat is ook zo; daar flippen ze ge-
woon op of ze je kunnen pakken; dat
merk ik op onze kamer ook bij de inspec-
tie. Als de kasten en de vloer er goed
uitzien, gaan ze het op de randen onder
de tafeltjes zoeken; de meest idiote
:plaatsen.
lMarcel: Dat ligt ook aan het kader.
-Karel: Men verliest alle respect voor je

als persoon. Het is net of je een soort
gebruiksvoorwerp wordt van de hoge
pieten. Zijvertellen wat je moet doen en
dat voer je stomweg uit. Tegenspraak
wordt meteen de kop ingedrukt. Dat
laat je dan ook wel uit je hoofd. Zo is het
tenminste bij de mensen waar ik mee te
maken heb.
Ik word hier gereduceerd tot niks; 'n
handelend voertuig.

Ligt dat zo? Ervaren jullie alle drie dat je
gereduceerd wordt tot instrument in de
handen van de mijitaire meerdere?
Karel: Ja.
Peter: Je hele leven wordt door hun ge-
leid. Als je op de lijst staat dat je het
volgend weekend moet wachtlopen.
dan heb je dat maar te doen. Als je cor-
veé moet doen, dan moet dat.
Mareel: Wachtlopen hoort bij dienst. Je
kunt niet iedereen zo maar de kazerne
op laten komen. Anders wordt het een
puinhoop.
Karel: Ermoet wel het een en ander voor
je geregeld worden, maar men doet dat
tot in het absurde af en toe. Ze gaan er
zover op door.

Peter: T.a.V. kamer. kleding. gewoon
de lessen; dat wordt op een manier ge-
geven; je kunt er je aandacht amper bij-
houden. In mootjes van twee woorden;
het wordt er gewoon uitgebraakt. Als je
iets wil vragen. dan walsen ze erover
heen; als het iets te moeilijk wordt we-
ten ze het zelf niet; dan wordt het afge-
schoven.
Als je zegt: ik denk .... dan valt men er
al direct over heen: "denken hoef je niet
te doen; moet je aan een paard overla-
ten; dat heeft een grotere kop. Wat is
het: ja of nee?"

Tot op zekere hoogte lijkt er begrip te
zijn voor het feit dat je in een pak moet
lopen en dat er een stel regels moeten
zijn, maar er is ook protest; gemis aan
respect.
Peter: Ik heb nog nooit verkeer gehad.
Ik had maar 24 punten en ze beginnen
meteen tegen je te zeiken; je zakt voor je
examen; ik had een verzoekje inge-
diend voor een dag vrij; het werd met-
een afgewezen omdat ik een onvol-
doende had voor die test. Ze werken
allemaal zo volgens het boekie.

Voel je je sterker in 'n militair-pak?
Peter: Nee.
Karel: Ik voel me er niet sterker door;
wel anders. Ik voel me niet meer mezelf.
Zodra ik het pak aanheb, ben ik me er-
van bewust. dat ik niet meer denkend
bezig ben. Ik ben helemaal niet mezelf.
Peter: Ik heb daar niet zoveel last van;
maar ik vind het niet steeds leuk.
Moreel: In het weekend wil ik met
dienst niets te maken hebben; ik neem
nooit mijn paspoort mee, hondenpen-
ning af; ik het weekend wil ik zijn zoals
ik ben. Maar ik lijd er niet onder.
Karel: Je wordt ook steeds in de gaten
gehouden. Zelfs na vijf uur. De sergeant
van de dag komt binnenneuzen wat je
aan het doen bent. Als je vraagt: "Wat
kom je doen?" krijg je als antwoord:
"Oh niks". Maar intussen gluurt hij je
hele kamer langs.
Je zit dan nog niet op je gemak op je
kamer. Je mag toch op z'n minst ver-
wachten dat je na vijven toch enigszins
aan je eigen lot wordt overgelaten met
de jongens op je kamer. Maar dat is er
ook niet bij. .
Moreel: Het is toch belachelijk dat er
dan iemand komt kijken; het is toch je
vrije tijd.
Peter: Dat hebben wij nooit meege.
maakt.

Welke aantrekkelijke kanten heeft het
uniform?
Karel: (hartgrondig) Geen. Trouwens
waar haalt iemand het recht vandaan
om te zeggen wat ik moet doen?
Moreel: Met salaris de helft erop achter-
uit gegaan. Voor jongens die streng zijn
opgevoed lijkt aan dienst ook een aan-
trekkelijke kant te zitten; als je geen
werk had ook. Het uniform als pakkie,
doet me niks.
Peter: Ik zie ook geen voordelen aan het
pak.

Stei Kessels
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"Tot nu toe heb ik geen moer gedaan"

Studeren in dienst

De gesprekspartners v.l.n.r.: $ilvain, Michiel en Hans

.. Ik vergelijk mezelf weleens met een geiser. Op een gegeven moment sta je op de
stand waakvlam en je kunt aan de knop draaien wat je wilt maar je krijgt er geen
grotere vlam meer onder. Zo'n gevoel heb ik tenminste ...
Het vele niets~doen overdag heeft het animo om in mijn vrije tijd nog tot iets te
komen. bij mij althans. volkomen weggenomen."
Aldus Silvain Vierstraete in een vraaggesprek met raadsman Wim Heij over:
studeren in dienst. Aan dit gesprek namen ook deel Michiel Schoen en Hans
Friggen. evenals Silvain inmiddels afgezwaaid.

Wat waren jullie. voor je diensttijd, van
plan met je vrije tijd in dienst te gaan
doen?
Silvain: M'n vrije tijd zinnig te beste-
den. Gedurende m'n opleidingsperiode
in Hilversum heb ik uit pure verveling
m'n studieboeken gepakt. Drie dikke
boeken heb ik toen in vier maanden
doorgewerkt; thuis had ik daar mis-
schien wel een jaar over gedaan. Ik ben
helemaal niet het type dat zegt nu pak
ik een studieboek en nu leer ik me eens
lekker te pletter. Maar in Hilversum ben
ik uit pure verveling hard aan het stude-
ren geslagen.
Michiel: Bezig te zijn op een voor mij
aanvaardbare wijze. Ik had de ver.
wachting dat je behoorlijk wat vrije tijd
zou hebben en niet al te veel te doen.
Overdag klopte dat niet. Je hebt welis-
waar niet al te veel te doen, wat onder-
houd en er tussendoor veel niets doen.
Maar weinig kans om iets anders te
doen.
's Avonds heb je wel de mogelijkheid
om wat te doen. Je kunt wel vervallen in
het vaste patroon van films kijken, naar
de kantine gaan e.d., maar je kunt ook
gaan studeren. Er zijn goede mogelijk.
heden, je moet ze alleen benutten. Het
is goedkoop, je hebt redelijke facilitei.
ten; je moet alleen doorzetten en dat
vereist wel de nodige zelfdiscipline. Ik
denk dat iedereen met die zelfdiscipli-
ne wel moeite heeft.
Hans: Ik wist wel, via vrienden, dat je
veel vrije tijd zou hebben, tenminste
veel tijd dat je niets te doen hebt. Dat
blijkt overigens nog iets anders te zijn
dan vrije tijd. Ik wilde een heleboel
doen aan mijn studie. Tot nu toe heb ik
nog geen ene moer gedaan. Ik heb de
studieboeken bij me, maar ik doe ge-
woon niets.
De eerste twee maanden sowieso niet.
Alles is nieuw en 's avonds ging ik al
gauw eens naar de film, naar de kanti.
ne of stappen in Tilburg. Maar toen ik
hier kwam was het vaste prik naar de
film en dan de kroeg in.
Michiel: De eerste drie maanden moet
je wat van de sfeer proeven, alles is
immers nieuw. Wanneer je op een ge.
geven moment op een dood punt aan-
komt, dan ga je wel wat doen. Wat je
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gaat doen ligt voor iedereen anders.
Wil je rustig gaan liggen lezen op je
bed, naar de film gaan of studeren.
Maar óf je wat gaat doen, dat ligt ook
veel aan je zelf. Wat wil je zelf?
Silvain: Je kunt hier niet rustig een boek
gaan zitten lezen, want je zit met 8 óf 10
man op een kamer en je hebt totaal
geen privacy.

Silvain, jij hebt gedurende je
opleidingsperiode hard gestudeerd. Nu
ben je paraat. Hoe gaat het nu?
Silvain: Nu ga ik iedere avond naar
huis. Ik woon samen en we werken bei.
den, dus moet je ook samen het huis-
houden doen. Maar zoals hier bij deze
parate club, daar doe je overdag zowei.
nig. Datgene wat je hier moet doen zou
je ook in twee uurtjes kunnen doen. Zo'n
halve dag loop je maar een beetje rond
te hangen, waardoor je thuis ook ner.
gens zin meer in hebt.

Voorje diensttijd werkte je in de verple-
ging, hard aanpoten, Besteedde je toen
je vrije tijd zinvoller?
Silvain: 0 ja. zeker. Toen deed ik veel
meer dan nu. Wanneer ik de hele dag
hard gewerkt had. dacht ik, nou jongen
dat ook nog even doen en dat nog. Dan

ging je er even voor zitten en je deec
het. Nu komt je thuis, je gaat eten, zak
lui op de bank onderuit, heb je de pes
in dat er ook nog afgewassen moet wor
den ... Ikweet het niet ... Je hebt vee
minder zin ... Je komt tot bijna nieh
meer .. _

MichieJ. jij zit in bijna dezelfde situatiE
als Silvain, toch lukt het jou wel.
Michiel: Laat ik beginnen te zeggen do
het mij ook veel moeite kostte het stude
ren op te starten. Als je eenmaal in he
patroon zit van iedere avond enkelE
uren studeren, dan lukt het wel om eer
stuk werk tedoen. Je moet alleen oppas
sen dat het geen obsessie gaat worden
je moet ruimte houden om ook eem
naar de film te kunnen gaan, om het It
kunnen volhouden.

Hoe zit 't met jou. Hans?
Hans: Vorige week heb ik twee avonder
in het militair tehuis gezeten om te stu
deren. Het lukt daar bijna niet. Als n
studeer, doe ikdat alleen, met een grolt
pot koffie erbij. Dan begin ik om ach
uur en ga ik rustig tot een, twee of drÏf
uur door. Dan heb ik ook het gevoel do
ik echt wat gedaan heb. Als je hier to
drie uur doorgaat dan moet je er wel d,
andere morgen om zeven uur uit om d,
hele dag weer braaf onder je voertui,
door te brengen. Bovenop alle probIe
men moet je je ook een heel ander wijzl
van studeren aanleren ... Je motivatit
raak je dan al vrij snel kwijt en dan
zoals in mijn geval met nog elf maan
den voor de boeg, ga je het studerel
maar opschuiven.

. t'J'; .

~/



e zou wel anders willen, maar je komt
~rniet toe. Wil dat eigenlijk niet toege-
'en, bedenkt dus een reden. Is dat niet
ezelf voor de gek houden?
;ans: Het zijn ook gewoon smoesjes om
e eigen onvermogen te verbergen. Het
-ioorschuiven naar een volgende keer is
)okgeluL maar zo gaat het wel. Weet je
yat het ook is ... anderen, die niet stu-
-ieren. trekken ook aan je. Zovan joh ga
e nu alweer studeren. ga toch mee naar
ie film of naar de bar.

Jat is toch ook een uitvlucht? Je kunt
mmer gaan, maar ook niet gaan?
"¥1:ichiel:Het ligt inderdaad veel aan je-
;elf. Zoals ik al zei. je kunt het ook cam.
)ineren. Bijv.drie avonden studeren en
~enavond naar de film. Wat Hans zegt.
)m bijv. van's avonds acht tot twee uur
s nachts te studeren. ja dat gaat hier
liet. maar dat wil niet zeggen dat je niet
:unt studeren.
-lans: Ik studeer nu eenmaal heel on.
iers als hier mogelijk is en dat maakt
let voor mij toch knap lastig.
"¥1:iehiel:Het is vooral ook een kwestie
'on aanpassen. De mogelijkheden zijn
~rweL het kost alleen moeite.
'lans: De ruimte is er, dat is waar, maar
ie voorwaarden ontbreken. Ik moet in
n'n eigen sfeertje studeren en dat gaat
lier absoluut niet.

.re eigen sfeertje ontbreekt, maar ...
'lans: Eigenlijk moet het er niet toe
:loen. Als je wilt, moet je het gewoon
ioen. Dat voel ik ook wel zo, het lukt
lIleen nog niet. . . Het zal wel ko-
nen ... Als ik kijk wat ik deze drie
noonden gedaan heb, dan krijg ik ge-
Noon een hekel aan mezelf. Ik baal
iaar geweldig van. Ondertussen merk
kwel dat ik steeds luier wordt. toch wil
k de moed nog niet verliezen.

Hard werken kan vermoeiend zijn. niets
doen verlammend?
Silvain: Bij hard werken denk je als je
thuis komt. ik heb wat gedaan; dan heb
je voldoening over het gepresteerde. Je
komt daarna beter tot iets dan wanneer
je de hele dag maar een beetje uit je
neus loopt te eten. met mensen rondom
je heen die ook allemaal ongemoti.
veerd zijn en niets doen. zich drukken
waar het maar mogelijk is. Als je dan
's avonds thuiskomt. dan denk je wat
heb ik nu eigenlijk gedaan? Niks!

Je omgeving werkt niet stimulerend?
Silvain: Nee. totaal niet.
Michiel:Wanneer je in een bedrijf werkt
heb je ook te maken met meer en minder
gemotiveerde mensen maar ...
Silvain: ... hier gaat het om werk,
waar je niet voor gekozen hebt.
Hans: Het hangt er denk ik ookvan af of
het mensen zijn waar je je mee verbon-
den voelt. kollego's dus ...
Silvain: Maar het verschil is juist. dat je
het hier niet voelt als kollego's maar als
lotgenoten. Zeker ook in het licht bezien
dat je totde 30%hoort die er wèl in moet.

Je komt enthousiast op met studieboe-
ken. maar na verloop van tijd zie je en
voel je de animo afnemen. Wat denk je
dan van jezelf? En vooral wat doe je
ertegen?
Silvain: Dan denk ik op een gegeven
moment je bent een grote klootzak. Nu
moet er maar eens iets gebeuren en dan
gebeurt het ook wel. Maar ondertussen
is er wel een hele periode naar de knop-
pen gegaan, een periode waarin je
niets gedaan hebt. Dat is wel zonde
hoor.
Hans: Op een gegeven moment zeg je
tegen jezelf: tot hier en niet verder. Dan
krijg je weer een opleving, na verloop

---- -
van tijd zak je weer af. Het is een golfbe-
weging.
Michiel: Na verloop van tijd dringt toch
het besef door, dat het toch wel een
mooie gelegenheid is om die goed te
benutten.

Zijn jullie tevreden over de wijze waar-
op je de avonden vult?
Michiel: In het algemeen wel.
Hans: Op het ogenblik niet. Ik ga mo-
menteel naar de meest stomzinnige
films, uit gewoonte. Ik ben heel erg
bang dat zich dat zal voortzetten. Er
draait een film, het is maar van half
acht tot hall tien, het kost praktisch
niets. Het kan gemakkelijk een gewoon-
te worden.
Silvain: Ik vind dat ik m'n tijd weinig
nuttig besteed. Om nu zo sterk te zijn
dat ik me daar voortdurend tegen ver-
zet, nee dat lukt me niet. Ik blijf er bij
dat het nauw samenhangt met het feit
dat je overdag niets doet, absoluut
niets.

Nog een laatste opmerking?
Hans: Ikvind dat je hier een eigen ritme
moet opbouwen, zover ben ik helaas
nog niet. Ik heb hier nog teveel andere
dingen. nieuwe indrukken e.d. die ik
eerst nog moet verwerken. Toch hoop ik
spoedig m'n ritme gevonden te hebben.
Michiel: De mogelijkheden zijn er, je
moet ze alleen wel zelf benutten. Dat
geldt overigens niet alleen voor je vrije
tijd. dat geldt ook voor overdag.
Silvain: Je moet jezelf gewoon heel
sterk maken om je vrije tijd goed te be-
steden. En als iedereen dat zou doen
zou het ookvoor iedereen wat gemakke-
lijker worden.

Wim Heij
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"Hier gaal 'I niel democralisch, doe je ni els van harie"

Gehoorzaamheid en discipline
gehoorzaamt en wegloopt, die mag wel
doodgeschoten worden, vinden ze
ieder. want zo iemand laat zijnmakkers
in de steek.
Gehoorzaamheid tot het alleruiterste
dus. Zo'n figuur had van tevoren maar
moeten weigeren het leger in te gaan.
Maar als we verder praten, blijkt dat
daar alles toch niet mee is gezegd.
Gehoorzaamheid heeft ook z'n grenzen.
Als een generaal honderd man opoffert
in de strijd, dan is dat een hachelijke
zaak. Dan wordt het heel wat moeilijker
om te zeggen dat je een wegloper maar
moet doodschieten. Want wie zou, als
hij wist dat. hij de dood in werd ge-
stuurd, er nièt over denken om weg te
lopen?

Op welk moment zeg je: tot hier gehoor-
zaam ik en niet verder? De meesten
hebben zo'n moment in het leger niet
meegemaakt en het is moeilijk om je
situaties voor te stellen die misschien
nooit voorkomen.
Peter had eens van een sergeant de op-
dracht gekregen om door de blubber te
tijgeren, nadat hij samen met enkele
anderen kwistig met blubber had ge-
gooid toen ze zich moesten camoufle-
ren. Peter zei: Daar begin ik niet aan, en
liep weg. Desergeant drong niet aan en
zei: Maar je houdt wel op. Ze begonnen
toch weer te gooien en toen moest hij
toch tijgeren. Dat deed hij tot ààn de
blubber.
Van beide kanten gein, vond Peter.
Reitse merkt op dat de meeste jongens
meelachen als er iemand in de zeik
wordt gedrukt. "Ze moeten zo'n serge-
ant laten merken dat ze 'm niet mogen

Gehoorzamen ... tot het uiterste?
We praten door over de gehoorzaam-
heid die van de soldaat wordt ver-
wacht. Het dunne boekje van de krijgs-
tucht wordt er zelfs bijgehaald en daar
vinden we de zin:Ondergeschiktheid is
de ziel van de militaire dienst.
Waarom is die gehoorzaamheid dan zo
nodig in het leger? Voor als het oorlog
is, wordt er gezegd. Iemand die dan niet

Zoiets hoort bij het leger.
Je kunt er niet aan beginnen om tegen
een sergeant te zeggen: Bekijk het
maar, als die je ergens een opdracht
voor geeft. Die regels zijn er om de figu-
ren die van huis uit nogal gemakkelijk
zijnook te laten meedoen met de andere
jongens.
Hans is van mening dat die regels er
ook voor moeten zorgen dat het leger
een beetje netjes overkomt naar de bur-
germaatschappij. Een hoop jongelui.
die thuis maar een beetje hebben aan-
gerommeld en konden doen wat ze wil-
den, hebben wel wat discipline nodig.
Volgens Reitse helpt dat geen reet in de
burgermaatschappij, die discipline.
Het gaat er in het leger alleen om dat ze
een goed soldaat van je willen maken.
"Dat hopen ze hier van mij te maken en
dat zal er op 't laatst ook wel van
komen."

Strenge regels
We constateren dat er strengere regels
zijn, omdat niemand er vrijwillig zit en 't
liefst meteen zou vertrekken.
Cor: "Ik word op den duur agressief van
al die dingen die volgens de regeltjes
moeten gebeuren. Ze verwachten te-
veel van je; ze maken enorm veel ophef
van één knopie. Dat irriteert me."
Reitse: "Het kan er bij mij ook niet in,
dat je in de houding moet springen en
zeggen: soldaat Reitse Dijkstra meldt
zich. Ergens anders klop je aan en ga je
gewoon naar binnen.
Dat is hier gewoon machtsvertoon: ze
willen je laten merken dat ze je meerde-
re zijn."
Cor: "Ik kan me niet voorstellen dat een
jongen zoals ik in het leger zou gaan als
beroeps om dat soort dingen te doen.
Volgens mij zijn dat figuurtjes dieervan
houden soldaten te kleineren. Ik zou
nooit bevelen willen geven aan jongens
die ongeveer net zo oud zijn als ik."

We gaan eens na of die regels nu alle-
maal nodig zijn.
Niet allemaal. vindt Reitse.
Cor vindt dat je het in de houding staan
op het appèl 's ochtends gewoon moet
doen, anders wordt het een zootje. Reitse. Hans en Cor, drie van de vier deelnemers aan het gesprek

Elk van hen vindt dat je in dienst méér
moet gehoorzamen dan in de hurgersa-
menieving. Volgens Peter is dat om or-
de op zaken te houden. zodat het geen
grote puinhoop wordt.
Reitse: ..Je zit hier met 20-30man.
Als je dan een geintje uithaalt wordt het
een chaos. Je hebt hier constant iemand
boven je. Dat is waar je werkt niet zo.
Hier is dat wel nodig met zoveel mensen
bij elkaar; dat is op het werk ook zo,
maar daar gebeurt het demokratisch.
Als ik het daar niet eens ben met de
baas, vecht ik het tot het laatst toe uit.
Maar hier hoef je niet te denken. Zezeg-
gen het ook:wij denken wel voor je. Hier
gaat het niet demokratisch, hier doe je
dingen niet voor je plezier, niet van
harte. "
Cor: "Ik heb gevaren en dan dronk je
's avonds met de kapitein een potje
bier. De sergeants hier houden er niet
van om met de soldaten om te gaan.
Alle rangen zijn heel erg gescheiden."

Cor Deegelink. Hans Spruyt. Peter Bos en Heilse Dijkstra. alle vier in opleiding op
de Frederik Hendrikkazerne in Vught (genie), waren bereid tot een gesprek over
gehoorzaamheid en discipline in het leger.
Op een avond. nadat de chinese kok onze magen goed heeft verzorgd. vergelijken
we de burgersamenleving met het leger. We. dat zijn de genoemde vier en raads-
man Wim Reinders. die het gesprek optekende.
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vanneer hij iemand voor z'n eigen
-leintjes misbruikt."

-iaast geweer liggen

Ne komen via een voorval nog eens te-
echt bij de vraag wanneer je wel ofniet
-Jehoorzaamt.
{eitse hoorde eens een grote bons op de
Ippèlplaats en toen hij keek, zag hij een
ioldaat naast z'n geweer gaan liggen.
Jat zou hij nooit doen: naast z'n geweer
-laan liggen als dat was gevallen. "Ik
oot mezelf niet voor schut zetten op zo'n
nanier. Dat heeft niets met de oplei-
-Bngte maken."
:or zou het wel doen; als hij dat n'ietzou
-leen, zou hij daar steeds verder mee
:laan en de pispaal worden voor z'n hele
~iensttijd. Vaak kun je er niks tegen
-loen; je moet wel. zegt hij, want een
:adellid heeft volgens de krijgstucht al-
e macht over de soldaten.
e verzetten tegen de onredelijkheid
:an.ertoe leiden dat ze je in je verdere
-liensttijd voor elk dingetje pakken, en
~at heeft Hans er niet voor over. Hij zou
laast z'n geweer gaan liggen om verde-
e narigheid te voorkomen.
)eter zou dat ook doen.

:or wordt van binnen wel agressief als
lij dat zou doen. Hij zou dat oppotten,
naar een paar maanden later kan door
!en lullig dingetje alles weer boven ko-
nen en bij een uitbarsting is hij dan wel
1e klos.
)et.er:"Je kunt maar beter gaan liggen~

en.denken: stik de moord, en later ga je
weer staan en doe je gewoon weer mee.
Als je niet laat merken dat je de pest in
hebt, denkt die selgeant dat je el schijt
aan hebt en laat ie je verder wel met
rust. Anders neemt ie je vaker te
grazen."
Heitse: "Maar als je weigert te gaan
liggen, staat die sergeant volledig voor
schut. En als hij dat weet, past hij de
volgende keer wel op voor mij," Daar
verschillen de meningen over. Peter
denkt dat je dubbel texuggepakt wordt.
Hans zegt dat de sergeant wel weet dat
je als soldaat toch aan het kortste eind
trekt. Maar Heitse blijft bij het stond.
punt dat zo'n sergeant de volgende keer
wel voorzichtiger is.

Weigeren
Wat gebeurt er als je zou weigeren?
.,Dan word je op rapport geslingerd.
Dan weet je dat je 99% tegen je hebt,"
zegt Hans. "Degene die je rapporteert
komt met verhalen over je en die verha-
len zijn wel zo dat ze hem geloven, ook
al klopt daar niets van. Als je daar te-
gen in wilt gaan, moet je 't met het hele
peloton doen en dat lukt bij ons nooit."
zegt Cor.
Cor: "Ook al heb je gelijk, je kunt beter
je mond houden. Er is ons nooit goed
uitgelegd wat de gevolgen zijn van een
weigering. Stel dat ik gelijk krijg, wat
krijgt dan degene die me het bevel heeft
gegeven? Dat houdt volgens mij niet
veel in, want de volgende keer pakt ie

me nog harder. Ik voel mezelf helemaal
machteloos. Ze houden elkaar de hand
boven het hoofd. Het zou voor mij een
hele opluchting zijn als ik zie dat het
gevolgen heeft dat ik gelijk heb. Een
kaderlid zal nooit in het bijzijn van het
hele peloton een berisping krijgen. Als
ie iets tegen mij zegt. staat wel 't hele
peloton erbij: dat is het hele verschil."
Iemand begint over gras eten op bevel.

Iedereen zou dat weigeren. Toch leven
er twijfels of je achteraf gelijk zou krij-
gen in je weigering. Want wat gebeurt
er, als er wordt gezegd dat het een
kwestie van overleven is?
Maar dan kun je ook een oefening be-
denken, waarbij een deel van je eigen
peloton tot vijanden verklaard wordt en
dat het er om gaat: wie het eerst met de
bajonet steekt heeft de meeste kans om
te overleven. Zo kun je ook een slecht
kaderlid uitschakelen, omdat je dan
meer kans hebt om te overleven.
Uit dit soort argumenten blijkt wel dat je
niet alles voor zoete koek hoeft te
slikken.
Wanneer we zo'n anderhalf uur gepraat
hebben. vinden we dat er genoeg is ge-
zegd. Cor. Hans en Peter besluiten het
gesprek met de opmerking. dat ze wel
beïnvloed zijn door Heitse's standpunt
om niet op bevel naast z'n geweer te
gaan liggen. Als je zo samen praat.
steek je best nog war van elkaar op. is
hun mening.

Wim Reinders
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"Als ik hier een borrel neem, is hel niel om hel plezier"

Verveling
..Je hebt niets te doen. De kast heb je al wel tien keer opgeruimd. keurige stapeltjes
gemaakt. alles afgestoft. de schoenen ik weel niet hoeveel keer al op die dag
gepoetst. Alles uit verveling. want als je op bed gaat liggen krijg je rapport.cc aan
de broek. Zo is het in het begin. Later. wanneer je er wat langer in zit. doe je dat
allemaal niet meeren ga je toch gewoon op je bed liggen. Dan komt er een kaderlid
zeuren, zo van: Kom van dat bed afL Pak wat in je handen!. Ga wat doen!
Als je alles al gedaan hebt wat moet je dan nog doen?"
Han Theuns schudt verontwaardigd het hoofd... Wat moet je dan nog doen?"
herhaalt hij nu op normale toon. De andere gespreksdeelnemers Henri Elkink.
Vincent Emmelkamp en Mareel Westerik (allen dienstplichtige soldaten van het
45e pantserinfanteriebataljon uil Steenwijk) knikken vol begrip. Het is een vraag
die ook zij op tafel hadden kunnen leggen. Vlak voor ze afzwaaiden had raadsman
Wim Heij een lang gesprek met hen over verveling. Een onderwerp waar nagenoeg
iedere dienstplichtige uil eigen ervaring over kan meepraten.

Verveel je je weleens op de kazerne?
Moreel: Ja. hoor. Vooral 's avonds.
Dan is er op zo'n kleine kazerne niets te
doen. Dan zit je daar en ga je maar naar
de kantine en je ziet maar hoe je de
avond stuk krijgt.

Hoe doe je dat dan?
Moreel: Je zit bij elkaar en dan zegt er
één: laten we naar de kantine gaan.
Dan doen we dat, kijken wat tv. drinken
wat en soms veel. Ook gaan we wel-
eens naar de film.
Henri: Wat moet je anders hier doen
dan in de kantine zitten, wat aan de tap
hangen of tv kijken?

Vooreen thuisslaper ligt dat anders?
Han: Ja, inderdaad. Nu ga ik meestal
's avonds naar huis. In het begin kon
dat niet. Toen verveelde ik me ook hier.
Dan ging ik vroeg naar bed, maar van
slapen kwam vaak niet veel, aangezien
ik bij Moreel op de kamer lig. Die gaat
's avonds vaak met anderen naar de
kantine. Als ze dan later op de avond
terugkomen dan beginnen ze te
schreeuwen. je uit bed te gooien. ruzie
maken, TL-buizen stukgooien met een
bal, met stoelen smijten. Of komen met
de brandslang binnenrennen. spuiten
alle schoenen vol. Allemaal van die
dingetjes ... Uit verveling.
Ik heb geen zin om uit verveling te gaan
drinken. dus ga ik liever nog naar huis
om de tuin een beetje bij te houden of
een boek te lezen.
Vincent: Ik heb nu een auto en nu gaan
we bijna iedere avond naar huis. Voor
de rest is het precies hetzelfde.

Het lijkt een beetje beschuldigend naar
Marcel. Terwijl jullie toch goed met el-
kaar kunnen opschieten?
Han: Moreel is niet de enige. Jongens
die's avonds op de kazerne moeten blij-
ven vervelen zich. Dat was met mij in
het begin ook zo. Om de tijd te doden
gaan ze bijvoorbeeld voetballen. Daar
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krijgt je dorst van, dus ga je in de kanti-
ne zitten en wat drinken.
Om elf uur sluit de kantine. Sommigen
gaan dan nog effe door als ze het goeCi
te pakken hebben. Als ze dan terugko-
men dan is het grote herrie en worden er
dingen stukgemaakt in het gebouw
(Moreel en Henri zwakken dit wat af;
W.H.).

Waarom gebeuren dit soort dingen?
Henri: Gewoon uit verveling.
Moreel: Alcohol wekt ook agressie op.
zeker weten.

Je kun t toch ook andere dingen doen?
Moreel: De kazerne is klein en in Steen-
wijk valt ook al niet veelte beleven.
Henri: Dus ga je maar in de kantine
zitten.
Als ik met jongens van de Johannes

Postkazerne in Havelte praat. een heel
grote kazerne, dan zeggen ze het omge-
keerde. Toch gebeuren daar ook die
dingen.
Moreel: Op een grote kazerne wordt ge-
woon veel meer georganiseerd dan op
een kleine.
Vincent: Die vernielingen hebben vaak
ook te maken met groot doen.
Zo van: ik heb die deur vernield. Om
anderen te laten zien wat ze wel niet
kunnen. Ik zie daar ook het nut niet van
in. maar het komt voor.

Voorhet eerst van huis, met totaal ver-
schillende typen op een kamer.
Dat kan heel boeiend zijn, maar ook las-
tig. Je zit in een gedwongen situatie.
Dat moet je allemaal leren hanteren.
Sommigen kunnen dat. anderen lukt
dat niet, dan loopt het soms uit de hand.
Vincent: Dat gebeurt buiten de kazerne
ook. Denk alleen maar aan voetbalwed-
strijden. Als je ziet wat daar allemaal
gebeurt.
Han: Met heel verschillende jongens
moeten omgaan levert ook problemen
op hoor. Je hebt Friezen. je hebt Tuk-
kers. Ik ben een Amsterdammer, dat is
weer een heel ander slag. Je kan op de
kamer al ruzie krijgen als je "domme
Fries" zegt.

Vervelen jullie je weleens tijdens oefe-
ningen?
Vincent: Veel minder dan op de kazer-
ne. Ik ben namelijk plaatsvervanger.
Zeker de laatste tijd, wanneer de serge-
ant er niet is, heb ik meer dan genoeg te
doen. Alles moet je regelen. Nee, dan
verveel ik me niet, alleen 's nachts als
je wacht loopt.
Han: Ik verveel me meestal wel in het
veld. Ik ben TLV-schutter. Als we een
half uur ergens in het veld liggen. weet
ik al niet wat ik moet doen. Dan ga ik
bijvoorbeeld zo'n thunderflash uit el-
kaar slopen en ga er een hopje krui t van
maken. Die steek ik dan aan en dan
krijg je een vuurtje. Op zo'n manier kom
je de lijd door.

Eigenaardig
Han: Ja, maar toch is het zo. Als ik in
mijn putje sta verveel ik me soms zo
geweldig. dan ga ik mieren verbran-
den, wormen roosteren. kikkers stuk-
slaan. enz. Om maar bezig te zijn. Je
staat de hele dag in zo'n putje en je hebt
niets te doen. Je mag er ook niet uit
behalve om je zwager een hand te ge-
ven, verder sta je er maar te staan. Wat
moet je dan? Dan ga je vanzelf van die
dingen doen als een aansteker onder



een worm houden en kijken hoe hij
krimpt. ..
Vincent: ... of gras in de fik steken.

