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Lichaam en geest, balans tussen 2 culturen.

Inleiding
Hel thema van deze EGO biedt vele invalshoe-
ken. Het gaat in dit nummer vooral om de in-
vloed het lichaam op de geest en andersom. Om
balans tussen beiden en over wat die balans kan
verstoren. Daar blijken de mensen die aan hel
woord komen toch heel verschillend over te
denken.

In veel godsdiensH'n speelt de geest een rol,
een geheel eigen rol. Dan is het niet de geest
van de individuele mensen, maar van een god-
heid. van een idee, van alle mensen samen.
Daar gaat het hier nadrukkelijk niet over.
Ondanks het feit dat allerlei hedendaagse stro-
mingen. zoals nel'.' age. natuurlijk niet aan het
humanisme voorbij gaan, blijft het toch een
humanistische opvatting dat lichaam en geest
van de mens zelf bepalen hoe het leven van het
individu en van de mensen samen er uit ziet.
Niets buiten de mens zelf dus.

Lichaam en geest: bij lichaam kunnen wij ons
wat voorstellen. maar wat bedoelen we met
geest? Is dat de psyche van de mens zoals psy-
chologen bedoelen, of de ziel van de mens. alles
wat "tussen de oren" zit, de levensovertuiging,

In de mystieke sfeer van het verre
Oosten ben ik in balans. hier lukt
dat zelden." Aan het woord is lluub
Landzaat, adjudant bij het svv
(School voor vredesmissies) in
Amersfoort.
Als Indische Nederlander maakt
hij de indruk hier niet echt te kun-
nen aarden.

In zijn eigen woorden: lichaam en
geest dat is de wisselwerking. Als
het lichaam "standaard IS uitge-
voerd, beheerst de geest het
lichaam. Innerlijke gemoedstoe-

standen beïnvloeden je lichamelijkheid. Als je
blij bent, kun je de hele wereld aan,. Ben je
bedroefd, dan wordt je lichamelijk afgeremd. Er
is sprake van een voortdurende wisselwerking
van lichaam en geest.

Als ik hem vraag hoe het is om tussen 2 cultu-
ren op en neer te pendelen zegt Huub:

"In het Oosten (m.n. in Indonesie) worden mijn
zintuigen op een positieve manier geprikkeld.
Dat lukt bier niet. Het plezier in mijn werk haal
ik weliswaar uit kleine dingen, maar in het
Oosten voel ik mij meer in balans.
Dat heeft te maken met de waarden en normen
die in het verre Oosten anders zijn dan in
Nederland. Het stoort Huub dat de mensen hier
niet of nauwelijks beseffen hoe rijk ze zijn.
Het gegeven dat er dagelijks water uit de kraan
komt, waar je het in de kampong uit de put
moet halen. We vinden bier alles maar vanzelf-
sprekend. Hij herinnert me aan de verwonde-
ring van de in Amersfoort getrainde Botswani
(Botswana zou leopard tanks overnemen, wat
uiteindelijk door Duitsland g-evetocd werdl,over
veel zaken die wij als vanalfsprekendbeden
zijn gaan beschouwen. Huub doet me even
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normen en waarden? Ik denk dat iedereen in
deze EGO daar een eigen beeld bij heeft. de
militairen een ander dan de geestelijk verzor-
gers; de medewerkers van het instituut voor
vredevraagstukken een ander dan de stripteke'
naar; de onderzoekers van de Post Cambodja
klachten een ander dan Oscar van der Kroon die
het boek ZIEKVANDefensie schreef. Het gaat
hun allen over de beide manieren van voelen
van mensen: je ziek of gezond voelen aan de
ene kant, Je gelukkig of ongelukkig voelen aan
de andere.

Twee studenten van de Hogeschool voor Journa-
listiek hebben interviews afgenomen bij
militairen uit alle krijgsmachtdelen en door de
rangen heen. Zij hebben aan allen dezelfde vra-
gen gesteld en opgeschreven welke indruk deze
persoon op hun maakte. Dit geeft een beeld van
wat militairen vinden van de invloed (en het
belang) van lichamelijke fitheid voor hun geeste-
lijk welzijn. Een legerpredikant en een raadsman
geven eerder een omgekeerd beeld.
Dan zijn er nog een paar artikelen met een
eigen invalshoek en een kort verhaal, hopelijk
genoeg om de lezer zowel tot enige ontspan-
ning als inspanning te brengen.

Joan Merens

denken aan die militairen die, terugkomend uit
het uitzendgebied, ook moeite hebben met aan.
passing aan onze cultuur van overvloed.
Huub vervolgt: "Het Oosterse principe van Ying
en Yang en het voortdurend streven naar harrno.
nie verdraagt zich slecht met de wijze waarop de
defensieorganisatie anno 1998 met Zijn mensen
omgaat. We moeten allemaal wel eens dingen
doen waar we niet achter staan, maar ik heb het
gevoel dat ik me nu voortdurend aanpas om te
overleven.

Een aziaat zal steeds proberen jou je gezicht te
laten behouden. Hier is de cultuur er op gericht
je tot de enkels af te breken. Je ziet dat ook aan
de wijze waarop we in het westen niet ouderen
omgaan: die bergen we op. In Indonesie genieten
ouderen het respekt dat ze toekomt".

Terugkomend op het thema van ons gesprek,
"lichaam en geest", zegt lIuub dat hij in het
verre Oosten zijn zintuigen open kan zetten.
Daarom gaat hij er zo vaak als mogelijk naar
toe. Met name in Indonesie sponsort Huub
weeshuizen. Behalve geld stuurt hij speelgoed.
Overal waar hij komt zoekt hij \•...eeshuizen op
en vertelt de kinderen over het bestaan van de
verschillende culturen. In Kampongs waar hij
regelmatig komt staat hij bekend als "Pak
Raden", de prins uit vele Indische sprookjes.
Hij legt mij nog uit dat vele Kampong-bewoners
hem zo zien vanwege de -inderdaadopvallende
uiterlijke gelijkenis met de sprookjes figuur.

"Ik kan me daar ontplooien, en hier niet", zegt
Huub nog eens met nadruk." Daar ben ik in
evenwicht. is er sprake van balans tussen
lichaam en geest Tenslotte eindigt in de sp rook-
jesvertellingen het spel tussen prins en demon,
goed en kl','aad, altijd onbeslist .

Kees Roza.



Geest en lichaam.

Even naar jezelf kijken levert al snel de conclusie op dat de geest

en het lichaam alles mer elkaar te maken hebben.

Als ik iets moer doen waar ik niet achter sta dan betaal ik daar.

voor in de vorm van spanning een, ook. lichamelijke prijs. Ga ik

nier goed voorbereid op examen dan ben ik nerveuzer dan wan-

neer ik mij competent voel. Na een bijna-ongeluk breekt mij het

zweet uit en het hart bonst. De spreekuren van artsen lopen vol

met mensen die 'dachten krijgen van de wijze waarop ze moeten

leven en werken.

Het is mogelijk om onder invloed van een hyp-
notische suggestie een brandblaar te krijgen
zonder dat je je brandt aan een heet voorwerp.
Als artsen een positieve verwachting uitspreken
over het verloop van een genezingsproces ver.
loopt het genezingsproces voorspoediger.
In navolging van arts en psycholoog kunnen we
deze verschijnselen, waarvan voor sommige
een sluitende verklaring bestaat, psychosoma-
tisch of psychisch noemen.
Waar bevindt zich dan de geest? Laten we naar
het eerste voorbeeld kijken. Daar bevindt de
geest zich in het er niet achter staan. Waar ik
wel of niet achter sta is een gevolg van een
meer of minder samenhangende groep van
gedachten, keuzen, verwachtingen, oordelen en
overtuigingen. Afhankelijk van de mate en het
soort van samenhang tussen deze spreken wij
van levensvisie, levensbeschouwing, religie of
geloof.
Zonder uitzondering besteedt iedereen een deel
van zijn bestaan aan het tot stand komen van
gedachten over wat hoort, wat goed is, hoe de
wereld hoort te zijn, wat zinvol is, wat voor
betekenis het leven heeft of gebeurtenissen
daarin, welke keuzes gemaakt moeten worden.
Daar leren wij over en wij ontwikkelen onszelf
daarin. Over wat die geest is en hoe die in de
mens komt en eventueel wat er bij de dood mee
gebeurt, kun je van mening verschillen, hetgeen
op zichzelf alweer deel uitmaakt van de levens'
beschouwing. Ook over de inhoud van de over.
tuiging of visie en het eruit voortvloeiend
gedrag kun je aanmerkelijk van mening ver.
schillen. Voor het verloop van mijn verhaal vol-
staat als wij herkennen dat een mens een hele
set van gedachten, aannames en overtuigingen
heeft die hem in staat stellen iets te vinden van
mens, wereld en leven, te oordelen en betekenis
te geven.
Een actueel voorbeeld vinden wij in de uitzen-
dingen.
Dat schokkende gebeurtenissen nog lang in
geest en lichaam kunnen nawerken is bekend.
De angst tijdens levens bedreigende situaties
kan deze verschijnselen verregaand verklaren.
De angst verklaart echter zichzelf niet en zeker
niet de manier waarop wij tegen zo'n gebeurte-
nis aankijken. De wereld staat op zijn kop. Wat
er gebeurt hoort niet. Kan niet, valt niet te ver-

klaren, roept grote vragen op in het kader van
je levensbeschouwing en je eigen leven. De
vrouwelijke officier die getuige wordt van een
verkrachting door militairen van een ander
leger, de commandant die zich, vanwege de ver-
binding, van zijn vastgelopen voertuig verwij-
dert en er getuige van wordt dat een granaat
zijn voertuig en manschappen treft, de vader
die bij een geopend massagraf een kind ziet
bovenkomen met de handen op de rug gebon-
den, de jongere die het dode lichaam van een
oude man waarneemt. Ook gebeurtenissen die
niet schokkend zijn in de engere zin van het
woord kunnen een behoorlijke spanning oproe-
pen in het veld van betekenis en overtuiging.
Blote kindervoeten in de sneeuw van Dyarbakir,
de totaal kapotgeschoten wijk Dobrinje in
Sarajewo en het besef dat hier mensen leefden
en leven, Kroatische schoolkinderen die tegen
een militair van Indonesische afkomst schel-
dend de middelvinger opheffen, machteloos
moeten toezien bij de discriminatie door lokale
politie, de grenzeloze armoede van vluchtelin-
gen zien, in de hitte van Ruanda water drinken
en daarmee een toestroom van dorstige kinde.
ren veroorzaken.
Wat ons zinloos voorkomt. onrechtvaardig. in
strijd met hoe het hoort te zijn kan heftige
geestelijke en lichamelijke reacties oproepen en
vraagt om verwerking en genezing van lichaam
en psyche in het kader van ordening binnen
onze levensbeschouwing.
[s de rol van het lichaam dan slechts beperkt tot
lichamelijke reacties en eventueel voertuig zijn
van de geest, vergeet ik de vreugde, de pijn en
de invloed van het lichaam op het geestelijk
welbevinden?
Nee, gedurende het schrijven van dit stuk
bevond mijn denkende ik zich in mijn lichaam
en was ik het. Mijn vingers volgden op de tekst.
verwerker de commando's van mijn hoofd en
bij de toiletgang volgde mijn denkende ik de
commando's van mijn lichaam.
Over wat er met mij gebeurt als dit lichaam mij
niet meer kan dragen durf ik geen uitspraak te
doen, ik ga er.gemakshalve,voorlopig van uit
dat wij nog wel even samen blijven.

Jan Nauts.
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De arrogante god in mijn
gedachten.

Zittend in de zetel van mijn
lijf maakt de lamme verre
reizen kan de blinde verre
kijken bij de dove ruist een
vlinder in het oor neem ik
mij veel besluiten voor.

kan ik eeuwigheid denken
mij verbazen over een oud
gezicht in de spiegel en een
gedicht aan niets ontsproten

ik
ik
ik
kan en ben
word wakker
wil en doe
loop en zie
nog ben
ik
ik

Slechts een ding vraag jij
mijn geest
dat dit lichaam
je lang nog
mag dragen.

Jan Nauts
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"MENS SANA IN CORPORE SANO"
-

(EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND
LICHAAM)

MILITAIREN OVER LICHAAM EN GEEST

Nicolle Lavigne en Chantal Wensinek., twee studenten in de Journalistiek

confronteerden dertien militairen met de vraag: Wat betekent 'Een gezonde

geest in een gezond lichaam' voor jou?

Militairen vertelden over:
• Grenzen verleggen

• Vrije tijd en vakantie

• Verveling

• Opleidingseisen
• Geestveruimende middelen

en
Veran twoord el ijkheid
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Naam: Hans de Waal
Rang: sergeant LOV
Functie: financieel manager bedrijfsrestaurant
Leeftijd: 47
Bot'er

Je moet zelf persoonlijk een evenwicht vÎnden
tussen je lichaam en geest. Ik denk dat ze

beiden even belangrijk zijn

Gezonde geest in een gezond lichaam is een kreet die

je bij de marine heel veel hoort. Mensen die vaak

onderhevig zijn aan allerlei druksystemen. stresssys-

temen, wat je zoal nier hebt in het dagelijkse leven_Als

je dat voor jezelf in de garen houdt en toch wel regel-

matig wat aan sport doet. Je geest die zit opgesloten
en die kan er dan uit en je lichaam is dan ook gezond.

Het gaar gewoon samen. Ik ben her helemaal eens met

de stelling.

Gezonde
geest in een
gezond
lichaam

Je moet zelf persoonlijk een evenwicht vinden
tussen je lichaam en geest. Ik denk dat ze bei-
den even belangrijk zijn. Ik sport zelf niet zo
veel. Zo'n één à twee keer in de week en het
gebeurt ook wel dat ik een keer niet sport. liet
is nu weer ideaal weer om te tennissen en dat
doe ik regelmatig. Om geestelijk gezond te blij-
ven, vind ik lezen wel plezierig. Vaak hebben de
boeken die ik lees met mijn werk te maken in
verband met cursussen. Je wordt op een steeds
breder vlak ingezet en je moet je die dingen
eigen maken en dat doe ik door er veel over te
lezen. Ik zit nog maar kort in deze functie. Ik
verwacht dat ik
nog diverse
cursussen ga
krijgen want
meestal is de
logische volg-
orde: eerst
iemand een
opleiding
geven en dan
gaat ie een
baan vervullen.
Bij de marine vind je dat vaak net andersom.

Wat ik thuis doe, hangt af van het weer. Thuis
kan ik doen en laten wat ik wil. dan kan ik zelf
mijn tijd indelen. Op je werk heb je natuurlijk
vaste afspraken lopen. Ik ontspan me thuis
door Jekker afgezakt voor de televisie te gaan
hangen. Of ik pak een leuk boek of een fatsoen-
lijk tijdschrift en ik zet die radio eens een keer
aan. Dan kom je erachter dat er ook goede
muziek op de radio is. Wilt wandelen doe ik (Jok
regelmatig of fietsen. Ik vind het belangrijk om
thuis alles van me af te zetten en dingen te gaan

doen waar ik zin in heb. Als ik me thuis inspan
is dat bijvoorbeeld door wat te klussen. Er moet
nog een dakkapel geschilderd worden.
Op zich moet je in conditie zijn. Hoe je dat doet
moet je zelf maar zien. Je kunt één à twee uur-
tjes in de week sporten 'als de dienst het toe.
laat'. Dat is een heel rekbaar begrip. Jongens en
meiden vragen dan of ze mogen gaan sporten.
Ik vind het best maar hetgeen wat ze 's middags
moeten doen moet wel af zijn.

Zowel thuis als op mijn werk verveel ik me wei-
nig. Op je werk kom je wel eens een vijf of tien
minuten tegen dat Je iets eigenlijk te vlug
gedaan hebt. Later wreekt het zich toch door-
gaans weer. Als Je dan later iets tegenkomt van
hé, dat heb ik daarstraks eigenlijk te snel
gedaan en dan heb je iets over hel hoofd
gezien. Dat schiet dan niet op.
Thuis verveel ik me ook niet. Laat ik het zo zeg-
gen: ik kom vaak tijd tekort, Ik zie gerust kans
om op een zaterdag drie of vier kranten te
lezen. Ik neem daar een hele middag of ochtend
voor. Ik vind het ook leuk om met buurtbewo.
ners af te spreken om te gililn tennissen. Helaas
is mijn vaste tennispartner even niet in staat
om te tennissen. Ik ben er niet zo stuk van om
in mijn eentje de tennisclub binnen te lopen,
met wildvreemden vind ik dat niet zo leuk. Als
er niemand is om mee te gaan tennissen, denk
ik dan maar weer een andere keer en ga ik thuis
wat doen.

Er mag hier op de kazerne geblmvd worden70p
straffe datje er gelijk uitgaat. Het mag niet. Ik

heb anderhalf jaar
geleden op een
schip in de
West haven geze-
ten en daar heb je
veel makkelijker
de gelegenheid.
met al die eiland-
jes in het
Caribische
gedeelte, om wat

troep te kopen als je
daar zin in hebt. Dat is een paar keer gebeurd
en mensen zijn ook ogenblikkelijk terugge-
stuurd naar Nederland. Er wordt dan een proce.
dure opgestart en ze zijn binnen een half jaar
tot een jaar weg. Op de kazerne mag het niet.
Wat je in je vrije lijd doet, moet je zelf weten
maar ik denk zeker niet dal ze je het aanraden.
Ik zou iemand er zeker op aanspreken als het
mensen zijn die in mijn bedrijf werken. Dan
zou ik wel even vragen wat ze op dat moment
aan het doen zijn. Daar kunnen ze een ant-
woord op geven of niet. Maar ik wil niet zeggen
dat. omdat ik bij deze 'zeeverkenners' werk, ik
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je wordt voor een klus weggestuurd en je moet
het met die lui maar zien te klaren. je leeft dag

en nacht op elkaars lip ongeveer.

24 uur per dag ter beschikking sta van mijn
werkgever. Vroeger was de marine zaligma-
kend, maar ik vind dat het steeds meer een
werkgever is geworden. die ook zo zijn nukken
heeft.

Een zonvakantie? Daar ben ik niet zo gek van.
Als ik op vakantie ga, vind ik het heerlijk om
allerlei dingen te bekijken. Ik ben afgelopen
vakantie met de bus door de States heen gehob-
beld. Heerlijk! lekker passief op vakantie, lek-
ker dom voor je uitkijken als je wat moois zag
buiten.

Heb ik mijn grenzen verlegd? laat ik dit voor op
stellen, en dat is leuk of niet leuk, als je met een
schip weggaat voor een x aantal maanden dan
zul je zien dat je taalgebruik na verloop van tijd
verandert. Als je
terug komt moet
je verdraaid
goed oppassen
met wat je zegt.
Ik heb me altijd
heel erg makke.
lijk aan kunnen
passen. je
wordt om de
haverklap over.
geplaatst. Als je
op een schip geplaatst wordt, moet je maar zien
wie je treft. je kent altijd wel een paar mensen.
Je wordt voor een klus weggestuurd en je moet
het met die lui maar zien te klaren. je leeft dag
en nacht op elkaars lip ongeveer. Daar komt het

op neer. Meestal gaat dat. Ook
nu, ik wordt wat ouder, het gaat
wat minder flexibeler zeg maar.
Toch gaat het goed.
Toen ik bij de marine kwam, was
ik nog vrij jong, achttien of
negentien. Dan ben je heel plooi-
baar. Dus eigenlijk ben je zo
opgevoed. je hebt een stukje
basis van thuis meegekregen, dat
wordt dan overgenomen. De
marine was toen helemaal nog
een besloten clubje. Zo ben ik
opgevoed. Ik heb er nooit proble-
men mee gehad.

Vroeger had ik veel te maken met
dienstplichtigen. Ik had liever te
doen met dienstplichtigen omdat
die doorgaans toch iets beter
waren opgeleid dan de beroeps-
mensen die nu binnenstromen. Je
merkt gewoon dat iemand die een
HAVOof VWOin zijn achterzak
heeft, die pikken dingen eerder

op en er zit vaak wat meer logica in. Als mens
zijnde maakt het geen verschil met lager opge'
leiden. Het opleidingsniveau mag best wel iets
opgekrikt worden. Bij de toelating vind ik de
intelligentie belangrijker. Conditie is niet
hoogst noodzakelijk, maar ze moeten er zelf
aan gaan werken om dat een beetje bij te halen.
Persoonlijk vind ik dat er binnen de marine wei.
nig aandacht aan de conditie wordt besteed.
Vroeger had je verplicht één of twee uur in de
week sport. Dat is al jaren niet meer zo. Dat is
ergens een goede zaak. Maar geef de mensen
dan ook duidelijke regels. Je kunt één of twee
uur in de week gaan sporten. Diverse
dienstchefs komen dan bij me met de vraag
mogen we gaan sporten? ja, ga je fiets maar
naar huis brengen. Zo gaat dat dan. Ik zie men-
sen die wat ouder zijn, die roken en drinken en

hebben een
buikje. Dat
kan toch
niel. We zijn
een krijgs'
macht. De
marine is
veranderd in
een werkge-
ver. De
scherpe

ideeën van
goede conditie hebben en wat heb je zoal niet
meer nodig dat is ook afgezakt.

Kunnen lichamelijk gehandicapten binnen de
marine functioneren? Op zich is dat een hele

Een mens
is een
mens.
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Ik vind dat je zelf verantwoordelijk bent.
Het is je eigen lichaam. Daar ben je zelf in
gehuisvest. Een mens is een mens. Ik vind
een biertje ook lekker. Ik heb vroeger
gerookt als een schoorsteen. Maar ik
dacht ik stop er maar mee, want dat

gaat niet goed zo.

Kenmerken:
- praat
graag
. sterke
eigen
mening

leuke vraag die in de burgermaatschappij goed
tot zijn recht zou komen. Iemand die een salaris
krijgt moet daar een tegenprestatie voor ver.
richten. Zo werkt het beloningssysteem. Iemand
die gehandicapt is, kun Je niet op een schip mee
laten varen. Vooral op een oorlogsschip niet.
Dat gaat niet. Hoe moet je zo iemand bij de
krijgsmacht inplannen met een bevorderings.
race? De minister loopt altijd te brullen dat de
besten op de beste plaatsen komen. De besten
komen bovendrijven. Dan zeg ik dat kan niet.
Dat zou niet kunnen, denk ik. Maar voor het uit-
voeren van een job? Waarom moet Je die men.
sen dan een militaire status geven? Ze kunnen
ook als burger hier aan de slag. Die kun je niet
verplichten om te gaan varen. De rijksoverheid
loopt te brullen dal een bepaald percentage van
je werknemers gehandicapt zou moeten zijn. En
wie heeft nu de minste werknemers op dat
gebied? Precies! De overheid. Ze propageren het
\•...el, maar ze doen er niks aan. Dat vind ik wel
een beetje jammer, maar je doet er niets aan.
Als ik aan boord van een varend schip zil heb ik
een stuk of tien functies. Ik ben een stukje
brandweerman, ik ben een stukje regelaar. je
moet heel mobiel zijn. Het is heel cynisch wat ik
nu zeg maar ga eens op een "'-fregat kijken.
Daar heb je een centrale gang en daar heb Je
zo'n lien à twaalf flinke verhogingen inzitten in
verband met de waterkeringen. Dat gaat lekker
makkelijk met een rolstoeP Dat kan absoluut
niet. En met al die bezuinigingen die hel nieuwe
kabinet wil gaan
doorvoeren. Ze
willen van
21.000 naar
1.1.000 terug,
dat is toch een
aanzienlijke
hoeveelheid.

Ik vind dat je
zelf verant-
woordelijk
bent. Het is je
eigen lichaam.
Daar ben je
zelf in gehuis.
vest. [en mens
is een mens. Ik
vind een biertje
ook lekker. Ik heb vroeger gerookt als een
schoorsteen. Maar ik dacht ik slop er maar mee.
want dat gaat niet goed zo. Ik denk dat je uitein-
delijk ook zelf verantwoordelijk bent voor je
geestelijke conditie. Maar ik zit natuurlijk op
een hele makkelijke stoel. Iemand die met zich-
zelf helemaal in de knoop zit, waarom dat
komt? Dat kan ten dele door de werksituatie
zijn gekomen. Maar het is een druppeleffect.
Ij3 deel van je dagdeel dat werk je, Ij3 deel
dat slaap Je. \Vaar trek je nu een grens. En wat is
een verantwoordelijkheid in die periode. Wat
wel zo is, mensen werken acht uur per dag,
maar dat is meer. Ik lees thuis ook wel in boek-
jes van cursussen. Dan gaat het eigenlijk
gewoon door. Als je zelf problemen aan ziet
komen, moet je daar wat tegen doen .