Wat vinden de anderen daarvan?
Vreemd?
Henri: Eigenlijk niet. Want als je de he-
le dag in zo'n putje staat, weet je niet
meer wat je moet doen.

Doe jij ook zulke dingen?
Henri: Nee, ik slaap altijd.

En Mareel?
Moreel: Ik heb zulke dingen ook wel
eens gedaan. Als je je verveelt doe je
maar wat. Soms sta je er wel dagen in,
dan ga je vanzelf gras in de brand ste-
ken. Als je de tijd maar kapot krijgt.
Han: Je moet het zo zien. Je staat in zo'n
putje en je doet niets, helemaal niets. Je
bent met gras aan het spelen, er komt
een worm uit de grond, je steekt er een
stokje onder en houdt hem boven het
vuur. Zo gaat dat. Puur uit verveling.

Als er nu een hond langs komt lopen.
Doe je dat dan ook?
Han: Welnee. Daar zou ik mee gaan
spelen. Lekker aanhalen, misschien
gaat hij blaffen, misschien ook wel
kwispelen ... Ik zou tegen hem grom-
men om te kijken of hij wegloopt. .. Een
beetje spelen met zo'n hondje, ja, dan
heb je tenminste wat afleiding.

Het gaat er alleen maar om hoe je de tijd
stuk krijgt?

Vincent: Ja precies. Dat is het enige wat
telt.
Han: De één doet dat op een andere
manier dan de ander. Als iemand een
fles wodka zou hebben zou hij die gaan
opdrinken.
Als ik in zo'n put met zo'n fles zou zitten
zou ik dat ook doen. Uit verveling.
Vincent: Achteraf vind je dat vreemd
van jezelf, maar op dat moment denk je
er verder niet bij na. Wat moet je on.
ders? Het zijn niet alleen soldaten hoor,
die daar geen raad mee weten.
Een vaandrig zag ik laatst ook een
boom met kakkerlakken of zoiets in de
brand steken. Wist waarschijnlijk ook
niet wat hij op dat moment anders
moest doen.

Wat moet je anders doen?
Vincent: Ja, wat moet je anders doen.
Slapen mag niet. want je moet waarne-
men, dat zeggen ze. Dus doe je net of je
waarneemt. Je dit dan voor je uit te tu-
ren zonder dat er iets gebeurt en onder-
tussen ga je klooien.
Het is echter steeds oppassen geblazen
dat je niet gepakt wordt. Als je onder in
de put gaat zitten lezen dan heb je niet
in de gaten of er een kaderlid langs
komt. Dat is dus niet verstandig. Almet
al blijft er weinig over hoor, wat je kan
doen.
Han: Laatst zat ik ook weer in mijn put-
je. Je staat er maar te staan. Mijnmaat
geeft mij een teken dat hij effe een din-
ges eruit moet laten. Dan denk ik; oh, ik
kan ook wel effe poepen. Ik hoef hele.

maal niet, maar dan ga ik toch maar.
Even vijfminuten wegwezen. Ja, zo doe
je dat.
Henri: Als ik me verveel boven het voer-
tuig (Henri is boordschutter; W. H.),dan
ga ik onderin de bak zitten slapen. Dan
komt vanzelf wel de vaandrig kontrole-
ren. Die roept dan: "Boven de bak uit!"
Dan ga je boven de bak uit, een paar
minuten. Is hij weg, dan ga je weer on.
derin liggen. Je komt anders de tijd niet
door.

Heeft dit gedrag ook iets te maken met
dat je veel te weinig te doen hebt?
Moreel: Dat denk ik wel.
Vincent: Op het ene moment ben je heel
druk, dan zijn er weer grote perioden
dat je niets te doen hebt.
Han: Het is heel slecht verdeeld.

Zo'n kommandant heeft het toch altijd
hartstikke druk op zo'n oefening. Niet?
Alle vier tegelijk: Dat is waar.
Moreel: Dat geldt ook voor de pelotons.
kommandant. Die hebben altijd wel
wat te doen. Geven opdrachten, zitten
aan de radio, enz.
Vincent: Zo'n kommandant heeft het
volgens mij veel te druk. Die slaapt bij-
voorbeeld maar een paar uur per nacht.
De rest heeft niets te doen. Die zouden
intussen ook iets te doen moeten
hebben.

Als ik het goed begrijp willen jullie het
wat drukker hebben?
Alle vier lachen nu.
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Moreel: Misschien, al heeft dat ook
weer z'n nadelen, want dan zoeken ze
klusjes voor je waar je helemaal de zin
niet van inziet. Dan maar liever niets
doen.
Han: Voor mij hoeft het niet drukker,
want het is al druk genoeg. Het zou al-
leen beter verdeeld moeten worden.
Dat zal wel weer moeilijk te regelen
zijn. Maar zolang het nog zo is dat je vier
dagen moet blijven waarnemen, als ze
zeggen vier dagen waarnemen, houd je
dit soort problemen. Ik ben daar geeste-
lijk niet tegen opgewassen. Dat kan ik
gewoon niet. dan ga ik gekke dingen
doen en word ik sjagrijnig.

Op een oefening moet je uren in zo 'nput
staan of boven de bak uit. Dat lijkt mij
ook niet meevallen. Op de kazerne hoe-
ven zulke dingen niet.
Toch gebeuren daar in feite dezelfde
dingen.
Henri: Op de kazerne ga je, als je je
verveelt, maar op je bed liggen. Tijdens
wapenonderhoud ofwanneer je naar de
plaat moet. Dan ben je ook zo weer te-
rug op de kamer en ga je maar weer op
je bed liggen.

Kies je er nu voor om op je bed te gaan
liggen?
Henri: Er is weinig keuze. Je kiest ook
niet, je doet het gewoon.

Je kan toch ook andere dingen doen?
Han: Je bedoelt zoiets als tien keer je
kast uithalen en inpakken? Komnou.
Henri: Ik geloof toch dat het gewoon
sleur is.
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Moreel: Het komt allemaal, omdat het
werk je niet interesseert.

Je bedoelt dat je er niet om gevraagd
hebt hier geplaatst te worden, dat je er
niet om gevraagd hebt dit werk te doen?
Han: Er wordt werk opgedragen dat je
niet leuk vindt. maar dat je wel moet
doen. Dat doe je dus met weinig ofgeen
plezier. Je doet het net zo goed, dat je er
niet voor op je donder krijgt. Ik zit ook in
het eetzaalbestuur. het kompagnies-
overlegorgaan en het bataljonsoverleg-
orgaan. Daar doe ik alles voor, want dat
interesseert me. Maar al dat andere.
Je hebt niets te doen.

(Hier volgen Hans' uitspraken, waar-
mee we dit artikel begonnen; W.H.)

Is het hier in de krijgsmacht dan alle-
maal zo anders als in de burgermaat-
schappij?
Vincent: Thuis heb ik zo ontzettend veel
hobbies, maar die kan ik hier niet doen.
Met mijn aquarium van l,S meter kan ik
hier niets doen. Net zo min als met mijn
vliegtuigmodelbouw. Hier kan je ge-
woon veel en veel minder doen dan
thuis. Ik ben gaan voetballen, ondanks
dat ik er niet van houd. Dus stop je er al
weer vlug mee. Je wordt als het ware
gedwongen tot niks doen, want je weet
gewoon niet wat je anders moet doen.
Naast het feit dat je onverplaatsbare
hobbies hebt zit je met die dingen als: ik
heb er niet voor gekozen, vervelend
werk, simpel werk, enz. Dat verschilt
heel sterk van de thuissituatie. En je

vriendin. hè? Die mis je ook. Juist op
zo'n leeftijd.
Han: Sinds ik in dienst zit ben ik me
eigen kwijt. Zeg maar mijn privé-we-
reldje. Want, dat heb je hier niet.
Zo'n twintig jaar ga je met dezelfde
mensen en dingen om. dat is nogal wat.
Mijnkamer. mijn platen, mijn vrienden.
Dat ben je allemaal kwijt voor 14maan~
den. In het weekend leef ik me dan ook
helemaal uit en dan ga ik wat drinken,
want je bent weer thuis: Dan ben je blij
en je vrienden zijn blij dat je er weer
bent, dus gezellig hè, een slok erbij en
je hebt nog meer plezier. Dat heb ik hier
niet. Als ik hier een borrel neem is het
niet om het plezier.
Henri: Ze zitten hier veel meer achter je
aan. Dit moet zo, dat moet zus, enz.
Daar heb je in de burgermaatschappij
helemaal geen last van.
Daar wordt veel meer aan jezelf overge-
laten. Dat is hier heel anders.
Wat hier ook erg is? Je weet nooit wan-
neer je vrij bent. dat is altijd een verras-
sing. Werkelijk, thuis verveel ik me
nooit.
Moreel: Ik ook nooit. Het verschil zit
hierin, dat het hier allemaal vreemder
gaat. Allicht dat je je dan ook vreemder
gaat gedragen.
Han: De dienst is gewoon een heel an-
dere samenleving. Je bent niet van je
eigen, je voelt je niet vrij en je kan niet
doen wat je wilt. Als ik bij mijn baas
werk ...

... kan je ook niet doen wat je wiJt.
Han: Inderdaad, maar niet op de ma-
nier als hier. Hier zeggen ze: "Theuns
dit moet je doen en rap!", terwijl mijn
baas zegt: "Kan jij even dat billetje uit-
benen, Han?". Soms zeg ik dan: "Over
vijf minuten".
Moet je hier eens zeggen, staan ze gelijk
met zo'n geel briefje voor je neus. Ik heb
er maar twee gehad hoor, daar niet van,
maar de ruimte is hier heel beperkt. Het
is misschien wel niet zo, maar je voelt
het wel zo en dat drukt voortdurend op
je. Ik ben altijd al een beetje een ner-
veuze, drukke jongen geweest en ze
dachten dat ik in dienst wel een man
zou worden, maar dat is niet gelukt.
Voor mij is het 14maanden en dan ben
ik er van af. Het lijkt misschien wat ne-
gatief, maar dat kan moeilijk anders. Je
voelt je immers niet vrij. Je bent niet van
je eigen.

Wim Heij



,Hel beginl mei 'n geinlje, maar 'I eind is zoek"

'gressie en vernielingen
.Ja. ja raadsvrouw, het zijn van die lieverdjes. die jongens van jou! In de eerste

-leUt van vorig jaar hebben ze toch mooi voor tachtigduizend gulden in de lege-
ingsgebouwen verruïneerd!"
)eze en soortgelijke opmerkingen waren voor raadsvrouw Klazien van Brondwijk-
lJIiltjeraanleiding om een week lang tijdens de g.v.-uren met deelnemers te praten
Jver agressie en vernielingen.
iieronder een bloemlezing van de gesprekken die zij voerde met dienstplichtigen.
-t.v.v.-ers en beroeps. Leerlingen. paraters. ouderen en jongeren.

Viktor: "Over het als kleine kinderen
behandeld worden. daar kan ik je het
nodige van vertellen. Belachelijk zoals
het hier tekeer gaat. Moet je nagaan. Ik
heb eerst m'n dienstplicht vervuld, toen
heb ik vier jaar bij de marine gezeten en
nu zit ik hier om onderofficier te wor-
den. Zit ik bij zo'n luitenantje. pas van

lI\'ie zijn de vernielers?
)p de start vraag: "Hoe denk je dat het
:omt, dat er in het eerste halfjaar van
982 voor zeker tachtigduizend gulden
:apot is gemaakt in de legeringsgebou-
ven op een nabij gelegen onderdeel?",
:wamen steevast de volgende ant-
-voorden:
.Oh. dat zullen die dienstplichtige ma-
en wel hebben gedaan. Die jongens
,itten hier verplicht en hebben er geen
mkel belang bij om de boel hier netjes
e houden. Dat zie je hier toch ook!"
,Ja, wat wil je. die lui die hier voor
>eroeps in opleiding zijn, die zijn toch
o gefrustreerd als de pest. Die zuipen
,ich 's avonds lam en als ze terugkomen
veten ze niet meer wat ze doen en slaan
oe boel kort en klein."
)ie jeugd van tegenwoordig, je ziet het
och ook in de maatschappij, overal
vorden mensen agressiever. Op voet-
.>eI1velden,die krakers en zelfs kleine
jnderen op straat."
,Nou ... die lichtingspioeg voor ons
lad er een vreselijke puinhoop van ge-
naakt. Wat wil je, zij hebben er geen
ast meer van. Op hun afscheidsfeest
lebben ze er toch een klere-zooi van
~emaakt. onvoorstelbaar. Lekker soei-
lal hoor."
)e ene groep was nog slechter en be~
oerder dan de andere. Zelf deden ze
oiets natuurlijk niet. Hoe durfde je dat
lU te veronderstellen. Die andere klas
J. , '. die vorige batterij ... die maten-
uppers van een k.v.v.-ers, maar zij? , .
om nou!

l.chtergronden

!la wat doorvragen kwamen ook andere
aken naar voren: Het als kleine kinde-
en worden behandeld, het eeuwige ge-
cheld. van het kastje naar de muur
-lorden gestuurd. een uit de hand gelo-
~n grapje, stoeipartijen: drankge-
I[uik, slechte cijfers. het klote-onder-
loud, verveling, vermoeidheid, ruzie in
~egroep of op de kamer. gezeik van het
ader. de stress, dom gedoe van meer-
leren. ontspanningsmogelijkheden en
:xlvan andere dingen. die iedereen die
n het leger zit of heeft gezeten onge-
wijfeld kent.
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de opleiding, in de klas. en dat lefgozer-
tje zal mij even vertellen hoe ik memoet
gedragen. Kijken als dat dan nog gaat
om zinnige dingen, alo. maar onvoor-
stelbaar wil die vent me leren hoe je
moet excerceren."

John, een dienstplichtige, vertelt:
..Soms hè, soms heb ik de neiging om
de eerste de beste die in mijn buurt
komt een stomp voor z'n harses te verko-
pen. Dat doe je natuurlijk niet, want
dan kom je voor de krijgsraad. maar
wat je hier allemaal moet nemen. Mis-
dadig gewoonweg. Staan we op het oe-
fenterrein even uit te blazen. gooit zo'n
halve zool van een sergeant (ook
dienstplichtig) een thunderflash naast
het groepje waarmee ik sta te praten.
Die vent roept dekken en wij duiken ge-
lukkig allemaal de goeie kant uit. D'r is
verder niks ernstigs gebeurd, twee van
ons waren de rest van de dag doof.
maar toch hè. Weet je. dáar word ik nu
agressief van."

Marten sluit daarbij aan en zegt: "Dat
ze in het leger schreeuwen wist ik, maar
dat het zó zou zijn. Nee, dat had ik nooit
geloofd. De woorden die ik er in een
paar weken heb bijgeleerd staan zeker
niet in het woordenboek. Ik ben een
mietje, een lichaam. een moedersjo-
chie, hoerejong, nog stommer dan een
imbeciel zonder hersenen en zo kan ik
nog wel een tijdje doorgaan. Kijk.ik ben
niks hè. maar bij mij op de kamer ligt
een jongen die iets strengs is, nou die
heeft het niet meer. Ze hebben hem al
wel honderd keer de hel in gewenst. Dat
kan toch niet hè ... ?"

Ivo: "Vind jij het gek dat jedan als jeop
de kamer komt af wilt reageren. Ik heb
het gevoel dat ik nog minder ben dan
een beest. Trouwens, als ik het kader
moet geloven ben ik alleen maar een
lichaam. Daarmee bedoelen ze dan een
leeg omhulsel. Volgens mij zijn ze dat
zelf. Net marionetten." "Ze denken ze-
ker dat je gemotiveerd wordt. als ze zo
tegen je te keer gaan. Ik kan het geluk-
kig langs me heen laten gaan", vertelt
Pedro ... Afen toe merk ik wel bij mezelf
dat ik de taal die zij gebruiken over-
neem. Zaterdags, als ik ben stappen
vooral."

Theo vindt dat dat erbij hoort: ..Je bent
hier natuurlijk niet voor de flauwekul.
Je bent hier om militair te worden. An-
ders had je maar thuis moeten blijven.
Als we straks paraat zijn valt het heus
wel mee. Dan heb je een heel andere
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verhouding met het kader. Ze moeten
nu laten zien wie de baas is. Dat zijn zij,
dus je slikt dat gewoon even een paar
maanden."
..Stop maar. .. we weten wel dat jij bij
wilt tekenen, dat hoef je niet zo duide-
lijk te laten merken." zegt Bart. die zich
afvraagt hoe lang het duurt voor je aan
het gescheld gewend bent en het zelf
ook gaat doen.
,.Je moet maar net doen alsof je doof
bent en alles wat ze tegen je schreeu-
wen maar langs je rug af laten glijden,
anders word je gestoord joh. Als je
agressief wordt heb je er alleen jezelf
maar mee. Die lui hebben toch altijd
gelijk. Hier kun je trouwens niet voor
tachtigduizend gulden afbreken, want
die gebouwen waarin wij slapen zijn
volgens mij van voor de eerste wereld-
oorlog. Vorige week hadden we een
leuk geintje. Moest iemand het licht uit-
doen. Dat figuur had geen zin omuit zijn
bed te komen. Vist z'n schoen onder z'n
bed vandaan en mikt hem precies tegen
de t.i.-buis. Een lawaai en een rotzooi.
Maar we hebben gelachen. Na die tijd
moest de hele kamer op rapport komen
en hebben we met elkaar gedokt." ver-
telt Peter.

Uit de hand lopen
Geintjes die uit de hand lopen (en fiks
geld kosten) komen op bijna alle onder-
delen voor.
Iemand in de opleiding tot beroepskor-
poraal vertelt: "Het begint vaak heel
onschuldig. Je komt thuis van stappen
en op de kamer ligt al iemand te slapen.
Die moet ook wakker, dat lukt niet zo
best, dus je pakt een nat washandje.
Dat helpt nog niet. dan pak je een kopje
met water en laat dat heel voorzichtig in
die maat z'n nek lopen. Voordat je het
weet is het een puinhoop. Gooi je elkaar
met water omde oren. God en als er dan
een brandslang is, dan wordt het hele-
maal prachtig. Kijk, dan ben je er na-
tuurlijk niet op uit om de boel af te bre-
ken. Maar je kan de pech hebben dat er
dan dingen stuk gaan ofde vloerbedek-
king is bedorven, maar dat doe je niet
met opzet. Dat heeft niets met agressie
te maken."

"Dat klopt." zegt een wat ouder
iemand, die voor bijscholing terug op
de opleiding is, "het begint met een
grapje. maar het eind is zoek. Toen ik
pas in dienst kwam was er ook 's a-
vonds op de kamers kontrole. Nu ze ook
meisjes in het leger hebben rondlopen
zou het helemaal niet zo gek zijn als ze
dat weer in gaan stellen, als je die ver-
halen soms hoort of leest. Nee dat soort
dingen kwam toen niet voor."
Een kollega. uit dezelfde tijd. relati-
veert het wat: ..Wij waren natuurlijk
ook niet van die lekkertjes, hè. Ik heb
met jou op de kursus gezeten toen, en
wij haalden ook wel rotgeintjes uit. Wat
me trouwens opvalt hier is. dat je als
kleine kinderen wordt behandeld. Op
de basis waar ik de laatste jaren werkte
was ik iemand. Hier ben ik weer een
leerling en dat betekent blijkbaar dat
iedereen maar met je kan doen wat ie
wil. Niet dat ik me dat laat gebeuren.
maar als ik 's avonds naar huis rijd dan
ben ik soms goed laaiend. Als kleine
apen word je hier behandeld. Je bent
hier nul. niks. van generlei waarde."

..Wat ik ook niet snap," zegt een derde,
"hier word je van het kastje naar de
muur gestuurd. Niemand kan je je rech-
ten vertellen. Ongelogen, gisteren had
ik het niet meer. Ik zou voor de groep
even verlofbrief jes af laten tekenen. Ga
naar de huismeester, die zegt: je moet
naar de kapitein. Kombij de kapitein en
die zegt: "Ik heb geen tijd, ga maar
naar de luitenant; die luitenant tekent
en vraagt of ik ze even af wil geven bij
de administratie. Kom bij de admini.
stratie. Nee, die dingen moeten hiel
niet zijn maar bij de HlD. Iknaar de HlD.
Is niemand. Terug naar de administra-
tie. Die bekijken het nog eens en zeg-
gen: "Oh, maar die moeten helemaal
niet naar de HID, die moeten naar de
huismeester." Ik ben rustig van aard,
maar ik was gloeiend. "

Hoete reageren?
Op mijn vraag wat ze tegen dit soor
praktijken deden, gaf iedereen het ant
woord: "Slikken, net doen of je ge~
bent. Je trekt altijd aan het kortste eind
Word je brutaal dan kunnen ze je Ol-
rapport slingeren. Sla je iemand teger
de grond, kom je bij de krijgsraad te
recht. En ga je in beklag dan lachen z~
je uit en pakken ze je de keer daarop ab
je ze echt nodig hebt. Gewoon rusti~
blijven en je later bij de maten ofde kla:
afreageren. "
Een groepje beroepsonderofficieret



md het idee dat het ook wel eens zou
runnen liggen aan het dag en nacht
net elkaar optrekken.
,Thuis maak je ook wel eens ruzie met
e vrouw, meisje of familie. Je zit op de
<azerne de hele week bij elkaar op de
ip. Je weet alles van elkaar. Je doet
lUes met elkaar. Je hebt geen enkele
Jrivacy.Zelfsals je naar de w.c. gaat zit
e niet alleen, je kan dan meegenieten
"on de geluiden die er in de ruimte er-
loost worden voortgebracht. Niet dat
let erg is hoor, maar soms wordt het
Jllemaal wat veel. Dit soort zaken ge-
)euren op een kostschool ook. Teveel
nensen in een te beperkte omgeving.
-frouwens je kan ook moeilijk niet mee
~oen.Dan sta je gelijk buiten de groep.
"-Is iedereen uit de groep een pilsje
;}aatdrinken dan ga je mee, komje dan
erug op je kamer dan haal je wel eens
-;}eintjesuit. Dat is nou eenmaal zo. Kijk
lIs je thuis es een pilsje teveel op hebt
~an weet je wanneer je moet stoppen.
'lierligt dat anders, je viert elkaar op, je
laat het nog even mooier maken als de
lnder".

Jorzaken
verveling als oorzaak van agressie en
lemieling wordt door iedere groep naar
IOrengebracht. Bijde ene groep is dat
~ehele dag onderhoud aan voertuigen
~ieallang schoon zijn. Anderen hangen
~e hele dag op hun bed en weer ande-
'en krijgen de balen van lessen die
lÎets voorstellen. Soms staan er voor
~en bepaald vak dertig uur, terwijl na
ien uur al duidelijk is waar het om
laat.

)e mensen met wie ik gepraat heb wa-
"enhet er allemaal over eens dat je in
~en organisatie als het leger regels
noet hebben.
.Dat is niet het probleem. Maar het is
naar hoe je met die regels omgaat. Van
e eigen kader heb je vaak geen last,
naar die lui die je niet kennen die be-
noeien zich nogal eens met zaken die
~e niet aangaan en bij het minste of
;reringste slingeren ze je op rapport. Als
e je pet niet op hebt ben je fout. Als je er
mders bijloopt dan de anderen ben je
out. Erzijnvoorschriften, maar voordat
emand achter uit z'n keel begint zouhij
-~erstwel eens kunnen vragen wat er
Ion de hand is. Weet hij veel. mis-
ichien mag je wel geen pet op van de
iokter."

~ensluidend waren de meningen in de
-:Jroepenniet altijd.

ti Versierde" w.c.-deuren (foto's van Jan Sinlce)

"Het is natuurlijk te gek als je overal
over gaat diskussiëren."
"Als mensen na de opleiding wat meer
vrijheid' krijgen, kunnen ze het soms
niet aan."
"Er zou 's avonds veel meer gekontro-
leerd moeten worden."
"Als je klaar bent met je werk. zou je je
tijd zelf in moeten mogen vullen, dan
blijf je veel gemotiveerder. Op je bed
hangen is ook niet alles."
"Als iedereen eens wat menselijker
was en wat meer begrip had zou het
heel wat beter gaan".
"Het ligt aan je opvoeding. als je een-
maal 22 bent valt er niet veel meer te
veranderen."
"Je moet niet overvallen."
"Een slecht cijfer of ruzie met het kader
geeft je nog niet het recht. de boel maar
te gaan afbreken."

Andere omgangsvormen
Het voorgaande werd aangekondigd
als een bloemlezing van de gevoerde
gesprekken. Dat was het, niet meer en
niet minder.
Hoe je nu agressie en vernieling tegen

moet gaan? Natuurlijk. ook uit de ge.
sprekken die ik had kwam daarvoor
geen kant en klare oplossing. Maar met
het aangeven van achtergronden en
oorzaken zijn m.i. wel aanzetten voor
een aanpak geleverd. Ook is voor mij
nog duidelijker geworden, dat dingen
niet op zichzelf staan.
Op vrijdag een uur langer binnen blij-
ven kun je niet los zien van de planning,
ideeën e.d. van ieder individu. Het uit
de hand lopen van geintjes, kun je niet
los zien van groepskontrole, het erbij
willen horen. Een harde klap met een
deur. waar dan prompt het glas uitvalt,
kun je niet loszien van hetgeen daar-
voor is gebeurd.

Dingen, zaken staan met elkaar in ver-
band. En natuurlijk ... de mensen die
ik bij de g.v. tegen kom zijn niet alle-
maal lieverdjes, maar wel mensen. van
vlees en bloed. van gevoel en emotie.
En met het verlangen dat als zodanig
mei hen wordt omgegaan. Ik heb de in-
druk da't dat nog wel eens wordt ver-
geten!

KJazien van Brandwijk- WiJtjer
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Drinken onder druk?

"Kom joh, drink een pilsje mee!
Je benl loch geen mielje?"

•.Je hebt je in zo'n groep genesteld en dat loopt prima. Dat is je heel veel waard.
Maar als je dan mei ze uitgaat en zij willen heel laat terug en jij vroeg. dan wordt
het lastig. Je bent met ze meegegaan. dus moet je eigenlijk wel meedoen. Samen
uit samen thuis. nietwaar, zo gaat dal. De één zegt: ••Het is twee uur,lalen we nog
een uurtje blijven:' Een ander zegt: ••Natuurlijk dat doen we. wanl het is best
gezellig."
Jij denkt bij jezelf: ja wacht eens, ik heb al zoveel op. het is beter om nu terug te
gaan. Laat ik toch maar niks zeggen. want anders is het morgen dat jij voor allen de
avond verziekt hebt. Dan wordt het al gauw: die spelbreker nemen we de volgende
keer niet meer mee. Zo gaal het. ti

Dit zijn woorden van Ron Tettero. vlak voor zijn afzwaaien in een vraaggesprek
over dienstplichtigen. alcohol en groepsdruk. Met Dove van Dam. Tom Nobel.
Herman Keuning en genoemde Ron Tettero sprak raadsman Wim Heij over deze
problematiek.

bij de 5 km aan. Dan wordt er tegen zo'n
jongen gezegd: ..Mietje. jij kunt niet
eens lopen". Dat gebeurt gewoon. Je
bent soms hard tegen elkaar. Met drin-
ken is het precies hetzelfde. Je zit aan de
bar en dan wordt er tegen je gezegd.
"Kom joh. drink een pilsje mee! Je bent
toch geen mietje?" Dus heb je de nei-
ging om er maar eentje mee te drinken.
Jongens die voor hun diensttijd ook al
regelmatig dronken hebben een veel
hoger tempo. Je hebt de een nog niet op
of de volgende staat al voor je neus. De
jongen die dat niet gewend is drinkt al
vlug te veel. In zo'n groepje wil je niet
onder doen voor elkaar.
Herman: Als je niet oppast word je wel
meegetrokken. Ze zeggen tegen mij ook
weleens mietje. maar ik kan dat goed
naast me neerleggen.

Speelt de behoefte om ergens bij te ho-
ren zo'n grote rol?
Ron: Ja, zeker. Je komt als eenling op en
je staat met je tasje op het station. Alles
is vreemd. Nu na l4 maanden ligt dat
anders, maar in het begin voel je je al-
leen. Je knoopt dus al gauw kontakt aan
met anderen want je wilt overeind blij-
ven. Dan ga je vrij gemakkelijk met een
groep mee lopen. Uit eigen onzekerheid
sluit je je aan en worden de anderen het
die je gedragingen gaan bepalen.
Je hebt je in zo'n groep genesteld en
... (zie het begin van dit artikel).

Het lijkt me toch wel knap lastig om
zonder de groep te willen verliezen toch
je eigen maat te houden?

Als het gaat zoals jij nu schetst. dan heb
je dus heel goed door dat je teveel
drinkt?
Ron: Als je al zoveel hebt meegedron-
ken met de jongens ben je niet meer in
staat om nog aan stoppen te denken. Je
hebt het ook niet in de gaten dat je over
je eigen grens heengaat. Als je nog kan
denken. dan denk je: laat ik die laatste
paar pilsjes ook nog maar nemen, dan
allemaal morgenochtend maar ziek op
het appèl.
Tom: Als ik echt denk hel gaat teveel
worden dan stop ik. Sinds het een keer
goed uit de hand is gelopen ben ik wel
beter gaan oppassen.

Je kunt toch moeilijk de schuld aan an-
deren geven wanneer jij meer gaat
drinken?
Ron: Dat is wel zo. maar toch ga je mee-
doen. Dat zie ik bijv. ook bij een verschil
in drinktempo. Dat ligt bij de een hoger
dan bij een ander en toch ga je vrij ge.
makkelijk mee. Dat gebeurt echt zo. Zo
sleept de een de ander mee.
Tom: Als je kinderen onder elkaar ziet.
Die kunnen geweldig hard tegen elkaar
zijn. Zo is de soldaat in dienst tegen zijn
maten ook hard. Neem nu de sport. Er
zijn er altijd die minder goed mee kun-
nen komen. Zo'n jongen komt als laatste

vlug dat je een pilsje mee gaat drinken.
en nog een. en nog een. Zo zie ik sommi-
ge jongens van weinig of niets behoor-
lijk wat gaan drinken. Die worden mee-
getrokken door de jongens waar ze mee
omgaan.

Je bedoelt dat sommige jongens niet
sterk genoeg zijn om de druk van de
groep te weerstaan?
Tom: Ja.

Ben je gedurende je diensttijd meer
gaan drinken?
Dove: Nee. waarschijnlijk komt dat om-
dat ik dagelijks naar huis ga. Als ik hier
wel iedere avond zou moeten blijven,
dan zou ik me wel behoorlijk vervelen
en dus meer gaan drinken.
Tom: Ja. heel duidelijk. Er zijn weleens
avonden waarop ik een liter bessenje-
never opdrink.
Ron: Eerder minder dan meer. Ik heb
ook nogal wat om handen, bijv. lezen,
een kursus. biljarten in het HMT. Van
verveling is bij mij nauwelijks sprake,
dus hoef ik het ook niet in de drank te
gaan zoeken. Als om negen uur de bar
opengaat sta ik echt niet te dringen.
Herman: Ik ben niet méér gaan drinken,
maar anders. Thuis drink ik bijv. pi-
sang ambon of andere likeur maar hier
ben ik echt bier gaan drinken.

Overdag dus niet. Waarom 's avonds
dan wel en soms zoveel?
Ron: De film is om half tien afgelopen.
Er zijn jongens die zoeken direkt erna
het bed op. Ik kom uit een stad met veel
uitgaansmogelijkheden. Dan kom je
hier in Havelte op een kazerne waar in
een omtrek van 10 kilometers niets te
doen is. Dan heb je het als uitgaanstype
niet gemakkelijk. .
Als je dan weinig of geen hobbies hebt,
kan ik er heel goed inkomen dat je na
een film nog even de bar inloopt. Op
een gegeven moment zitten je maten
aan het bier en jij aan de cola en dan is
het al gauw van "Kom op joh. drink ook
eens een biertje mee!" Dan is het toch al

Drinken jullie overdag wel eens wat on-
danks het verbod?
Dove: Nee.
Ron: Sporadisch. Als er eens een flesje
of blikje overgebleven is en je komt bijv.
's middags terug van sport. Dan wil het
wel eens gebeuren. Komt niet vaak
voor. hoor.
Herman: Net als Ron.
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Ron: De kern van de hele zaak is of je de
wil hebt te stoppen met drinken. Dat
drinken daar sta je zelf voor. Je bent
immers zelf verantwoordelijk voor wat
je doet. lij bent degene die hel glas op-
tilt, ook al zet de ander ze voor je neer.
Iedereen is goedgekeurd voor de dienst
dan mag je ook verwachten dat hij wel
zoveel gezond verstand heeft dat hij het
door heeft hoe het gaat. En toch ...

... gaat het nogal eens mis?
Herman: Als je zwak bent laat je je
meeslepen. Het ligt ook aan de manier
waarop je bent opgevoed. Heb je ge-
leerd. van jongs af aan. zelfstandig be-
slissingen te nemen en verantwoorde-
lijkheid te dragen dan zal je in dienst
t.o.v. je maten ook sterk staan. Ik durf
van mezelf te zeggen dat ik hier niet
anders ben dan thuis. Bij anderen ligt
dat anders. Die zijn thuis bijv. altijd kort
gehouden en hier eindelijk vrij en dan is
het van de beuk erin. De opvoeding is
heel belangrijk.