Op het schip is het een andere situatie. je moel
je zelf afvragen wat bak ik er van? Kan ik dit wel

aan) Dat moel je ervaren. De ontspanningsmo.
gelijkheden die Je hebt als je vaart die zijn
beduidend minder. Er wordt je enorm veel
opgelegd. Schepen die voor langere tijd weg.
gaan daar proberen we wel hetzij een pal er,
dominee of humanislisch raadsman of raads-
vrouw aan boord te hebben. En die kan dan de
eerste 'pleister' uitdelen. Door gesprekken te
hebben en goed te luisteren wat er gaande is.
Dat is heel belangrijk natuurlijk. lukt het echt
niet en gaat het werk van de betrokkene er
onder lijden, dan gaat hij de eerstvolgende gele-
genheid die zich voordoet gewoon terug naar
Nederland. Dat gebeurt. 55 van de 170 man gin.
gen er bij ons terug. En dat zijn drankproble-
men, relatieproblemen en onderlinge relatiepro.
blemen aan boord. Drankgebruik is in onze cul.
tuur redelijk geaccepteerd. Als je aan het varen
bent mag je drie biertjes op een dag. Dat is toc-
gestaan. Daar wordt ook opgelet. Ik zit zelf in
het voedingsaspect. Iedere morgen maak je
daar een rapportage over. Dit had ik als begin-
voorraad en dit heb ik nu. Dit is er verbruikt.
We hebben zoveel mensen aan boord. Dus er
mag niet meer verbruikt zijn als? Een keurige
rapportage wordt er gemaakt en die gaat elk
kwartaal naM de baas hier in Den Helder. Ik
vind dat een goede zaak. Als ik 's avonds op bed
lig en er breekt brand uit dan kan ik moeilijk
met vijftien bier in mijn mik hulp gaan bieden.
~'laar ik kan ook niet zeggen: bell.}.2 maar.
Dus ik vind het een goede zaak dat er beperkt

gedronken mag wor-
den. I\an de
andere kant. zo
gauw Je in een
haven ligt dan
zegt de comman.
dant van zo'n
schip. als de men.
sen een drankje
nuttigen laat ze
als ze dat willen
maar een flink
biertje nemen. ja.
waar blijf Je dan
met je zoge-
naamde alcohol-
matigingsbeleid?
Dat is verschui-

ven wat je doet.
Aan de ene kant

begrijp ik het wel hoor. Als er rottigheid van
komt dan heb Je dat aan boord dan hou je het
binnenshuis en niet op de wal. Want dan krijg je
er politie bij en de ambassade; een hoop toe.
standen ga je dan krijgen. Er zijn wel spannin-
gen op een schip. En sommige ontspannen zich
door middel van een biertje. Dat vind ik waan-
zin.

Chantal

Kenmerken:
praat graag

- sterke eigen mening

8 I [GO I liCHAAM EN GEEST



Naam: Carola Oostindjer (30)
Rang: Kapitein
Functie: Arts

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Iemand die lichamelijk goed in

elkaar zit, zal zich goed voelen. En als je geestelijk goed in elkaar zit ook. Als her

met een van de twee niet goed gaat, dan heeft dat invloed op de ander. Als iemand

geestelijk in de knoop zit. dan zal zich dat vaak uiten in lichamelijke klachten.

Daarom moet je als arts bij lichamelijke klach-
ten ook heel erg alert zijn op het geestelijke dat
meespeelt. Persoonlijk vind ik lichaam en geest
allebei belangrijk. Ik besteed de laatste tijd wel
wat weinig tijd aan sporten. Je merkt ook dat als
je veel stress hebt of je hebt het te druk met je
werk of andere dingen dat je dan sneller moe
bent. Maar andersom geldt het natuurlijk ook:
als je fysiek veel gedaan hebt dan kan je geest
wat minder hebben. Of juist de andere kant, als
je fysiek goed in elkaar zit kun je geestelijk
meer hebben. Er bestaat absoluut een wissel-
werking, die twee dingen hebben heel veel met
elkaar te maken.
Om zelf lichamelijk gezond te blijven sport ik,
ik rijd veel paard en af en toe zwem ik of tennis
ik. Zo probeer ik het lichamelijke aspect een
beetje op peil te houden.

Ik ben gelukkig getrouwd, mijn man is ook arts
en dat heeft natuurlijk invloed. Als dingen op
het werk mij aangrijpen of als ik het ergens
moeilijk mee heb, dan kan ik dat thuis heel
makkelijk vertellen. En alleen al door het vertel.
len aan iemand die het begrijpt scheelt dat
enorm veel, je wordt door elkaar opgevangen.
Ik heb in de loop der tijd wel geleerd om mijn
werk zoveel mogelijk hier te laten en thuis wei.
nig of niet aan het werk te denken. Die tijd is
voor mezelf, maar natuurlijk ook voor vrien-
den, familie, enzovoorts.

Als we op vakantie gaan wisselen we de dagen
zoveel mogelijk af. De ene dag doen we rustig
aan en de andere dag zijn we echt actief bezig.
Dan gaan we zwemmen, zeilen of bergwandelin-
gen maken. Ik kan niet de hele vakantie er kei.
hard tegenaan, dat '••..ordt me teveel. Maar ik zou
ook niet de hele vakantie op het strand kunnen
blijven liggen.
Ik verveel me niet snel. Ik lees alles wat in mijn
handen komt, ik ben helemaal dol op lezen. Er
zijn geen boeken die ik niet lees.

Na de schoolbanken ben ik vrijwel direct het
leger ingegaan en tijdens de AMOheb ik best
grenzen verlegd. Ik ben fysiek niet zo heel sterk.
Ik rijd wel paard, maar daar krijg je niet zo'n erg
goede conditie van. We moesten klimmen en ik
heb nogal hoogtevrees, dus om dat te doen
moest ik mijn grenzen verleggen. Ik had hele-
maal geen zin om te klimmen en het ging ook
verschrikkelijk moeilijk. Maar als ik kijk naar wat
er wel gelukt is, is het toch heel erg meegevallen.
Ik werd wel iedere keer aan het handje gehouden
door de instructeurs, die ook vaak zeiden dat ik
niet op moest geven. Achteraf verbaast het me
dan toch hoeveel je eigenlijk kan.
Ik ben nog wel van plan om ooit nog eens de
dodemansrit te gaan doen. Dan moet je vooro-

ver naar beneden met je armen gespreid op een
touwen dan zo naar beneden zoeven. Tijdens
de opleiding kon je dat ook doen, maar dat ging
me toch iets te ver. Eigenlijk best gek dat ik het
niet durfde, want je bent heel goed beveiligt.
Zelfs als je eraf dondert blijf je nog hangen. Het
is een van de veiligste dingen dieje kunt doen.
Maar probeer je geest dat maar eens te vertellen
als je vijftien meter hoog op een touw ligt.
Probeer tot Je door te laten dringen dat er niks
kan gebeuren. Dat is het grensverleggende.

Ook met de zwaardere fysieke inspanning van
marsen en hardlopen heb ik mijn grenzen ver.
legd. Ik ben mezelf bij een terreinmars een keer
flink tegengekomen, toen ging het echt hele.
maal niet meer. Het kader heeft me er toen
overheen geholpen. Men probeerde me er door-
heen te praten. Maar eigenlijk wilde ik dat hele-
maal niet. Ik vond dat ze zich er niet mee moes.
ten bemoeien en dat ik het zelf wel zou doen.
Op zo'n moment ben je gewoon kapot en
reageer je helemaal verkeerd.
Achteraf denk ik: waarom deed ik zo moeilijk
op dat moment?

In het werk zelf valt het wel mee. Ik heb ver.
schrikkelijk veel geleerd. want groen uit de
schoolbanken en dan meteen zelfstandig wer.
ken .... Grensverleggend is het niet echt geweest.
Ik ben mezelf mentaal in het leger nog niet
tegengekomen, dat is allemaal wel meegevallen.
Het werk in het ziekenhuis (co-schappen) is dan
toch mentaal zwaarder.

Ik ben mentaal sterker dan fysiek. Als ik fysiek
gebroken ben en er is niemand om me die men.
tale push te geven dan kap ik ermee. Wat dat
betreft liggen mijn grenzen fysiek heel erg laag.
Maar mentaal liggen mijn grenzen enorm hoog.
ik kan mentaal heel veel hebben.

Toen ik aangenomen werd bij de Landmacht zat
ik fysiek eigenlijk onder de norm. Voordat ik
begon ben ik wel heel hard gaan trainen om er
wel te komen. Tijdens de opleiding heb ik de
norm goed bereikt. ik heb de Coopertest
gehaald. Ik denk dat de opleidingseisen gehand-
haafd moeten blijven. Als ik kijk naar mensen in
het schoolbataljon die binnen zijn gekomen
met net te lage eisen, die krijgen het toch heel,
heel moeilijk en heel zwaar. En daar doe je ze
eigenlijk geen gunst mee.

Nicolle
Kenmerken:
. zachtjes praten
- keurig praten
. vond het best eng om een interview te geven
-gezellig
-geïnteresseerd in andere mensen

Persoonlijk
vind ik

lichaam en
geest

allebei
belangrijk
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Naam: René Hondelink (51)
Rang: Luitenant Kolonel
Functie: Commandant opleidingsbedrijf

De activiteiten in de sport geven zoveel afleiding dat

automatisch de geest daardoor weer gescherpt wordt.

Momenten die er zijn wanneer je in de vrije natuur

Ik leef intens. ik ben nauw betrokken bij mijn
werk en bij de mensen in de organisatie. Als ik
's avonds thuis kom, ga ik graag op de bank zit-
ten om te ontspannen. Ik verveel me geen
moment.

seld mer soms vervelende zaken, maar we weten dat er

alleen loopt geven je her gevoel dat alles toch betrek.

kelijk is. Een enkele keer ga ik heel diep, dan zeg ik:

"war stel je je eigenlijk voor ;n deze wereld? En waar

maken we ons nu allemaal druk om?" Dar is her beeld

wat bij mij te voorschijn komt. Het is uitermate

belangrijk dat lichaam en geest in evenwicht zijn. Het

hele leven is een vorm van balans: verdriet wordt afge-
wisseld mer geluk. plezier in het werk wordt a{gewis-

altijd weer een positief bericht rot je komt. Je moet

proberen om die balans weer terug te vinden. Soms

schiet je door naar de ene kant en soms schiet je door

naar de andere. Als je vertrouwen hebt in die balans,

dan kun je daar heel erg je voordeel mee halen.

Van nature ben ik opgegroeid met de sport. Ik heb vele

momenten gehad dat het niet meezat. Door te praten

met anderen werd ik ondersteund om door te zetten of

dingen van een andere kant te bekijken. De sport

brengt je tot nadenken, je hebt momenten dat je al

sportende bepaalde dingen tot de ware proporties

terug kunt brengen. En dan kom je gaande weg weer

in die balans situatie.

Hoe ik mijn dag begin? Als ik opSla, pak ik een
bord eten en ga altijd even voor het raam zitten
en dan kijk ik naar buiten. Voordat ik aan de
slag ga, loop ik eerst door de tuin heen en dan
bekijk ik wat de vooruitgang in de natuur is
geweest. En dat brengt me dan een bepaalde
rust. dan kan ik er de hele dag weer goed tegen
aan. In de natuur kom je terug tot de betrekke.
lijkheid van alle dingen.

Sport is voor mij grensverleggend. ik doe zelf
nog veel aan wedstrijdsport. Als je een goed
gestel hebt, kom je automatisch boven drijven.
Ik doe nog aan kampioenschappen mee, bij-
voorbeeld hoogspringen. Vanuit die positie ben
Je dus steeds grensverleggend bezig. Het grap-
pige is dat bij een loper zijn prestatie afneemt
naarmate hij ouder wordt. Ik ben op 'veterane'
leeftijd (veertig) begonnen met hoogspringen.
Ik heb me allerlei sprongen aangeleerd en ben
het steeds verder gaan verfijnen. En het gevolg
is dat je een bepaalde prestatie neerzet. En er
zijn nog zoveel dingen te leren, dat je toch
iedere keer die uitdaging hebt om die elemen-
ten te verbeteren.
Ik denk dat de geestelijke fitheid eigenlijk altijd
een geweldige invloed heeft op de lichamelijke
fitheid, het is een wisselwerking. Als ik diep in
de put zit en ik moet me op gaan peppen voor
de honderd meter, dan kan me wel eens het
gevoel bekruipen van: waar doe ik het nou alle-
maal voor? En dan kan het gebeuren dat ik die
honderd meter heel erg belabberd ga lopen. Je
hebt een balans nodig, een balans tussen gees-
telijke en lichamelijke fitheid.
Ik ben wat dat betreft vrij evenwichtig. Ik heb
weinig wedstrijden gehad waarin het helemaal
niet meezat. Een voorbeeld van wat ik afgelo-
pen keer met een kampioenschap heb meege-
maakt is het volgende: Als veteraan kom ik in
de categorie vijftig jaar en ouder terecht.
Vanwege het aantal deelnemers had men de
groepen 40, 45 en 50+ bij elkaar gedaan. We
moesten speer gaan werpen. De mensen die jon-
ger waren, wierpen de speer ongeveer zestig
meter. Vervolgens moest de categorie vijfen-
veertig jaar en daar liepen de prestaties iets
meer terug. Uiteindelijk moest de categorie vijf-
tigplussers werpen. En de afstandsworpen van
de jongeren beinvloedden me in zoverre dat ik
begon te denken dat het eigenlijk helemaal geen
zin had om te proberen die afstand te werpen.
Ik was niet gemotiveerd om die speer voorbij de
zestig meter te gooien. Het resultaat was dus
ook niel zo geweldig. Toen ben ik na gaan den-
ken hoe dat nou eigenlijk kwam. Ik had niet
zoveel op de andere categorie moeten letten,
maar ik had voor mezelf moeten werpen.
Natuurlijk heb ik ook wel eens gehad dat ik een

Behalve dat ik zelf veel aan sport doe, train ik
ook de jeugd. Soms halen kinderen het bloed
onder je nagels vandaan, maar aan de andere
kant krijg je ook een heleboel terug, als iets
goed luk!. Ook heb ik mijn eigen kinderen
getraind in de atletiek. Dat speelt in mijn niet
militaire leven een belangrijke rol. Het is tegelij'
kertijd een groot stuk ontspanning. Als ont-
spanning ben ik ook heel erg bezig met mijn
gezin. We hebben drie kinderen, drie zonen
waarvan alleen de jongste (13 jaar) nog thuis
woont. En dat slokt veel energie op.

Het is
uitermate
belangrijk
aat lichaam
en geest in
evenwicht
zijn
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Een lijfspreuk die ik regelmatig
gebruik is de volgende:

"DOORHETJUISTE TEDOEN,
VREESTGENIEMAND",

goed gevoel had en dat het ook een stuk beter
ging. Bijvoorbeeld als iemand die altijd hoger
springt dan ik een keer de lat eraf gooit bij een
hoogte die ik al had gesprongen. Dat pept je op,
ik kan dan met nog meer enthousiasme een
hogere sprong halen. Daar kun je dus ook je
positieve impuls uit halen.

Op mijn werk staat de mens centraal. Ik heb
vele functies gehad
waarin ik organisa.
ties heb mogen
veranderen. Zoals
hier op het oplei-
dingscentrum,
waar je als het
ware een nieuw
huis bouwt.
Waarbij ideeën die
je hebt in praktijk
probeert te bren-
gen. Envervolgens
aftasten of de ideeën
die je hebt, in samenspraak met anderen, te ver-
wezenlijken zijn. En dat was voor mij ook een
hele uitdaging. En ik durf wel te zeggen dat dat
in onze organisatie, de Marechaussee, grensver-
leggend is geweest.
Ik had altijd een bepaald beeld van de organisa.
tie en daarbij had ik voor mezelf een bepaald
ideaalbeeld. Hoe zou men die organisatie moe.
ten inrichten, hoe zou je mensen moeten aan.
sturen? Toen ik 2 '/1 jaar geleden de opdracht
kreeg om het opleidingscentrum te reorganise-
ren, had ik voor mezelf een bepaald beeld. Ten
eerste de mensen binnen de organisatie een
'belangrijke plaats te geven en ten tweede: hoe
stuur ik mensen aan op een zodanige manier
dat ze doen wat ik wil. Zonder de mensen kei-
hard de opdracht te geven, maar ze zelf het
gevoel te geven dat ze erin geloven. Dan krijg je
namelijk dat voort rollend effect van de sneeuw-
bal.
le kunt de leiding het beste stap voor stap
betrekken bij wat je doet en van plan bent en ze
vervolgens ook laten zien wat het resultaat is,
dan accepteert men sneller beslissingen die je
maakt. Hierin lag voor mij de uitdaging, is dit
mogelijk in een organisatie die zo dirigerend
optreedt naar beneden en waar je links en
rechts geen speelruimte krijgt?
Het is gelukt en dat heeft me veel voldoening
gegeven.

Verantwoordelijkheden liggen bij iedereen ver-
schillend. Mensen zitten vaak gevangen in een
organisatie. Bijvoorbeeld wanneer men een
opdracht krijgt die eigenlijk niet is uit te voe-
ren. moet je het dan toch doen uit loyaliteit, of
sta je er echt achter? Je kunt jezelf dat afvra-
gen: "Kan ik dit voor mezelf beargumenteren?"'
Men is zo loyaal aan de organisatie, omdat men
zo is opgevoed: Als dat tegen me gezegd wordt.
dan voer ik dat uit. En dat heeft mij wel eens
wat beangstigd, ik begrijp het wel. maar ik heb

het gevoel dat men wel wat assertiever mag
zijn. Wat kritischer. Ik zeg wel eens: "Pas op.
anders loop je in het zwaard van je eigen loyali.
teit."
Een lijfspreuk die ik regelmatig gebruik is de
volgende: "DOORHETJUISTETE DOEN,VREEST
GENIEMAND".
Door hier goed over na te denken kom je van-
zelf op die loyaliteit en dat geeft je ook onmid-

dellijk een stuk
---~_.... eigen identi-

teit. Ik kan
verantwoor-
den waarom
ik bepaalde
dingen doe.
Je moet
doen wat jij
denkt dat
goed is voor
de organisa-
tie. En als je

dat kunt uitleg-
gen, dan wordt dat vaak wel geaccepteerd.

Mijn twee oudste kinderen (22 en 24 jaar) heb.
ben een keer een uitzending gezien over de
KMA,de opleiding die ik zelf ook gevolgd heb,
en ze zeiden: "goh pa, dat je je dat hebt laten
welgevallen." Maar ja, ik wilde graag iets in dit
vakgebied doen. Mijn vader zat bij de politie en
ik wilde dus eerst naar de politie academie toe,
dat is uiteindelijk niet gelukt. Toen ben ik bij de
Koninklijke Marechaussee terecht gekomen.
Mijn kinderen hebben toch andere plannen.

Wij witJen mensen opleiden die een bepaald
niveau hebben. die om kunnen gaan met men-
sen. Ze moeten breed inzetbaar zijn en die
bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Aan de hand van dat beeld ga je kijken welke
mensen. van welk schooltype je dan nodig hebt.
Het is niet omgekeerd. Je kunt dus niet zeggen
dat de eisen hoger of lager moeten liggen. Nee,
je gaat vanuit het beroep kijken wat moeten ze
kennen en wat moeten ze kunnen en welk type
mens heb ik daarvoor nodig. Welke toelatingsei.
sen er lichamelijk precies gesteld worden daar
ben ik ook nog niet achter. Ik heb onvoldoende
zicht op het sport medisch gebeuren.

Nicolle

Kenmerken:

- "wijs man"
. nadenkend
- nagedacht over het leven
- praat af en toe ineens een stuk harder

Op mijn
werk slaal

de mens
centraal
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Naam: Wim de Haas
Rang: adjudant LO-sportinstructeur
Functie: waarnemend hoofd LO-sportgroep Marechaussee
Leeftüd: 48 jaar
Bot'er

Ik was zeventien toen ik bij de Marechaussee binnen-

kwam. Min of meer onwetend, weinig ervaren en om

dan in een grote organisatie opgeleid te gaan worden

dan moest je in die tijd toch redelijk sterk in je schoe-

nen staan. Je werd afgebroken tot de enkels en op die

manier werd getest of je daar tegen kon. Of je je man-

netje kon staan_ Zowel fysiek als geestelijk. Dat is alle-

maal gelukt. Dar Ileeft weer re maken mer lIet feit dat

als je lichaam gezond is dan wil je geest toch ook rede-

lijk goed mee.

het stuk fysieke mentale training en vorming
van de leerling.

In hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor een
leerling? Kijk, je moet tijdig signaleren als
iemand een tekort heeft. Dan moet je die indi-
vidu er meteen uitlichten. Hij zal over het alge-
meen niet op alle fronten tekort schieten. maar
op facetten. Je moet daar oog voor krijgen,
ervaring in hebben. Die gasten pik je er uit en
die gaan wij extra trainen op hun tekortkomin-
gen. Puur op techniek en niet conditioneel,
want vaak ligt het probleem in de technische
uitvoering. Wij hebben de verantwoordelijkheid
om al diegene die zijn aangenomen bij ons hun
opleiding tot een goed einde te laten brengen.
Dailr heeft de leerling op. liet is een wezenlijke
opdracht voor ons om te zorgen dat het maxi-
mole ilillltal wat hier opkomt om die uiteindelijk
te laten slagen.

Gezond lichaam, gezonde geest.

De stelling gezonde geest in een gezond
lichaam zou ik om willen draaien.

Of)e)e
mannetje
kon staan

Als Je, hier in opleiding komende, fysiek gued
in elkaar steekt dan maakt dat het toch heel wat
makkelijker. Als je een figuur bent die net mini-
maal aan de gestelde eisen voldoet, dan heb je
ook een grote geestelijke druk.

Ik ben zeker wel grensverleggend bezig geweest
ondanks dat ik een heel sportief type was: voet.
ballen, volleyballen. lopen. schaatsen. Ik kwam
hier in aanraking met toch heel andere activitei-
ten, zoals een hindernisbään en werken op
hoogte. Dat was voor mij onbekend terrein. In
die zin heb ik zeker mijn grenzen verlegd. Het
dragen van verantwoordelijkheden, initiatieven
nemen, het leiding geven, al dat soort zaken
heb ik in de loop der tijd hier ontwikkeld.

In principe ben je altijd zelf verantwoordelijk
voor je lichaam en geest. Wij leveren daar een
gigantische bijdrage in. Als je kijkt /laar de
beginsitu,llie
en de
opbouw naar
het voldoen
aan de eind.
leerdoelen
dan spelen
wij daar als
LO-sport-
groep een
hele belang-
rijke rol in. Naast
het feit dat wij mensen fysiek opleiden tot dl'
niveaus waaraan men minimaal moet voldoen,
leveren wij qua vorming van de persoon, het
individu hier in opleiding, het merendeel. En
daar is iedereen zich binnen dit hele opleidings-
bedrijf nog niet helemaal van bewust. Wij heb
ben een gigäntische impact met betrekking tot

De opleidingseisen, zowel het militaire als het
fUllctiegedeel1e, zou ik absoluut niet naar bene-
den bij willen stellen, maar ik wil ze ook niet
naar boven bijstellen. Niet naar beneden bijstel-
len is een logische zaak omdat Je dan aan kwan-
titeit werkt terwijl je aan kwaliteit moet werken.
Binnen de opleidingen is het dus van het groot-
ste be1,lIlg dat er continu bijgestuurd gaat wor.
den daar waar nodig en ook daar waar mogelijk.
De kwaliteit van de opleiding moet aan het eind
van de rit op l'en zo hoog mogelijk niveau
staan. Ook de eisen niet naar boven bijstellen
want uit ervaring blijkt dat het fysieke conditio-
nele motorische niveau van de jeugd van nu op
dit moment op een lager niveau ligt als dertig
jaar geleden. Dat heeft ook met de welvaart te
maken. Vroeger kon je boompjes klimmen,
voetballen op straat of in hel veld als je in een
dorp woonde. Tegenwoordig raakt Nederland
voller en voller. Ruimte voor spelen en ravotten
is er nauwelijks nog bij. De televisie is ook een
negatieve bijdrage daarin. AI dat ~OOrtzaken.