Je weet wat er gebeurt, je weet hoe on-
plezierig het de volgende morgen is en
toch ga je de volgende keer weer mee.
Waarom dan toch?
Dove: Ik denk het verlangen naar gezel-
ligheid. Je hebt hier weinig vertier. Ik
ga bijna altijd naar huis, slechts een
enkele keer lukt dat niet. Dan verveel ik
me kapot. Als ze dan weg zouden gaan,
zou ik vast ook mee willen. Volgens mij
is het ook de hang naar gezelligheid.
Ron: Je weegt dat tegen elkaar af: de

behoefte aan een gezellige avond te-
genover een ochtend klote voelen. Het
is bijv. woensdagavond. Je hebt moeite
om de vrijdag te halen. dan kies je voor
uitgaan; voel je je een stuk beter dan ga
je niet.

Is dat altijd zo'n bewuste keuze?
Tom: Dat weer ik niet hoor. Volgens mij
denk je er niet zo bewust bij na. Je weet.
dat wanneer iedereen gaat. jij alleen
achterblijft. dus ga je maar mee. Enmet
een beetje geluk heb je nog een gezelli-
ge avond ook.
Ron: Over een gezellige avond gespro-
ken. Ik biljart soms een hele avond in
het HMT dat vind ik wat anders dan
wanneer je een avond in zo'n bar of dis-
cotheek rondbrengt. Ze zeggen wel we
zoeken vertier, maar dat is niet zo want
je hangt maar wat met dezelfde jongens
waar je overdag ook al mee rondhangt.
Zo'n hele avond komt alleen maar neer
op wat drinken. Gezellig sfeertje mis-
schien. maar voel je je ook zo plezierig?
Ik zelf ben het liefst maar een beetje
bezig.
Tom: Iedereen vult zijn vrije tijd op zijn
eigen wijze. De een biljart. de ander
vindt het fijn om in -een discotheek te
zitten. Mensen zijn nu eenmaal ver-
schillend.

Wàt iemand doet is eigenlijk niet za in-
teressant, als hij maar iets kiest wat hij
echt wil, omdat hij daar aardigheid in
heeft. Mijn idee is dat bij lang niet ie-
dereen dat za gaat.

Ron: Dat is zo. Er zijn veel jongen die
gewoon uren zitten te tellen. Zeker on-
der degenen die de hele week op de
kazerne zitten. De thuisslaper kan in
zijn eigen ritme blijven. Neem iets heel
simpels. Het maakt heel veel verschil
uil of je thuis naar de TVzit te kijken of
dat je dat op een legeringskamer zit te
doen.
Ik ken een heleboel jongens die na het
appèl 's avonds gaan eten en dan op
hun bed gaan liggen tot de bar open-
gaat. Het .enige wat ze in feite doen is
een spelletje spelen, waarbij de ver-
liezer weer een rondje moet geven. Zo
draaien ze zich er wel hoe langer hoe
meer in. Als de bar gesloten wordt gaan
ze naar bed. de volgende avond her-
haalt het zich weer, dag in dag uit.
week in week uit. Op zo'n manier duren
14maanden wel een eeuwigheid.
Herman: Dat is niet overdreven. Ik ken
ook diverse jongens die dat iedere
avond zo doen. Dat is gewoon beangsti-
gend. Gelukkig is mij dat niet overko-
men. Het hoeft niet zo te gaan, ook al is
het niet altijd even gemakkelijk.
Tom: De laatste paar uur van de avond
blijven lastig.

Wim Heij

Naschrift: Alle vier wjlJen wel benadrukken
dat het een overdreven voorstelling van za.
ken is om het leger en zuipen op één lijn te
zetten. Waar het om gaat in dit artikel is hoé
het gaat zoals het soms gaat.{W.H.)
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Verantwoordelijkheid
..Eerst begon je met het raam open te zetten, dan de radio harder. maar op den duur
hielp dat ook niet meer. Toen begon ik mijn chauffeur om de zoveel tijd een plens
water in z'n gezicht te gooien. Wij hadden namelijk nog een emmer water, waar we
dagen daarvoor de frisdrank in koelden. voor in de wagen staan. Die kwam
uiteindelijk nog goed van pas",

Chauffeurs na oefening:
"Het besef komt pas achteraf"

Vertel een iets over die nachtelijke rit
door de mist.
Piet: Over de grens was het ergste stuk.
Eerst begon je met het raam open te
zetten, dan de radio harder, maar op
den duur hielp dat ook niet meer. Toen
begon ik mijn chauffeur om de zoveel
tijd een plens water in z'n gezicht te
gooien. We hadden namelijk nog een
emmer water. waar we de dagen daar-
voor de frisdrank in koelden, voor in de
wagen staan. Die kwam ons uiteinde-
lijk nog goed van pas.

Kan het tempo van zo'n kolonne niet
worden aangepast aan de omstandig-
heden? Piet: Ik denk, dat het van te vo-
ren allemaal gepland wordt. Weer of
geen weer, men gaat uit van een be-
paalde snelheid.
Rob: In zo'n route. tijd-tabel zit, dacht ik,
altijd wel wat speling, maar op die be-
wuste terugtocht merkte ik daar niets
van.

Was het echt zo gevaarlijk als juJlie nu
suggereren?
Leen: Onverantwoordelijk.
Piet: Vooral achteraf denk je, wat heb-
ben we mazzel gehad.
Rob: Nu zeg ik ook wat stom dat het zo
gegaan is.

tjes. Soms ook al door beste flarden
mist.
Piet: Vooral door de bebouwde kom
(door het opsluiten) ging het vaak veel
te hard. Juist de keukenbakken, die
veelal achteraan rijden, moesten dan
jakkeren om bij te blijven. En je bent het
verplicht om bij te blijven i.v.m. het re-
gelen van het verkeer door de mare-
chaussee op kruispunten. Vandaar dat
je meegaat.

Was het rijden in de mist erg ver-
moeiend?
Leen: Je reed op de onderbroken mid-
denstreep, waar je er maar twee van
zag en op de achterlichten van je voor-
ganger. Vooral van dat staren werd je
op het laatst doodmoe. Bovendien is het
zo gefixeerd rijden heel gevaarlijk.
Zag je het licht van je voorganger niet
meer, dan ging je vanzelf harder rijden
en naar links en rechts uitwijken om
hem weer in het vizier te krijgen.
Rob: Als je de kolonne kwijt bent, dan
raak je totaal in de mist. want je hebt
niet anders bij je dan een route-tijd-ta-
hel. Dus tracht je op alle mogelijke ma.
nieren in de kolonne te blijven.

Hoeveel keer hebben jullie gerust?
LeeR: We vertrokken tegen zeven uur
's avonds en behoudens een ongewilde
stop voor een spoorwegovergang, stop-
ten we voor de eerste keer vlak voor de
grens en dat was nog heel erg kort. Ik
had net de tijd om mijn voertuig rond te
lopen, even te piesen en toen gingen we
al weer verder. Om ongeveer kwart
voor vijf de andere morgen kwamen we
in Havelte aan.

Hielp dat?
Piet: Op dat moment wel.

klaar moeten hebben, dat werd toen
veranderd in drie uur normale tijd. We
hadden dus precies een uur om eten te
koken. Dat lukte niet, uiteindelijk wa-
ren we om half vijf klaar met het eten.
Maar om het zo snel mogelijk klaar te
krijgen moest iedereen helpen, ook alle
chauffeurs. Zij konden zodoende niet in
het vooruit slapen.

Toen begonnen jullie aan de terugrit?
Piet: Ja, nadat we eerst alles nog had-
den schoongemaakt. Om ongeveer ze-
ven uur vertrokken we naar het verza-
melpunt. waar we iets te laat aankwa-
men, zodat we gelijk door moesten
trekken.
Rob: Bij het verzamelpunt reden we al
vrij hard, zo'n 55 à 60 km en dat met die
keukenbakken over die slingerwegge-

Hadden jullie tijdens de oefening hard
moeten werken?
Piet: We hadden gedurende de gehele
oefening een volle dagtaak. Moest je
's nachts fourageren, dan kon je probe-
ren overdag te slapen, maar daar het
een trekoefening was, kwam daar vaak
niet veel van terecht.
Rob: Soms had je net de keukenwagen
aangestoken, dan kreeg je opdracht
weer verder te trekken. Door dit soort
dingen duurde eten en koken soms wel
twee tot drie maal zo lang als normaal.
Mede hierdoor zijn we gedurende de ge-
hele oefening konstant in de running
geweest.
Leon: De dag van het vertrek was het 12
uur Zoeloe-tijd einde oefening, dat was
dus in werkelijkheid om twee uur. Om
drie uur Zoeloe-tijd zouden we het eten

Raadsman Wim Heij tekende dit merkwaardige voorval op uit mond van Piet Zee.
Dit waar.gebeurde verhaal speelde zich af tijdens de terugtocht van de in septem-
ber 1982 in Duitsland gehouden oefening .. Sterke Wehr". Deze toch al vermoeiende
terugreis werd extra zwaar (en dus gevaarlijk) door een plotseling opkomende
dichte mist. Gespreksdeelnemers waren chauffeur/kok Leon Beekwilder. chauf-
feur Rob Beyeman en de eerdergenoemde kok/bijrijder Piet Zee, alle drie deel
uitmakend van de Ststvzgcie van het 47e Painfbat in Havelte. Zelfs nu begrijpen ze
nog niet. dat er tijdens die nachtelijke terugrit niet meer ongelukken zijn gebeurd.
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Als het nu te gevaarlijk wordt waarom
zet je dan je wagen niet langs de kant
van de weg?
Rob: Ja dal kan je gemakkelijk zeggen.
maar weet jij veel wat de gevolgen zijn.
Piet: Bovendien heb je ooknog te maken
met de voertuigen achter je en dat
dwingt je eigenlijk om door te gaan.
Leon: Je weet ook niet waar je zit, want
kaarten heb je niet, dat is dus ook niet
zo aanlokkelijk. Dat betekent. dat je
moet wachten tot het licht wordt voor je
verder kunt. Bovendien veroorzaakt dat
paniek bij de leiding.

Je zou zeggen dat wanneer jouw leven
en dat van anderen in gevaar gebracht
wordt. dat het dan toch redelijk is om te
stoppen.
Rob: Ik denk dat je je dal op het moment
nauwelijks realiseert. Dat besef komt
pas achteraf.
Piet: Dat is helemaal waar. Je bent veel
te druk met andere dingen: vechten te-
gen de slaap, voorkomen dat je een on-
geluk krijgt. de wagen op de weg hou-
den, bijblijven en ga zo maar door.

Wie is verantwoordelijk voor het door-
rijden?
Lean: De kolonnekommandant.
Rob: Degene die vooraan rijdt bepaalt
het tempo, al zal de kolonnekomman-
dant wel in kontakt staan met die voor-
ste man. Ja die kolonnekommandant is
goed op de hoogte met de situatie, want
hij rijdt in de kolonne mee.

Als de chauffeur, omdat hij in slaap

valt. op een rit als deze, nu een ongeluk
veroorzaakt. Wie is dan verantwoorde-
lijk?
Lean: Ik zou het niet weten. Als burger-
chauffeur zou ik allang gestopt zijn, of
in dit geval was ik er vanwege de ver-
moeidheid niet eens aan begonnen.
Maar in de militaire dienst liggen die
dingen anders.
Rob: Ik zou het ook niet weten.
Piet: Dat is een vraag voor de mare-
chaussee.

Het zou dus ook jouw verantwoordelijk-
heid kunnen zijn?
Rob: Ik denk van wel ja _ ..
Piet: Ik zou het verschrikkelijk vinden,
wanneer zo'n chauffeur toch verant.
woordelijk gesteld zou worden.
Leon: Ik zou het echt niet weten.

Maar als die verantwoordelijkheid bij
een ongeluk, in die situatie, toch op de
schouders van de chauffeur gelegd zou
worden, dan zou dat alleen maar kun-
nen, wanneer die chauffeur de keuze
had gehad tussen stoppen en door-
rijden.
Piet: Die verantwoordelijkheid en die
keuze heb je weL maar die krijg je, zelfs
onder die omstandigheden, niet. En
doordat je in een kolonne zit, met voor
en achter je voertuigen, betekent het
dat als je er tussenuit gaat de rest de
aansluiting mist en verdwaalt. Die ver-
antwoordelijkheid drukt zwaar.

Is dat niet wat eigenaardig? Je voelt je
wel verantwoordelijk voor het verdwa-

len van anderen en niet of minder voor
je eigen leven en dat van anderen.
Piet: Ik denk dat dat de druk is die eigen
is aan het militaire systeem (angst voor
de kapitein, de overste, de generaal)
waardoor je de grenzen zo eigenaardig
gaat trekken.

Hoe zou je, tenslotte, dit soort dingen
kunnen voorkomen in de toekomst?
Rob: Voldoende slaap.
Piet: Het moet gewoon een regel wor-
den, dat chauffeurs bij zulke oefenin-
gen voldoende gerust hebben. Nog een
praktisch puntje betreft de route-tijd-ta-
bel. Men zou gewoon afhankelijk van
de omstandigheden over moeten kun-
nen schakelen op een reserve-tabel of
iets in die geest, zodat er altijd ruimte
blijft voor regelmatige rusttijden.
Leon: Een regeling als in de burger-
maatschappij voor chauffeurs is wel-
licht niet helemaal toepasbaar, maar er
zou toch wel het een en ander geregeld
kunnen worden. Want zo is het gewoon
onverantwoordelijk.

Wim Heij

Noot v.d. redaktie:
Oorspronkelijk verscheen dit artikel in EGO
van februari 1983. Direct aansluitend werd in
hetzelfde nummer een door EGO gevraagde
uitvoerige reactie opgenomen van de kolon-
nekommandant van de betreffende oefe-
ning. lkol. A. J. van Vuren. Om redenen van
plaatsruimte werd deze reactie hier niet her-
drukt. Belangstellenden kunnen e.e.a. altijd
opvragen bij de EGO-redaktie.
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LH-er in West-Duitsland

"Het werk is eentonig,
maar ik red me wel"

.. Toen ik hoorde dat ik in Duitsland geplaatst werd. baalde ik vreselijk."
••Toen ik hoorde dat ik in Duitsland geplaatst werd. was ik best tevreden."
Heel verschillende antwoorden. als raadsman Frits van de Kolk aan LB-ers (militai-
ren van de Luchtmacht Bewakingsdienst) vraagt hoe ze reageerden op hun plaat-
sing in de BRD. zoals West-Duitsland hier kortweg wordt genoemd.
Het werk van de LB.ers in de BRD is niet voor iedereen hetzelfde. Bijv. in Vörden.
Schöppingen en lol voor korl in Borgelshousen is het hoofdzakelijk torenwacht: een
kwartier op de toren slaan, dan doorlopen lol de volgende loren (er zijn vier torens),
daarna een uur rust. In Rheine (Bentlage) is het hoofdzakelijk poort wacht en
patrouille lopen. En bij de 3e en Se groep geleide wapens (3 + SGGW) in Blomberg
en Stolzenau is het hoofdzakelijk patrouille lopen.
Dit artikel gaat over de dienstplichtige LB.ers van Vörden (l2GGW).

Is het extra geld belangrijk voor juJlie?
Allen: Ja wat dan, straks zijn we werk-
loos en krijgen we nog minder, laat ons
nu maar profiteren!
Jo: Ik heb wel werk als ik uit dienst kom.
maar ik wil graag KVV-er/hondengelei-
der worden.

Hoe ervaar je het om LB-er te zijn?
René: Voor de meeste andere
dienstvakken ben je maar een LB-er. Ik
moest bij v . vorige week naar de wa-
pensmid, volgens de luitenant moesten
er nieuwe zijkapjes aan mijn wapen. Ik
kom daar aan en geef de boodschap
door, ze kijken je niet eens aan, het eni-
ge wat ze zeggen is dan, laat degene
die je hier naar toe gestuurd heeft het
maar zelf betalen.
Jan: Zo gaat het vaker, als wij iets nodig
hebben laten ze je merken dat je maar
een LB-er bent.
Jo: Maar daar ben je snel aan gewend,
we gaan dan ook meestal met een paar
man ergens op af.

kun je overdag gaan zwemmen, 's win-
ters is het een saaie boel. Drinken en
gokken is dan het enige wat over blijft.
Door het eentonige en vervelende werk
word je lamlendig en zakkig, je komt
helemaal tot niets, initiatief om iets te
ondernemen heb ik niet meer. Thuis
heb ik een racefiets, ik kom er niet toe
om hem mee te nemen.

Wie van jl1JliewiJ ook KVV-er worden?
We willen allemaal KVV-er worden,
dan heb je tenminste zekerheid, goed
betaald, en het is altijd beter dan niks
doen.

Zouden juJlie teruggeplaatst. willen
worden naar Nederland?
René: Nee, ik ben gewend aan de ande-
re jongens, in Nederland moet ik me
weer opnieuw aanpassen. En ik heb
hier meer geld.
(Deandere jongens beamen dit.) Ik hoor
jullie zoveel negatieve dingen noemen,
waarom dan toch liever hier blijven?
Jan: In Nederland is het ook niet alles,
daar zijn ook torens, en om de sleur weg
te drinken is daar veel duurder.

Waarom?
Jo: We moeten ook samenwerken als
groep. je bent van elkaar afhankelijk.
Door de onregelmatige dienst kun je de
maten van de andere pelotons niet le-
ren kennen. Wil je niet alleen komen te
staan, moet je je bij je peloton houden.
René: In de zomer is het hier beter, dan

Is er dan geen andere ontspanning
hier? Bijv. clubs e.d.
Ben: Als LB-er val je overal buiten. dat
komt door onze onregelmatige dienst.
Je kunt je nergens als groep bij aanslui-
ten en een groep moeten we blijven.

weekends een glaasje, of meer ... ha.
ha ... nu drink ik elke avond meer dan
vroeger in een hele maand.
Jan: Ik ben altijd al een stevige drinker
geweest, maar hier is het elke avond
raak.
Ben: Je moet wel. er is hier verder niets
te beleven. en als je niet mee doet sta je
alleen.
Jo: Ik ben hier met roken en drinken
begonnen.

Wat vonden jullie van plaatsing in de
BRD?Hoe zijn jullie daarop voorbereid?
lan: Op de LIMOS in Nijmegen vertellen
ze sprookjes over de situatie in de BRD,
bijv. er zou een vliegveld zijn. je mocht
weleens mee vliegen, parachute sprin-
gen kon je, enz.
Maar er is hier geen vliegveld, de enige
vliegtuigen die ik bij de luchtmacht heb
gezien zijn de laagvliegende straalja-
gers over de site. Parachute springen
kun je. maar niet hier in de buurt, en
vraag niet wat dat kost.

Je was bang voor het ontgroenen? WiJje
daar iets van vertellen?
Jan: Achteraf is het met mij nog meege-
vallen. Ik moest in het begin enkele ke-
ren onder de douche. En een keer is er
rechtbankje gespeeld, daar werd ik op
mijn "fouten" gewezen en kreeg als
straf de opdrcrcht een meter bier te drin-
ken. (Dat zijn zoveel glazen naast el.
kaar gesteld op een meter lengte:
FvdK.)

Wordt er veel gedronken door jl1J1ie?
René: Ik weet wel zeker. toen ik in
dienst kwam dronk ik alleen in de

(De andere jongens knikken instem-
mend. René relativeert bovenstaande
een beetje, hij vindt dat de meeste jon.
gens deLIMOS-tijd als erg kinderachtig
ervaren).

Hoe zit dat met die opleidingstijd?
René: Je wordt behandeld als een stel
kleine kinderen, je hebt niets te vertel-
len. Daarom komt de meeste informatie
die je daar krijgt ook niet over. Je wordt
er onmondig gemaakt. Daarom is de
overgang ook zo groot als je dan in de
BRD aankomt. Ineens moet je alles zelf
uitzoeken, het gebouw waar je slaapt,
je kamer enz. Daarbij weet je niet eens
bij wie je op de kamer komt.
lan: Dat vond ik het ergste, opde LIMOS
worden de wildste verhalen verteld
over ontgroenen. Ik kwam op een kamer
waar reeds drie "oude" maten sliepen.
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Hoe ervaar je je werk als LB-er?
Jo:Ons werk heeft niet veel nut, er zitten
veel te veel zwakke plekken in de bewa-
king, laten ze het maar elektronisch
maken.
Ben: Zwaar klote, het is eentonig. Je zit
op de toren en je kent elk struikje om je
heen, je let niet meer op, sommigen val-
len dan ook in slaap, en worden dan
door hun maat of door de "verkeerde"
gewekt, dan zie je wel wat je krijgt.
René: Ik vind de bewaking wel nut heb-
ben, bijv. in de zomer komen er mensen
kijken, die gaan dan zitten picknicken,
als ze niemand op de toren zouden zien
bleven ze zitten. Nu schrikken ze en
gaan weg. De bewaking is een soort
afschrikking.

Wat vind je van het wapen dat jullie
bewaken?
Jo: Zegt me niets. ik heb daar geen be-
langstelling voor.
Ben: Ze zoeken het maar uit.
René: Ze zijn er voor onze veiligheid.
Jan: Allemaal politiek. daar hebben wij
toch geen verstand van.

Maar die dingen hebben toch een ver-
schrikkelijke uitwerking?
Jo: Er zijn nog veel ergere als deze.
Ben: Ik maak me daar niet druk over.
René: Ik hoop dat we ze nooit nodig zul-
len hebben, maar ik denk dat we ze voor
onze veiligheid niet kunnen missen.
Jan: Ik maak me daar ook niet druk over.

Wat zijn de voordelen van een plaat-
sing in de BRD?
Jo: Je krijgt meer geld en je hebt de mo-
gelijkheid sommige dingen goedkoper
te kopen.
René: Een week gaat snel om, na vijf
weken ben je meestal twee weken vrij.
Jan: Je leert een andere omgeving ken-
nen en je leert Duits ..
Ben: Ik heb hier een meisje leren ken-
nen, het bevalt me hier. Als ik niet lan-
ger kan dienen, zoek ik hier een
baantje.
Jo: Ik geloof ook dat er hier meer
vrienden zijn, we zijn van elkaar afhan-
kelijk. Als ik twee weken thuis geweest

ben, ben ik blij mijn "eigen" maten
weer te zien.

Wat zijn de nadelen van een plaatsing
in de BRD?
Jo: Verveling, van al het niks doen word
je lamlendig.
René: Als je geen eigen vervoer hebt
kun je nergens komen, openbaar ver-
voer is er in het geheel niet.
Ben: Het werk is eentonig, maar ik red
me wel.

Jan: De winter is een grote trieste puin-
hoop.

Hoe zijn de kontakten met het beroeps-
kader?
René: Het kontakt met onze pelotons-
commandanten is prima, we gaan ka-
meraadschappelijk met elkaar om, als
er wat is wordt dat direct uitgepraat.
(De andere jongens knikken instem-
mend.]
Jan: Maar zo is het niet in alle pelotons,
er zijn ook pelotonscommandanten die
zich niks van hun groep aantrekken,
daar gaat het ook niet goed.

Wat gaat er dan niet goed?
Jo: Nou ... bijv. het ontgroenen, daar
laten ze iemand een half uur onder de
koude douche zitten, sommige jongens
wordt nog na twee maanden het bed nat
gespoten.
Ben: Daar gebeuren nog veel ergere
dingen, die ik nu niet wil zeggen.
Jan: Een goede verstandhouding met
het kader voorkomt al dat soort uitspat-
tingen.

Dit is het verhaal van enkele LB-ers die
toren wacht draaien. het is hun verhaal.
hun beleving van hun werk en leven in
de BRD.

Frits van de Kolk

(Met dank aan Foto-archief 12 GGW)
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"Het verstand op nul en de blik op oneindig"

Oefening Pantserstorm
De A.compagnie van het 45e Painfbat in Steenwijk is net enkele dagen terug van
de. door vele infanteristen gevreesde. oefening Pantserstorm. De oefening, een
keiharde training in het overleven. vond plaats in en om Roosendaal en stond
onder leiding van commando. kapitein Jeukens. Raadsman Wim Heij sprak voor,
tijdens en na afloop van deze oefening met drie soldaten uit deze compagnie: Jan
Roseboom, Marc v. d. Wolk en Ron de Bruyn.

Over anderhalve week beginnen jullie
aan Pantserstorm. Met welke instelling
gaan jullie er naar toe?
Ron: Zo van, ik zal wel zien hoe het
gaat. Je moet het immers toch zelf er-
varen.
Jan: Ik ga er niet heen met het idee dat
ik hard moet worden. Ik zal me ook niet
flinker voordoen dan ik ben. Daar moe-
ten ze maar rekening mee houden.
Marc: Met gemengde gevoelens. Aan
de ene kant zie ik er geweldig tegenop,
aan de andere kant denk toch dat het
me wel zal lukken.

Waar zien jullie het meest tegenop?
Marc: De touwbaan en de lange mar-
sen. Misschien nog het meest tegen het
weinige slapen. Daar word ik sjagrijnig
van en dat heeft weer zijn uitwerking op
mijn maatjes. Die heb je juist hard
nodig.
Jan: Hetzelfde als Marc, met als aanvul-
ling bij de marsen nog het probleem
van blaren. Vooral dat ik me over som-
mige dingen niet heen kan zetten, om-
dat ik er de zin niet van inzie. Ik hoop
dat ik steeds voldoende kan blijven re-
lativeren. Zo van: het wordt toch vrij-
dagmiddag, hoe je het ook bekijkt. Ten-

•
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slotte hoop ik niet al te zeer op te vallen,
ik kan nl. slecht mijn mond houden.
Ron: De Klimtoren en de touwbaan,
daar zie ik geweldig tegenop. Ik heb nl.
hoogtevrees (bedoeld wordt hoogte-
angst; W.H.), maar ik zal het wel moe-
ten doen. Ik heb daar al eerder proble-
men mee gehad.
Jan: Hoe meer je erover praat. hoe meer
ik er tegenop ga zien. Ik kom alleen
maar door moeilijke momenten heen
als ik nog iets heb om naar uit te kijken.
Maar hoe meer ik er tegenop ga zien,
hoe gedeprimeerder ik ervan word.

Woensdagavond in de tweede week is
het ..vrije" avond. Tijdens een bezoek
aan de nabij het bivak gelegen kantine
kan ik met Ron, Marc en Jan even wat
bijpraten. Dat de oefening al acht da-
gen duurt is ze alle drie goed aan te
zien. Toch is de stemming niet slecht.
Wel zijn ze hondsmoe. Morgen nog een
dag vaarschool en dan de zéér zware
eindoefening.

Jullie gingen alle drie met een andere
instelling. Hoe is 't gegaan?
Ron: Ik denk alleen nog aan vrijdag-
middag, voor de rest laat ik alles over
me heen gaan, hoewel dat bij grond-
zeilinspektie soms lastig is.
Jan: Ik heb me inderdaad niet flinker
voorgedaan dan ik ben. Ik ben steeds
zover gegaan als ik kon en/of nodig
vond.
Marc: Ik ben er naar toe gegaan met
gemengde gevoelens en het is me, tot
nu toe, niet tegengevallen. Ik probeer
zoveel mogelijk mijn mond te houden en
dat lukt aardig.

Hoe waren de ervaringen met de onder-
delen waar jullie tevoren het meest te-
genop zagen?
Ron: Ik heb, achteraf bezien, toch niet
zoveel moeite gehad met de klimtoren
als ik gedacht had. Wel stond ik na de
eerste keer met trillende benen op de
grond, maar bij de 2e en 3e keer had ik
daar al veel minder last van. Het ergste
vond ik nog het terugklimmen van 20 m
naar 16 m, langs de moeilijkste kant.
Daar waren overigens de meesten be-
nauwd voor geweest.
Jan: De dingen waar ik de zin niet van
inzag waren toch lastig te verwerken

voor mij, bijv. bij een wapeninspektie
moest je het wapen uit elkaar nemen en
droog en schoon maken, op je grondzeil
uitstallen ... dan begon het te regenen.
Je rolt het op in je grondzeil. Resultaat:
zowel vuil als nat. Ja. dan denk je: waar
ben ik mee bezig.
Marc: Een van de touwbanen bleek bij
aankomst niet meer te bestaan, dus dat
was mooi meegenomen en de marsen
zijn tot nog toe goed meegevallen.

Kapitein Jeukens. de kursusleider, ver-



.elde me tijdens de te houden oefenin.
-Jen op de vaarschool van de komman-
~o's in Keizersveer. dat zij die zichzelf
.ot nu toe nog niet waren tegengeko-

-nen, dat zeker in die afsluitende oefe-
ling zou overkomen. Deze oefening be-

-lon donderdagavond om zes uur en ein.
~igde pas de andere morgen bij het
lanbreken van de dag. In welke mate

"1:0U die ervaring de beeldvorming over
:le gehele oefening Pantserstorm voor
an, Marc en Ron beïnvloeden? Direkt
:le maandag na Pantserstorm vond het
:lerde. en laatste. gesprek plaats.

Iffoe kijken jullie in zijn algemeenheid
Jp de oefening terug?
-non: Als je twee weken door komt met
-hetverstand op nul en de blik op onein-
:lig dan valt het altijd mee. Toen ik vrij-
:iagmorgen in de 3-tonner zat dacht ik
:Htis het nu geweest. Even later viel ik
in slaap. Als je er naderhand nog eens
rustig over nadenkt. dan heb je spijt dat
fe niet wat kritischer bent geweest.
maar tegelijk besef je ook dat het dan
::Illeennog maar moeilijker was gewor-
:len. Een van de belangrijkste eigen-
schappen van de mens is dat hij dingen
-kan beoordelen. maar in zo'n situatie
.laat je je dat gemakkelijk uit handen
nemen. Daar baal je, achteraf, goed
van.

"'-fan:Ik ben het helemaal met Ron eens.
-Diecommando-instrukteurs overtuigen
je steeds van iets, waar je het eigenlijk
niet mee eens bent. Je staat voortdu-
rend ja te knikken, omdat je jezelf als
-het ware hebt uitgeschakeld. Daardoor
wordt zo'n oefening dragelijk.
Marc: Toen ik in de 3-tonner zat, dacht
-iktwee dingen: allereerst het is geluk-
-kig voorbij en ten tweede, hoe is het
mogelijk dat ik zo over me heen heb
llaten lopen. Toen viel ik in slaap.

.Eenbelangrijk oogmerk van deze oefe-
ning is je meer te laten doen dan je
denkt te kunnen. Lukte dat?
Marc: Bijmij is dat zeker gelukt. Vooral
de laatste nacht met die afsluitende
marsen. Toen dacht ik: hoe kom ik ooit
waar ik moet wezen en toch lukte het.
Misschien mentaal toch sterker gewor-
:len. Anderzijds vraag ik me wel af wat

de zin is om over die grens heen te
gaan.
Jan: Ik weet niet of het zo verstandig is
om over die grens van je eigen kunnen
heen te gaan. Je fysieke vermogens zijn
en blijven toch je vermogens. Je loopt je
lichaam kapot, je gaat te ver. Jewordt in
één nacht een stuk ouder. Ik weet niet of
het zo goed is.
Ron: Bij mij was het niet zozeer het fy-
sieke waar ze me overheen hebben ge-
trokken, want afgezien heb ik wel va-
ker. Nee, bij mij is het het overwinnen
van de hoogte geweest wat ik van Pant-
serstorm heb meegenomen. Als ik m'n
vader weer eens help in de bouw, dan
denk ik dat ik makkelijker naar boven
zal gaan.

,
Stelde het kippenslachten jullie nog
voor problemen?
Marc: Ik stond er lijkbleek bij. kon het
nauwelijks aanzien. Ik ben niet flauw-
gevallen, maar 't stond me wel gewel-
dig tegen. Ikdacht dat ik de andere dag
geen kip zou eten, maar de honger won
't van de afkeer.
Jan: Ik had de kip vast, terwijl mijn
maatje de ingewanden eruit haalde.
Op een gegeven ogenblik vroeg hij mij
daarbij te helpen. Ik wilde het doen.
maar deinsde op het laatste moment
terug. Ik kon het niet.
Ron: Ik had er niet zoveel moeite mee.
Het waren kippen die speciaal gefokt
waren voor de slacht en wellicht nog
nooit daglicht hadden gezien. Met
scharrelkippen zou ik meer moeite heb-
ben gehad.

Hoe hebben jullie de commando-in-
strukteurs ervaren?
Jan: Ze zullen nooH toegeven dat ze on-
gelijk hebben. Ik denk dat ze niet in
staat zijn kompromissen te sluiten, wat
kenmerkend is voor samen-leven. Ze le-
ven dan ook in de commando-sfeer. Die
indruk maakten ze tenminste, hoewel je
nooit weet of ze zo zijn of zich zo voor-
doen.
Marc: Ze lopen met zo'n air rond van: Ik
heb die opleiding gevolgd, weet waar
ik het over heb en dus heb ik altijd ge-
lijk.
Ron: In het begin maakten ze nog wel

indruk, maar later wende je daar wel
aan. Ze kwamen vaak niet overtuigend
over. Een uitzondering vormde adju-
dant De Roode van de voorschoot die
maakte in ieder opzicht een overtuigen-
de indruk.
Jan: Wat ook duidelijk te merken was,
dat was een verschil in benadering. Als
ze instrukties gaven waren ze heel an-
ders dan wanneer ze korrigerend op-
traden.

Werd het kader door de commando's
gespaard?
Ron: Nee hoor. Vooral de gewone
groepssergeanten kregen soms ook de
volle laag. Je kon wel merken dat de
groep vooral ook als groep werd bena-
derd en dat loopt veelal via de groeps-
kommandant (Marc en Jan beamen dit)

Was er ook nog iets dat je leuk vond?
Jan: De dag vaarschool.
Ron: De instruktielessen over overle-
ving waren nuttig en interessant.
Marc: Het moment dat ik in de 3-tonner
kon stappen.

Slotvraag: Is er iets van voldoening bij
jullie over het halen van de oefening
Pantserstorm ?
Marc: Nee, dat kan ik niet zeggen. Ikzal
zeker niet gaan lopen rondbazuinen dat
ik het gehaald heb. al ben ik wel blij dát
ik het gehaald heb, maar dan meer dat
het voorbij is.
Ron: Van sommige dingen ben ik blij
dat ik ze gedaan heb. Maar m.i. hoeft
dat niet persé in een oefening Pantser-
storm te gebeuren. Die stormbaan bij
ons op de kazerne kunnen ze toch best
verzwaren. Voormarsen hoef je ook niet
speciaal naar Roosendaal. De grote
winst voor mij is het overwinnen van de
hoogte geweest.
Jan: Ik ben blij dat hij achter de rug is en
niet dat ik er aan meegedaan heb. Ik
heb het niet zozeer ervaren als een leer-
zame oefening, alswel dat de soldaat
moet lijden. Pantserstorm moet nu een-
maal aan het lijstje van de infanterist
Roseboom worden toegevoegd.
Toen ik de voorlaatste dag, vanwege
m'n voet (een gebroken middenvoets-
beentje; W.H.), niet meer mee mocht,
was ik helemaal niet blij. Gek hè? Later
tijdens het nachtelijk broodsmeren voor
de compagnie, toen de regen met bak-
ken naar beneden kwam, dacht ik: wat
ben ik blij, dat ik er niet bij ben. De
volgende morgen toen ik de jongens
binnen zag komen dacht ik weer: ver-
domme, was ik er toch maar bij ge-
weest.
Het lijkt allemaal chaotisch, maar Pant-
serstorm schud je ook behoorlijk door
elkaar. Waarschijnlijk ga je juist daar-
door over grenzen heen.

Wim Heij

Noot v. d. redaktie:
Het oorspronkelijke artikel verscheen in
EGO van december 1982en besloeg 3pagi-
na's (meer tekst en 9 foto's). Belangstellen-
den kunnen dit opvragen bij de EGO-re-
daktie.
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"Negen van de lien hebben hel hier naar hun zin"

Dienstplichtig in Langemannshof

Mareel Wiggers en Peter Buys namen aan het gesprek deel

..Ik heb zelfs tot tweemaal toe een rekest geschreven om naar Duitsland te mogen".
aldus Thijs Volkerts in een gesprek van raadsman Jan Nauts met hem en zijn twee
kollega's van de 4le PrI1uabt. Peter Buys en Moreel Wiggers.
Moreel. Thijs en Peter zijn gelegerd in Longemannshof. een betrekkelijk kleine
kazerne tussen het wat bekendere Hohne en het veel grotere SeedorL op de kaart
terug te vinden in de omgeving van het dorpje Wietzendorf. Onderwerp van het
gesprek is de plaatsing in Duitsland. hoe je er terecht komt en waar de voor. en
nadelen liggen.

anderen. Zoheb ik mijn bezwaar op een
gegeven moment ten gunste van ande-
ren opgegeven.
Peter: Ik denk dat die eerste opgave er-
gens in een la bij Defensie terecht komt
en dat je invloed op de plaatsing erg
klein is.

Zijn er nog meer aspekten van de situa-

Thijs is het hier niet helemaal mee eens en
daarom schieten we nog voorikde vraag kan
stellen door naar een volgende fase van het
gesprek. Het eten van plates wordt aan de
orde gesteld, het belang van het Stekkie (een
bij het KMThorend maar daarvan afgezon.
derd barretje, waarin je alleen in burger-
kleding mag komen) en dat de akkommoda-
tie goed is. In eIk geval zijn we het er samen
over eens dat de voorzieningen door het lan-
ge van huis weg zijn van groot belang zijn.
Maar ook andere zaken worden aange-
sproken.

zijn wel waar, maar de keerzijde wordt
je niet verteld. Zo moet je wel over een
auto beschikken om echt van de uit.
gaansmogelijkheden gebruik te maken
vanwege de afstanden. Zowordt je niet
verteld dat het KMTsoms gesloten is.
Moreel: Het biertje kost dan wel 35cent.
maar dat wordt geschonken in een on.
gezellige gelegenheid waar ik niet
graag ga zitten. Dat zijn kleine dingen
die toch verkeerd worden voorgesteld.
Thijs: Ik zit wèl graag in de Cadi, van-
wege de prijzen, maar ook omdat er
veel vrienden van het tankbataljon ko-
men. Ik zit er soms de hele zondag.
Peter: Daarnaast is er nog het militaire
gebeuren, er wordt je veel aktiviteit.
veel oefenen en zo voorgesteld. Niet dat
ik daar zo om sta te springen, maar als
ik er toch ben, laat me dan ook wat
doen, je bent chauffeur op zo'n ding en
dan wil je ook rijden. Laat ik nou zeggen
dat ik misschien 2Skm. gereden heb in
bijna 4 maanden tijd. Verder niets dan
een beetje onderhoud, maar dat gaat je
ook de strot uithangen. Dat is eigenlijk
ook verkeerde voorlichting.

Peter: Gedurende de tijd dat je hier bent
heb je eigenlijk helemaal geen privacy,
want je slaapt met meerdere mensen op
een kamer. je gaat met z'n allen overal
naar toe en je staat met z'n drieën onder
de douche. Als je ergens alleen wilt
zijn, dan kan dat niet. Omdat je dag in
dag uit met de grote groep omgaat heb
je eigenlijk het recht om je af en toe
terug te trekken, maar dat gaat alleen
als je kamergenoten dat begrijpen.
Thijs: Je hebt hier wel dat je, als hel
nodig is, eens rustig met een ander kunt
praten. In Nederland zijn's avonds veel
jongens naar huis, daar zit je met het
verschijnsel van achterblijvers, terwijl
je hier toch ruim de mogelijkheid hebt
om met elkaar om te gaan.
Peter: De kollegialiteit is inderdaad
groot. maar op het moment dat je die
niet wenst is hij er toch.

---•

Als dan je plaatsing in Duitsland een
feit is, op wat voor manier word je voor-
gelicht?
Moreel: Er wordt voorlichting over Lan-
gemannshof gegeven aan de jongens
die daar ook werkelijk geplaatst wor-
den. Dat doet een opper die wel zelf in
Duitsland woont. maar dan van alle ge-
makken voorzien is. Iets wat voor een
kanonnier speelt is toch zijn vrienden-
kring, zijn vriendin en dat hij weinig de
poort uit kan. Zo'nopper merkt daar niet
veel van, hij kan wel openstaan voor
problemen maar om vijf uur gaat hij
naar huis.
Peter: Er wordt toch een scheve voor-
stelling van zaken gegeven, de dingen'
worden mooi voorgesteld, bijv. dat er
een midgetgolfbaan is waar barbecues
worden gehouden en waar je altijd ge-
bruik van kunt maken, dat er een fan-
tastische KMTis waar van alles aanwe-
zig is en dat er diverse heel goede uit-
gaansmogelijkheden zijn. Die zaken

Hoe is eigenlijk de gang van zaken bij
plaatsing in Duitsland?
Peter: Al bij de keuring wordt gevraagd
of je bezwaar hebt tegen plaatsing in
Duitsland. Daarmee wordt volgens mij
weinig rekening gehouden. Ik zei dat ik
wel bezwaar had, dat wordt genoteerd
en daar hoor je dan niets meer van. Zo'n
twee jaar later nadat ik mijn school heb
afgemaakt moet ik in Amersfoort opko-
men en daar wordt aan een tafel op-
nieuw die vraag gesteld: Bezwaar om
naar Duitsland te gaan? Ja. Antwoordt
de man achter de tafel: "Geen bezwaar
dus", Ik zeg: .. Ik heb wel bezwaar",
maar wordt op dat moment al weer ver-
der geduwd,
Thijs: Ik heb me voor Libanon, het korps
mariniers en Duitsland opgegeven. Ik
was toen 17en net van de HAVOaf en ik
wilde eigenlijk alleen van huis weg.
Uiteindelijk werd ik geplaatst bij een
onderdeel dat in Nederland lag, Nadat
ik twee rekesten had geschreven werd
ik in Duitsland geplaatst.
Moreel: Bij de keuring dien je wel of
geen bezwaar in, daarna krijg je je
funktie-tewerkstelling en dan kom je bij
een bepaald onderdeel dat wel of niet
naar Duitsland gaat. De jongens die uit
de Randstad komen zijn dan vaak veel
minder plaats- en familiegebonden dan
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Monument voormalig concentratiekamp Bergen-Be/sen

tie in Duitsland die in het bijzonder ge-
noemd moeten worden?
Mareel: Wat mij hier is opgevallen door
gesprekken met Duitse en Amerikaanse
militairen is, hoe goed je het eigenlijk
hebt als Nederlandse soldaat m.b. t.
dingen als kamers, verlof, 's avonds
vrij e.d.
Peter: De voordelen van belastingvrije
drank, sigaretten en zo. Dat kun je wel
goedkoop krijgen, maar het nadeel is
dat je aan de grens wordt uitgekamd en
je maar zeer beperkt mag meenemen.
Dat vind ik voor dienstplichtigen eigen-
lijk niet nodig. Beroeps kunnen, door-
dat ze hier wonen, daar wèl van profi-
teren.
Moreel: Van invloed is ook dat je zo
dicht bij de Oostduitse grens zit. Als ik
daar een dagje naar toe ga of ik zie een
auto van de Sovjet-missie, dan krijg ik
toch het gevoel van ze kunnen morgen
binnen zijn. Niet dat ik die gedachte
toejuich, maar het spreekt de jongens
meer aan dat je hier 60km. van de grens
zit en dat je de Russen in je tank erdoor-
heen hoort praten.
Peter: Maar dat wordt ook erg gestimu-
leerd van bovenaf, ze gaan niet voor
niets met iedere groep en in ieder ou-
der-weekend naar de Inner-Deutsche
Grenze.
Moreel: Ondanks dat het vriend-vijand-
idee wel erg zwart-wit wordt afgeschil-
derd op de kazerne, vind ik toch dat die
visuele scheiding tussen twee ge-
bieden een bepaalde indruk achterlaat.
afgezien ervan of je dat vijand-idee zo
serieus neemt.
Peter: Daar ben ik het mee eens, zo'n
reis naar de Inner.Deutsche Grenze is
veel belangrijker dan tien lessen War-
schau-Pakt.
Thijs: Ik vind het wel een goede zaak
dat we naar de grens gaan. Ik ben ook
naar Bergen-Belsen (voormalig concen-
tratiekamp; J.N.) geweest voor de do-
denherdenking op 4 mei. weliswaar in
uniform maar omdat ik hier zit wil ik dat.
ook meemaken.

Moreel en Peter bekijken dit anders. Zijvon-
den de dodenherdenking toch minder ge-
slaagd door de militaire aanpak en het uni-
form. Wel zijn ze het erover eens dat het be-

Gezicht op een deel van Langemannsho/

langrijk is met Bergen-Belsen gekonfron-
leerd te worden. In elk geval voegl de nabij-
heid van zowel de grens als ookBergen-Bel.
sen duidelijk iets om over na Ie denken aan
de Duitsland-situatie loe.

Toen we er in jullie groep over spraken,
kwam naar voren dat je na het eerste
verlof positiever over je plaatsing in
Duitsland gaat denken. Welke ontwik-
kelingen doen zich door de plaatsing
eigenlijk voor?
Moreel: Ja, eigenlijk willen de meesten
niet naar Duitsland. Toch vinden vrij-
wel allen het na een aantal weken leuk
hier. Ook bij mezelf ging dat zo, dat
vertel ik dan ook aan nieuwe jongens.
Waar dat precies aan ligt weet ik echter
niet.
Peter: Dat komt toch weer door de kolle-
gialiteit. Je zit als verschillende indivi-
duen met elkaar opgescheept, je gaat
veel met elkaar om en omdat dat dan
meestal goed gaat ontstaa.t er toch iets
van saamhorigheid. \
Thijs: Je hebt het gevoel in hetzelfde
schuitje te zitten, we maken er wat van.
Je zit een hele tijd binnen en je moet met

elkaar optrekken, bovendien heb je
vaak dezelfde problemen. Zo krijg je
kontakt op heel andere vlakken.
In ditzelfde verband raken we aan de praat
over de vervreemding van thuis die door
Mareel en Peter sterk wordt beleefd, door
Thijs minder omdat hij al voor zijn diensttijd
veel van huis weg was. Doorhel verminder-
de kontakt en doordat je in het verlol dan
meer mei enkele mensen, bijv. je vriendin
omgaat onlstaat er duidelijke afstand van
vrienden en kennissen. Een ervaring die
moeilijk valt Ie waarderen, maar die wel tot
gevolg heeft dat je echte vrienden over
blijven.

Hoe klinkt het als je een balans moet
maken?
Moreel: Ik zou niet goed kunnen vertel-
len waarom ik het naar mijn zin heb
hier. Als jongens in Nederland mogen
kiezen, dan zeg ik 9 van de JO hebben
het hier naar hun zin. Ik kan dan wel de
voor- en nadelen opnoemen maar wat
doorslaggevend is weet ik niet.
Peter: Als iemand het mij zou vragen
zou ik toch adviseren het niet te doen,
omdat je teveel van je vrienden ver-
vreemd, dat je altijd in de buurt van de
kazerne bent en altijd met militairen ge-
konfronteerd wordt. Van de andere kant
twijfel ik ook, ik heb het zelf ook wel
naar mijn zin. Als je in Nederland ver
velOhuis geplaatst wordt heb je weinig
aan je week-end. In Duitsland zit je dan
beter als je het niet erg vindt om niet
ieder weekend thuis te zijn. Dan kun je
het wel doen.
Thijs: Bij mij valt het oordeel positief
uit, ondanks alle baaldagen kun je er
best iets van maken. In vergelijking met
Nederland voel je je hier goed door de
goede vriendschappen en het grote on-
derlinge kontakt.

Peler's aarzeling tot slol: ••Toch weet ik niel
wat ik ennee aan moel", dreigt het gesprek
. over voor en tegen opnieuw aan Ie wakke.
ren. maar mij lijkt het een aardig besluit.

Jan Nauts
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Uit dienst. En dan? Voor het opbouwen van de toekomst
speelt het hebben van werk een belang-
rijke rol. In meer of mindere mate zijn
een aantal zaken daar afhankelijk van,
bijv. trouwen, zelfstandig wonen enz.
Heb je geen werk dan liggen dit soort
zaken lastiger.
Alle: Lastiger? Het gaat gewoon niet.
Als ik later een woning zou kunnen krij-
gen, zou ik niet weten waar ik die van
zou moeten inrichten. Je hebt het geld er
gewoon niet voor. Je kunt van 340 gul-
den niet eens sparen voor je toekomst.

Hoe hoog is jullie wedde?
Alle: 735gulden voor een 19-jarige.
lelie: Dat heb ik ook en straks. na het
afzwaaien, zakken we naar 340gulden
bijstandsuitkering. want de regering
heeft de WW voor onder de 23-jarigen
afgeschaft.

Van 340 gulden kan je niet veel doen.
dat is duidelijk ...
Alle: Nee . .. zeg maar gerust
niets .

Sta je er wel eens bij stil dat je mis-
schien wel jaren werkloos zou kunnen
blijven?
Alle: Jazeker en die kans zit er dik in
ook. Vooral in de bouw is het heel
slecht. daar hoef je voorlopig weinig
van te verwachten.

gen dat je nooit gaat trouwen, want dat
red je nooit. Vrouwen kinderen onder-
houden van zo'n schriel loontje? Dat
gaat gewoon niet. Ik zei laatst nog te-
gen mijn vriendin: dat wordt straks wat
met bijna 400gulden minder. dat wordt
weer fietsen. De auto moet ik sowieso
verkopen, dat red ik niet meer. Belas-
ting, verzekering, benzine enz. Nee. dat
wordt zeker weer de fiets.

Bedrukt je dat?
Alle: la. heel erg. Als ik kijk naar mijn
kameraden die hebben 1200gulden en
dan kom ik met mijn 340gulden. Ie kunt
ook niet meer meedoen met ze, je komt
er misschien wel uit te liggen. In het
ergste geval verlies je je vriendin. Je
kunt immers ook niet meer op je ouders
terug blijven vallen. Als je werk hebt
kan je gewoon een beetje meer doen.
Helüehet niet. dan wordt het ieder dub-
belt je omdraaien. Dat is in dienst ook al
het geval. maar dat wordt straks nog

. veel erger.
lelie: Ik zie het wat de toekomst betreft

Straks zwaaien jullie af. kansen op
werk zijn niet groot. Hoe kijken jullie
tegen de terugkeer naar de burger-
maatschappij aan? Voor een deel een
opluchting. dat heb ik begrepen.
maar ...
lelie: Dat zeker, maar het feit dat je
geen werk hebt. niet meer op de WW
kan terugvallen maar in de bijstand te-
recht komt. dat maakt je somber. Ik ga
er gelijk bijna 400 gulden op achteruit
t.o.v. mijn wedde. Je houdt niets meer
over. De auto zal ik moeten verkopen,
ga zo maar door. En na een paar weken
ga je je vervelen. Ie hebt niets meer te
doen, dus ga je rotzooi trappen.
Alle: Enerzijds is het voor mij een feest-
dag. maar aan de andere kant drukt het
feit dat je geen werk: hebt. De eerste
weken gaan nog wel. maar dan hè? Ver-
veling. kaltekwaad uithalen. relletje
schoppen. Zulke dingen komen alle-
maal los als je een paar weken werk.
loos zal zijn. Ik zie geen toekomst.

Hoe bedoel je dat?
Alle: Geen werk beteklmt geen ~toe.
komst. Je wilt straks toch ook een gezin-
netje stichten en dat met een mlmIntlm..•
loon. Dan kun je maar beter gelijk zeg-

sollicitanten voor 8 banen. De kans is
dan ook wel erg klein dat je er bij bent.
Bij de personeelsadvertenties gaat het
vaak om hogere opleidingen. Ik heb al-
leen maar LTS.Er wordt bijv. gevraagd
timmerman C.nivo. ik heb B-nivo. dus
zit je ernaast. Het is gewoon erg moei.
lijk om aan de bak te komen.

Alle is een Drent en felle een Fries.
Toevallig hebben jullie min of meer de-
zelfde voorgeschiedenis: LTS, gewerkt,
baas failliet. WW, in dienst en straks
weer werkloos. Waarom proberen jullie
niet in dienst te blijven?
Alle: Ik heb zo'n hekel aan de dienst dat
ik 31 augustus ogenblikkelijk de benen
neem. Zo snel mogelijk wegwezen. De
dienst hoeft voor mij niet.
JelIe: Ikzwaai ook zo snel mogelijk af. In
dienst moet alles hè, dat is niks voor
mij. Voor het leger moeten ze maar be.
roeps pakken.

Probeer je het ook via anderen?
Jelle: Jazeker. M'n broer zoekt en nog
vele anderen. Maar het wil niet.
Alle: Ik ben ook, net als JelIe, de bedrij.
ven langs geweest, ook niks. Steeds
krijg je een domper: geen werk, we zit-
ten al vol. Ik probeer het overaL bij een
psychiatrische inrichting, een garage,
je kunt het zo gek niet opnoemen.

Het valt ook niet mee. Op een adverten-
tie reageren soms wel honderden
mensen ...
Alle: Ik solliciteerde, vóór ik in dienst
kwam, eens bij de NS. Daar waren 400 Alle HarWef (1.)en lelle Hoekstra

We zouden het niet over de dienst heb-
ben maar over na 31 augustus. Zijn jul-
lie al druk bezig met solliciteren.
lelle: Niet direkt druk, nee. Er valt niet
veel te solliciteren. Staat er eens een
advertentie in de krant, dan is het bijna
altijd: gevraagd een ervaren schilder.
Schrijf je er op dan krijg je èl helemaal
geen antwoord óf een briefje met: reeds
voorzien. Je kunt beter bij de bedrijven
langs gaan, dan weet je gelijk waar je
aan toe bent. Schrijven doe ik dus niet,
wel ga ik veel op pad. De hele omge-
ving rond Dokkum heb ik al afgezocht.

Lezers zouden de indruk kunnen krijgen
met een paar negatieve figuren van
doen te hebben: lastig en te beroerd om
ook maar iets te doen. Toch hebben jul-
lie altijd gewoon je zaken gedaan.
Alle: la dat is ook zo. anders heb je
hoopjes moeilijkheden. Maar het is die
discipline, hè. Je kunt niet zeggen wat
je denkt. Als je dat zou doen dan zit je
doorlopend vast. Dan heb je jezelf.

Raadsman Wim Heij sprak. vlak voor het afzwaaien. met Alle Hartlief en lelIe
Hoeksira. twee dienstplichtigen die tot 31 augustus deel uit maakten van de 43e
Avo in Havelte. nu van een groter leger. dat der werklozen.
Alle (timmerman) en Jelle (schilder) werkten beiden enige tijd voor ze in dienst
kwamen. beiden raakten. ook toen aL zonder werk omdat hun baas failliet ging. Na
een diensttijd van 14maanden keerden ze, zonder uitzicht op werk. terug naar de
burgermaatschappij. Hoe kijken ze naar de toekomst?

"Ik blijf hopen werk te vinden.
Stelen zal toch wel't laatste zijn."
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ook niet zitten. Straks wordt het alleen
maar op straat rondhangen. Ik heb dat
al een keer meegemaakt, dan komt van
het een het ander.

Wat bedoel je?
Jelle: Ik wil er niet teveel over zeggen,
maar in het kort komt het hierop neer.
De eerste paar weken was je thuis, dat
vond je nog wel mooi. uitslapen enz. Na
verloop van tijd ging je wat rondhangen
in de stad, rotzooit schoppen, sensatie,
politie achter je aan. Prachtig mooi.
Maar van het een kwam het ander. Je
ging steeds verder en het eindigde uit.
eindelijk bij de rechter. Heel vervelend
was dat.

Zulke dingen zouden weer kunnen ge-
beuren?
Jelle: Ik hoop van niet, maar je weet het
nooit.
Alle: HeIligt een hoop aan welke kame-
raden je hebt. Maar het is wel zo dat het
begint met "zullen we even door de
stad gaan" en dan kan er zo iets gebeu.
ren, bijv. een vechtpartijtje en je hebt
het gedonder in de glazen. Ik weet dat
ook nog wel. Het begon met banden
leeg laten lopen. Waarom? Dan heb je
tenminste wat te doen. Gewoon uit ver-
veling. Dat was wel rot voor de andere
mensen, maar de verveling die deed
het. die bracht je op zulke ideeën.
JelIe: Precies. En van kattekwaad kan
het tot erger dingen komen, bijv. stelen.
Alle: Vooral wanneer je straks met geld-
problemen komt te zitten. Stel dat je je
auto wilt blijven rijden, dan komt het
misschien wel tot tasjes roven. Dat zit er
in.

Zien jullie jezelf zulke dingen doen?
Alle: Ik weet het niet, ik hoop het niet,
maar je weet het nooit wat er nog zal
gebeuren. Het kan best zozijn dat je een
jaar na je afzwaaien nog steeds geen
werk hebt en dus ook geen geld en dat je
dan toch die kant opgaat.
Jelle: Ik hoop zoiets niet mee te maken.

Bedoelen jullie te zeggen, dat, ook al
ben je zelf verantwoordelijk voor je ei.
gen gedragingen, de omstandigheden
een behoorlijke invloed kunnen hebben
op je doen en laten?
Jelle: Natuurlijk ben je zelf verantwoor-
delijk, maar rotte omstandigheden kun-
nen toch van grote invloed zijn, hoor.
Alle: Het is best lastig. Je kameraad
rijdt in een auto en jij komt met je fietsje
aan, nou, dan moet je heel wat onder-
drukken, dunkt mij. Anders wordt het
van: ik wil ook zo'n ding hebben, hoe
dan ook. Dan pak je het op een andere
manier.

Zien jullie, ondanks alle somberheid,
ook nog lichtpuntjes.
Alle: Het is niet mooi dat je dat geld
moet missen. maar stelen zal toch wel
het laatste zijn dat ik zou gaan doen,
want dan ben je toch wel erg ver heen.
Ik blijf hopen werk te vinden. Een krui-
wagen heb ik niet. dus moet ik het hele.
maal zelf doen, maar ik wil alles aan-
pakken. Moed houden, hè?
Jelle: Ik blijf toch hopen dat ik wat zal

vinden. Als die hoop er niet meer zou
zijn, ja dan gaat het echter somber
worden.

Alle was timmerman en Jelle schilder.
Jullie denken het daar toch in te blijven
zoeken?
Jelle: Het kan me niets schelen wat ik
moet doen, echt niet. Ik pak alles.
Alle: Het maakt mij ook niets uit. Alles
waarvan ik denk dat kan ik aan, daar
bel ik op of daar ga ik langs. Kijk, ik kan
me niet voor metselaar uitgeven als ik
dat niet kan. Maar als ik denk dat zou
me wel lukken, dan solliciteer ik. En
dan maakt het me niets uit wat het is,
als ik maar aan de slag kan.

luJJie blijven hopen dat je werk kunt
vinden. Stel dat het toch niet lukt. is
vrijwilligerswerk dan ook niet iets om
aan te denken? Zeker ook als bouwvak-
kers. Ik denk bijv. aan het opknappen
van het clubhuis van de voetbalvereni.
ging. Dat lijkt mij altijd beter dan je rot
lopen vervelen?
Alle: Kijk, ik zie dat zo. Met vrijwilli.

gers werk verdien je niets. Je blijft toch
op die 340 gulden zitten. Ik ben hele-
maal niet te beroerd om de sportvereni-
ging een handje te helpen, dat heb ik in
het verleden ook wel gedaan. Tijdelijk
kan dat wel iets zijn, maar het probleem
dat je er niet mee oplost is dat je wil
toekomen aan een normaal inkomen. Je
toekomst opbouwen kan je niet met vrij.
willigerswerk.
lelle: Ik ben het helemaal met Alle
eens. Toch zit er aan vrijwilligerswerk
nog een voordeel wat niet onbelangrijk
is. Je houdt je vak ook een beetje bij.
Loop je toch nog tegen een baantje op
dan weet je in ieder geval nog hoe je
een kwast vast moet houden. Boven.
dien laat je ermee zien dat je niet te
beroerd bent om je handen te ge-
bruiken.

Wim Heij
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"Balen, toen konden we niet naar de TT"

Technisch-Specialisten
Technisch Specialisten. of TS-ers zoals ze kortweg worden genoemd. vormen een
wat aparte groepering in de Nederlandse krijgsmacht. Het zijn geen beroeps en
geen dienstplichtigen. geen kaderleden en geen ongegradueerden. Ze hangen er
wat tussenin. Vaak beleven ze dat ook als zodanig.
Raadsman Joost de Vries had een vraaggesprek met een drietal TS-ers van de 44e
AJd. VAuit 't Harde. Met Rein Kroeze. Derk van der Kooi en Wiebe Kelderman sprak
hij over hun werk. de opleiding. hun omgang met de andere kategorieën en over de
krijgsmacht. Of het hen mee- of tegengevallen is? Lees maar.

Vertel eens wat meer over het werk?
Rein: Als je wilt werken in het begin,
dan verdwijnt dat vanzelf. Je werklust
valt gewoon weg.
Derk: Je wordt voortdurend van je werk
gehaald. Veel van wat je nodig hebt
ontbreekt. Je moet werken in een vuile
vette troep.
Rein: Ja, de werkomstandigheden zijn
bar slecht. Je moet ook 's winters buiten
werken, onder een soort afkapping. Dat
is niet zo'n pretje.
Wiebe: En een kompliment je kan er
nooit af. Maar als je ooit één foutje
maakt. dan is het goed mis.
Rein: Je hebt ook geen kontakt met de
officieren en maar een beetje met de
onderofficieren. Echt fijn voel je je niet.
Wiebe: Het is nou geen werk om je hele
leven te doen.
Rein: Je hoort ook pas vlak van te voren
wat je doen moet. Laatst was ergens
een open dag. Dan hoor je op het laatste
moment dat je een hele zaterdag kwijt
bent. Toen konden we niet naar de TT.
Dan wil je wel balen.
Derk: Ja, je moet aannemen dat je voor-
al plichten hebt en geen rechten.

Slaapt iemand van jullie hier?

naar huis.
Wiebe: Er werd gevochten om plaatsin-
gen dichtbij huis.
Rein: Als ik al die tijd van huis was
geweest. 's avonds op de kazerne, dan
had ik er anders uitgezien dan nu.

Hoe zit het met die rang, die je hebt?
Rein: Ik wist van tevoren dat die rang
weinig voorstelde. Daarom kon ik vanaf
het begin vrij goed met de jongens op-
schieten.
Wiebe: Je positie tussen de beroeps en
dienstplichtigen is wel erg moeilijk.
Maar als je normaal doet. valt het alle-
maal wel mee.
Wel wordt je het meest gepaald. Je
krijgt alle rotklussen. Vooral als je bij
een gevechtsonderdeel zit.
Rein: Je moet ook alles zelf regelen. Al.
les loopt heel ongeorganiseerd.

Geen van de drie blijkt hier te slapen. Derk
rijdt 140km. per dag ommaar uit de kazerne
te zijn. Het gebrek aan privéleven is zijn
voornaamste drijfveer. Ookde anderen laten
weten dat het vaak een zooitje is 's nachts en
dat je daarom maar beter weg kunt zijn als je
nog wat wilt slapen.

Derk: Maar het eten was ook een reden
om naar huis te rijden. Het is erg slecht.

Wat is jullie tegengevallen?
Derk: De parate hap. Als de werksfeer
goed zou zijn, je had goed gereedschap
en een betere plaats om te werken, dan
was het wel prettig. Nu kun je bij slecht
weer niet werken.
Wiebe: Dat betekent dat je soms niets te
doen hebt en dan heb je het weer bar-
stens druk.
Rein: Mij is vooral de onzekerheid te-
gengevallen; je weet nooit waar je aan
toe bent. Er is geen goede dagindeling.
Verder hebben ze geen goed gereed-
schap; je kunt bv. niet stoomcleanen. Zo
blijft het behelpen.

Wiebe: Ik had een verkeerde opleiding
gedaan: een horeca-opleiding. Ik wilde
eigenlijk vrachtwagenchauffeur wor-
den. Dus deed ik het ook voor de diplo-
ma's en de rijbewijzen.

Hoe heb je de opleiding gevonden?
Derk: De opleiding was erg gezellig. De
sfeer was daar heel anders dan hier.
Daar verlangde je nog naar de parate
tijd.
Rein: De opleiding beviel me goed. Het
leek toen allemaal heel anders dan nu.
Wiebe: Ja, de tijd vloog toen voorbij.
Wat ik van de opleiding had verwacht
klopte aardig met de werkelijkheid.
Rein: Toch knapten sommigen al af op
de opleiding. Voor velen was het toch
zwaarder dan ze verwachtten.

Hoe ging het verder toen je paraat
werd?
Rein: Een paar jongens moesten naar
Duitsland. Ik kwam gelukkig in 't Har-
de. Daar was ik erg blij mee, want ik
woon in Wezep en kon dus elke avond

Waarom leuk?
Derk: Het uniform leek me mooi en ook
de jongens onder elkaar.

Had de premie niets met je keuze te
maken?
Rein: De premie speelde in elk geval
geen hoofdrol.
Derk: Voor mij lag het anders: ik moest
toch in dienst. TS-er leek leuk. Je had
vijf jaar vast werk. Je kreeg een civiele
vakopleiding en dan ook nog goed loon,
een rijbewijs en de premie. Mij leek de
fabriek ook niet alles, het leek me wel
leuk allemaal.

Waarom zijn jullie TS-er geworden?
Rein: Het leek me heel aantrekkelijk,
omdat ik alleen LTS had. Daar kun je
verder weinig mee doen. In de fabriek
werken lukte misschien nog, maar dat
leek me niks.
Verder kon je gratis een rijbewijs krij-
gen. Zelf hoefde ik niet in dienst. omdat
ik van de lichting '59 was. Dat vond ik
jammer. Daarom trok me dat T5 ook.