Het echte buffelen
is uit den boze en
dus is er ook wei.
nig uitdaging in
die richting omdat
we eigenlijk met
zijn allen in de
wallen worden
gelegd. Datgene
waar de mensen

hier voor worden
opgeleid, toename van

agressie en criminaliteit, dan kun je niet lom.
aar de eisen bijstellen. Dan moet dat fysiek ook
kunnen en dat kan dus net niet.

De stelling gezonde geest in een gezond
lichaam zou ik om wiJlen draaien. Gezond
lichaam, gezonde geest. Dat zeg ik heel bewust.
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Om lichamelijk gezond te blijven fiets ik heel
veel, ik wandel heel veel en ik doe tussen

de middag met grote regelmaat een uurtje
zaalvoetbal.

Een gezonde geest, als die er al is, en een min-
der gezond lichaam dan denk ik dat die
gezonde geest geweld aan gedaan wordt op ter-
mijn_ Een jonggeborene ontwikkelt zich in zijn
eerste levensjaren met name fysiek. Bij een nor.
male geboorte en ontwikkeling is iemand rond
zijn vierde levensjaar in optimale conditie. En
dat is zijn basis.
Natuurlijk spelen
genen en erfelijk.
heid een rol.
Maar als we uit-
gaan van gemid-
deldes dan is het
denkniveau, het
geestelijke
niveau, gemid-
deld genomen
vrij goed. Als
iemand dan van-
uit die fysieke
goede conditie geleerd wordt om dat minimaal
in stand te houden of wel te verbeteren dan
gaat die geest veel makkelijker mee. Als je
gesport hebt, lekker gezweten en gedoucht, en
je gaat daarna zitten dan voel je je gewoon als
herboren. En dat is iets wat je iemand aan moet
leren. Dat zeg ik vanuit mijn professie. Dat is
mijn stellige overtuiging. Als je je geestelijk op
termijn goed wilt ontwikkelen dan is voor mij
de fysieke gesteldheid de basis om geestelijk te
kunnen volgen en verder te omplooien. Als ik
het omdraai, als het verstandelijk wel goed zit
maar fysiek doe ik helemaal niets dan ben ik
bang dat je op termijn op een lager niveau gaat
functioneren als de mogelijkheden die je uitein.
delijk toch wel in je had. Er is absoluut een wis-
selwerking tussen lichaam en geest. Als het êên
niet functioneert als het ander ook minder func-
tioneren. De basis blijft de fysieke, motorische
gesteldheid van iemand.

Om lichamelijk gezond te blijven fiets ik heel
veel, ik wandel heel veel en ik doe tussen de
middag met grote regelmaat een uurtje zaal-
voetbal. En ondanks mijn leeftijd voel ik mij
daar nog steeds wel bij. Om geestelijk in vorm
te blijven lees ik. Ik lees vooral vakliteratuur
maar ook wel grappige boeken zoals Beekman &
Beekman.

Ontspannen doe ik 's avonds op zijn vroegst om
halftien. Dan ga ik eens even zitten dan ga ik
het nieuws kijken en uiteraard een kwartiertje
studio sport om ook die ontwikkelingen bij te
houden. Op zijn tijd neem ik er een portje bij.

Ik verveel me nooit. Ik kom altijd tijd tekort. Op
vakantie wil ik bezig zijn. Heel veel wandelen
en fietsen. Ik hou niet van culIUur of kastelen
bekijken. Het is eigenlijk hetzelfde als wat ik op
mijn werk doe. Thuis doe ik ook vrijwilligers-

werk in de gehandicaptenzorg. Ook bestuurlijk.
Ook help ik wel eens mee aan evenementenor-
ganisatie. Eigenlijk heeft het altijd toch weer
heel veel met mijn interesse en mijn werk te
maken.

Blowen is niet toegestaan bij de Marechaussee.
Onze commandant
is daar heel
stellig en bon.
dig in. Als
voor de omge-
ving duidelijk
blijkt dat
iemand in uni-
form verdo.
vende midde-
len gebruikt
dan zal hij
daar op aange.

sproken worden.
Als hij dal wil doen, strafrechterlijk is het niet
verboden, dan mag hij dat doen maar niet in
zijn uniform. Maar als het gesignaleerd wordt
binnen dit militaire complex, en dan heb ik het
uitsluitend over Kmar'personeel, dan zullen we
dat vrij snel aan de kaak stellen. En dat heeft er
mee te maken met het feit dat wij hier mensen
opleiden die opgeleid worden tot opsporings-
ambtenaar. 70 tot 80%van de Kmar-taken zijn
civiele taken. Ik vind als je gezag en ontzag uit
wil stralen naar de maatschappij toe dan moet
je niet meewerken aan een stuk "verloedering".
De Kmar is niet bereid om daar enige ruimte in
te gunnen. Alcoholgebruik is van oudsher. Het
is redelijk gecontroleerd. Er zijn veel regels
voor. Ik keur het overtollige gebruik van alcohol
absoluut niet goed. Het werkt alleen maar narig-
heid in de hand. Als je praat over het roken van
een stickie of andere verdovende middelen dan
is het maar de vraag wat je koopt op de hoek
van de straat. Dit is iets van de laatste jaren en
dat heeft men kennelijk nog te weinig in de
hand. Daar moeten we met zijn allen misschien
nog aan leren wennen, helaas. Als we dat dan al
willen tolereren met zijn allen dan zal de con-
trole op de verstrekking en het gebruik er van
moeten verbeteren. Als je praat over een garan-
tie met betrekking tot wat is gezond en wat is
niet gezond dat dat toch duidelijker moet wor-
den. Dat vind ik belangrijk. Iedereen is zelf ver-
antwoordelijk of het nou gaat om drugsgebruik
of alcohol. Ik ben in principe op beide tegen. Ik
zie dan ook weinig verschil met die beperking
dat het alcoholbeleid beter gecontroleerd is.

Chantal

Kenmerken:
- rustig
. doordacht
- heel enthousiast over zijn werk

Ik verveel
me nooit.
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Naam: Ernst Rollfs of Roelofs (50)
Rang: Luitenant Kolonel
Functie: HSOOO/ Plaatsvervangend Commandant

Het is makkelijker om lichamelijk gezond
te blijven door gewoon re sporten. Maar om
geestelijk gezond te blijven lees ik veel en

praat ik veel met anderen.

Het creëren van een gezonde geest in een gezond

lichaam ;s het doel van het leven. Ik vind een gezonde

geest her belangrijkste. het lichaam moet ondersteu-

nend zijn. Het is natuurlijk wel zo dar als het lichaam

her laat afweten. dan kan dat de geest beïnvloeden.

Afhankelijk van hoe sterk je daarin bent. Ik geloof dar

als je geestelijk wat minder goed in je vel zit, dat je

dan eerder lichamelijke klachten krijgt. die relatie is

er wel. Geestelijke gezondheid vind ik belangrijker

dan lichamelijke gezondheid.

ik doe het
nu gewoon

Hel is makkelijker om lichamelijk geLand te
blijven door gewoon te sporten. Maar om gees.
telijk gezond te blijven lees ik veel en praat ik
veel met anderen. Je doet kennis en meningen
op van anderen, waaraan je Je eigen mening
kunt toetsen.
Om thuis geestelijk en lichamelijk gezond te
blijven praat ik veel met mijn \Touw. We praten
dan over hoe zij over bepaalde dingen denkt en
wat mijn mening daar over is. Je hoeft het
natuurlijk niet meI elkaar eens Ie zijn. En \ve
sporten gezamenlijk. Vooral zeilen. daarom ben
ik ook de kant van Leeuwarden opgekomen. Als
we niet zeilen dan bouwen we bOIen. Heel veel
tijd stop ik dus in zaken die met boten te
maken hebben. Toch ben ik niet bij de marine
gegaan. maar bij de luchtmacht. Hier zij veel
meer zeilers dan bij de marine. Ik verveel me in
ieder geval nooit, daar heb ik geen tijd vuor.
We hebben één
keer de ver-
gissing
gemaakt om
een hele
vakantie op
het Spaanse
strand te lig-
gen. Je dreef
's morgens
gewoon je
tent uit. dat
was dus hele-
maal niks. Als het
enigszins kan dan zeilen we. Wegaan dan naar
Engeland of Denemarken. Als Je daar ben I kun
jeJe tijd gebruiken om plaatsen Ie gaan bezoe-
ken en zo iets van het land op te steken. Dat is
het leuke.

Op het moment ben ik inwonend hier op de
basis, dus thuis kan ik eigenlijk niks doen aan
bijvoorbeeld het verenigingsleven. Hiervoor zat

ik wel in onder andere medezeggenschapsraden
van scholen. Maar inmiddels zijn de kinderen
het huis uit, dus dat is verleden tijd. Het is hier
wel iets minder gezellig dan thuis. Dat ontaardt
zich in gewoon doorwerken 's avonds en je pro-
beert om hetgeen je Je voorneemt ook te realise.
ren. Je krijgl in ieder geval niet veel telefoontjes
en je hebt meer tijd. Je kunt beter je gedachten
ordenen en onder wourden brengen. Dit is dus
meer een geestelijke bezigheid. Voor veel inwo-
nenden is sport iets dat standaard elke dag
plaatsvindt. Als ik iets up sportgebied moet

doen. wordt ik daar
aan herinnerd. Ik
vind het wel fijn
om te sporten,
hoor. Je kunt Je
gued afreageren.

[en jaar geleden
ben ik door mijn
rug gegaan waar.
door ik niet
zoveel meer kon
sporten. Ik heb

dus onlangs nog wel
mijn grenzen verlegd. Sinds ik hier werk (ten
tijde van het interview 6 weken) ben ik eigenlijk
pas weer begonnen met sporten. Dat wilde ik
eersl niet uit angst herhaling. maar op een gege-
ven moment heeft het lang genoeg geduurd.
Dan zeg je legen Jezelf: "ik doe het nu gewoon
en ik Lil' wel wat er gebeurt" . .Ieblijkt dan loch
goed mee Ie kunnen komen. Bijvoorbeeld bij
het volleybdllen dacht ik wel eens dat ik het
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Dit is mijn eerste piaatsing op een veld.
je moet hier dus ook wat meer creatief

bezig zijn dan normaal.

Als je de luchtmacht binnenkomt dan zit
er een bepaalde dril in. Dat is bij elke
opleiding zo binnen de krijgsmacht.

eigenlijk niet zou moeten doen. Maar als je op
je kamer blijft zitten, weet je zeker dat er niks
gebeurt. Ik denk
dat het zeker
tussen de
oren zit. Ik
heb ook een
tijdje aan
joga gedaan
en dan merk
je wel welke
spieren wat
doen en je
kunt je dan
bewust, of onbewust ontspannen. Als je weet
dat je door een stress situatie lichamelijke
klachten krijgt dan kun je er ook iets aan doen.
Je kunt het zelfs voorkomen en dat werkt
gewoon.

Dit is mijn eerste plaatsing op een veld. Je moet
hier dus ook wat meer creatief bezig zijn dan
normaal. Je bent geneigd om eerdere ervaringen
te gebruiken voor situaties waarin je je hier
bevindt. Maar misschien zijn die ervaringen
hier niet van toepassing. Door ervaring op te
bouwen kom je erachter waarom iets op een
bepaalde manier werkt. En het kan dus zijn dat
het niet zo werkt als je gedacht had gebaseerd
op je ervaringen hiervoor. Maar of dit nou
grensverleggend is? Het is meer ervaringverleg-
gend.

De technische opleiding van de luchtmacht vind
ik uitstekend. Op de algemeen vormende oplei.
dingen hebben we altijd kritiek gehad en dat
zullen we ook altijd houden. Maar als je dan na
verloop van jaren terugkijkt, dan zeg ik: eigen-
lijk was het toch wel goed. We hebben de staf-
dienst gehaat. dat wel. Maar we hebben er ook
veel plezier gehad. Veel discussies met mensen
die een andere mening hadden en daar het licht
dan opwierpen.
Als je de luchtmacht binnenkomt dan zit er een
bepaalde dril in. Dat is bij elke opleiding zo bin-
nen de krijgsmacht. Maar na plaatsing bij een
bepaald onderdeel dan moet je het zelf bijhou-
den. Als militair ben je verplicht om één ä twee
uur in de week te sporten. Maar er zijn best veel
chefs die dat op dat moment
niet op prijs stellen, omdat
het werk door moet gaan.
Nou komt hel binnen de
luchtmacht niet zo vaak op
het fysieke aan. Het is hier
niet zo dat we uit de loop-
graven rennen en vóór.
waarts! De enige bij wie het
er fysiek op aankomt zijn
de piloten, die hebben veel
meer fysieke krachtinspannin.
gen te verduren dan het grondvolk.
Iedereen is sowieso verantwoordelijk voor zijn
eigen doen en laten. Dus ook als het op sporten
aankomt. Je moet je dan ook als chef realiseren
dat je niet steeds kunt zeggen dat men niet kan

sporten omdat het even niet uitkomt. Je bent
verantwoordelijk voor een stuk personeelszorg.