Rein, Derk en Wiebe vóór het HMT in 't Harde
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Wat is jullie meegevallen?
Rein: Het is me meegevallen dat ik zo
dicht bij huis terecht kwam. Verder had
ik verwacht dat het allemaal veel stren.
ger zou zijn. Het is hier vaak niet zo
gedisciplineerd. Als het gediscipli-
neerd toegaat is dat vaak op punten
waar 't juist niet nodig is.
Het rijden op een tank is me erg tegen-
gevallen; het is vies en onprettig. Daar
had ik me nou juist heel veel van voor-
gesteld.
Wiebe: Ja, 't is in zo'n ding een troep en
't stinkt. Op oefeningen moet je er dan
ook nog vaak in slapen.

Op mijn herhaalde vraag aan Wiebe en Derk
wat hun is meegevallen. verzekeren ze me
dat hun niets is meegevallen.

Hoe denken jullie over de dienstplich-
tigen?
Rein: Die zijn nogal verschillend: je
hebt goedwillenden en a-socialen. Met
sommigen kun je goed opschieten,
meestal beter dan met het beroepska-
der. Juist op oefeningen ga je dan vaak
met die jongens stappen.

Wat vind je van de krijgsmacht als or-
ganisatie?
Derk: Iedereen lijkt hier langs elkaar
heen te werken. Ze zouden meer tijd
moeten nemen om de dingen eens goed
te regelen.
Rein: Het lijkt me ook wel erg moeilijk

om het goed te regelen. Maar het is
vaak wel heel erg klote. Als je gereed-
schap aanvraagt kan het wel een half
jaar duren voor je het hebt. Veel is kapot
en wordt niet vervangen.

Wat vinden jullie van de doelstelingen
van de krijgsmacht?
Derk: Het leger is werkverschaffing, in

. een oorlog is het nergens.
Wiebe: Met al die atoombommen denk
ik wel eens, waar zit ik hier eigenlijk
voor.
Rein: Ik voel me geen verdediger van
het vaderland. Ikzie het gewoon als m'n
werk. Ik voel me meer chauffeur dan
soldaat.
Derk: En dan ben je de pispaal van sol-
daat en onderofficier.
Rein: Bijde officieren zijn er veel fana-
tiek; de dienstplichtigen hebben wel
vaak een grote mond. maar als het erop
aan komt werken ze wel.

Heb je in de jaren hier iets geleerd?
Derk: In de civiele vakopleiding wel.
Verder heb ik hier geprobeerd een cur-
sus mavo te doen, maar dat lukt moei.
lijk. Die halve dag studie waar je recht
op hebt valt vaak in het water. Maar het
kost je wel geld. Ook ben ik nogal eens
te moe om te leren. Nu ben ik weer bezig
met een studie handel. Dat is zeer
lastig.
Rein: Ik heb wel veel mensenkennis op-
gedaan ook. Ik heb gezien hoe hard
sommigen kunnen zijn en hoe behulp-

zoom anderen. Voor de rest heb ik wel
een beetje stilgestaan in vergelijking
met de burgermaatschappij. Maar het
is niet weggegooid. dat niet.
Wiebe: Ik weet het nog niet; je had er-
gens anders misschien meer kunnen
leren.

Hoe sta je ervoor als je de dienst uit-
gaat?
Rein: Ik heb nog geen werk. Ik heb wel
veel gesolliciteerd. In de laatste maand
zes keer. Er wordt teveel MTS ol HTS
gevraagd. Er is weinig aanbod voor mij
en een jaar bijtekenen kan ook al niet
meer. Misschien kan ik nog ergens te-

o recht als vrachtwagenchauffeur.
Derk: Ik heb nog geen plannen. ik zie
wel over 21'2 jaar.
Wiebe: Ik heb wel hoop op een baan
dan. Ik kan terecht als vrachtwagen-
chauffeur of in het horeca. Dat lijkt me
wel haalbaar.

Het lijkt medat we de meeste onderwer-
pen wel gehad hebben. Wil iemand van
jullie nog iets zeggen?
Rein: Ik vind het erg goed dat er zo'n
HMTis. Er wordt hier wel eens gedrukt.
Gek dat dat kan. Maar toch heel goed
dat die huizen er zijn.

Joost de Vries
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"Ik werk natuurlijk liever als kok"

Op kontrakt bij de marine

moet zorgen dat je gedrag onbesproken
blijft. zeker als je in uniform loopt. Ik
heb daar geen moeite mee. Ik heb niet
echt het idee dat ik beter ben dan ande.
ren. Mensen zijn gelijk natuurlijk.

Werk jij nu als kok?
Nee, op dit moment niet. Ik ben nu ma.
troos 1ldv (logistieke dienst verzorging)
met een varende plaatsing op de Hr.
Ms. Banckert. Toen ik aan wal was
werkte ik wel als kok. Nu we varen ben
ik als hofmeester te werk gesteld .

.. Ik kwam van school. het lager beroeps onderwijs. als kok en had nog geen zinom
te gaan werken bij een baas. In mijn opleiding had ik wel stage gelopen en soms in
de weekenden gewerkt. Het leek mij leuker eerst nog eens wat van de wereld te
zien. voordat ik bij een baas ging werken. De marine was een goede mogelijkheid
om een aantal zaken te combineren."
Aan het woord is Martin van de PoL die dus via school wel eens had gewerkt in een
restaurant. Echt werken en geld verdienen leek hem echter het einde. Maar ook met
de werkgelegenheid in de horeca in Amsterdam is hel niet overmatig gesteld. Van
vrienden uit de siraai hoorde hij dat werken bij de marine zo gek nog niet was. Je
leert er een vak en ziel wat van de wereld.
Verder kun je op die manier je dienstplicht vervullen en werkervaring opdoen. En
in een aantal gevallen kun je zelfs nog beroeps worden.
Redenen voor Martin om te solliciteren. Op 21 september 1981 startte hij met een
vierjarig kontrakt op zak. bij de marine. Op de helft van zijn kontrakttijd ging
raadsvrouw Klazien van Brandwijk. Wiltjer eens met hem praten over zijn ervarin.
gen en plannen.

Hoe heb je de tijd datje nu bij de marine
zit ervaren?
Nou, de opleiding was erg pittig. dat
viel me behoorlijk tegen. Ik ben niet zo'n
studie.kop, terwijl het daar na de mUi.
taire opleiding toch op aankomt. Na de
militaire opleiding kreeg ik de vakop-
leiding voor kokIhofmeester. Toen ik
negen maanden in dienst was werd ik
matroos 11en weer negen maanden la.
ter matroos I. Om dat te worden moet
onder meer je takenboek in orde zijn.

Wat is dat, een takenboek?
Een takenboek is voornamelijk gericht
op je vak. Daarnaast wordt daarin bij.
gehouden hoe je houding is, hoe je je
werk doet en zaken als korrekt tenue.

Ik hoor nog wel eens dat het bijdemari.
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ne erg streng toegaat?
Tja, ik weet niet of het bij ons anders is
dan bij jullie in de luchtmacht of in de
landmacht. Ze zijn niet gemakkelijk,
dat niet. Wel heb ik het idee dat ze
rechtvaardig zijn. Kijk, natuurlijk ma.
ken wij geintjes over de zandhazen en
zwevers, maar dat is niet zo kwaad ge.
meend. Een beetje ouwehoeren zou je
dat kunnen noemen.

15dat nu zo?
Nou, het is natuurlijk wel zo dat we aan.
gesproken worden op het feit dat we bij
de marine werken. Wij zijn min of meer
de uitverkorenen, wij zijn heter dan alle
anderen. Vooral in de opleiding werd
dat nogal eens aangehaald. Je zit na.
tuurlijk niet voor niets hij de marine. Je
hebt daar rekening mee te houden. Je

Hoe vind je dat?
Nou kijk, ik werk natuurlijk liever als
kok, dat is mijn vak. Toen ik het kon.
trakt tekende heb ik me niet gereali.
seerd dat het wel eens zo zou kunnen
zijn dat ik de hele dag tafels dek. af-
ruim, schoonmaak en weer dek. Het zal
bij de voorlichting ongetwijfeld gezegd
zijn. Van mij hadden ze dat best wat
duidelijker mogen doen. Maar ik was zo
blij dat ik aangenomen was, dat ik mis.
schien ook niet meer zo goed heb opge.
let. In die eerste weken komt er zo ont-
zettend veel op je aL dat er vast wel
eens iets bij inschiet.
Natuurlijk is het werk van een kok leu-
ker. maar de plaatsing wordt buiten je
om geregeld en daar verander je niet
zoveel aan. Iedereen is waarschijnlijk
liever kok dan hofmeester. Gelukkig
werk ik wel in een prima ploeg, zodat
we het met elkaar erg gezellig kunnen
maken.

Hoe lang vaar jij nu?
Ik zit bijna een jaar aan boord en het is
de gewoonte dat je in die periode van
vier jaar. twee jaar vaart. Het varen op
zich vind ik erg leuk. Kijk, het werk is
dan niet altijd even interessant. maar je
ziet een hoop en je krijgt een premie als
je vaart.

En de tijd dat je van huis bent?
Och ... ik heb wel eens een slechte dag
en dan zou je graag thuis zitten. Over
'het algemeen kan ik wel goed tegen
van huis weg zijn, natuurlijk niet voor
jaren. Maar lukt het een keertje niet zo
best. dan praat je tegen iemand aan of
je loopt een kwartiertje te kankeren. Ik
mis thuis best wel eens, maar dat lijkt
me heel normaal. Aan de andere kant
staat er heel veel positiefs tegenover. Ik
krijg waarschijnlijk nooit meer de kans
om zoveel van de wereld te zien.

Je ziet veel, waar ben je zoal geweest?
Lissabon. Rosythe. Plymouth. Zee brug-
ge, Noorwegen, Bergen, Haaks con-
vern, Hamburg, Esjberg, Denemarken
en rondom de poolcirkel. dat is het ge.
loof ik wel. Je mag dan aan wal en je
kan er van maken wat je wilt. De verha.
len van in een kroeg duiken en eruit
komen als de boot vertrekt zijn onzin. Er
zal best eens iemand zijn die dat doet,
maar ik heb het nog niet meegemaakt.
Wij gaan altijd de stad bekijken. Vaak
heb ik van tevoren al foldertjes en een
plattegrond van de haven die we aan-
doen gehaald, zodat je zo'n beetje weet
wat leuk is om te bezichtigen. Soms zijn
er gasten aan boord die er al vaker zijn



geweest en daar ga je dan mee. Echt,
dal is heel leuk.

Hoe ziet jouw dag er aan boord uit?
Om half zeven wordt er gefloten, dat
betekent dus dat je op moet staan. Je
begint dan om half acht met je werk-
zaamheden, drinkt tegen tienen koffie
en om twaalf uur komen ze eten. Wij
zorgen dan dat we vooraf hebben gege-
ten. Nadien hebben we pauze en dan
kun je zelf weten wat je doet. Als het
mooi weer is ga je aan dek liggen, ten-
minste als ze niet aan het oefenen zijn.
Als ze oefenen ben ik naast kok/hof-
meester ook nog EHBO-erziekenverple-
ger. Om twee uur ga je dan weer aan
het werk en om half vijf ben je vrij. Je
dienst hangt natuurlijk ook af van de
ploeg waarin je zit. Soms werk je later,
soms vroeger. Als je wacht hebt begin je
om half zes bijvoorbeeld. 's Avonds kun
je dan film kijken of video, er zijn gezel-
lige avonden, feestavonden, je kunt
studeren of naar een documentaire kij-
ken. Zelf sport ik nogal veel. Studeren
zie ik niet zozitten. Ikheb genoeg gestu-
deerd. Vaak duik ik vroeg in bed, want
je maakt als je vaart lange dagen.

Ben je nu militair of kok?
Kok. Ik heb het niet gedaan omdat het
militair zijn zoiets prachtigs is. Met oor-
log hebben wij niet veel te maken als
het eten maar op tijd klaarstaat.

Meen je dat echt?
Zozwart/wit is het natuurlijk niet. Ikheb

gekozen om kok te zijn in militaire
dienst en dat betekent dat ik het leger
zie zitten. Ik zorg dat ik er altijd netjes
bijloop, want ik wil geen gezeur. Ik doe
mijn werk en probeer dat zogoed moge-
lijk te doen. Maar ik loop natuurlijk niet
voortdurend met een geweer in de aan-
slag.

Nee, je bent dan ziekenverpleger ...
Ja, en natuurlijk heb ik ook met de oor-
log te maken, maar weet je, ik kan me
daar niet echt een voorstelling van ma-
ken. Ik vraag me echt wel eens af hoe
dat dan moet. Kijk, ik weet wel dat ik
dat probleem van me afschuif als ik
zeg, dat wij alleen voor het eten moeten
zorgen ...ja god ...

Kun je over dit soort zaken met een
geestelijk verzorger praten of is die niet
aan boord?
Nee, tenminste ik ben er nog niet een
tegen gekomen. Alleen in de opleiding
kon je praten met de dominee, de pater
of de humanist. Nadien heb ik ze nooit
meer gezien. Ik denk dat de chef bij ons
ook een praatpaalfunktie heeft. Toen
mijn moeder zo ziek was en nadien
overleed was hij degene die me hielp,
door tijd voor me te nemen. En ook nu
geeft ie je steun en hulp als dat nodig is.

Ben je veranderd sinds je in dienst
bent?
Ja. ik heb heel veel bijgeleerd. Ik ben
zelfstandiger geworden, kom nu echt
voor mezelf op. Ja . . . er is nogal wat

gebeurd in de tijd dat ik in dienst ben.
Zoals ik al zei mijn moeder is overleden,
in de tijd dat ik in de opleiding zat en
daar heb ik het best moeilijk mee ge-
had. Ik heb nu een vriendin ... Ik ben
denk ik heel wat veranderd. Volwasse-
ner geworden.

Als je twee jaar varen erop zit, waar
kom je dan terecht?
Ik zou de hele tijd wel willen varen, zo
zie ik het nu tenminste. Natuurlijk aan
boord, ver van huis heb je wel eens een
rotdag , maar over het algemeen vind ik
het fijn. Als mijn tijd aan boord erop zit
hoop ik op een voorkeursplaatsing in
Amsterdam, dat is lekker dicht bij huis.

En daarna?
Dan ga ik kijken of ik ergens in mijn vak
terecht kan. In de burgermaatschappij.
Als ik bijteken ben ik m'n premie kwijt
en ik weet niet of ik wel m'n hele leven
kok bij de marine wil blijven. Verder
moet je ook maar afwachten of ze jou
willen.
Ik heb wel weer zin om bij een restau-
rant of hotel te gaan werken. Mijn
diensttijd zit erop, de dienstplicht be-
doel ik. Maar het kan over twee jaar
misschien anders zijn. Ik zie wel. De
twee jaar die ik nu nog voor de boeg heb
zie ik best zitten ...

Klazien van Brandwijk- Wiltjer
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"Hel is vlees noch vis, je hangl er wal lussen"

Korporaal in de krijgsmacht
De korporaal: gegradueerde beneden de rang van sergeant. ofwel de laagste rang
in de krijgsmacht minus soldaat (Ie klasse) is een stand. Een vaak nogal onduide-
lijke en moeilijkheden mei zich meebrengende rang, geen onderofficier, soms
gerekend tol het kader. dan weer niet. Raadsman Henk Bos gaat wat nader inop de
positie van deze categorie mensen in de krijgsmacht (zie onderstaand kader), maar
voerde ook een gesprek met de 47-jarige Lea Vermeul. korporaal der Ie klasse-
chauffeur bij de luchtmacht.

Waarom, wanneer en hoe ben je bij de
luchtmacht terechtgekomen?
Ik had op de ambachtschool (LTS)de
elektronische opleiding gevolgd en ver-
der anderhalf jaar voor instrument-
maker geleerd en nog een jaar MULO
(MAVO)gedaan. In 1954wilde ik bij de
KLM gaan werken als vliegtuigelektro-
monteur. wat niet lukte en heb dit daar-
na bij de luchtmacht geprobeerd. Ook
daar was geen plaats. maar ik kon wel
als chauffeur komen en misschien dan
later herschoold worden,

Daar is blijkbaar nooit iets van ge-
komen?
Nee. het kostte zelfs nog moeite om
chauffeur te worden. Ik kwam op I sep-
tember 19S4 bij de KLu en na mijn mili-
taire opleiding liep ik zo'n drie maan-
den als hulpje in een garage in het

Kamp van Zeist rond. Pas nadat ik had
gevraagd mijn diensttijd maar verder
als dienstplichtige af te maken werd ik
in de rijopleiding geplaatst en kwam in

juni 'SS als beroeps-korporaal-chauf-
feur in Nijmegen. Daar werd ik al snel
chauffeur van de commandant en heb
daarna verder altijd met hoge officieren
gereden.

Bijna dertig jaar op de weg, dat zal ook
wel eens ongelukken opgeleverd
hebben?
Al in het eerste jaar werd ik een keer
aangereden, waarbij de kolonel nogal.
ernstig werd gewond, maar ik er zelf
vrij goed afkwam. Daarna is het bij een
enkele blikschade gebleven. afklop-
pen! Ik vind het rijden zo langzamer-
hand ook niet meer zo leuk en mijn
vrouw is altijd maar weer blij als ik
weer heelhuids thuis ben, vooral nadat
we een aantal jaren geleden ons enig
kind hebben verloren.

In die beginjaren werd men nogal vlot
overgeplaatst, is het jou ook zo ver-
gaan?
Na twee jaar Nijmegen werd ik in Den
Haag geplaatst als chauffeur van de Di-
rekteur Materieel luchtmacht en in ok-
tober '59 hoorde ik. dat in Parijs de ge-
neraal - later minister Den Toom een

H.E.

Eveneens is het beleid er reeds geruime lijd op gericht beroeps-
korporaals na zo'n 10tot 15jaar diensttijd alsnog de opleiding tot
onderofficier te laten volgen. Hieraan moet dan soms nog een
aanvullende cursus vooraf gaan om het z.g. MAVO-niveau te
bereiken. Dit betekent in vele gevallen voor huisvaders na lange
tijd opnieuw aan de studie. gepaard met langdurige afwezigheid
uit het gezin. Voorwaar geen kleinigheid!
Eenmaal de onderofficiers rang bereikt willen zich echter in de
praktijk ook nogal eens moeilijkheden voordoen. Voor mensen,
die langdurig. vrij eenzijdig zijn beziggeweest (bijv. rijinstruc-
teurs) blijkt de overgang naar andersoortige en uitgebreidere
taken nogal eens groot. Er kunnen zich dan problemen voordoen.
die zijzelf noch de organisatie. gezien hun leeftijd. verwachten.

Het is al met al niet vreemd. dat de korporaals hun specifieke
belangen middels een eigen belangenorganisatie proberen te
behartigen. Dit gebeurt door de Landelijke Korporaals Vereni-
ging (LKV).opgericht in 1965.die met anderen deel uitmaakt van
het Georganiseerd Overleg.

Te grool voor servel en Ie klein voor lafelIaken
den zij nogal eens ingezet voorde algemene militaire kaderwerk-
zaamheden en wordt een optreden als van een onderofficier ver-
wacht.
Uit een in 1974gehouden onderzoek naar het leef- en werkklimaat
van beroepsmilitairen is duidelijk gebleken dat het grootste
onbehagen leeft bij de categorie korporaals. Dit richt zich zowel
op de aard van het werk, de waardering, de bevorderingsmoge-
lijkheden als op de huisvesting.
Wat dit laatste betreft waren er in het verleden niet meer dan
enige aparte hoekjes in de manschappenaccommodaties voor de
korporaals. In de loop der jaren zijn er meer en meer afzonderlijke
legeringsruimtes. kantines en eetzalen voor hen ingericht.

In vele overzichten zal men de korporaal tevergeefs zoeken en
treft men de categorieën officieren. onder-officieren en man-
schappen aan - de korporaals worden dan bij de laatste groep
gerekend. Bijde luchtmacht spreekt men over korporaals echter
meer als hulpkader.
Voor beroeps kan het .•eeuwig" korporaal blijven nogal frustre-
rend zijn. als je steeds maar weer jonge broekjes met een hogere
rang en weinig ervaring ziet verschijnen. De. niet voor kader
opgeleide. dienstplichtige heeft het echter ver geschopt als hij als
korporaal de dienst verlaat: het hoogst bereikbare. De .•kleine
korporaal" - Napoleon - is de uitzondering die de regel bevestigt.

We komen de korporaal op verschillende plaatsen tegen:
- In opleidingssituaties voor beroeps- en dienstplichtige militai-
ren. Bij de officier-en onderofficieropleidingen wordt de korpo-
raalsrang in een bepaalde fase van de opleiding lijdelijk
bekleed. men heeft dan echter nog de status van leerling en soms
wordt er enig •.stage"werk gedaan. Bijeen eventuele ontheffing
van de opleiding wordt men (als regel) weer teruggesteld tot
soldaat.
- Bij dienstplichtigen bestaat de mogelijkheid via soldaat der
eerste klasse tot korporaal te worden bevorderd. Zijworden daar-
voor niet speciaal opgeleid. doch onderscheiden zich in de groep
en vervullen dan funkties als plaatsvervangend groepscomman-
dant en plaatsvervangend stukscommandant.
- Onder het vrijwillig dienend personeel in .meer of minder
gespecialiseerde functies, waaraan na verloop van tijd de rang
van korporaal der eerste klasse is verbonden.

In deze laatste groep komen duidelijk de meeste knelpunten voor.
Deze korporaals moeten als KVV.erof TS.er 4 tot 6 jaar en als
beroeps soms zo'n 30 tot 35jaar doorbrengen op hetzelfde niveau
met weinig afwisseling in de werkzaamheden. Anderzijds wor-
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chauffeur nodig had. Nadat ik me daar-
voor mondeling had opgegeven zat ik
de maandag daarop in de trein in Pa-
rijs.

Was je toen al getrouwd?
Nee, maar na aankomst werd me al snel
te kennen gegeven dat ik maar zo snel
mogelijk moest trouwen en mijn vrouw
laten overkomen. want dan kreeg je
meteen een huis en het scheelde flink in
de toelage. Alhoewel we dat eigenlijk
helemaal nog niet van plan waren zijn
we toen in '60 getrouwd.

Een soort gedwongen huwelijk dus?
Ja. dat zou je kunnen zeggen.

Hoe was dat werken in Parijs bij zo'n
internationale staf?
Op zich wel boeiend en afwisselend,
maar je maakte wel lange dagen. Ik
moest vaak bij nacht en ontij, ook op de
weekends. klaarstaan, niet alleen voor
mijn direkte baas. maar ik reed ook
vaak hoge bezoekers van en naar het
vliegveld. Behalve militairen waren
dat ookministers en soms leden van het
Koninklijk Huis.

Je vrouw zat dan meteen in het begin
van jullie huwelijk veel al1een in een
vreemd land. Kon ze daar een beetje
tegen?
Nou dat was natuurlijk niet altijd even
leuk. maar we kregen in de kleine klub
van Nederlanders toch vrij snel goede
kontakt en. Ook de vrouw van mijn vol-
gende baas - de generaal Lagerwerf,
heeft mijn vrouw erg goed opgevangen.
In die tijd is ook onze zoon geboren.
Daar kwam nog bij dat ik in die tijd nog
geen eigen auto had en ongeveer één
uur lopen van SHAPE woonde en dat
betekende soms dat je amper tijd had
om te slapen en ik werd erg mager. Ik
heb toen f 3600,- moeten financieren
voor onze eerste eigen auto en dat was

toen best een rib uit het lijf van een
korporaal.

Wanneer zijn jul1ie teruggekomen?
Na ruim drie jaar in 1963 en in 1972
moest ik nogeens een verplichte Duitse
plaatsing in Blomberg meemaken. In
1975werd ik hier in Milligen geplaatst
en sindsdien ben ik niet meer overge-
plaatst.

Je hebt nu bijna 16 commandanten
;;versleten", wat betekent dat?
Veel reizen, veel wachten. veel koffie
drinken en lekkere hapjes eten in de
keukens van de officiersmesses bij re-
cepties en zo. Je ontmoet ook veel col-
lega's.

Je hoort onderweg natuurlijk ook veel?
Inderdaad, men praat doorgaans vrijuit
met of in aanwezigheid van de chauf-
feur, ook over persoonlijke dingen. De
code is dat je daarvan geen misbruik
kunt maken en je moet dus veel onder je
pet houden. Alleen met chauffeurs die
hetzelfde werk doen wissel je wel eens
ervaringen uit.
Je hoort ook veel achtergrondinformatie
en krijgt daardoor soms meer begrip
voor bepaalde zaken.

Heb je wel eens gekke dingen meege-
maakt?
Reken maar. Zoben ik in mijn tijd in Den
Haag nogal eens mee wezen jagen in de
Peel. De dienstauto werd toen ook wel
voor privé-doeleinden gebruikt. Ik
moest dan op zaterdagochtend om drie
uur voor de deur staan. Behalve soms
wat jachtbuit kreeg ik maandelijks een
extraatje van 15 gulden. Nadat ik me
een keer had verslapen werd dit prompt
ingehouden. maar kreeg ik met Kerst
toch ineens f 60.-.

Heb je nooit iets anders gedaan dan
chauffeur zijn?

Eigenlijk heb ik er altijd iets naast ge-
daan. Meestal in de administratieve- of
magazijnachtige sfeer. Hier op dit on-
derdeel heb ik geruime tijd tijdens
ziekte van een onderoffeier de inzet van
het vervoer geregeld. Sinds ruim een
jaar heb ik nu een neventaak bij de Wel-
zijnszorg.

Hoe zie je de positie van de korporaal?
Het is vlees noch vis. je hangt er wat
tussen: vroeger had men niet eens een
eigen mess. Er is te weinig waardering
voorde korporaals als categorie. Vooral'
onder de wat ouderen zijn veel gespeci-
aliseerde mensen met veel ervaring.
Als het zo uitkomt mag je tijdelijk een
onderofficier vervangen. maar dat
wordt niet beloond.

Wat heb je zelf als positief in je loop-
baan ervaren?
Ik vind de luchtmacht een boeiend be-
drijf. Je leert in de loop van de jaren
ontzettend veel mensen kennen en vol-
gens mij is de omgang met elkaar bin-
nen de luchtmacht amicaler dan bij de
landmacht en de marine. Overigens -
en dat is misschien wat in tegenspraak
- heb ik wel eens wat moeite met de
maatschappelijke veranderingen.

Wat zijn je verwachtingen voorde naas-
te toekomst?
Sinds enige tijd is bij de luchtmacht de
mogelijkheid geopend dat oudere kor-
poraals. bij gebleken geschiktheid. in
hun funktiegehied worden bevorderd
tot sergeant. Je hoopt dat je die kans
nog krijgt. maar het probleem is dat er
erg veel korporaal-chauffeurs zijn en
dat het aantal funkties voor onderoffi-
cier-transport erg klein is. Dat geeft een
enorm stuk onzekerheid en dat vreet be-
hoorlijk aan je.

Henk Bos
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"Soms heb ik 't gevoel dot het leger
op de onderofficieren draait"
"Je moet gewoon jezelf zijn en proberen te blijven"

Vrouwen in het leger
•.Ik vind vliegtuigen te gek en op de beroepenbeurs vertelden ze dat banen bij de
luchtmacht erg afwisselend zouden zijn en bij uitstek ook geschikt voor vrouwen".
verlelt Janneke Hokke. 19 jaar en afkomstig van de Zuidhollandse eilanden. Op 1
maart 1982 kwam Janneke bij de Klu. Na de basisopleiding op de KKSL (Kon.
Kaderschool Luchtmacht in Schaarsbergen) en een aantal maanden stage, zit ze nu
op de LETS (Luchtmacht Elektronische Technische School. eveneens in Schaars-
bergen) voor de opleiding Verbindingen.

..Mijn neef zat in dienst en zijn verhalen boeiden me mateloos. zó zelfs. dat ik dat
ook wel eens wilde proberen. Het leek me een echte uitdaging." aldus de 22.jarige
Els Dekker. Als één van de eerste vrouwelijke militairen stapte ze 4 jaar geleden bij
de KMS (Kon. Militaire School in Weert) binnen. Na 12maanden algemene militaire
opleiding op de KMS. 8 maanden vakopleiding materieelbeheerder. 5 wekenrijop-
leiding. een 3 maanden durende detachering bij de lle Herstel en nog eens 3
maanden bij het 48sle in Den Bosch. kwam ze terecht bij de lle Herstel in Schaars-
bergen. Daar is ze sergeant materieelbeheerder .
De raadslieden Ben van der Linden en Klazien van Brandwijk. Wiltjer kwamen met
hen in gesprek over hun ervaringen en belevenissen.

lanneke. hoe ben jij er toe gekomen om
bij de Klu te solliciteren?
In de vierde klas van de MAva gingen
we naar de beroepenbeurs in Rotter-
dam. Bij de stand van de Klu hoorde ik
dat meisjes ook konden solliciteren. Na
informatie op school heb ik gesollid.
teerd. Dat was best spannend, want we
begonnen (bij een test bij de LUSa in
Gilze) met 31 mensen, waarvan 4 meis-
jes. Om 10 uur was ik het enige meisje
dat was overgebleven. Er waren toen
ook al heel wat jongens afgevallen. Op
het laatst waren we met ons negenen
over. En ik ben dus aangenomen. Toen
kwamen de psychologische en medi.
sche testen nog.

Kon je gelijk starten met de opleiding?
Nee, ik was nog te jong en het heeft nog
negen maanden geduurd voor ik in op-
leiding kon. In die tussentijd heb ik bol-
len gepeld en in een koekjesfabriek ge.
werkt. Toen kwam ik naar de KKSL.

Els, hoe is dat bij jou gegaan?
Ik ben bij de KL gaan solliciteren en
werd aangenomen. Wij begonnen met 5
meiden, waarvan er 4 zijn overgeble-
ven. Het kontakt onderling was niet
best. Het leek wel water en vuur. Met
die ene hadden we allemaal ruzie. Dat
was een heel aparte. Eigenlijk wel stom
hoor. maar ze wilde altijd iets anders
dan wij.
Ook met de jongens lag het niet zo lek-
ker. Die vonden dat wij voorgetrokken
werden. Belachelijk natuurlijk. In de
beginperiode werden wij door iemand
uit Den Haag begeleid. De eerste keer
kregen we sexuele voorlichting. Dat
was klinkklare onzin. want de jongens
kregen het niet. We hebben ook nog les
gehad in hoe we ons moesten gedra-
gen: hoe je moest gaan zitten, niet te
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uitdagend zijn en we mochten niet ver-
liefd worden op het kader. Te gek ge-
woon.

]anneke, hoe is het jou vergaan in die
eerste periode?
Je komt op de KKSL terecht, gaat het
kontrakt tekenen en vult allerlei formu-
lieren in. Krijgt een teck. haalt je boe-
ken en lakens, wordt bij een klas inge.
deeld en krijgt een kamer aangewezen.
Ik kwam samen met drie andere meis-
jes op de kamer. Een daarvan zat bij mij
in de klas. [n het begin ging dat hele-
maal niet zo lekker. Het kader hield er
wel rekening mee dat er meisjes in de
klas zaten. met sport enzo. Maar de jon-
gens baalden wel als we niet vlug ge-
noeg waren. Er werden dan ook heel
vervelende opmerkingen gemaakt.
Komt nog bij dat wij op de kamer onder-
ling vaak ruzie hadden. Het leek wel of
iedereen jaloers was op elkaar. Dan
over het meisje dat het beste met de
jongens op kon schieten, dan weer over
die beter met de sport of theorie was
dan de anderen. Dat was niet leuk, in
plaats van dat we elkaar steunden
maakten we ruzie over de belachelijk.
ste dingen. Eén van de meisjes ging
zover om bij de jongens te gaan stoken.

Heb je een idee hoe dat kwam?
Ik denk dat ieder van ons probeerde om
zich zo snel mogelijk aan te passen aan
de jongens. Nou en je kunt natuurlijk
lang niet alles wat die jongens kunnen.
Trouwens ... er waren ook wel jon-
gens die niet zo goed waren met sport.

Is dat de hele opleiding zo gebleven?
Nee, gelukkig niet. Frank, de dokter,
heeft zich ermee bemoeid en toen werd
het allemaal anders. Met de theorie kon
ik best meekomen, dat was helemaal

geen punt. Ik kwam ook in één keer door
mijn examen. Het sport examen heb ik
pas gedaan toen ik stage liep, omdat ik
m'n voet had gebroken met parachute-
springen.

Parachutespringen, deed je dat om te
laten zien dat je wel lef had?
Ach ... een paar jaar geleden dacht ik
ook: wie uit zo'n vliegtuig springt is niet
helemaal goed bij z'n hoofd. Maar toen
we er informatie over kregen leek het
me heel spannend en dat is het ook. Het
is een heel vreemde sensatie, alleen
het neerkomen is niet zo prettig. Maar ik
heb de wing.

]ezit nu in dienst Els. is het zo geworden
als je had verwacht en boeit het je nog
steeds?
Nee, het is anders dan ik had verwacht,
maar het boeit me nog steeds. Kijk,
weet je wat ik nu niet snap is, dat ieder-
een van hoog tot laag me bij mijn voor-
naam noemt. Ik vind dat beslist niet
erg, maar het vervelende is, dat het
iedere keer bij mijn beoordeling wel
aan de orde komt. Daar baal ik eigenlijk
goed van. Zo heb ik tijdens de AV-les-
sen meegemaakt dat de overste zei: "En
dan nu het woord aan Els". Ja zie je, ik
ben sergeant en ik sta heus niet zo op
mijn strepen, maar het is allemaal zo
dubbel. Dat kan dus niet.

Trouwens die AV-Iessen vind ik heel
leuk om te doen, Ik denk dat ik dat ook
aardig kan. In eerste instantie probeer
ik zaken op een leuke manier op te los.
sen en van mij mag er heel wat afgela.
chen worden. Wel moet er ook gewerkt
worden. Lukt dat werken niet. dan ben
ik ook niet te beroerd om autoritair te
worden, maar dat doe ik pas als het me
op een andere manier niet lukt. Het is
amper voorgekomen dat dat moest. Je
moet gewoon leuk met elkaar omgaan.

Plaatsvervangend commandant werk-
plaats. wat betekent dat precies?
Het woord zegt het al natuurlijk, als de
commandant weg is moet ik hem ver.
vangen. Wij zitten bij ons met een Ser.
geant I die de werkplaatscommandant
is, dan kom ik in die hiërarchische lijn
en dan 6 soldaten van rond de 20 jaar.
Een heel leuke klub van mensen. Wij
zijn pas met elkaar op oefening ge-
weest. de Atlantic Lion in september in
Duitsland, en dan kun je zien dat we
goed op elkaar ingespeeld zijn, dat is
erg belangrijk.

]anneke. hoe is het met jou op de KKSL



verder gegaan? Klopte het een beetje
met jouw verwachtingen?
Ik had verwacht dat er veel meer oefe-
ningen zouden zijn en dat we niet zoveel
hoefden leren. Gelukkig pakte dat an-
ders uit. Die film over vrouwen in het
Amerikaanse leger hebben we bij jou
tijdens de gv-uren gezien, maar geluk-
kig is het hier niet zo. Dat is toch niet
normaal wat ze van vrouwen verwach-
ten. Ze houden er helemaal geen reke-
ning mee dat vrouwen 20%minder kun-
nen dan een man.

Hoe kom je bij dat laatste?
Oh, eh ... dat zei onze sergeant, en
zo'n man zal dat niet zomaar verzinnen
denk ik. Als ik naar mijn lichting kijk,
denk ik dat hij gelijk heeft.

Wat vond je het fijnste op de kader-
school?
De kameraadschap. Ja, dat was voor
mij het belangrijkste. Het vak zelfhulp
kameradenhulp (ZHKH)vond ik ook het
leuksl.

En nu?
Nu ben ik daar weg en zit op de LETS.Ik
moet wel veel leren, maar het is ontzet-
tend leuk.

Het is een beetje flauw hoor, maar een
telefoon is toch wel wat anders dan een
vliegtuig?
Daar heb je gelijk in, sommigen zeggen
dat ik nu een typisch vrouwenbaantje
krijg. Ik vind dat niet erg. Natuurlijk zou
ik het liefste piloot worden, maar dat is
voor mij toch niet weggelegd.

Vind jij dat ermeer vrouwen in het leger
moeten werken?
Ja, vrouwen kijken toch anders tegen
dingen aan dan mannen.

Hoe?
Ja, dat snap je toch weL gewoon an-
ders. Soms heb ik het idee dat vrouwen
veel logischer denken. Ze zijn gewoon
andel."S!

Ben jij nu een halve jongen geworden?
Nee, niet meer. Dat word je wél in de
opleiding. Je moet dan precies hetzelf-
de doen als de jongens. Zodra ik in bur-
ger loop, ben ik gewoon weer Janneke.
Enop de basis willen ze ook niet dat je je
als een jongen gedraagt. Je moet ge-
woon jezelf zijn en proberen te blijven.
Ik ben tenslotte een vrouw nietwaar?

Els, jij bent een vrouwelijke onderoffi-
cier, is dat moeilijk?
Kijk, ik ben vrouwen ik ben onderoffi-
cier, dat klopt. Maar in mijn funktie
komt het er op aan, dat je je werk goed
doet. Dat betekent dat je zowel naar be-
neden als naar boven goed kontakt
moet hebben. Als onderofficier sta je er
als het ware tussen in. Zo is dat nu een-
maal. Soms heb ik wel eens 't gevoel
dat het leger op de onderofficieren
draait. Wat moet je nu als de hele klub
onderofficieren wegvalt? Dan is er toch
geen leger meer. Ik denk dat bij ons ook
zo tegen die rangen aangekeken wordt.
Loopt alles goed. dan krijgen de hoge-
ren de pluim, loopt alles mis dan krij-
gen wij op onze kop. Bij ons is het trou-
wens wel zo, dat ook kompliment jes
worden doorgegeven. Laatst op een ap-

pél nog. Dal loopt erg goed bij ons en
dat motiveert je ook om verder te wer-
ken om je voor 200%in te zetten.

Voel jij je als vrouw militair?
Ja. als het moet wel. Ik Mn het natuur-
lijk. Het staat voor mij niet voorop, mijn
dagelijkse werk is belangrijker, maar
als het er op aankomt ben ik het wel ...
en af en toe het veld in of militaire les-
sen geven vind ik zelfs leuk. Ik heb be-
wust gekozen voor materieelbeheerder
en ik weet dat ik als vrouw een aantal
dingen niet kan. Ik moet dan ook niet
net doen alsof ik dat wel kan. dat wekt
alleen maar irritatie. Een jongen van
mijn lengte en gewicht kan een aantal
zaken ook niet, nou en?

Jij bent een van de eerste vrouwelijke
mUitairen van de KMS, ben je voorui t
geholpen?
Ja, ze hebben me hier en daar wel ge-
holpen, zoals bij zware marsen en der-
gelijke en dan voelde ik me wel eens
bezwaard. Ja, en mijn sport was wat
minder, maar dat was toen nog geen
hoofdvak.

Eén van de weinige vrouwen in de man-
nenmaatschappij het leger, hoe bevalt
dat?
Ikwist dat het zwaar zou zijn, maar toen
ik begon had ik niet gedacht dat er zo-
veel vooroordelen zouden zijn. Dat is
jammer, dat zou best wel mogen veran-
deren.

Ben van der Linden
K1azien van Brandwijk- Wiltjer
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'omes Bond in uniform?

KMA-cadetten, hun motivatie. • •
Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA). waar toekomstige be-
roepsofficieren van land. en luchtmacht worden opgeleid. scoren zeer hoog op de
zgn. Jarnes Bondschool. Zijblijken een grote voorkeur te hebben voor mondaine en
eventueel gevaarlijke activiteiten. het zich bewegen in een modieuze wereld.
..losbandig en avontuurlijk" leven. stoerheid en voor uiterlijk vertoon. Zij delen
deze voorkeur met de studenten van de Nederlandse Politie Academie (NPA).
Dat blijkt uit een vergelijkend beroepeninteressenonderzoek (Amsterdamse Beroe-
pen Interessen Vragenlijst) dat A. Evers heeft uitgevoerd onder aan HAVONWO
afgestudeerden. Aan de resultaten van dit onderzoek werden recentelijk artikelen
gewijd in o.a. het KMA.blad .•Parade" en het .. Tijdschrift van de Politie".

KMA, NPA en Academie voor Lich. Op.
voeding

De interessen werden in achttien ge-
bieden verdeeld: exact wetenschappe-
lijk, techniek, literatuur, artistiek, al£o-
wetenschappelijk, commercieeL soci-
aal, maatschappij.wetenschappelijk,
religieus, buitenwerk, sport, be.
stuur lijk, administratief. cijfers, leider.
schapsactiviteiten, society (de zgn. Ja.
mes Hondsehaal) en muziek.
Uit de onderzoekresultaten van 25 op.
leidingsinstituten zijn een aantal aardi-
ge conclusies te trekken. Dat studenten
van de HTS hoog scoren op exact.we.
tenschappelijk en techniek en zeer laag
op administratief zal niemand verba-

Voorpagina van de Legerkoerier, januari 1972
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zen. Maar dat de interessen van studen.
ten van de NPA. de KMAen de Acade-
mie voor Lichamelijke Opvoeding voor
een belangrijk deel overeenkomen zal
niet iedereen vermoed hebben. De heer
A. Emich, hoofd onderwijs van de Ne.
derlandse Politie Academie, verbaast
deze samenhang niet: "Vele studenten
van de NPA blijken ook bij deze andere
beroepsopleidingen (KMAen Academie
voor Lich. apv.; W.H.l gesolliciteerd te
hebben."

KMA

Bezien we de resultaten van de KMA.
cadetten (voor de lezers van EGO het
meest interessant) dan komen de vol.

I
ï
I

gende aspecten naar voren:
- een duidelijk positieve score voor
commerciële aspecten
- een neutrale houding tegenover de
medische. technische en administra .
tief/cijfermatige kant
- een duidelijke afwijzing van muzika.
Ie, en literair/artistieke aspecten, als-
mede van de alfa-wetenschappen (taaI-
en letterkunde)
- een negatieve score m.b.t.sociale ge.
richtheid
- geen interesse in het werken ten be.
hoeve van natuur en milieu
- een positieve waardering voor sport
en bestuurlijke activiteiten
- een grote belangstelling voor leider.
schapsactiviteiten
- een zeer hoge notering (de hoogste
van alle opleidingsinstituten) op de Ja-
mes Bond.schaal.

Religie

Als laatste een duidelijk negatieve sco.
re m.b.1. religieuze zaken (bij de NPA-
studenten is deze afwijzing nog opmer-
kelijker).
Dit laatste is toch wel bevreemdend te
noemen. gezien het feit dat een niet on-
belangrijk deel van de cadetten en stu.
den ten afkomstig is uit gezinnen met
een traditioneel godsdienstige levens-
houding. Voor de geestelijke verzorging
in de krijgsmacht is deze uitkomst ook
niet erg hoopgevend.
De kolonel die begin '82 op een stu.
diekonferentie van de Stichting Maat.
schappij en Krijgsmacht betoogde, dat
de geestelijke verzorging maar beter
kan worden opgeheven lijkt in ieder ge.
volop bijval te kunnen rekenen van de
aanstaande officieren.
Het is nauwelijks te verwachten dat de
belangstelling bij de a.S. officieren de
komende tijd voor levensbeschouwelij-
ke en godsdienstige zaken ingrijpend
zal veranderen, tenzij CFK binnenkort
een film weet uit te brengen waarin Ja-
mes Bond nog slechts met behulp van
een GV.er tot heldendaden in staat
blijkt te zijn.

Wim Heij

Literatuur:
A. Evers, Amsterdamse Beroepen Interessen
Vragenlijst. handleiding (uittreksel), Swe1s
en Zeitlinger BV, 1979
..Parade", februari 1982
.•Tijdschrih voor de Politie", juli/aug. 1982



"Avontuurlijk nee, wel erg boeiend"

Kapitein Wil Brons ging in 1972 naar de KMA. Lange tijd had hij geaarzeld tussen
politie en krijgsmacht. Zoals zovelen. Het werd uiteindelijk toch de krijgsmacht. Na
zijn KMA-periode kwam hij bij het 45e Painfbal te Steenwijk. Eerst als PC. daarna
als plv.-CC en CC. nu is hij kapitein.verbindingen. Op een periode Libanon na.
heeft hij steeds bij hetzelfde bataljon gewerkt. Wil Brons is niet afkomstig uit een
traditioneel militair milieu. Aanleiding voor een gesprek met hem was het neven-
staande artikel. dat verscheen in het EGO-nummer van november 1982.

.en de. praktijk

Ga jij weleens met een sjagrijning ge-
zicht naar de kazerne?
Zelden. kan ik gelukkig zeggen. Ik doe
mijn werk nog steeds met veel plezier.

Is het leven van een officier in de krijgs-
macht wel zo opwindend en avontuur-
lijk als vele KMA-cadetten veronder-
stellen?
Het is waar ... je bent natuurlijk ge-
bonden aan allerlei regeltjes en wet jes
van je commandanten, maar daar bin-
nen ben je toch in wezen verantwoorde-
lijk voor de invulling van het gebeuren.
Je interpreteert de regels op jouw ma-
nier, je voert ze op jou manier uit en
achteraf blijkt wel of dat goed of fout
was. Je hebt toch een mate van vrijheid
om het doen en laten met jouw peloton
op jouw manier te regelen. Om dat nu
avontuurlijk te noemen, lijkt mij niet
juist. Maar boeiend in de zin van lukt
het of lukt het niet, wat eigen is aan het
werken met mensen, is het wel. Nog
steeds ervaar ik dat zo.

Het plezier zit hem in het werken met
mensen?
Ja, het werken met zo'n groep kerels is
erg aantrekkelijk. Vooral als pelotons-
commandant sta je heel dicht bij de sol-
daten, veel dichter dan bijv, een CC.
Op een gegeven moment krijg je zo'n
band met je peloton, dat je voor die
mannen vecht.

Wim Heij

Nu je dit zo zegt veronderstel ik, dat je
nog geen spijt hebt gehad beroepsoffi-
cier te zijn geworden?
Ik heb nog geen sekonde spijt van mijn
keuze. Ik vind het nog steeds een prach-
tig vak, boeiend en afwisselend. Het
werken met mensen heeft me altijd al
erg aangetrokken en de krijgsmacht
biedt daarvoor goede mogelijkheden.

Je moet vaak op oefening, zeker bij de
infanterie. Dat heeft ook een keerzijde,
nl. veel van huis. Hoe ligt dat voor een
gehuwde beroepsmilitair?
Het is een zaak die je-van tevoren met je
a.s. vrouw heel goed moet bespreken.
Maar dat is theorie. In de praktijk wil
het nog wel eens tegenvallen. Je zal
door veel praten met elkaar een even-
wicht moeten zien te vinden tussen het
op oefening zijn en het thuis zijn. Toch
moet je vrouw er wel aan wennen dat je
regelmatig weg bent.

Een echtgenote heeft een belangrijke
invloed op de karrière van een beroeps-
officier?
Ten dele. Ikdenk niet wanneer het thuis
niet harmonieert, dat je iedere morgen
fris en vrolijk met een lachend gezicht
op je werk verschijnt. Wanneer het veel-
vuldig op oefening zijn doorwerkt in de
thuissituatie, dan zal dat zeker zijn in-
vloed hebben op je doen en laten en dus
op je karrière (wel een groot woord
hoor). Wanneer je vrouw er niet tegen
kan om bijv. weer overgeplaatst te wor-
den, ja dan moet je de consequenties
aanvaarden.

Hoe heb jij de overgang van de KMA
naar de parate troepen ervaren?
Prettig. Je was met name in hef vierde
jaar nogal intensief met het infante-
riewerk bezig. Dan ga je van de KMA
naar de troep en ga je voor het eerst echt
met mensen werken. Met soldaten, die
hun specifieke problemen hebben, met
commandanten. Ik vond het plezierig
dat het eindelijk zo ver was.

Hoe wordt de KMA-cadet op de praktijk
voorbereid?
Deeerste vier maanden, althans in mijn
tijd, was een militaire opleiding waar.
bij je met je instrukteurs, die alleen pa-
rate ervaring hadden, weleens praatte
hoe het er in de praktijk werkelijk aan
toe ging. Daarnaast kent men het sys-
teem van detacheringen. Zowel in het
tweede als in het vierde jaar werd je een
maand bij de parate troepen geplaatst.
Daar tussendoor werd bij vele gelegen-
heden over het dienen bij de parate
troepen gesproken. Men trachtte noch
een schrikbeeld noch een ideaalbeeld
te schilderen.

ook wel verschillende cadetten voort-
kwamen. Een administratieve of tech-
nische studie is vrij doelgericht. Een so-
ciaal-psychologische studie plaatst de
zaken daarentegen in een breder kader,
stelt vragen als: hoe komt het dat het zo
gaat, hoe funktioneert het. waardoor re-
ageert iemand zo, waarom doet een
groep iets? Dat heeft op den duur zeker
ook invloed op diegenen die een be-
paalde studierichting volgen. Dat
merkte je.

• •

Herken je de doorsnee KMA-cadet in het
artikel?
Tendele wel. Daar waar het gaat over
de duidelijke voorkeur voor het leiding-
geven. de drang om zaken te regelen
enz. Dat herken ik. Aan de andere kant
is het beeld mij té eenzijdig. Uit het arti-
kei zou je kunnen lezen dat b.v. déKMA-
student geen belangstelling heeft voor
een goed toneelstuk of een goed boek.
Dat kun je in z'n algemeenheid niet zo
stellen. Daarvoor verschilt het teveel
van persoon tot persoon.

Versterkt de KMA-opleiding de mo-
tieven van de cadetten of tracht men
juist de belangstelling te verbreden.
Men werkt duidelijk aan verbreding.
Maar het is natuurlijk wel zo, dat door
de manier waarop de zaken op de KMA
georganiseerd zijn bepaalde leidingge-
vende aspekten toch wel naar voren ko-
men en versterkt worden. Er zijn diverse
verenigingen, waarvan de besturen
worden gekozen door de cadetten en er
is een schaduw-cadetten bataljon, dat
naast de KMA-leiding optreedt voor wat
betreft inspecties en de invulling van
bepaalde militaire programma's.
Toch krijg je daarnaast met name in
mijn studierichting (sociaal-psycholo-
gisch) een bredere kijk op de dingen
dan het strikt militair-technische. Je
leert op een andere manier de wereld
om je heen te bekijken.

Je hebt dat gewaardeerd, begrijp ik.
Hoe lag dat bij anderen?
In z'n algemeenheid kan je stellen dat
uit de verschillende studierichtingen

KMA.cadetten tijdens een hoorcollege
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"Geweldig vond ik het, vooral die openheid,
zonder rangen en standen"

Konferenties voor KLu-dienstverlaters
Eind september '83 vond weer een driedaagse UKW-bijeenkomst plaats in het
Coornherthuis in Zeist, waaraan door een negental KLu-militairen en hun echtge-
notes werd deelgenomen. De begeleiding was in handen van ds. Cees 't Lam.
luchtmachtpredikant en UKW-teamkoördinator van het vormingscentrum Beuk-
bergen. en luchtmacht raadsvrouw Klazien van Brandwijk-Wiltjer.
Op de woensdagmiddag na afloop van de konferentie waren twee echtparen. de
heer en mevrouw P. L. de Wildt uit Rhenen en de heer en mevrouw H. de Voigt uit
Achterberg. graag bereid tot een terugblik op hun ervaringen. Vragensteller was
Frank Spoelstra. raadsman/directeur Coornherthuis en sinds '77 ook een van de
begeleiders van KLu-dienslverlalers.konferenties.

geestelijke vorming gaat, ook al is de
begeleiding in handen van g.v.-ers.
Mevr. de Wildt: Ik had nogal wat reser-
ves, per slot is mijn man al drie maan-
den met UKW thuis en ik dacht: wat kan
ik daar nu nog aan hebben?

Hoe zijn die verwachtingen uitge-
komen?
Mevr. de Wildt: Geweldig vond ik het.

Hoe kwam u er toe om l.1 voor een UKW-
konferentie op te geven?
De hr. de Wildl: Op een voorlichtings-
dag op de vlb. Soesterberg is er wat
over verteld en verder had ik zo het een
en ander van collega's gehoord, posi-
tief en negatief. Overigens ben ik al
drie maanden met UKW, maar wilde me
deze gelegenheid toch niet laten ont-
gaan.

Met welke verwachtingen bent u ge-
komen?
De hr. de Voigt: Nou, mijn verwachtin-
gen waren niet hoog gespannen, maar
het onbekende lokte me toch,
Mevr. de Voigt: Ik dacht dat het over de
materiële zaken zou gaan.
De hr. de Wildt: Als vakbondsman heb
ik wel geleerd open te staan voor konfe.
renties, maar in de brochure zou duide.
lijk moeten staan dat het niet om de

Het KLu-dienstveriaters-projekt
Sinds 1968worden in vormingscentra en volkshogescholen zg. "Pensioen in Zicht"-
kursus sen gehouden voor werknemers (meest van grote bedrijven) en hun levenspart.
ners. die spoedig wegens pensionering het bedrijf verlaten.
Na enige jaren van studie en voorbereiding ging eind 1975bij de Koninklijke Lucht.
macht een vergelijkbaar "pensioenbegeleidings".projekt van start voor Klu-militai.
ren en hun echtgenotes.

Dit projekt houdt - hier kort samengevat - in dat, alvorens de militair met funktioneel
leeftijdsontslag gaat en tussen zijn 55ste en 65ste jaar een "pensioen" geniet krach.
tens de Uitkeringswet gewezen militairen (UKW),hij:
a) een informatiebrochure ..Voorbereiding op de dienstverlating" ontvangt op 53.
jarige leeftijd
b) een voorlichtingsdag op een der vliegbases kan bijwonen samen met zijn echtge.
note. Op deze dag gaat het vooral om de materiële aspekt en van de UKW.tijd(salarië-
ring. ziektekostenverzekering, e.d.)
c)deel kan nemen (samen met de partner) aan een driedaagse konferentie over de niet.
materiële aspekt en.

Dezekonferenti~s worden ca. 12keer per jaar gehouden in één der vormingscentra van
de protestant ol humanistisch geestelijke verzorging (dit om financiële en begelei.
dingsredenen), resp. "Beukbergen" in Huis ter Heide en het ..Coornherthuis" in Zeist.
Elke konferentie bestaat uit max. 20 deelnemers/sters en 2 gespreksbegeleiders (uit
een team van een tiental prot., r.k. en humanistische g.v ..ers).

Wat de kosten betreft: voor eigen rekening komen de reiskosten en f 7,50per persoon
als bijdrage in de konferentie kosten.
Een informatiefolder kan verder worden verkregen bij de personeelsdienst van het
onderdeel of bij de vormingscentra Beukbergen (tel. 03463.2944)en Coornherthuis (tel.
03404.14060).
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buiten verwachting na mijn aanvanke-
lijke reserves. En ik weet zeker dat we
samen vaak nog over van alles zullen
doorpraten wat we hier gehoord
hebben.
De hr. de Voigt: We hebben als mannen
toch dingen van de vrouwen gehoord,
onvoorstelbaar dacht ik, maar zeker om
over door te denken. Opvallend vond ik
hoe al snel bij die kennismaking smid-
dag zo'n grote openheid ontstond zon-
der hiërarchische verhoudingen en ran-
gen en standen, een vertrouwelijke
sfeer.

Wat vond u van" het programma"?
De hr. de Wildl: Dat er al binnen enkele
uren zo'n openheid ontstond in degroep
vond ik ongelofelijk. Die evaluatie aan
het eind van de woensdagmorgen had
voor mij wel 's middags gemogen, dan
hadden we 's morgens nog meer tijd
voor gesprek gehad.
De hr. de Voigt: Drie dingen hebben op
mij de meeste indruk gemaakt, dat was
die kennismakingsmiddag , het ge.
sprek met de (in deze konferentie vrou-
welijke; F.S.) arts en de gesprekken in
de aparte mannen- en vrouwengroep op
dinsdagavond.



Wat wordt er zoal besproken?
In grote lijnen. wat mede afhankelijk is van de inbreng der deelnemers, ziet "het
programma" van een konferentie er als volgt uit.
Na de aankomst op maandagmorgen vindt de eerste ontmoeting met elkaar plaats bij
het welkom heten, de koffie en het regelen van een aantal huishoudelijke zaken.
waaronder de kamerindeling. Jakenuitgifte, e.d. De middag wordt begonnen met een
meer uitvoerige onderJjnge kennismaking. Aansluitend en in de eerste avonduren
komt een belangrijk gespreksthema aan de orde rond de vraag .. wal betekent welko!
het wegvallen van werk wezenlijk voor je?"

Een vast punt is de aanwezigheid op dinsdagmorgen van een arts. met wie wordt
gepraat over verschilJende aspekten van de komende leeftijds/ase.
In de eerste helft van de middag is er gewoonlijk tijd ingeruimd voor een ontspan-
nende excursie (bijv. bezoek aan een botanische tuin). Daarna kan een tweede
gespreksthema aan de orde komen, te weten de veranderende plaats van vrouwen
man (immers niet meer verplicht beroepsmatig werkzaam) in de samenleving of
desgewenst over de ochtendzitting worden doorgepraat.

Dinsdagavond en woensdagmorgen wordt. resp. in groepjes mannen en vrouwen
onderling en gezamenlijk, van gedachten gewisseld over de hernieuwde situatie
binnen huwelijk en gezin. welke ontstaat bij het •.permanent thuiskomen" van de
man.
En na een korte evaluatie van de konferentie is dan op woensdagmiddag al weer het
uur van afscheid en vertrek aangebroken, overigens volgens vele deelnemers/sters
meestal veel te snel. Hoewel er heel wat wordt afgepraat is er ook ruimschoots tijd voor
rust, ontspanning en gezelligheid.

Wat zou u, tot slot. dienstverlaters aan-
raden?
De hr. de Wildt: Wel tijdig van te voren
denken over die UKW-tijd en proberen
voorde herkenning van dingen, positief
en negatief. zo'n konferentie als deze
mee te maken. Je kunt trouwens ook
persoonlijke afspraken maken met je
arts of een g.v.-er om er eens over te
praten.
Mevr. de Wildt en mevr. de Veigt: Ja,
zelf erover na te denken en er vooral ook
samen en eventueel met anderen over
te praten.
De hr. de Voigt: Schuif die UKW-tijdniet
alsmaar voor je uit, zo van "dat zie ik
dán allemaal wel" en pak vooral die
kans om je er op te bezinnen met ande-
ren in zo'n konferentie.

De hr. de Wildt: Ikben dus al drie maan-
den met UKWen je wilt natuurlijk niet
meer terug, maar ik vond deze dagen
eigenlijk een stukje nazorg, dat ik heb
ervaren als een positieve steun en
waarbij ik dingen heb meegekregen om
over na te denken.
Mevr. de Veigt: Ikzag al niet tegen onze
UKW-tijd op en doe dat nu ook niet.
maar ik heb hier toch nog weer veel
geleerd ook.
De hr. de Voigt: Ik zag er wel tegen op.
heb zelfs geprobeerd om nog een jaar
langer in dienst te mogen blijven. Ik zie
er nu niet meer zo tegen op en dat komt
voor mij, hoe gek 't misschien ook
klinkt. echt door deze konferentie. Je
hoort ookzo veel van anderen - door die
bonte mengeling van de groep: mensen
uit Duitsland, officieren. onderofficie-
ren, mannen, vrouwen - dat je je eigen
..problemen" wel gaat relativeren.

Frank Spoelstra

Ualle vier heel hartelijk bedankt. dat u
nog een uurtje hebt willen "nablijven"
voor dit gesprek en een goede UKW.tijd
gewenst.

Hoe kijkt u nu tegen de UKW-tijd aan?

daar zouje best ookecht tijd voormogen
inruimen. Verder heb ik lawaai ..ge.
mist", het was hier een heerlijke oase
van rust. En gelukkig ook niets van
geestelijke beïnvloeding of zo. dat was
prima. 0 ja, voor mij is er wat weinig
over het zoeken van nieuw (betaald)
werk gesproken.
Dehr. de Voigt: Ikvind dat de materiële
aspecten misschien nog eens (kort)aan
de orde zouden mogen komen.

Mevr. de Wildt: Het beste vond ik het
gesprek in de vrouwengroep en de och-
tend met de dokter.
Mevr. de Veigt: Het gesprek met de dok-
ter vond ik ook heel goed. maar vooral
dat er deze dagen geen rangen en stan-
den waren was fantastisch. En die ex-
cursie naar de botanische tuin was pri-
ma ontspannend op zo'n zware dag.

Heeft u bepaalde dingen gemist?
De hr. de Wildt: Nou, het afscheid ne.
men moest vanmiddag nogal haastig,
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"Bij een MGDmoet iedereen gewoon binnen kunnen lopen,
met de simpelste klacht of het grootste probleem"

Militair Geneeskundige Dienst
••Het werken bij een MGD, verschilt per onderdeel. zo heeft de MGD in Duitsland
een heel andere funktie dan hier in Nederland." Aan het woord is Geuit Schavers.
rang: korporaal I. funktie: hulp gewondenverzorgers/laborant.
Gerrit is sinds december 1969 in dienst bij de KLu. Via de Vliegbasis Twente.
Duitsland en de vliegbasis Deelen kwam hij op de KKSL(Koninklijke Kaderschool
Luchtmacht) voor een AVO-kursus. De struktuur van de toenmalige Ava en Gerrit
pasten niet zo goed bij elkaar. Gerrit stopte en werd bij de MGD-Deelen geplaatst
en tewerkgesteld bij de MGDvan de KKSL.een onderdeel van Deelen. In de periode
april '71 tot november '77 werkte hij in Duitsland. daarna op de KKSL..

Je zei dat de MGD in Duitsland heel
anders was dan hier. Hoezo?
In Duitsland ligt de taak van een ge-
neeskundige dienst veel breder. Je hebt
niet alleen met militairen te maken,
maar ook met hun kinderen. vrouwen
en mannen. Dat werkt natuurlijk een
stuk prettiger. Zo heb je daar een kleu-
ter buro. de zwangerschapscontrole en
zelfs de bevallingen werden in mijn tijd
daar vaak door de arts zelf gedaan. Als
laborant moest ik dan de bloed. en uri-
neonderzoekjes doen. Het kontakt dat ik
daar had was veel ruimer dan hier.
Doordat het hele gezin van een militair
op de MGD is aangewezen moet je nog
zorgvuldiger met het dienstgeheim om-
gaan. Kijk. als de dochter van een mili-
tair om de pil komt kun je natuurlijk niet
hebben dat pa-lief het van een van de
mensen van de MGD hoort. Dat is dan
iets tussen de patiënt en de dokter.
Of als een vrouw in de knoei zit en ze wil
eens helemaal uitpraten, dan moet het
natuurlijk niet zo zijn dat de hele
Siedlung het weet.
Je wordt in Duitsland veel meer betrok-
ken bij de sociale problemen, ook als
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hospik. Als de dokter er niet is moeten
mensen toch hun verhaal kwijt kunnen.
En ook als genezerik heb je een be-
roepsgeheim. Zo heb je op ieder onder-
deel wel eens problemen en in een aan-
tal gevallen willen de mensen dan
liever tegen een genezerik aanpraten
dan tegen de dokter. Je staat wat dich-
ter bij de mensen denk ik.

Als je dat zo vertelt klinkt er wat heim-
wee in je stem door?
Ach, heimwee, ik mis een deel van het
werk daar zeker. Meegaan naar een
kraamvrouw, het kontakt met de
ziekenhuizen. Daar was ik de assistent
van een huisarts.

En hier op de Kaderschool?
Hier zijn we er echt alleen maar voor de
mensen die hier werken of in opleiding
zijn. De gezinsleden van de vaste staf
hebben een eigen huisarts en vaak is
het zo, dat de militairen ook voor ernsti-
ge klachten naar die huisarts gaan.
Hier komen ze voor een pijnstiller of iets
tegen een koutje. Wat dat betreft stelt
het niet zoveel voor.

Wel hebben we hier natuurlijk de injek-
ties, die de mensen krijgen als ze bin-
nen komen.
Ik heb wel eens dé indruk dat mensen
denken dat alleen buitenbeentjes naar
de MGD moeten. Dat ze hier voor aller-
lei zaken terecht kunnen, wordt wel
eens vergeten.

Aan welke zaken denk je dan?
Soms zijn het hele simpele dingetjes,
bijvoorbeeld zweetvoeten. Thuis in de
burgermaatschappij heb je er nooit last
van gehad en nu opeens wel. Vaak weet
een hospik dan wel een oplossing.
Helpt die niet, dan kan hij altijd door-_
verwijzen naar de dokter. En ik denk
toch ook aan mensen die over de rooie
raken in de klas of in de kamer; kijk, als
je je eens uit kan praten tegen iemand
die daar niet gelijk wat mee gaat doen
kan ontzettend helpen.
Bij een MGD moet iedereen gewoon bin-
nen kunnen lopen. met de simpelste
klacht of het grootste probleem. Wij ne-
men zaken altijd serieus. Als de dokter
er niet is, zorgen wij voor de eerste op-
vang en hulp. Is het nodig, dan zorgen
wij dat er zo snel mogelijk een arts is of
we zorgen dat de man of vrouw bij een
dokter komt.