Het kan best zo zijn
dat het een week
echt niet uitkomt
dat iemand niet
kan spanen, maar
dat kan niet elke
week zo zijn. Want
als aan het eind
van de periode
blijkt dat iemand
de sporttest niet

haalt, dan kan hij
natuurlijk niet zeggen dat die persoon beter
zijn best had moeten doen. Er zal dus een
balans tussen de chef en de persoon zelf moe.
ten zijn.

Ik denk dal iemand met een lichamelijke handi-
cap zeker binnen de krijgsmacht kan werken.
Het hangt er wel van af of iemand als burger of
als militair hier werkzaam is. Als burger kan het
zeker. Als militair? Welke functie je ook binnen
de krijgsmacht hebt, je bent in eerste instantie
militair. En daarnaast heb je een bepaalde tech.
nische opleiding. Wanneer iemand een zware
lichamelijke handicap heeft kan hij niet voldoen
aan het militaire gedeelte. Dan moel je je afvra-
gen of je dat vervolgens van hem mag verwach-
ten, misschien speciale regels invoeren. Dat zie
ik niet zitten. Maar nogmaals, als burger kan hel
zeker. Bijvoorbeeld in werkplaatsen of in admi-
nistratieve functies.
Wanneer iemand tijdens zijn diensttijd gehan-
dicapt raakt, denk ik niet dat het veel verschil
maakt wat werkzaamheden betreft. Voor een
vlieger is het natuurlijk heel lastig, die zou zijn
werk waarschijnlijk niet meer kunnen uitoefe.
nen. Maar je kunt mensen wel omscholen. Je
zult alleen bepaalde eisen niet meer kunnen
stellen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet
meer bij de luchtmacht kunnen werken.

Nicolle

Kenmerken:
. rustig
- praat wel vrü snel
•praat beetje zacht

als burger.
kan het

zeker.

LICHAAM EN GEEST I EGO 15



Naam: David Geuzebroek (29)
Rang: Korporaal I, BT
Functie: Chauffeur gewonden transport op pantserrups
voertuig

Je zit hier in Nederland in een
beschermde omgeving, maar als je in
een oorlogsgebied terecht komt .....

Als je een goede werksfeer hebt, je hebt lol in je werk

en je kunt je voldoende ontspannen. dan heb je een

gezonde geest in een gezond lichaam. Als dit alles nier

het geval is, dan gaat de stelling "een gezonde geest in

een gezond lichaam" niet op. Licl1aam en geest is voor

mij een combinatie: als ik mij niet prettig in mijn vel

voel. geestelijk, dun is her lichamelijk ook niet goed.

Je hebt dan geen fut, je bent nier vooruit te branden.

En andersom geldt dat natuurlijk ook.

Om geestelijk en lichamelijk geLand te blijven
vind ik het heel belangrijk dat de werksfeer
goed is. Ik ben hier namelijk van LOndagavond
tot vrijdagavond. Verder sport ik veel, ik doe
aan jiu jitsu, en wandel graag door de natuur.
Dit is samen met het luisteren naar muziek één
van de dingen die ik doe om te ontspannen.
Thuis heb ik dus niet LOveel tijd, ik ben maar
anderhalve dag per weck echt thuis. Dan heb je
heel weinig tijd voor jezelf. Je moet natuurlijk
het huis netjes houden en boodschappen doen.
liet is dan ook erg moeilijk om een vrienden-
kring op te houden, maar zaterdagavond is
sowieso mijn vaste stapavond.

Het gebruik van alcohol op de kazerne is vrij.
Dit is anders met het drugsbeleid. De gemid.
delde bbt'er gaat doordeweeks naar de super-
markt en dan wordt de nodige alcohol ingesla-
gen. Daar is dus geen beperking op, zolang men
maar om half acht 's morgens weer inzetbaar is.
Hij drugs wordt cr bij het gebruik ervan wel
zwaar getild. want je werkt met dusdanige
wapensystemen
dat je jezelf en
je collega's in
gevaar kunt
brengen. [r
wordt op de
kazerne ook
op gecontro-
leerd. Maar
dit gaat vaak
van mond tot
mond, dat komt
dan bij het kader terecht en als het uit de hand
loop! wordt er een onderzoek ingesteld door de
marechaussee.
Ik loop al vanaf 1986 bij de krijgsmacht mee,
als dienstplichtige zat ik bij de marine. En dan
ben je als marineschip het visitekaartje van
Nederland. Je draagt de Nederlandse vlag uit in
elke ha\'en waar je binnenkomt, dus ook daar
moet je uitkijken met wat je doet.

Mijn vader heeft bij de luchtmacht gezeten,
maar hij heeft mij altijd de vrije keus gegeven
wat betref! mijn loopbdan. Vanaf het moment
dat ik kon lopen brulde ik al dat ik marinier
wilde worden, maar dat is me uiteindelijk niet
gelukt.
Daar heb ik me bij neergelegd. Je kunt niet blij-
ven proberen. dat is niet goed voor je zelfvCf-
trouwen.
Toen heb ik gekozen voor een andere functie
binnen de krijgsmacht. Want hier heb je de
mogelijkheid om te studeren en op kosten van
Defensie een diploma te halen. Ik heb nu mijn
beveiligingsdiploma gehaald en als ik uil dienst
kom (oktober 1998) dan wil ik daar in verder,
dat komt ook door mijn achtergrond. Mijn \(H""

komstdroom is om in de burgermaatschappij te
werken als beveiligingsbeambte en dan het
liefst als hondenbegelcider. liet voordeel van
een hond is namelijk dat hij sneller dingen sig-
naleert en het is natuurlijk een makkelijke part.
ner. Als je een collega verrot scheld, dan krijg je
problemen. Daar heb je met een hond geen last
van.

Door een uitzending heb ik vorig problemen
gekregen, wat betekende dat ik niet inzetbaar
was om mee te gaan met een volgende uitzen-
ding. Daar heb ik bewust voor gekozen. Met het
oogmerk dat ik eind dit jaar de dienst zou verla-
ten. heb ik mijn gezondheid op de eerste pldats
gezet. Ik ben gezond Defensie binnen gekomen
en ik wil ook gezond Defensie weer uit, en tot
nu toe is dat aardig gelukt.
In eerste instantie heb ik dat probleem ontkent,
maar toen werd ik door anderen aangesproken
die hetzelfde gehad hebben. Want cr kunnen
wel twintig mensen tegen je zeggen dat je een
probleem hebt. maar zodra je iemand spreekt
die een soortgelijke ervaring heeft gehad.
accepteer je dat toch sneller.
Het blijkt dan dat je last hebt van posllraumati.
sche stress. Dat is een normale reactie op een

abnormale situatie. Je zit
hier in Nederldnd in een
beschermde omgeving,
maar als je in een oorlogs-
gebied terecht komt ....
Dit leidde tot geestelijke
klachten. Ik werd agres-
siever en opstandiger. Ik
veranderde in een ander
persoon. in negatieve zin.
Ik ben toen ndar de batal-

jon arts gegaan en toen is het
balletje gaan rollen. Nu hebben we het probleem
onder de knie. mdar helemaal verdwenen is het
nog niet, het heeft wel een plaats gekregen.

In oorlogssituatics heb je regelmatig te maken
met grensverleggende momenten. Bijvoorbeeld
als je iemands leven moet redden. Je zet op dat
moment een knop om en je stappenplan gaat
werken. Pas als het allemaal achter de rug is en
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In oorlogssituaties heb je regelmatig te
maken met grensverleggende momenten.

Bijvoorbeeld als je iemands leven
moet redden.

die knop gaat terug, merk je hoe ernstig de situ-
atie eigenlijk Îs. Ik zie zoiets eigenlijk ook als
een stukje zelfvertrouwen opbouwen.
Ik heb in mijn diensttijd ook lichamelijk gren-
zen verlegd, bijvoorbeeld in de alpinesport. Je
moest hier vijfentwintig meter van een wand af.
Toen heb ik gezegd
dat ze het kon-
den bekijken,
want ik wilde
echt niet naar
beneden. Ik had
nogal hoogte-
vrees. Toen ben
ik begonnen
met het vertrou-
wen van de
instruCleur en
het materiaaL
Nou moet ik zeg-
gen dat ik van tachtig meter ben abgeseild,
maar dat was in de natuur. Dan heb je nog een
aamallUssenstapjes, je ziet de grond niet
meteen. Maar bij de klimt oren zei mijn geest
wel dat ik het moest doen, maar mijn lichaam
verzette zich.
Zo ook bij een oefening laatst: We moesten de
kortste route naar een bepaald coördinaat vin-
den. Onze groep bestond uit twee rugpatiënten.
een soldaat met zwakke knieën, een longpatiënt
en een gezond persoon. Nou ga daar maar aan-
staan. Je kunt dus niet gaan mauwen als je
ergens last van hebt, je zult het eindpunt moe-
ten bereiken. We waren als tweede gestart. maar
we kwamen als laatste aan. Nou ging het niet
zozeer om het kaart lezen, maar wel om het feit
dat je het als groep hebt gered. Zo zie je dat je
echt wel door kan ook al heb je een blaar of zo.

Ik besteed mijn vakantie denk ik zoals de
gemiddelde jongere dat doet. Ik lig niet elke dag
op het strand. maar ik ga ook wel eens steden
bezoeken. cultuur bekijken. Dat vind ik toch
wel belangrijk.
Thuis studeer ik en lees ik graag oorlogsboeken.
Ook loop ik hard. maar dat is niet omdat ik het
leuk vind. maar meer om mijn conditie op peil
te houden. Verder doe ik aan zelfverdediging en
stijldansen. Ik hou er ook van om even rustig
naar muziek te luisteren. Niet van dat house.
maar meer rockballadachtig en blues. Ik ben
toch wel vrij veel bezig om mijn lichaam en
geest een beetje te ontspannen.
Hier op de kazerne doe ik wel veel aan sport,
want je kunt hier bijna elke sport beoefenen die
je maar wilt. Alleen vechtsport wordt wat min-
der. Ik doe dus aan jiu jitsu en dat is veel te uit-
gebreid en te gespecialiseerd om hier aan de
gang te gaan.
Ik verveel me dus eigenlijk nooit. Ik ga toch
altijd kijken of ik iets kan doen. ik ben iemand
die niet snel gaat stil zitten. Er zijn ook altijd
veel mensen hier op de kazerne dus om sociaal
contact zit je niet snel gelegen.

De meeste mensen die hier binnenkomen heb-
ben een lbo opleiding, maar sommigen hebben
niet eens hun school afgemaakt. Dan is het
meer een noodsprong geweest van mensen die
niet wisten wat ze wilden en toen maar naar de
Krijgsmacht zijn gegaan. Nou. dan moet je aan

een paar eisen vol-
doen. Je moet dus
zowel psycholo'
gisch als lichame.
lijk goed in elkaar'
steken. Wat krij-
gen we binnen:
jongens die altijd
op sportschoenen
hebben gelopen.
Moer je eens pro.
beren om die op
kisten te laten

lopen, dat geeft
gewoon gigantisch veel problemen. Dus wat
zeggen wij oudgedienden: "Wat we nu binnen
krijgen zijn watjes". Ik heb ze ook meegemaakt
met een oefening, het zijn gewoon watjes. (De
instructeurs mogen bijna niks meer. een groep
mag niet meer opdraaien voor iets wat een per-
soon heeft gedaan, of niet heeft gedaan.)
De opleidingseisen zijn zodanig aangepast dat
het aan de onderdelen zelf wordt overgelaten.
Als ik kijk wat ik op de basisopleiding heb
gekregen: wapen kennis. kaartlezen. enz. En er
werd steeds op gehamerd dat als je het niet zou
halen, dat je zou doubleren. En als er iets is dat
je niet wilde, dan was het wel die opleiding
opnieuw doen. En nu merk ik dat er steeds meer
dingen afvallen. Persoonlijk vind ik dat ze de
opleidingseisen wel mogen verhogen. Het komt
wel eens voor dat je iemand vraagt iets te doen.
maar dan hebben ze dat tijdens de opleiding
niet gehad of zo, dan heb je dus een probleem.
Bijvoorbeeld als je met een groep gaat kaartle.
zen, maar je hebt er een aantal tussen zitten die
niel kunnen kaartlezen, dan heb je al een begin'
probleem. Ik vind dat ze die theoretische ken-
nis gewoon moeten beheren.
Ze moeten die eisen misschien wat verhogen
wat dal betreft. Maar ja. dan zit je weer met een
hoog afvalpercentage en dat is ook weer een
nadeel. Zeker nu we zo moeilijk personeel kun.
nen krijgen. we moeten al gaan schipperen om
hel voor elkaar te krijgen. Als men nou de pre-
mie omhoog gooit en het salaris omhoog gooit
dan zijn we al een heel end opweg om mensen
binnen te houden. En geen contracten meer van
twee en een half jaar. nee, van vier tot vijf jaar.
Dan mOliveer je de mensen ook om een wat lan.
gere studie te nemen.

Nicolle
Kenmerken:
- lang van stof
- wel enthousiaste verteller
. kent veel, zo niet alle regels
- echte krügsmachtsman
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Naam: Marjon Blauw
Rang: Adelborst elektrotechnische dienst
Functie: in opleiding / e jaar
Leeftijd: /9 jaar
Sot'er

Ik ben rechtstreeks van het VWO naar de
marine gegaan. Hier moest ik kiezen wat

voor dienstvak ik wilde gaan doen.
Economie vond ik wel heel erg leuk,

Gezonde geest in een gezond lichaam. Ik.denk dar je

alleen goed kan functioneren als je je lekker voelt in

je lichaam. Door sportief bezig re zijn zit je ook beter

in je vel. Als je je prettig voelt, alles goed gaar. mer

iedereen op kan schieten, geen problemen hebt en je

bent sportief lekker bezig en niet ziek. ik denk dar het

dan het lekkerste gaar. Als je bijvoorbeeld je been

breekt, lig je eerst in de ziekenboeg maar daarna kun

je gewoon met je opleiding door.

Ik ben in het begin van de opleiding naar Texel
geweest. Dat was een soort ontgroening. Daar
vergen ze best wel wat van je. Ik vind wel dat ik
daar mijn grenzen heb verlegd. Je
werd daar midden in de nacht uit
je bed getrommeld. Ik weet niet
hoc laaI, want je hebt geen hor-
loge. Je weet dus absoluut niet
hoe laat het is. Dan moest je
gaan hardlopen. Alles moest ook
snel. Je wist absoluut niet wal je
te wachten stond. Je werd inge'
deeld in bakken en dan moest je
opdrachten uitvoeren. Je krijgt
een kaart mee. De opdracht was
dan om van A naar R te gaan.
Soms moest je dan een schee ps ket-
ting of een rubberboot meenemen. Die moest je
dan met zijn allen dragen, Dat was ook om het
groepsverband te kweken en te leren samenwer.
ken. Je moest als groep aankomen. Dus als er
mensen niet mee konden komen. moest je dat
als groep opvangen. In het begin van de intro.
ductie had ik een hersenschudding. Ik had een
aanrijding gehad. Ze dachten dat ik geen her-
senschudding had, maar ik had te vaak hoofd-
pijn. Toen werd ik vrijgesteld \'an het helmdra.
gen. Op zich wel fijn. maar aan de andere kant
voel je je ook lullig. Die andere lopen met vijf.
tien kilo op hun rug te zwoegen en jij loopt er
een beetje naast. Maar ik was niet de enige die
wat van de aanrijding hadden gekregen. \••..e
zaten met zes meiden in de bus. Dus we hadden
wel wat steun aan elkaar. Achteraf vond ik de
ontgroening heel leuk. Ik had ook een beetje
getraind van tevoren. Ik hield absoluut niet van
hardlopen. Dus ik dacht dat wordt helemaal
niets. Daarom ben ik een paar maanden van
tevoren een beetje gaan trainen. Tegem •...oordig
loop ik nog steeds geregeld hard. Ik wilde graag
mee kunnen komen met de resl. Wat dat betreft
heb ik mijn grenzen wel verlegd.

Ik ben rechtstreeks van het VWOnaar de marine
gegaan. Hier moest ik kiezen wat voor dienst.
vak ik wilde gaan doen. Economie vond ik wel
heel erg leuk, maar ook de technische vakken
spreken me aan. Ik heb voor de technische kant
gekozen en dat bevalt me heel goed. Er is hier
veel afwisseling. Je doet veel aan sport. er wor.
den sportwedstrijden georganiseerd en feest-
jes. I let is allemaal hartstikke leuk.
Ik heb voor de marine gekozen omdat ik niet
vier of vijf Jaar lang alleen maar theorie wilde
doen. Ik wilde graag praktisch bezig zijn en wat
meer afwisseling. Het varen trok me wel aan.
[en echt voorstelling van wat de marine precies
inhoudt kon ik niet maken. De toelalingsselec-
tic schijnt vrij streng te zijn. Daar heb ik zelf
weinig van gemerkt. Ik ben eigenlijk overal
gewoon doorheen gerold. De opleidingseisen
moeten gehandhaafd worden zoals ze nu zijn.
De fysieke selectie stelt niet zoveel voor. Het is
een sporttestJe waarbij ze een beetje inschatten
hoe je conditie is. Op Texel moet je veel hardlo-
pen en marcheren. Nu krijg ik vier uur sportles

in de week. Je kunt hier zoveel sporten als je
wilt. Je kunt hier bijna alle sporten doen. Dat is
goed geregeld.

Ik denk dat lichamelijk gehandicapten hier
moeilijk zouden kunnen functioneren. Aan
boord zouden er aanpassingen moeten komen.
liet is er krap. Er zijn een hoop obstakel.s. Ik
denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk ook
niet dat ze een lichamelijk gehandicapte aan
zullen nemen. In de eerste plaats zoeken ze
toch iemand voor aan boord. Als je tijdens je
dienst gehandicapt wordt zullen ze wel een
andere baan aanbieden. [n die zijn er natuurlijk
genoeg. Met het door mij gekolen dienstvak
heb ik grote kans om na een aantal jaren varen
aan de wal te komen. Dan ga ik bijvoorbeeld
onderzoek doen.

Als ik thuis ben in het weekend dat ga ik wat
hardlopen, zoek mijn oude vrienden op, ga win-
kelen of stappen. Dat doe ik om lichamelijk en
geestelijk gezond te blijven. Eigenlijk is dat ter
ontspanning. Ik kom zeker niet elk •.•..eekend
thuis en als ik thuis ben, vind ik het leuk om
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De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, maar
de leiding is op de achtergrond aanwezig.

mijn vrienden even te zien. Anders hcb je
alleen het wereldje marine en dat is ook
niet alles. Hier ontstaan ook hechte vrien-
dengroepjes. Vorige week was een jaarge-
nootje jarig en toen hebben we een feestje
gehad. Dat gebeurt ook wel.

Op vakantie ben ik het liefst actief bezig. [n
de bergen wandelen en klimmen.
Afgelopen jaar was ik met vriendinnen op
vakantie en die houden daar niet zo van,
maar het was wel gezellig. De vakantie ver-
schilt niet zo veel met wat ik op mijn werk
doe. Actief bezig zijn. Zo ben ik nu een.
maal.
[k verveel me weinig. Het hangt een beetje
van het weer af, maar ik wil wel eens een
boek lezen. Of ik bel iemand op. Om te ont-
spannen ga ik hardlopen. Ik heb ook veel
gewielrend. Door te gaan sporten span ik
me in. Daarna ga ik, om me weer te ont-
spannen. lekker douchen en even rustig
zitten.

Er mag hier absoluut niet geblowd worden.
Volgens mij gebeurt het ook niet. Als je
met drugs betrapt word!, vlieg je er meteen uit.
Als je zou willen kan je het in het weekend
doen, maar als je dan een bekende tegenkomt
die het weer doorspeelt naar de leiding dan
word je op het matje geroepen.

De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, maar de
leiding is op de achtergrond aanwezig. Als ze
zien dat het niet goed gaat, dat het helemaal de
verkeerde kant opgaat dan word je wel op het
matje geroepen. Twee keer per jaar krijg je een
beoordeling. Zij zeggen dan hoe ze jou zien.
Dan geven ze je advies mee en raad. Het is dan
aan jezelf om te kijken wat je daar mee doen.
Na een half jaar krijg je weer een beoordeling en
dan kun je zien of het verbeterd is of niet.
Voor ik naar Texel ging, voelde ik me in zoverre
verantwoorde-
lijk dat ik
van tevoren
ben gaan
trainen. Bij
het hardlo-
pen ga je in
het begin
heel hard, na
een tijdje raak je uitgeput en dan zie je het niet
meer zitten. En dan moet de rest van de dag nog
komen. [n het begin kwam ik met hardlopen
niet zo ver, maar nu loop ik vrij veel. Ik moest
gewoon trainen en daar had ik een schurfthekel
aan. Ik wielrende altijd en dacht dat ik daardoor
wel een redelijke conditie zou hebben. Maar dat
was niet zo.
In de introductieperiode was het wel zo dat je
door moest blijven rennen. Maar als je nu niet

meer verder kan dan ga je een stukje lopen. Dat
is helemaal geen probleem. Ik denk dat het bij.
voorbeeld bij de landmacht veel meer op sport,
op het fysieke, is gericht. Uier willen ze ook
graag dat je een goede conditie hebt. Maar op
een schip kun je weinig hardlopen.

Ik word opgeleid tot officier, een management-
functie. Ik moet zorgen dat alles goed gaat. De
taken verdelen en organiseren. Ik moet me
geestelijk meer inzetten dan lichamelijk. Het
klopt dat het niet echt om je conditie gaat. Het
is fijn als je conditie goed is, want dat is beter
voor je gezondheid. Je bent dan minder gauw
ziek. Je moet ook sterk in je schoenen staan. Ik
denk dat ze je het aan boord knap moeilijk kun.
nen maken. Net je opleiding gevolgd en dan ga

je aan boord. Je hebt
mensen onder je
staan, maar die heb.
ben al jaren erva.
ring. Je moet zorgen
dat je van hen leert,
maar zij moeten wel
het idee hebben dat
jij boven hen staat. Je

moet je niet te autoritair opstellen. Je moet een
tussenweg zien te vinden. Zeker in het begin
kun je veel van ervaren mensen leren.

Chantal

Kenmerken:
-jong
-spontaan
-vriendelijk
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Naam: Roy Denslagen (19)
Rang: Matroos 3, ST
Functie: Leerling ODOPS

Geestelijk is het net als met sporten: alsje er
zelf niet voor gaat, dan bereik je op zich niks.

Bij de stelling 'Een gezonde geest in een gezond

lichaam' denk. ik aan veel sporten, positief her leven

inzien, je niet bezig houden mer strafbare feiten_

Zonder lichaamskracht ben je eigenlijk niks,
dan kun je niks. Dan kun je bij wijze van spre-
ken niet eens vier minuten hardlopen. Je moet
wel trainen en niet te veel roken. Ik rook op zich
alleen als ik zin heb, maar voor mijn conditie
maakt dat niet uit.
Geestelijk is het net als met sporten: als je er
zelf niet voor gaat, dan bereik je op zich niks.
Als het niet belangrijk is om iets te halen of een
doel tc zetten, dan lukt je dal ook haast niet. Ik
denk dat je manier van denken zeker invloed
heeft op watje lichamelijk kunt bereiken. Als je
bijvoorbeeld vijftien kilometer moet lopen, dan
moet je je daarop instellen en niet denken ik
loop er maar tien. Ik denk dat het een dus wel
invloed heeft op het ander.