Over een dokter gesproken. dat wisselt
nog wel eens. hoe reageer je daar als
genezerik op?
Als genezerik moet je leren, dat je je niet
aan een arts gaat aanpassen. Ze komen
voor tien maanden en verdwijnen dan
weer. Wij blijven en zijn dus over het
algemeen de stabiele faktor bij een
MGD. Voor het goed funktioneren van
een MGD heb je een goede samenwer-
king nodig tussen alle mensen die bij
zo'n MGD werken. Een arts die zo uit de
burgermaatschappij, pas van de uni-
versiteit het leger binnenstapt, weet
vaak niets of weinig van het militair
gebeuren. Hij kan dan gebruik maken
van de kennis en ervaring van de be-
roepsmensen.
Hier op de KKSLwerken we met I arts, I
beroeps onderofficier specialist ge-
neeskundige verzorging, I dienstplich-
tig onderofficier en een beroeps korpo-
raal. Jan. de beroeps onderofficier, en
ik hebben de afspraak, dat altijd één
van ons tweeën aanwezig is. Verder
hebben we op dit moment hulp. voor
een deel van de administratie, van een
adjudant.
Over het algemeen loopt het hier prima.
Trouwens het verschilt wel per dokter
hoe de samenwerking gaat. De laatste
jaren hebben we het goed getroffen



vind ik. Toch is het altijd weer even
wennen. De één wil op vaste tijden
spreekuur, terwijl de ander van mening
is dat je altijd binnen moet kunnen lo-
pen. Weer een ander werkt volgens af-
spraak. Ik heb ook ontdekt dat het nogal
verschil maakt waar ze gestudeerd heb-
ben. In Nijmegen. Utrecht of België. Dat
is echt verschillend.

Zitten jullie de hele dag te ~achten op
patiënten?
Hoe kom je op 't idee? Nee, we hebben
naast de eerste opvang van patiënten
een eigen apotheek die we bij moeten
houden. een eigen voorraad die steeds
weer aangevuld moet worden. En we
proberen op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen op allerlei ge-
bied. Zo hebben we nu nieuwe buizen
voor het afnemen van bloed en ook heb.
ben we ons geschoold in het tapen van
enkels. Je moet zorgen dat je bij blijft.
Verder gaan we mee met oefeningen.
Die begeleiden we dan zogezegd.

Aan welke kant staan jullie dan?
In principe zijn we onpartijdig, maar
soms is het nodig om in te grijpen, als
we zien dat mensen overbelast worden.
Maar het is niet zo, dat we per definitie
aan de kant van de leerlingen staan.
Als je beroeps militair wil worden moet
je ookdoor willen, kunnen zetten. Erzijn
natuurlijk altijd mensen die de boel pro-
beren te belazeren en na 1kilometer al
lopen te kreunen of bij voorbaat al ver-
kouden zijn. Daar trappen we niet zo
maar in. Maar als, om maar eens een
dwarsstraat te noemen, een kaderlid
mensen midden in de winter als het
vriest door een sloot wil laten lopen.
gaat dat natuurlijk ook niet door. Erzijn
grenzen.

Wat is jullie taak tijdens een oefening?
Op de eerste plaats moeten we eventue-
le zieken en gewonden verzorgen. Kun-
nen we dat niet. dan moeten we ze af-
voeren naar een ziekenhuis o.i.d., eer-
ste hulp verlenen bij ongevallen. Zoheb
je nog wel eens dat mensen bij het
touwoversteken niet voldoende adem
hebben. Wij hebben dan zuurstof bij
ons.
Daarnaast zorgen we voor een stukje
psychische rust. De leerlingen weten
dat wij er zijn en dat wij. als het hele-
maal niet meer gaat in zullen grijpen of

zorgen voor een goede medische verzor-
ging.
Ook hebben we naar mijn mening een
sociale taak. Het is voor mensen erg
belangrijk eens te kunnen praten. Dat
geldt zowel voor het kader als voor de
leerlingen. Ik denk dat wij zorgdragen
voor een stukje morele ondersteuning
van de man.

En de vrouw?
Ja natuurlijk, ook van de vrouwen die
hier op de opleiding komenIzitten. In
die zin is er trouwens een hoop veran-
derd sinds de meisjes en jongens in ge-
mengde klassen zitten. Toen er aparte
klassen waren, was er geen probleem.
Ja, de ellende begon toen met die ge-
mengde klassen.

Ellende ... ??
Onvoorstelbaar. Op een of andere ma-
nier is het idee ontstaan dat vrouwen
lichamelijk tegen mannen op moeten
boksen. En je zag dat in een aantal ge-
vallen niet lukte. Voorsommige meisjes
was het zo moeilijk te accepteren dat ze
lichamelijk er niet tegenop konden. dat
ze ook psychisch in de knoei kwamen.
Verschillende meisjes/vrouwen kwa-
men hier erg vaak en de konlakten wa-
ren dan intensief. Er was in de meeste
situaties echt sprake van een vertrou-

wensrelatie. Er werd toen goed gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om bin-
nen te lopen voor een praatje. Vaak
mondde dat uit in ellenlange ge-
sprekken.

Optimale gebruikmaking van de MGD
dus?
Dat kun je wel zeggen. Kijk. de genees-
kundige dienst is er niet alleen maar
voor het lichamelijk welzijn. Iedereen
die wil kan er een beroep op doen. We
hebben hier eens een tijd gehad dat de
mensen wel kwamen, maar bij de voor-
deur hun mutatie al weer verscheur-
den. Die tijd is nu gelukkig weer voor-
bij. Ik heb 't idee dat iedereen zo lang-
zamerhand begrijpt, dat een mutatie
niet voor de flauwekul wordt uitge-
schreven. Een mutatie geeft aan dat
iemand "iets" heeft en dat daar reke-
ning mee moet worden gehouden. Zo
niet, dan kun je het instituut MGDwel
opheffen.

Gerrit, jij werkt nu al een behoorlijke
tijd bij de MGD, zijn el"zaken die je an-
ders zou willen?
Er is natuurlijk altijd wel wat te verbete-
ren, maar misschien moet defensie
eens gaan nadenken over één Genees-
kundige Dienst als Interservice sys-
teem voor de drie krijgsmacht delen. Zo
heb ik bijvoorbeeld persoonlijk het
idee, dat de marine de beste genees-
kundige opleiding heeft. dat de lucht-
macht meer mogelijkheden heeft en zo
zal er bij de landmacht ook nog wel iets
zijn. Als ze nu eens overgingen lot één
opleiding en één bevoorradingssys-
teem, zou je tot een optimalere
dienstverlening voor de patiënt-militair
kunnen komen. En daar voor zijn we er
tenslotte.

Klazien van Brandwijk- Wiltjer
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"Maatschappelijk werker weet de weg in doolhof
van bepalingen"

Militair Sociale Dienst
•.Ik vind dat ieder mens hulpverlener van een ander mens kan zijn. Het specifieke
van de maatschappelijk werker is dat hij gespecialiseerd is op sociaal/psychisch
terrein en dat hij er z'n beroep van heeft gemaakt."
Dit zegt Klaas Meeldijk. sinds de tweede helft van 1980verbonden als maatschap-
pelijk werker aan het bureau voo de Militair Sociale Dienst te Assen. in een
vraaggesprek met raadsman Wil Gerards. In dit gesprek spreekt hij niet namens
zijn collega's of de MSD. maar geeft hij slechts zijn persoonlijke visie op het werk.
ook daar wqar de wij-vorm wordt gebezigd.

Nog regelmatig kom ik mensen tegen.
die denken. dat de MSD er slechts is om
te zorgen, dat iemand dichter bij huis
wordt geplaatst, of wordt afgekeurd, of
dat de MSD bijspringt bij financiële
moeilijkheden. Zo ligt dat niet precies
heb ik begrepen, maar hoe dan wel?
De MSD is een professionele hulpverle-
ningsinstelling in het militaire "be-
drijf".
Mensen kunnen op alle mogelijke ma-
nieren problemen krijgen: door hun
thuis-situatie. door of in het bedrijf, met
zich-zelf of anderen, problemen van
materiële of geestelijke aard. enzo. Nu
slagen velen er in zelfstandig hun eigen
weg of een oplossing Ie vinden, maar
ook zijn er die zich aangewezen voelen
op speciale hulpverleners, die
- door hun grondige kennis van sociale
regels en -wetten snel de juiste weg we-
ten te vinden in de doolhof van bepa-
lingen,
- door hun vaardigheden, o.a. in het
begrijpen van en omgaan met proble-
men. de cliënt kunnen helpen voldoen-
de inzicht te krijgen in de oorzaken of
oorsprong van hun problemen en die
- door hun mens-gerichte grondhou-
ding de veiligheid bieden, waardoor de
cliënt hen in vertrouwen kan nemen ten
aanzien van soms zeer persoonlijke in-
formatie.
Als zodanig stellen de maatschappelijk
werkers van de MSD zich beschikbaar
d.w.z. dat ze klaar zullen staan onge-
acht hun eigen stemming of emoties.

Voor wie zijn jullie er?
Voor alle mensen die nog in dienst moe-
ten of willen en voor de militairen die
daadwerkelijk in dienst zijn natuurlijk.
Maar ook voor die militairen die de
dienst reeds verlaten hebben, maar als
gevolg van hun verblijf in dienst of tij-
dens hun verblijf in dienst problemen
hebben gekregen. die nog niet zijn op-
gelost. En - tenslotte - zijn we er ook
voor hun direkte verwanten.

Dus niet voor de burgers, werkzaam bij
defensie?
Dat is juist. burgers werkzaam bij de-
fensie hebben hun eigen hulpverle-
ningsinstelling.
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Nu zijn er in de dienst nog andere hulp-
verleners, bijv. artsen en geestelijk ver-
zorgers. Hoe kan iemand nu weten voor
welk soort problemen hij nu juist bij de
MSD terecht kan?
Je hebt het over hulpverleners; ik vind
dat ieder mens hulpverlener van 'n an-
der mens kan zijn. dus ook de arts en de
geestelijk verzorger. Het specifieke van
de maatschappelijk werker is. dat hij
gespecialiseerd is op sociaal/psychisch
terrein en dat hij er zijn beroep van heeft
gemaakt. Nu de problemen waar we
mee te maken krijgen. dat zijn er vele.
In grote lijnen zou je drie soorten kun-
nen noemen:
Op de eerste plaats zijn er de proble-
men, die te maken hebben met de socia-
le wetten en -regels. zoals de WAMIL
(Wel Arbeidsongeschiktheid Militai-
ren). de OU (regeling Overbruggings-
Uitkering), de IHV(Inhouding Huisves.
ting en Voeding), regels die verband
houden met overlijden. met dienstver-
lating, met invaliditeit enzo. Vaak is
men al geholpen met de informatie die
we hierover verstrekken. maar even
vaak ook is verdere begeleiding tot
daadwerkelijk een oplossing is gevon-
den noodzakelijk.
Bijvoorbeeld: een dp.sld. krijgt in dienst
een ongeval. Naast de psychisch-gees-
telijke klap, die vaak het gevolg is krijgt
hij te maken met vragen als:
- wat gebeurt er nu als ik ontslagen
word?
- mogen ze me wel ontslaan als ik ziek
ben?
- heb ik recht op een uitkering?
- hoe zit dat met een - eventueel-recht
op een invaliditeitspensioen?
- moeten de ouders, de echtgenote etc.
zelf de reiskosten betalen als ze me in
het ziekenhuis willem komen op-
zoeken? .
- hoe zit dat met het ziekenfonds of de
ziektekostenverzekering als ik ontsla-
gen word? enz.
Op al deze vragen weet of zoekt de
maatschappelijk werker het voor dát
geval juiste antwoord. ook als deze vra-
gen - door onkunde bijv. - niet gesteld
worden.
Voorts kunnen problemen ontstaan
door omstandigheden. die te maken

hebben met de hulpzoekende persoon
zelf. Soms komen mensen met vage
klachten. dat ze niet tevreden zijn over
zichzelf. niet tevreden over de manier
waarop ze met zichzelf en anderen om-
gaan. Soms klaagt men over onlustge-
voelens van onzeker-zijn, eenzaam-
heid, angst of spanning. van innerlijke
leegte. van zich-zelf niet kunnen zijn of
ongelukkig-zijn enz.
In gesprekken proberen we er dan sa-
men achter te komen waar de oorzaak
ligt van deze gevoelens en of er aan
deze oorzaak wat ten goede gedaan kan
worden.
In zo'n geval als van de soldaat uit het
voorbeeld, die een ongeluk kreeg ont-
moeten we mogelijk gevoelens van
woede (dat nu juist hém dat moest over-
komen), van onzekerheid (of er b.V. wel
volledige genezing mogelijk is) en
angst voor de toekomst.

Tenslotte zijn er de problemen. die (me-
de)veroorzaakt worden door faktoren in
de leef- en/of werksituatie. We horen
dan klachten over de aard en inhoud
van het werk. de irritaties die men op-
loopt van de mensen om zich heen (vaak
spelen daarbij meerdere-mindere-ver-
houdingen een rol. maar ook het gedrag
van collega's); klachten ook wel over de
werkruimte en -behuizing.

Ook in de thuis-situatie kunnen fakto-
ren liggen. die tot moeilijkheden aan-
leiding geven:
- bijv. door een verstoorde relatie met
ouders. vriend of vriendin kan men niet
goed meer funktioneren in de dienst of
- wat te doen als voor de oplossing van
ernstige problemen in de familie de
aanwezigheid thuis van de militair is
vereist of
- wat te doen bijv. als het met de eigen
zaak van de vader mis dreigt te gaan
wanneer hij plotseling ziek wordt, enz.
Ik moet bij deze drie soorten problemen
opmerken, dat ze zich lang niet altijd zo
netjes gescheiden aandienen. Vaak is
het een komplex waarin men elemen-
ten van alle drie kan herkennen.

Hoe moet ik me jouw aanpak voorstel-
len? Zeg je tegen mij, als ik met proble-
men kom: "kom over veertien dagen
maar terug, dan is alles opgelost?"
Welnee. dat is mijn houding helemaal
niet. Ik zoek samen met de cliënt naar
die oplossing. die door hem als oplos-
sing wordt ervaren.
Eigenlijk ben ik er op gericht de mens te
leren zichzelf te helpen. Goede maat-
schappelijke hulp streeft in feite naar



het overbodig maken van zichzelf. Vroe.
ger had de mens ook niet anders dan
zichzelf en vrienden en kennissen als
hulp. Maar door de industrialisatie en
de ermee gepaard gegane individuali-
sering van de samenleving, alsmede
door de opkomst van de mensweten-
schappen is de behoefte aan of mis.
schien wel de noodzaak van gespeciali-
seerde beroepsmatige hulpverlening
naar voren gekomen.
Aan deze ontwikkeling zit natuurlijk
een goede en een kwade kant: enerzijds
heeft deze ontwikkeling geleid tot het
ontstaan van relatie-deskundigen. die
tevens de weg weten in de ingewikkel-
de sociaal.maatschappelijke wetge-
ving, maatschappelijk werkers dus; an-
derzijds is er de kans tot vergroting van
de afhankelijkheid van mensen. Klaas Meeldijk voor 'zijn' bureau

Toenje daarstraks voorbeelden gaf van
de problemen, waarmee mensen naar
je toe komen hoorde ik ook woorden als
"ongeval" en ..geestelijke spannin-
gen N. Dat behoort toch tot het terrein
van dokters en geestelijk-verzorgers?
Speel je nu zelf ook een beetje voordok-
ter en geestelijk verzorger of betrek je
die bij je werk?
Dat laatste is het geval. wanneer je on-
der ..geestelijk" verstaat alles wat te
maken heeft met de oriëntatie t.o.v.
zichzelf, het leven en de wereld; anders
gezegd; met vragen rond het menselijk
bestaan zelf.
Weet je. de mens komt niet de ene keer
slechts als lichaam. de andere keer
slechts als geest of als sociaal/psy-
chisch wezen op je a£.maar als een tota-
liteit van lichaam en geest. Wanneer
wij in de problematiek van de cliënt ook
nog geestelijke ofmedische kanten ont-
waren, verwijs ik naar de geestelijk ver-
zorger of de dokter of betrek die er zelf
bij.

Loop je dan niet het risiko dat het mis
gaat met de hulpverlening, omdat de
een niet weet wat de ander doet?
Nee hoor, die kans is klein omdat er een
nauwe samenwerking is tussen maat-
schappelijk werker. de dokter en de
geestelijk verzorger en ook de perso-
neelsofficier. Samen vormen zij de zo-
genaamde Sociale Coördinatie Com-
missie (SCC)en zij vergaderen zo eens
in de vier a zes weken. Wanneer er voor
een zaak haast is geboden wordt direkt
telefonisch - voorzover dat de vertrou-
welijkheid niet schaadt - met elkaar
kontakt opgenomen. Naast het voordeel
van de coördinatie is er ook het voor.
deel. dat je met z'n vieren vaak verder
komt dan in je eentje.

Als noch de afzonderlijke hulpverlener
noch deSCC er uit komt, zijn er dan nog
andere mogelijkheden?
Ja, want de SCC, maar ook iedere hulp-
verlener afzonderlijk, kan dan verwij-
zen naar een bureau voor individuele
hulpverlening (BIH).
Daar zijn er op dit moment een drietal
van. Ook hier werken artsen, geestelijk
verzorgers en maatschappelijk werkers
samen; tevens zijn aan deze bureau's
psychologen verbonden. Het BIHpro-

beert in eerste instantie zodanige op.
lossingen te vinden. dat de cliënt weer
naar eigen tevredenheid gaat funktio-
neren. Als dat niet lukt kan het BIHnog
verwijzen naar de psychiatrie of de mi-
nister adviseren om tot buitengewoon
dienstplichtigstelling over te gaan.
Ook is er nog de mogelijkheid van door-
verwijzing naar de Sektie Individuele
Hulpverlening(SIHl. die in principe op
dezelfde wijzewerkt, maar toch verder-
gaande en meer gespecialiseerde mo-
gelijkheden heeft. bijv. op het gebied
van testen. etc.
Tenslotte kan zowel de sec. het BIHen
de SIH in bijzondere gevallen nog ge-
bruik maken van ~ehandelingsmoge-
lijkheden van de burgersektor. al moet
daar wel eerst een machtiging voor
worden aangevraagd.

Ik kan me voorstellen dat er wel mensen
zijn die eigenlijk graag naar jou toezou-
den willen komen, maar niet goed dur-
ven uit angst, bijv. dat jij meer het be-
lang van de dienst dan hun belang zal
dienen. Waar sta jij daarin precies?
Ik ben er voor de hulpzoekende mens.
Mijn beroep is dat van hulpverlener.
Een bijkomend gevolg van mijn werk
zal in vele gevallen zijn. dat dit gunstig
is voor het bedrijf. Een bijkomend ge-
volg, dus niet het doel. Het kan dus ook
anders.
Geestelijk verzorgers en artsen hebben
geheimhoudingsplicht. Heeft de maat-
schappelijk werker ook zo iets?
Het idee dat een cliënt "zijn hele heb-
ben en houden" zou moeten vertellen is
onjuist; hij vertelt alleen wat nodig is.
Bovendien. de maatschappelijk wer.
kers. die - net als ik - lid zijn van de
Nederlandse Organisatie van Welzijns-
werkers (NOW)hebben beloold zich te
houden aan de beroepscode. In deze co-
de is de geheimhoudingsplicht gere-
geld. Hoewel niet al mijn collega's lid
zijn van de NOW, verwacht ik dat zij
deze beroepscode wel in hun werk als
uitgangspunt zullen hanteren. Maar er
zijn meer rechten waar niet iedere
cliënt zich van bewust is.
Zomag de maatschappelijk werker niet
zonder toestemming van de cliënt in
overleg treden met anderen. bijv. een
advocaat.
Ook heeft de cliënt het recht op inzage

van de schriftelijke rapportages. De
cliënt heeft recht op een eerlijk ant-
woord op al zijn vragen. Demaatschap-
pelijk werker is verplicht in overleg met
de cliënt een plan te ontwikkelen om uit
de moeilijkheden te komen en daarin
heeft de cliënt het laatste woord.
Regelmatig moet met de cliënt worden
nagegaan of hetgeen de maatschappe-
lijk werker doet nog wel zijn instem-
ming heeft.
Tenslotte kan de cliënt ieder moment
het kontakt verbreken. Maar ook de
maatschappelijk werker heeft rechten:
als het noodzakelijk wederzijds vertrou-
wen ontbreekt kan ook hij het kontakt
verbreken. echter niet eerder, dan na-
dat een ander maatschappelijk werker
is gevonden. die wel het vertrouwen ge-
niet.

Hoe kan men met jullie in kontakt ko-
men en waar zitten jullie?
Dat is heel eenvoudig: op de eerste
plaats houden wij periodiek spreekuur
op alle kazernes; plaats en tijd zijn bij
alle onderdelen bekend gesteld via affi.
ches op de publikatoren. Daar staat ook
op waar ons bureau is gevestigd en on-
ze telefoonnummers.
Verder kun je onze telefoonnummers
vinden in de telefoongidsen van de ka-
zernes. Vooral in dringende gevallen
kan men ons zo opbellen en een af-
spraak maken. Vervolgens stellen we
ons bekend door zoveel als mogelijk is
ons te laten zien bij de onderdelen en
tenslotte, mocht dit alles nog niet wer-
ken dan moet iedere compagniescom-
mandant in staat zijn de weg naar ons
te wijzen.

Als iemand zich er voor geneert bij de
MSDgezien te worden, wat kan hij dan
doen? '
Buiten de kazerne de telefoon pakken
en ons opbellen. Wijbegrijpen dat heus
wel en zorgen er dan voor dat er een
vertrouwelijke ontmoeting zal worden
gearrangeerd.

Klaas, bedankt voor dit gesprek.

Wil Gerards
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"Kiezen voor de mens en niel voor hel apparaal"

Geestelijke verzorging en vorming
al plaats tijdens de zgn. GV-uren. Tus-
sen haakjes: dienstplichtigen hebben
recht op één lesperiode per week in hun
opleidingstijd en 48 GV-uren geduren-
de hun parate periode, waarvan er 20
aaneengesloten (2~dag dus) in een vor-
mingscentrum van de GV mogen wor-
den doorgebracht; de overige 28 uren
worden gewoonlijk gespreid over blok-
ken van een paar uur in de zoveel
weken.
In zo'n groepsbijeenkomst komt de ene
dienstplichtige voor de koffie, de ander
omdat hem die raadsman wel een leuke
vent lijkt, weer een ander omdat het
zo'n beetje moet en een vierde omdat hij
geïnteresseerd is. Erwordt bijv. gespro-
ken over de beleving van de eigen
(dienst-)situatie, gehoorzaamheid en
de grenzen daarvan, eigen groepsge-
drag. discipline, verveling of over kern.
wapens. Nemen we even dat laatste on-
derwerp, kernwapens. Daar kun je heel
verschillend over denken. Dat blijkt in
de samenleving te gebeuren en dat
wordt in de groep weer eens bewezen.
Piet bijv. is van mening dat er grenzen
zijn aan je zelfverdediging. Je mag op
kleine schaal geweld, beperkt geweld,
gebruiken, vindt hij, maar niet meer
dan dat. Jan oordeelt dat je jouw vrij-
heid moet verdedigen, desnoods ten
koste van alles. Daarover gaat het ge.
sprek Jan en Piet stimuleren ieder hun
eigen inzicht; ze formuleren hun ge-
dachten, hun eigen overtuiging. Wel-
licht overtuigt de een de ander en dan
kan het inzicht van die ander gewijzigd
worden. En misschien raakt Klaas, die
eigenlijk alleen voor de koffie kwam,
zodanig overtuigd van de argumenten
van een der sprekers. dat hij zijn eigen
overtuiging ondermijnd voelt. Hij is de
basis van die overtuiging, van zijn me-
ningen, kwijt. Ook dan kan. moet er
geestelijke verzorging zijn.

En wat moet ik me voorstellen bij een
persoonlijk gesprek?
Dat is moeilijker aan te geven met één
voorbeeld, want die zijn zéér gevari-
eerd van aard. Maar ik zal een - hier
noodgedwongen beperkte - poging
doen enigszins aan te duiden waarom
het bij die individuele begeleiding kan
gaan. Om met dienstplichtigen te be-
ginnen: een persoonlijk gesprek kan
bijv. voortvloeien uit zo'n groepsge-
sprek, ik duidde daar al op aan het eind
van bovengenoemd voorbeeld. Maar
iemand kan natuurlijk ook uit zichzelf
naar een geestelijk verzorger stappen
om welke vragen of problemen dan ook
eens te bespreken. Dat kunnen zijn:

WilGerards

- God blijft buiten beschouwing; of die
wel of niet bestaat heeft geen enkel ge-
volg voor het mens- en wereldbeeld
- mensen zijn principieel gelijkwaar-
dig, hebben in principe dezelf<:iegees-
telijke vermogens
- motief is helpende zorg. solidariteit
met de medemens
- doel is de ontplooiing van de mense-
. lijke vermogens, zodat men zélf vorm en
inhoud aan het éigen leven kan geven
als een mondige zelfverantwoordelijke
medeburger
- en dit alles in het besef van medever-
antwoordelijkheid voor wereld en na-
tuur.
In die humanistische GV is dus geen
plaats voor een andere belanghebben-
de dan de mens, in een situatie (in ons
geval de krijgsmacht). Er is ook geen
ruimte voor bekering of belering. Want
de mens moet tot zijnlhaar eigen visies
komen. En dat in een sfeer van veilig-
heid en vrijheid.

Die GV vindt plaats. zei je, in persoon-
lijke en groepsgesprekken. Kun je een
voorbeeld geven?
Ja, zo'n groepsbijeenkomst vindt meest-

Je legt steeds sterk de nadruk op dat
eigene van de mens. Waarom?
Omdat in de geestelijke verzorging - en
nu moot ik zeggen: althans in de huma-
nistisch geestelijke verzorging - de
mens centraal staat. Kijk,er is een prin-
cipieel onderscheid tussen gods-
dienstige en humanistische GV. Bij de
godsdienstige GVstaat alles ter discus-
sie. behalve de bijbel. Bijde humanisti-
sche GVstaat alles ter discussie, inclu-
sief het humanisme. Bijons blijven onze
fundamenten zelfs discutabel, bij hen
niet.

Wanneer in een them.anummer over ••mensen in de krijgsmacht" ook een aantal
artikelen over diverse vormen van hulpverlening wordt opgenomen. mag daarbij
de geestelijke verzorging en vorming (GV)niet ontbreken. Zijdelings komt de GVin
dit nummer meermalen ter sprake. Om het daarbij echter niet te laten ging Frank
Spoelstra. raadsman/directeur Coomherthuis. praten met zijn collega Wil
Gerards. raadsman in Assen met een groot noordelijk rayon. waarin o.a. ook
AppingedaPl en de vliegbasis Leeuwarden thuishoren.

Om maar met de deur in huis te vallen.
Wil, wat is nu, kort gezegd. geestelijke
verzorging en vorming precies?
Tja, het moet kort en precies zeg je. da's
moeilijk. maal ik zal 't proberen. Eerst
dat "geestelijke": dat slaat op de eigen
levensovertuiging van een mens en de
fundamenten daarvan. Het gaat om de
beginpunten, van waaruit de mens
komt tot zijn/haar eigen waarden- en-
normenpatronen en het oriëntatiepa.
troon, dat onontbeerlijk is om in de in-
gewikkeldheden van het bestaan toch
tot eigen keuzes, houdingen en gedra-
gingen te komen. Of simpeler gezegd:
het gaat erom hoe een mens in het leven
staat, wat hij of zij met dat leven wil.

Dat is dus het geestelijk deel. En wat
houdt die verzorging en vorming in?
Alles wat je doet. toevallig of doelbe-
wust, om een mens te helpen die eigen
overtuiging te leren kennen. En ookaan
de hand daarvan een oriëntatiepatroon
te ontwikkelen en dit in de praktijk toe
te passen. Hulp dus en begeleiding,
d.m.v. persoonlijke en groepsgesprek-
ken, bij een eigen persoonlijk ontwikke-
lingsproces. Daarbij gaat het om het on-
derhouden, stimuleren en eventueel
wijzigen van dat hiervoor genoemde
oriëntatiepatroon. Soms, in noodgeval-
len. gaat het om het herscheppen of het
ontwikkelen van dat oriëntatiepatroon
en op dat moment bevindt de GVzich in
het grensgebied met de psychische bij-
stand.

Kenmerken van humanistische GVzijn
dan ook volgens mij, kort op een rijtje
gezet:

42 EGO • december 1983



overplaatsings- of uitzend problemen,
gewetensbezwaren (Lv.m. kernwapens
of dienen in de krijgsmacht in het alge-
meen), lijden onder het (soms agres-
sieve) groepsgedrag van anderen, ho-
mofilie enlof andere relationele moei-
lijkheden, drugs- of alcoholgebruik,
hulp zoeken bij strafzaken enz. Voor
vrijwillig dienende militairen kun je
wel ongeveer een zelfde opsomming
geven, maar spelen ook enkele andere
zaken. Ik denk dan aan bijv. gezinspro-
blematiek (huwelijksproblemen, op-
voedings- of generatiekonflikten), be-
geleiding bij ernstige ziekte en sterven,
individuele voorbereiding op de
dienstverlating e.d. Kortom, alle zaken
met een duidelijk geestelijk kernaspekt
in zich.

Doet een geestelijk verzorger nog meer
dan al dat praten?
Nou, het is niet alleen praten hoor, het
is vooral ook luisteren. Dat is minstens
zo belangrijk immers, wil er sprake zijn
van werkelijk kontakt tussen mensen.
En ook om vervolgens echt iets voor
iemand te kunnen doen of betekenen.
Verder zou ik natuurlijk kunnen ant-
woorden op die vraag: ja, een raads-
man reist ook veel. Want dat is nodig
helaas, vanwege die grote rayons en de
slechts 20 raadslieden. die die rayons,
in Nederland en West-Duitsland, moe-
ten behappen. Overigens ligt dat bij
aalmoezeniers en dominees heel wat
gunstiger, omdat ze meestal maar één
legerplaats of zelfs één kazerne
hebben.
Toch is er een serieuzer ja op je vraag te
geven, want naast die individuele be-
geleiding en dat groepswerk hebben
raadslieden nog een derde hoofdtaak,
die ik van meer strukturele aard zou
willen noemen.

Wat is die derde taak dan?
Die vloeit m.i. in de praktijk logisch
voort uit die andere twee, maar om dat
duidelijk te maken wil ik eerst nog even
terug grijpen op dat centraal staan van
de mens in de humanistische GV. Eer-
der zei ik aL dat er bij ons geen plaats is
voor een andere belanghebbende dan
de mens. in een situatie (in ons geval de
krijgsmacht). En in dat laatste zit 'm nou
natuurlijk net de kneep. Want een tota-
le institutie als de krijgsmacht met zijn
autoritaire organisatiestruktuur wil al-
le levensbehoeften van zijn leden onder
(militaire) kontrole hebben en houden.
Die organisatievorm leidt tot verhou-
dingen die de mogelijkheden tot bezin-
ning en rekenschap afleggen - van fun-

damenteel belang in de humanistische
levensovertuiging - beperken of zelfs
tegengaan. Immers, je hoeft niet teden-
ken, dat wordt voor je gedaan. Die orga-
nisatie heeft dus ook belangen en die
willen wel eens. botsen met die van
"zijn" mensen.
Deplaats van de GV-er daarin zaL na al
het voorgaande, duidelijk zijn: kiezen
voor de mens en niet voor het apparaat.
Maar hoewel het gestand doen van die
keuze op zichzelf soms al moeilijk ge-
noeg is (ik denk aan eigen ervaringen,
o.a. in de tijd van de niet-vrijwillige uit-
zending van dienstplichtigen naar Li-
banon). het is bovendien nog niet alles.

En dan ben ik bij die derde taak van de
GV, waarnaar je vroeg: je dient m.L als
GV-er niet alleen passief het moment
van die keus af te wachten, maar je ook
actief in te zetten voor wat ook wel de
humanisering van de krijgsmacht
wordt genoemd.
Dat betekent o.a. dat je - om eveneen
medische beeldspraak te gebruiken -
niet alleen pleisters op individuele
wonden plakt of groepstherapie aanbe-
veelt, maar ook de al of niet gezond-
heidsbevorderende sfeer en struktuur
van ~het ziekenhuis in ogenschouw
neemt en waar nodig mankementen
signaleert en op strukturele verbeterin-
gen aandringt.
Zo was bijv. de mogelijkheid tot het
heb~en van die signaleringsfunktie
één der belangrijkste redenen voor de
humanistische GV om destijds mee te
gaan werken in het hulpverleningsex-
periment bjj de landmacht. waarover
hierna ook een artikel is opgenomen.

Wordt die taak de GV in dank afge-
nomen?
Ach, daar gaat het natuurlijk niet in de
eerste plaats om. Maar om je vraag toch
te beantwoorden: persoonlijk denk ik
dat in het algemeen gesproken die sig-
naleringsfunktie - die via strukturele
verbeteringen humanisering beoogt -
minder waardering ondervindt dan
bijv. de individuele begeleiding. Trou-
wens, bij het vormingswerk met groe-
pen in de GV-uren en in de vormings-
centra van df GV heeft het merendeel
van de militaire leiding ook nooit staan
te juichen, maar ze maakten helaas ook
zelden of nooit zèlf gebruik van gele-
genheden en rechten op dat punt.

Bedoel je dat het niet ontbreekt aan
vooroordelen omtrent de GV? Bijv. dat
er helemaal geen behoefte is aan GV.
althans niet binnen de krijgsmacht?
Vooroordelen zijn wat de dikke Van Da-
Ie erover zegt: ..Niet op kennis of rede-
nering, maar op neiging. traditie of na-
volging berustend oordeel (mening)
omtrent iets of iemand."
Niettemin tieren ze welig in de krijgs-
macht. en overigens niet alleen daar.
Het heeft vanzelfsprekend te maken
met die botsing van belangen, waaro-
ver ik sprak. tussen mensen en organi-
satie en de GVwerkt nu eenmaal op dat
snijvlak. Dat er geen behoefte aan GV
zou zijn, acht ik met al het voorgaande
eigenlijk voldoende weerlegd. Je hoeft
er trouwens dit hele themanummer
maar op na te lezen om die behoefte te
(h)erkennen.

En op de bewering dat aan die behoef-
te. laat staan een diep geestelijke nood.
van mensen net zo goed buiten de
krijgsmacht kan worden voldaan. zou ik
het volgende willen zeggen. De rol van
de GV-er is slechts uitvoerbaar vanuit
een voortdurend meebeleven en aan-
wezig zijn in die militaire situatie. Geen
..burger" pastoor of -dominee of -raads-
man kan - staande buiten deze situatie
- in deze problematiek voor iemand we-
zenlijk dienstbaar zijn; zelfs niet wan-
neer het hele weekend ervoor zou wor-
den opgeofferd. Immers, de mens in de
militaire samenleving (dienstplichtig
of vrijwillig dienend) wordt medever-
antwoordelijk gemaakt. moreel al-
thans, voor de effekten van het voor-
handen zijn van die geweldsmiddelen,
voor de doeleinden van het inzetten er-
van en voor die inzet zelf.
En die mens is doorgaans nog jong. Zijn
persoonlijkheid is nog kwetsbaar, zijn
persoonsvorming nog onvolledig.
Daarbij is en blijft het maken van prin-
cipiële en soms diep in het eigen leven
jngrijpende keuzes (zelfs zonder de te-
gendruk die de organisatie uitoefent)
een uiterst moeilijke zaak. Die mens
kan daarbij - op z'm zachtst gezegd -
wel enige geestelijke steun gebruiken,
juist ook in de krijgsmacht, voorwaar
géén gewoon bedrijf ...

Frank Spoelstra
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"Iedereen heeft recht op een goede verdediging"

Bureau Militaire Strafzaken
Het Bureau Militaire Strafzaken (BMS).ingedeeld bij de afd. Sociale Zaken van het
Ministerie van Defensie. werd in 1946 opgericht. gelijk met de Militair Sociale
Dienst. Dit geschiedde in opdracht van prins Bernhard. de toenmalige inspecteur-
generaal van de krijgsmacht. opdat militairen die op een of andere manier in
moeilijkheden kwamen vanuit de organisatie steun konden krijgen.
Het BMSis niet ecn van de meest bekende hulpverlenings-instanties bij defensie.
Heden om eens te gaan praten. En dat deed raadsvrouw Klazien van Brandwijk-
Wiltjer met het hoofd BMS. majoor Klu rnr. H. L. van den Broek.

Wat is de bedoeling van het BMS?
De bedoeling van het BMSis primair om
militairen die voor de krijgsraad moe.
ten komen te verdedigen. In die zin dat
het dan niet alleen om juridische argu.
menten gaat. maar dat er daarnaast
een sociale indikatie is. Degevallen die
wij nemen gaan bijna altijd vergezeld
van een psychiatrisch rapport, een psy-
chologisch rapport of een rapport van
de Militair Sociale Dienst.

Betekent dat, dat iemand die door een
rood licht is gereden niet door jullie
wordt verdedigd en iemand die in de
knoei is gekomen door alcoholproble-
men wel?
Ja precies. dat klopt.

Hoe groot is het BMS?
Er werken 4 mensen, 3 officieren en I
administratief medewerkster. De twee
andere officieren zijn van de KLen ik
ben van de KLu.De marine loopt al ge-
ruime tijd te dubben.

Kan dat als je als officier andere mili-
tairen gaat verdedigen?
In eerste instantie kan ik me indenken
dat je zegt: kan dat weL dat iemand die
in dezelfde organisatie werkt de verde-
diging op zich neemt.
Je moet daarbij in de gaten houden dat
we gelukkig in dit land in een systeem
leven, waarbij men accepteert dat zelfs
de grootste misdadiger er doodgewoon
recht op heeft op een behoorlijke. vak-
kundige manier verdedigd te worden.
Kijk,daarbij moet je niet alleen denken
aan het persoonlijk belang van zo'nver-
dachte of beklaagde. Men is er in brede
kring van overtuigd dat het óók in be.
lang is van onze eigen rechtsorde. Als
iemand, die wat uitgevreten heeft, voor
de strafrechter terecht komt. heeft ieder
er belang bij, óók de rechtsorde en óók
de maatschappij, dat op deskundige
wijze hulp wordt verleend.
We leven in een systeem, waarin we
een gespecialiseerd militair strafrecht
hebben (ofje het daarmee eens bent is
vers twee). En daar zit volgens mij dan
logisch aan vast. dat er ook vanuit die
specialisatie verdedigd moet kunnen
worden.
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Majoor mr H. L. van den Broek

Toch denk ik dat, naar b. v. een
dienstpichtige toe, het rangsverschil
bepaalde barrières op kan roepen.
Jawel. .. maar het is zo dat ik mijn uni-
form alleen draag voor de strafrechter.
Ikontvang kliënten altijd in burger. Wij
hebben kantoor aan huis, dat is om on-
afhankelijk te zijn, maar ook om men-
sen buiten de militaire sfeer te kunnen
spreken. Het zou dwaas zijn als iemand
ergens aan een kazerne poort kwam en
bij de wacht in moest vullen waar hij
naar toe wilde. Endie wacht maar gnui.
ven: 0 die gaat naar het bureau strafza-
ken, die heeft iets uitgevreten ... Dát
zou een extra drempel zijn.
Verder moeten we rustig aan een zaak
kunnen werken en dat wordt op deze
manier zoveel mogelijk gegarandeerd.
Natuurlijk, ik ben jurist. maar daar-
naast ook helemaal militair. Als ik me
in bepaalde situaties bevind, dan ben
ik majoor en dan kan dat natuurlijk,
maar tegenover cliënten gebeurt dat
niet. Een voorbeeld: Ik heb verschillen.
de keren mensen bij me gehad die on-
geoorloofd afwezig waren. Die heb ik
bevolen terug te gaan naar hun onder-
deeL maar dan wel nadat ik ze had uit-
gelegd dat ze niet zo verstandig bezig
waren. Vaak gingen ze dan ook terug.
Maar er zijn er ook bij geweest die ver-
trokken en zeiden: "ik zal me over een
week melden." Dan heb ik mijn ambts.
geheim en dat handhaaf ik dan ook.
Anderzijds is het zo dat mijn rang van
belang is bij onbekenden of zijdelings
onbekenden.

Bijde krijgsraad, of bij de zittende ma.
gistratuur moet ik het van mijn gezag
hebben, van mijn manier van optreden.
Daar is mijn rang volstrekt onbelang-
rijk.
Maar mijn rang gaat wel een rol spelen
naar buiten, b.v. naar een mijonbeken.
de onderhoudskommandant. Zeg ik:"ik
ben de raadsman van de soldaat Jan-
sen" dan maakt het voor die komman-
dant een groot verschil of hij door een
korporaal of door een majoor benaderd
wordt.
Een korporaal wordt overgezet op de
administratie of de sergeant van de
week, terwijl ik zelf te woord word ge-
staan. Zowerkt dat. Verder moet je vol.
gens de wet officier in de rechtspleging
zijn.
Natuurlijk, tegenover de jongens is het
soms lastig, maar als je eenmaal in ge.
sprek bent valt dat erg mee. Jemag niet
vergeten dat degene die op het BMSzit.
ten altijd specialisten zijn. Ze zijn al
langere tijd beroepssoldaat en onderof.
ticier of officier geweest. Ze kennen het
leger en ze kennen hun vak.

Hoeveel zaken behandelen jullie per
jaar?
Gemiddeld kun je uitgaan van 400za-
ken per jaar. Circa een derde daarvan
zijn beroeps of k.v.v..ers, twee derde
dienstplichtigen.

Voor welke zaken kunnen mensen bij
het BMS terecht, kun je een paar voor.
beelden noemen?
Laat ik beginnen met welke zaken niet:
verkeersovertredingen doen we dus
niet.
Een andere zaak, waarbij zeker sociale
en maatschappelijke elementen om de
hoek komen kijken, die we toch niet
doen zijn de principieel weigeraars.
Nog een voorbeeld: In de tijd toen er
mensen naar Libanon moesten had
men verzuimd het KBuit te vaardigen
op grond waarvan het gelegitimeerd
was omze te sturen. Het is toen gebeurd
dat er iemand bij me kwam en die wilde
niet naar Libanon, hij vroeg me hem te
verdedigen. Dat vond ik te ver gaan in
mijn positie als beroepsofficier en heb
het niet gedaan_ Een kollektief heeft dit
toen uitgesponnen. Was diezelfde vent
of een andere vent nu gekomen en had
gezegd: "ik kán niet naar Libanon,
want mijn moeder is ziek" of "mijn
vrouw kan mij niet missen" o.i.d., dat
soort toestanden, dan zou ik hem zeker
hebben verdedigd. Er is dan heel duide.
lijk sprake van sociale moeilijkheden of
een sociale indicatie.



Het is wel zo dat je al snel kunt zeggen
of in ieder geval je af kan vragen: is die
zaak sociaal geïndiceerd?
Tot slot een simpel voorbeeld: Er komt
iemand die onder invloed heeft gereden
en die wil graag verdedigd worden en
die blijkt geen werkelijke problemen te
hebben en probeert op alle mogelijke
en onmogelijke manieren de zaak te
rekken en te traineren. Zo'n zaak doe ik
niet.

Zijn er nu zaken waarvan je zegt: dát
komt meer bij dienstplichtigen voor en
dát bij beroeps?
Nou. als je een onderscheid wilt maken.
dan krijg ik van de beroeps potentieel
meer. beter gezegd de meeste gevallen
van rijden onder invloed en van de
dienstplichtigen de gevallen van on-
wettige afwezigheid en het niet opvol-
gen van bevelen.

Dit zijn zaken in vredestijd, heeft het
BMS in oorlogstijd ook een taak?
Als er ooit oorlog komt of vergelijkbare
toestanden. dan moet je van een be-
paald aantal dingen uitgaan. Op de
eerste plaats: de krijgsraad zal dan
geen kruimeldiefstalletjes berechten.
Je kunt voor zeker aannemen dat dedin-
gen die hij berecht, zaken zullen zijn die
te maken hebben met het militair funk-
tioneren of niet funktioneren van dege-
nen die voor de krijgsraad moeten ko-
men. Je kunt ook wel aannemen dat de
burgeradvokaten niet beschikbaar zul-
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len zijn. Dat betekent dat zo'n beklaag-
de komt te staan tegenover: een krijgs-
raad waarvan nu in de memorie van
toelichting staat dat het nodig is om in
vredestijd goed te kunnen funktione-
ren, om in oorlogstijd zijn taak naar be-
horen te doen. tegenover een militair
OM, die ook al jarenlang ingevoerd is.
Hij heeft dan de keuze tussen een troe-
penofficier of iemand van het BMS. Er
moet natuurlijk voorop blijven staan
dat het de keus van de man zelf is. Als
hij van het bestaan en de mogelijkhe-
den van het BMSniet afweet zal hij daar
niet opkomen. Dat betekent voor mij,
dat als alle argumenten pleiten voor het
bestaan van een afzonderlijke militaire
justitie, dat diezelfde argumenten geI-
den voor het BMSin oorlogstijd.
Ik zou twee voorbeelden kunnen noe-
men, die aangeven waarom het aanwe-
zig zijn van het BMSin oorlogstijd van
belang is.

Kijk maar naar Libanon, daar is geen
burgeradvokaat aan te pas geweest.
Wij hebben de toestand keurig kunnen
beoordelen. Eén van ons is daar ge-
weest, hij was zelf troepenofficier , kon
z'n zegje doen over de gang van zaken.
Hij heeft met name beoogd duidelijk te
krijgen dat het alleen maar de compag-
nies-officier was die de mensen voor de
krijgsraad wilde hebben en dat de lage-
re commandanten de noodzaak daar-
van helemaal niet inzagen.
Het andere voorbeeld is op de Grebbe-

berg geweest in 1940. Een sergeant
Meyer is daar voor de krijgsraad ge-
bracht en waar zijn verdediger niet op
gelet heeft is - hij is doodgeschoten
toen - dat er 24 uur had moeten liggen
tussen het tijdstip van executie en het
vonnis. Daar is toen de hand niet aan
gehouden.
Het zijn wat voorbeeldjes. maar het
geeft naar mijn idee aan, dat het van
groot belang is dat het BMSook in oor-
logstijd aanwezig is.

Een laatste vraag. mensen die met jul-
lie in kontakt willen komen, hoe kunnen
ze dat doen?
Het beste kunnen ze even een kort
briefje schrijven. met daarin naam, re-
gistratienummer en de vraag of wij de
verdediging t.a.v. die en die gebeurte-
nis op ons willen nemen.
Daarna gaat de zaak dan lopen. Het
adres is
Bureau Militaire Strafzaken (BMS)
Koninginnegracht 62
Den Haag

Klazien van Brandwijk- Wiltjer

Noot: Bovenstaand artikel werd om reden
van plaatsruimte met een kwart ingekort.
Wie de uitvoeriger voorbeelden wil lezen.
kan de oorspronkelijke versie - verschenen
in EGO van aug./sept. '82 - opvragen bij de
EGO-redaktie.
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"Ik vind gewoon dot ik er ols mens heter uit hen gekomen"

Bureaus Individuele Hulpverlening
Om in dit speciale nummer {bedoeld is hier de EGO-special van maart 1982. zie
kader op de volgende pagina} niet alleen professionele hulpverleners vanuit een
BIH aan het woord te laten. werden ook een tweetal gesprekken gevoerd met (ex-).
hulpvragers.
Frank Spoelstra. raadsman/directeur Coomherthuis. vroeg naar de ervaringen
van een ex-dienstplichtig soldaat en van een beroepsmilitair. die beiden cliënt
waren geweest bij het BIH-Oost in Ede.

EX-DIENSTPLICHTIGE AAN HET
WOORD
Wil je kort iets over jezelf vertellen?
Ik ben Jacques de Vries. 23 jaar en een
paar maanden geleden afgezwaaid als
gewoon soldaat bij de Stafcie I LK in
Apeldoorn. Eigenlijk was ik chauffeur,
maar in de praktijk zat ik meer achter
een bureau dan achter het stuur. Nuben
ik (nog werkloos) onderwijzer.

Wat waren de problemen, waarbij je
hulp zocht?
Vooral in het begin van m'n diensttijd
voelde ik me erg bedreigd, was ik bang
voor de aantasting van mijn persoon-
lijkheid. Dat kwam ook omdat ik van
tevoren al was gewaarschuwd, dat ik
het als homofiel wel heel moeilijk zou
krijgen. Dus probeerde ik mezelf af te
sluiten en vooral dat deel van mij niet te
laten zien. Maar al gauw voelde ik me
helemaal bedreigd door het hele sys-
teem, de hiërarchie. hoe ze omgaan met
dienstplichtigen, met -jou en anderen,
heel laag eigenlijk. En ik durfde meniet
te verzetten, uit zelfbescherming.

Kon of wou je in die eerste tijd niet voor
je homofilie uitkomen?
Nee, daar was ik nou juist voor gewaar-
schuwd: zegt dát nooit, want het ka-
der ... en met de maten zal het later ook
wel moeilijk worden.

Ging je zelf op zoek naar hulp bij deze
problemen?
Eerst probeerde ik gewoon mee te sjok-
ken als de middelmaat, maar toen ze
me als chauffeur naar Duitsland dreig-
den te sturen, dacht ik "dat red iknooit"
en ging met de legerpredikant praten.
Die kreeg voor elkaar dat ik niet naar
Duitsland zou hoeven. Toen ik daarna
werd overgeplaatst naar Apeldoorn,
kreeg ik lichamelijke klachten, vooral
veel hoofdpijn. Zonder daar zelf nog
veel achter te zoeken ging ik naar de
dokter. Die ging met me aan het praten
en zei dat er toch een oorzaak achter die
klachten moest zitten, maar ik draaide
als een kat om de hete brij. Bijeen twee-
de bezoek, een week later, besloot ik
eerlijk tegen hem te zijn, want ik kon het
zo niet langer volhouden en begreep
we:ldat er iets zou moeten gebeuren.
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Hoe lang was je toen al in dienst?
Vier maanden ongeveer. Toen ging het
nogal snel verder. Er kwam een nieuwe
dokter, die me twee mogelijkheden
voorhield: de dienst verlaten of probe-
ren er iets aan te doen via een BIH.Nou,
met een SSde dienst uit voelde ik niet zo
veel voor (als onderwijzer) en boven-
dien vond ik dat voor mezelf een wat
laffe keus. Dus koos ik voor het BIHen
ging in december '80voor het eerst naar
Ede.

Had je drempelvrees om naar een BIHte
gaan en wist je een beetje wat het was
en voor jou zou kunnen betekenen?
Nee, door de gesprekken met die dokter
had ik geen drempelvrees. Hij had ook
wel verteld wat het inhield en dat ze
zouden proberen te ontdekken wat er
precies met me aan de hand was en
daar dan met therapie iets aan doen.

De dokter was de tussenpersoon?
Ja, met hem heb ik m'n verdere
diensttijd een goede relatie onderhou-
den en veel mee gepraat. Hij was een
dpl. arts bij I LK,die goed de tijd voor je
nam.

Hoe reageerden andere mensen om je
heen in dienst erop, dat je naar het BIH
ging?
Vaak weinig positief. Bijv. vroeg een
chef me: ..Wat doen ze daar dan? Je het
bos in sturen om tegen bomen te trap-
pen zeker." En een KVV-ster: "Met jou
praten we niet. Je gaat naar een inrich-
ting in Ede, dus je bent gek."
Op de administratie (voor m'n vrij ver-
voertje): ..Ga maar liggen. dan zullen
wij wel even met je praten:' Dat soort
dingen kwetst natuurlijk wel. maar al
gauw had ik er geen last meer van, om-
dat ik het gevoel had verder te zijn dan
de mensen die zulke dingen zeggen. Ik
voelde me gesterkt door de bezoeken
aan het BIH,waar we ook wel over die
reacties praatten.

Hoe vaak ging je naar Ede?
Bijna 40 keer in 9 maanden.

Was er een vertrouwensrelatie met de
therapeut? En wat gebeurde er eigen-
lijk?
Nou, in 't begin was het wel moeilijk,
want die therapeut weet niets van jou
en zelf heb je geen idee wat er moet
gebeuren. Het was eerst heel veel pra-
ten. Na een aantal weken zag ik het
allemaal niet meer zo zitten. Toen ben
ik ook een paar weken ziek thuis geble-
ven en er daarna weer heengegaan met
het plan om maar afscheid te nemen en
er mee op te houden.
Maar de therapeut zei toen, dat we mis-
schien niet zo goed bezig waren ge-
weest en dat het praktischer zou moe-
ten. Dat gevoel had ik ook en zo beslo-
ten we, dat ik aan een assertiviteitstrai-
ning (leren voor jezelf op te komen; F.S.)
zou gaan meedoen. Aanvankelijk zou
dit met een groep mensen gebeuren,
maar dat kon niet om praktische rede-
nen en toen hebben we het met z'n bei.
den gedaan. Dat betekende: eerst theo-
retisch praten over iets wat ik zou kun-
nen doen. dan ging ik daar in de week
praktisch mee aan de slag en bracht de
volgende week verslag uit hoe 't was
gegaan.
In 't begin heel simpele dingen, bijv.
informatie vragen aan een loket. Nou,
daar had ik geen moeite mee. Maar
dan, bijv. kritiek uiten op het kader. Kri-
tiek leeft er genoeg, maar je zegt het
niet, omdat je bang bent dat ze jou aan-
vallen. Na een tijdje gaat zo iets toch
lukken, als je 't maar goed opbouwt.
Ik kreeg bijv. 12 punten voorgelegd,
waar je het moeilijk mee zou kunnen
hebben en moest dan zelf een indeling
maken naar moeilijkheidsgraad. Ver-



volgens maakten we samen een pro-
gramma hoe ik daar aan zou kunnen
werken.
En dat werkte goed. Zokreeg ik ook een
goede vertrouwensrelatie met die the.
rapeut. Hij weet nu meer van mij dan
menigeen, maar ik ging me ook steeds
meer opstellen als iemand die gewoon
alles vertelt.

Wat vind je achteraf van de behande-
ling? Zie je resultaten op korte en lange
termijn?
Ik moet eerst zeggen, dat ik op zich al
een zelfvoldaan gevoel had toen ik uit
dienst ging, alleen al omdat ik - welis-
waar met hulp van het BIH- toch maar
die hele 14maanden had uitgezeten en
er niet na een paar maanden was uitge-
gaan met een S5.Dat was een fikse zelf-
overwinning. Ik durf weer voor mezelf
uit te komen, ook voormijn geaardheid.
Ik ben die ik ben en zo moeten de men-
sen me accepteren. Door die training
heb ik enorm aan zelfvertrouwen ge-
wonnen. Zoals een ander misschien z'n
diensttijd gebruikt om een studie te
doen, heb ik in die tijd veel van en voor
mezelf geleerd. Ikvind gewoon dat ik er
als mens beter uit ben gekomen.

En op korte termijn, tijdens je
diensttijd?
Ja, door tijdig met de dokter te gaan
praten, leverde me dat die kantoorfunc-
tie op i.p.v. chauffeur. Endat betekende
weer dat ik makkelijker naar het BIH
kon, wat op zichzelf een positieve af-
wisseling in m'n wekelijks bestaan
werd. Maar ook die oefeningen lever-
den op, dat ik niet meer alles pikte, niet
meer direct in een hoekje kroop als ze
wat zeiden, maar wat terug zei. bijv. dat
zij 't misschien ook eens bij 't verkeerde
eind zouden kunnen hebben.

Kunnen mililoiren hulp vrogen?

Metdeze vraag op de voorpagina kwam EGO in maart 1982met een speciaal nummer
uit over individuele hulpverlening in de krijgsmacht. De meeste artikelen daarin
gingen over het sinds 1974bij de landmacht in het leven geroepen ••Systeem hulpver-
lening dysfunctioneren militaire KL".
Binnen dat systeem spelen de Bureaus Individuele Hulpverlening een belangrijke rol.
Er zijn er drie van, te weten BIH-Centrum in Utrecht. BIH.Oost in Ede en BIH-Zuidin
's Hertogenbosch. Het multidisciplinaire faem van professionele hulpverleners van
een BIHbestaat gewoonlijk uit tenminste enkele psychologen, een arts, een bedrijfs-
maatschappelijk werker en drie (part.time) geestelijk verzorgers van prot., r.k. en
humanistische huize.
Het nevenstaand artikel over de ervaringen van een tweetal (ex.)hulpverleners was
slechts één van de zeven bijdragen in dit speciale nummer. Belangstellende voor de
totale EGO-special (16blz.) kunnen deze gratis - zolang de voorraad strekt - opvragen
bij het Bureau Hoofd.raadsman, Oranje Nassaulaan 71,3708Ge Zeist, tel. 03404-14436.

Wil je tot slot nog iets kwijt?
Ja, dat je als hulpvrager er rekening
mee moet houden, dat er - zeker in
dienst - altijd negatieve reacties van
anderen zullen blijven in je werkomge-
ving. Het vervelendste wat ik mee-
maakte op dat punt was, toen ik die
paar weken ziek was in het begin en de
controle-arts op bezoek kwam. Al na
een paar zinnen begon die af te geven
op het BIHen belde zelfs bij mij thuis
mijn legerarts op met het advies ommij
- wegens zelfmoorddreigingen zei hij
nota bene - te laten opnemen op de
Springweg in Utrecht (psychiatrisch
hospitaal; F.S.). Maar gelukkig liet de
legerarts mij zelf de keus, met het ad-
vies door te gaan met het BIH.En daar
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heb ik dus bepaald geen spijt van
gehad.

GESPREK MET EEN VRIJWILLIG
DIENEND MILITAIR
Wat is uw functie en leeftijd?
Ik ben nu opperwachtmeester verbin-
dingen en 38 jaar. Mijn vorige functie
was batterij-opperwachtmeester.

Welke problemen waren er, waarbij u
hulp zocht?
Mijn probleem was dat ik, zonder het
zelf in de gaten te hebben, ernstig over-
spannen was. Daardoor ben ik acht
maanden thuis geweest. Dat was toen

ik batterij-opperwachtmeester was bij
een staf/staf- en verzorgingsbatterij,
sterkte :t 220man, met enorm veel ad.
ministratieve en planningstaken (volgt
een uitvoerig gedetailleerde opsom-
ming; F.S.). Doorde tijdrovende verwer-
king van steeds meer orders en tegenor-
ders in de planning (van bivaks, wach-
ten, oefeningen, enz.) begon ik werk
mee naar huis te nemen. Steeds vaker,
tot ik me realiseerde dat ik vier van de
vijf werkdagen van 's morgens kwart
voor acht tot 's avonds half tien aan het
werk was. Mijn vraag om een beroeps-
kracht erbij had geen resultaat.
Wel dienstplichtigen, maar om de zo-
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veel maanden opnieuw iemand inwer-
ken kost ook veel tijd. Op een gegeven
moment hielp m'n vrouw zelfs mee de
batterij-orders op stencil te zetten!
Toen ik voor een nare hoest naar de
onderdeelsarts ging leidde dat tot een
lang gesprek en hij stuurde me drie we-
ken naar huis. Daarna moest ik om de
drie weken terugkomen voor gesprek-
ken, waarbij mijn vrouw ook steeds
aanwezig was. Voor een oefening in
Duitsland zei mijn vrouw eens "Ik ben
blij dat je oplazert" en een tijd later
"Kun je niet beter een kamer op de ka-
zerne huren, dan kun je dag en nacht
werken en als je dan een weekend vrij
hebt. kom je bij ons." Dat was n.l. mijn
gezinsleven geworden: geen tijd meer
voor vrouwen kinderen.

Hoe kwam u bij het BIH?
Via de onderdeelsarts. Na vier maan-
den zonder verbetering, verwees hij mij
naar het BIH-Oost in Ede. De gesprek-
ken daar werden ook altijd door mijn
vrouw bijgewoond. Na verloop van tijd
wees de therapeut mij ook op de moge-
lijkheid een assertiviteitstraining te
volgen en dat heb ik gedaan.

Had u drempelvrees, het gevoel een
"sociaal geval" te zijn?
Het BIHzag ik als de laatste mogelijk-
heid om weer aan het werk te komen,
orde op zaken te stellen en weer een
beetje normaal gezinsleven te krijgen.
Ik voelde me geen sociaal geval. omdat
me dit buiten mijn schuld was overko-
men. Wel vond ik het vervelend acht
maanden (vier bij de dokter en vier bij
het BIH)doorbetaald te worden zonder
er iets voor te doen. Maar dat is over nu
ik weer aan het werk ben.

Wat stelde u zich voor bij een BIH?
Niets, omdat ik er nooit eerder van had
gehoord. Toen de arts met het BIHadvi-
seerde, vernam ik dat je daar kon pra-
ten met een psycholoog, sociaal wer-
ker, arts, aalmoezenier, dominee of
raadsman. Mijn geval werd ingebracht
door de arts en besproken in de intake-
vergadering van het BIH-team en ik
kreeg de sociaal werker als therapeut
toegewezen.

Hoe was de relatie met de therapeut?
Naar mijn idee uitstekend, vooral ook
omdat mijn vrouw erbij was. Ikvertelde
hem mijn problemen eerlijk en open-
hartig. Hij gaf ons raad en besprak de
problemen met ons. Hij nam daar ruim
de tijd voor. Ook gaf hij ons opdrachten
mee naar huis, bijv. zet 's avonds om
tien uur de t.v. uit neem samen de afge-
lopen dag door, wat je opviel. weder-
zijdse irritaties e.d. In die therapiege-
sprekken ontdekte ik ook één van mijn
grootste problemen, nl. dat ik veel din-
gen deed om door anderen aardig ge-
vonden te worden.

Waren er tijdens de behandeling mo-
menten, dat u het niet meer zag zitten?
Als ik van een bezoek aan het BIHnaar
huis ging, voelde ik me erg moe, maar
wel prettig. Op zo'n moment wilde ik zo
weer aan het werk. Maar 's nachts kwa-
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men de moeilijke uren. Dan gingen de
afgelopen maanden weer aan me voor-
bij en kwam ik op het punt van "daar
nooit meer naar terug", niet naar die
afdeling en niet naar zo'n stuklopende
gezinssituatie. Dat heb ik toen ook met
de therapeut opgenomen.
Wat waren de concrete resultaten, op
korte en op langere termijn?
We waren het er over eens, dat een ver-
andering van werkkring toch wel het
beste zou zijn. Ik heb toen een uitvoerig
request geschreven, dat naar Den Haag
is gegaan. Intussen werd ik opgeroe-
pen door de IGDKLvoor een gesprek
van een paar uur met een psycholoog.
Resultaat van beide was: inderdaad
weg bij de parate troep en naar een
opleidingsschool (wat ik had gevraagd)
en dat doe ik nu. En het bevalt me uit-
stekend hier, werken binnen een over-
zichtelijk kader en alles stapsgewijs
doen.
Verder heb ik een aantal inzichten en
handvatten gekregen om dingen in me-
zelf te veranderen. Dat zonodig aardig
gevonden moeten worden noemde ik al,
maar ook bijv. mezelf zowel als anderen
positiever tegemoet treden.
Bijv. niet meteen negatief uitvallen te-
gen mijn zoon over die twee onvoldoen-
des op z'n rapport, maar eerst eens
waardering tonen voor de cijfers die hij
heeft verbeterd sinds de vorige keer.
We staan altijd zo gauw klaar met kri-
tiek, ook naar collega's, en vergeten de
goede dingen te noemen. Ik heb ook
geleerd mezelf te wapenen tegen situa~
ties, zoals ik die aan het begin vertelde.
Bovendien onderkent mijn vrouw nog
sneller dan ik of het de goede of de foute
kant opgaat met mij. Toch, als er grote
druk op me wordt uitgeoefend, merk ik
nog steeds dat ik zaken en belangen
niet in de juiste volgorde kan zetten,
door een tekort aan tijd of inzicht. Voor
die dingen heb ik op het BIH oog ge-
kregen.

Wilt u nog iets ter sprake brengen, dat
hiervoor niet aan de orde kwam?
Ja, achteraf is mij gebleken dat mij dit
niet alleen is overkomen; dan zie je nl.

collega's onderofficieren als rotte appe-
len uit de boom vallen (volgt een reeks
voorbeelden; F.S.) . Mensen worden
ziek naar huis gestuurd of overge-
plaatst, maar de druk van bovenaf om
meer en betere werkprestaties te leve-
ren blijft bestaan. Onderofficieren (en
hun gezinsleden) worden vaak de dupe,
ter meerdere glorie van een comman~
dant. die na twee jaar weer vertrekt
naar een andere functie. Structureel is
er niets veranderd aan de positie van
onderofficieren, terwijl er wel wijzigin-
gen hebben plaatsgevonden als bijv.
verkorting van de dienstplichttijd. Je
kunt overigens die jongens vaak niet
eens de verlofdagen geven, waar ze ge-
woon recht op hebben. Vind je 't gek dat
ze dan wel 's ziek thuis blijven.

Tot slot wil ik nog graag kwijt, dat er
veel meer bekendheid aan de BIH'sge-
geven zou moeten worden bij de onder-
delen, via kazerne-orders e.d. Zodat
mensen weten dat je via je anderdeels-
arts daar terecht kunt als je in geestelij-
ke nood zit.

Frank Speelstra

•



Zo'n dubbeldikke EGO-special als deze
verschijnt natuurlijk niet elke maand. Maar wel komen artikelen als de voor.
gaande tien keer per jaar in EGO-nummers van minstens 24pagina's elk. En nog
veel meer. Over ook andere onderwerpen, zoals sport. films, popmuziek, beel-
dende kunst, humanisme. natuur en milieu. boeken. gedichten. cartoons enz.
Dat alles rijkelijk geïllustreerd met foto's en tekeningen.
Verder vaak een (uitneembare) poster of affiche op de midden pagina's en een EGO-
puzzle, waarmee (bescheiden) prijzen zijn te winnen.
Met EGO kom je dus de tijd wel door.

Militairen krijgen EGO op aanvraag gratis toegezonden
en wie na z'n diensttijd een abonnement neemt (kost maar f 12,- p.j.) krijgt na
opgave enkele jaarboekjes als welkomstgeschenk.
Schrijf een kaartje of bel naar Bureau Hoofdraadsman, Oranje Nassaulaan 71, 3708
Ge Zeist. tel. 03404-14436.

Verantwoording
Samenstelling: Klazien van Brandwijk-Wiltjer, Wim Heij, Frank Spoelstra

Foto's: Foto-archieven van Dienst HGV en VVDM

Eindredaktie en vormgeving: Frank Spoelstra

Druk: Brouwer Offset b. v" Utrecht




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052