Sinds ik bij de marine zit heb ik nog geen gren-
zen verlegd. Zeker niet qua sporten, want dat
deed ik hiervoor al heel veel. Ik heb namelijk op
het CiOS gezeten, maar dat heb ik niet gehaald.
Daar sport je de hele week door. Ik heb ook
negen jaar aan wedstrijd zwemmen gedaan en
daar was ik ook elke dag mee bezig. Door het
vele sporten heb ik een goede conditie, waar.
door ik me tijdens het sporten hier niet zo hoef
in te spannen.
Ik moet nu nog een paar maanden leren en op
een gegeven moment is het wel de bedoeling
dat Je gaat varen. Maar ik I-vilhier wel verder
gaan leren. maar dat komt pas nadat ik de vol.
gende opleiding afgerond heb.
Ik ben op het moment alleen in het weekend
thuis, maar dan doe ik niet zoveel. Ik sta laat op
en dan ga ik naar mijn vrienden of naar mijn
vriendin. Dat is heel belangrijk voor me, het is
ook een manier om te ontspannen.
Elke weck praat Je weer bij I-vatje
gedaan hebt, automatisch houd
je contact. \Vant mijn vrienden
zijn al heel lang mijn vrienden,
dat blijft altijd.
Ik bel mijn vrienden ook als ik
niks te doen heb. Maar als ze
echt niet aanwezig zijn, dan ga
ik of wat Ieren. of televisie kij.
ken. Maar over het algemeen heb ik
het ontzettend druk.
Thuis ben je niet zo aan tijd gebonden als op de
basis. Je bent vrij om te doen en staan waar je
wilt. Thuis kan ik rustig tot een uurtje of twee,
drie uitslapen. Dan doe ik de hele dag rustig
aan, geen gehaast en zo.

Ik span me thuis ook niet echt in. Op mijn werk
span ik me natuurlijk in als dat nodig is. Als er
wordt gezegd dat je om twaalf uur zoveel moet
lopen, dan kan ik natuurlijk heel hard lopen.
Maar als ik mee moet lopen met anderen dan
heb ik het makkelijker, omdat ik zoveel aan
sport heb gedaan. Ik kan me op zo'n moment
niet volledig inspannen.
Het is voor mij nog steeds heel belangrijk om
veel te sporten. Ik kan eigenlijk niet leven zon-
der sport, ik zal altijd wel aan sport blijven
doen.
;\Is ik verlamd zou raken zou dat heel ver.
schrikkelijk zijn, ik weet niet of ik dan wel zo
kan leven. t>laar dat kun je nu moeilijk zeggen
natuurlijk, omdat je je niet kunt voorstellen hoe
dat is. Maar ik geloof best dat als je in een rol-
stoel komt dat het moeilijk is om uberhaupt
normaal te doen, zoals normale mensen funge-
ren. Heel veel dingen kun je toch niet meer
doen. Als je eenmaal in een rolstoel zit en je
kunt voor de rest niks meer doen, dan denk ik
dat je wel verder gaat met andere dingen. bij.
voorbeeld meer leren. Als je tijd niet meer aan
sport kunt besteden. dan kun je het aan andere
dingen besteden.
Ik heb er eigenlijk nog niet bij stil gestaan of je
als invalide persoon binnen de krijgsmacht
kunt functioneren. Maar ik denk dat tot een
bepaald opzicht er wel functies zijn. maar ik
denk als je echt invalide bent en in een rolstoel
terecht komt dat het ontzellend moeilijk wordt.
Het is moeilijk wanneer je bij de marine zit om
dan een baan te vinden waarbij je alles nog kunt
doen. Zoals bijvoorbeeld op een schip zou het
onmogelijk zijn. Je moet eigenlijk iets van een
wacht functie hebben, of zo, waarbij je nog kunt
zitten en uitkijken wat er gebeurt.

Voordat je hier wordt aangenomen zou je eigen-
lijk ook een lichamelijke test moeten doen,
maar die heb ik niet gehad. Ik heb maar van vier
mensen gehoord dat ze een Coopertest moesten
lopen, omdat ze zeiden dat ze niet aan sport
deden. Maar er zijn zoveel mensen die zeiden
dat ze aan sport deden terwijl ze er niks aan

doen. Maar dat blijkt dan wel als je eenmaal de
Coopertest moet halen. dan haalt een gedeelte
het niet. Ik denk dat het beter is als de
Coopertest verplicht wordt gesteld op de keu-
ringen Ik heb in het begin ook gezegd dat ik
aan wedstrijdZwemmen deed, maar Ja mis.
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Als je eenmaal hier zit dan krijg je eerst
een in.test (Coopertest, opdrukken, enz.).

Als je dat niet gehaald hebt dan krijg je
verplichte avondsport.

schien lul ik wel uit mijn nek. Ik hoefde de test
in ieder geval niet te doen. De opleidingseisen
op zich vind ik goed. Je moet iedereen wel een
kans geven.

Als je eenmaal hier zit dan krijg je eerst een in-
test (Coopertest, opdrukken, enz.). Als je dat
niet gehaald hebt
dan krijg je ver-
plichte avond-
sport. Dat is
wel goed gere-
geld, dan moet
je verplicht
drie keer in de
week twee uur
sporten.
Daarna krijg je
de eindtest, als
je die niet haalt
heb je er blijkbaar
geen bal aan gedaan. Dat is je eigen verantwoor.
delijkheid. Ze hebben je de kans gegeven om
eraan te werken en als je dat dan niet doet, dan
kunnen zij er ook weinig aan doen. Nu is het zo,
dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je
doet en kunt. Maar als je het niet red, dan staat
het kader je bij.
Ook het volgen van opleidingen is je eigen ver-
antwoordelijkheid. Men raad je wel aan om cur-
sussen te doen, want ze zijn hier gratis.
Als je straks opdrachten krijgt kun je die het
beste uitvoeren zoals het je gezegd wordt. Als
er duidelijk wordt gezegd hoe je iets moet
doen, dan moet je het ook op die manier doen.
Of je moet er echt zeker van zijn dat je het zo

anders kunt doen dat het sneller klaar is. Ze
blijven natuurlijk niet op je neus staan kijken of
je het wel goed uitvoert.
De tijden staan nu allemaal vast en later ook als
ik op school zit. Je moet op bepaalde tijden
eten en koffie drinken, dat blijft ook wel zo het
komende (half) jaar. Maar als je eenmaal op
schip komt dan is dat gewoon heel afwisselend.

Je moet wachtlo-
pen, werken. De
ene keer werk je
's nachts, dan
weer overdag.

Blowen mag hier
niet, maar vol.
gens mij zijn er
echt genoeg
mensen die het
wel doen. Ik
loop wel eens

door de gang en dan
ruikje echt een sterke wiet geur. Met harddrugs
zijn ze echt super streng, maar met softdrugs is
het wat minder. Ik geloof dat als je een keer
gepakt bent dan krijg je een waarschuwing en
de tweede keer zal lijden tot ontslag. Als je een-
maal militair bent mag je eigenlijk helemaal
niet meer blowen of drugs gebruiken.
Met drinken is het iets anders, dat is al iets van
heel vroeger. Blowen en zo is pas van de laatste
tijd. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom het
verboden is.

Nicolle

Kenmerken:
-jong
. relaxed
-sportman
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In mijn werk heb ik niet het idee dat ik
mijn grenzen heb verlegd. maar wel
persoonlijk met sporten. Ik heb bereikt
dat ik op mijn leeftijd nog steeds knapen

van 26 kan verslaan

Naam: Hennie Don
Rang: Adjudant
Functie: HLBBjPOO
Leeftüd: 49
Bot'er

Gezonde geest in een gezond lichaam. Dat vind ik een

juiste stelling_ Zo leef ik ook. Geest en lichaam zijn

even belangrijk. Her moet in evenwicht zijn.

Ik sport zes dagen in de week. Daarbij ben ik ook

sportmasseur. Ik heb een praktijk ernaast, waarvoor

ik vee/leer en ook veel lees. Voor mijn werk heb ik ook

diverse opleidingen gevolgd.

[n mijn werk heb ik niet het idee dat ik mijn
grenlen heb verlegd, maar wel persoonlijk met
sporten. Ik hcb bereikt dat ik op mijn leeftijd
nog sleeds knapen van 26 kan verslaan. Dat
kwam onder andere uit
de functietest ndaf
voren. De functie-
eisentest houdt in
dat je een bepaald
aantal punten moet
halen. Voor oudere
mensen is dat veel
minder als voor jon-
gere mensen. Maar
als ik dan zie dat ik
die test volledig
doe in de groep van
de jongere mensen
en zie dat ik gemak-
kelijk meedraai. Dan
denk ik: dat zit wel goed met mij.

De toelatingseisen zouden meer gespecialiseerd
moeten worden op de functie waar die mensen
op aan worden genomen. Ik denk dat Je dan
kwalitatief goed personeel binnenkrijgt. De laat-
ste tijd merk ik gcwoon dat het fysiek dus
steeds slechter gaat. Dat komt niet alleen door-
dat defensie andere eisen stelt, maar dat komt
ook door de burgermaatschappij. Ik vind dat ze
de eisen af moeten stemmen op de functie die
ze krijgen. Iemand die bij de brandweer zit
heeft een zwaardere fysieke eis dan iemand,
zoals ik. die de hele dag op kantoor zit. Alleen
je moet de inzetbaarheid van de persoon niet
o\'er het hoofd zien. Iedereen moet als soldaat
inzetbaar zijn. Je bent een militair. En als je dat
niet kan dan functioneer je niet. Dus Je moet
wel basiseisen hebben.

Lichamelijk gehandicapten kunnen best in de
luchtmacht. Maar. zoals ik al zei, men moet de
eisen afstemmen op de functie. Ik kan me voor-

stellen dat ze een aantal dingen niet kunnen
doen. Alleen is het moeilijk om iemand in een
invalidenkar er op uit te sturen. Maar dat is wel
heel zwart/wil gezegd. Iemand met een kunst-
been zou best goed kunnen functioneren, alleen
hij zou zich niet snel kunnen verplaatsen.
,\lhoewel, ik heb mensen met een handicap din-
gen zien doen. waar je je over verbaast.
Ik lees veel, vooral boeken over sport massage.
Ik lees vooral informatieve boeken. !-Ietlezen is
ook wel ter ontspanning. Verder doe ik veel aan
sport om te ontspannen. Ik schaats, fitness,
aerobic. spinning, atb'en, op de weg fietsen,
indoor klimmen, lange afstand wandelen en ook
bergwandelen over gletsjers en ik dol' mee aan
de vierdaagse. Eigenlijk ontspan ik me door me
in te spannen. Als ik een probleem heb op het
werk dan ga ik vaak even lekker sporten en dan
ben ik het kwijl.

Op vakantie doe ik veel: skiën, snowboarden,
eigenlijk alles waar je op kunt skiën daar ski ik
op en ik doe dus ook aan gletsJenvandelen. Dl'

laatste jaren
zit ik op
mijn werk
achter een
bureau.
Mijn vakan-
ties ver-
schillen wel
veel met
wat ik op
mijn werk
doe.
Als het
slecht weer

is, verveel ik
me weleens. Dan

ga ik achter de computer zitten. Beetje kijken
wat dat ding allemaal kan. Of er hier geblowd
mag worden7 Nee. In het verleden is het wel
eens voorgekomen. Niet in mijn directe omge-
ving. Maar hel is inderdaad in het verleden wel
voorgekomen. Vooral toen we nog dienstplichti-
gen hadden. Maar tegenwoordig hoor ik er wei-
nig over. Ik denk dat alcoholisme het grootste
probleem is waar we hiermee zitten. Er is wel
l'en alcoholmatigingsbeleid, maar de meesten
zijn inventief genoeg om daar toch weer onder-
uit te komen. En een alcoholist die echt
behoefte heeft aan dat spul die zal dat ook
altijd wel vinden. Als ik iemand buiten de poort
een blowtje zie roken dan zal ik hem er niet op
aanspreken. Ik denk dat de persoon daar zelf
verantwoordelijk voor is. Ik denk niet dat ik me
met zijn levenswijze zou moeten bemoeien. Ik
ga me niet opstellen als wereldverbeteraar. Dat
doe ik beslist niet. Ik denk dat degene die rookt,
sigaretten roken is ook aleen verslaving. of
drinkt dat ie dat zelf bewust doet. Zitten ze in
de problemen dan komen ze vanzelf wel. Dat is
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vaak genoeg gezien, en er wordt een
jongetje gepest dan zeg ik gewoon: kom
maar mee. waar moet je heen en breng
ik dat jongetje naar die plaats toe. Maar
bij ouderen is dat vaak anders. Je hebt
altijd een aantal mensen die amok moe"
ten maken omdat ze aards-vechters
zijn. Je hebt er ook die te veel drank op
hebben en de grenzen niet meer zien.
Als je zelf in het ziekenhuis ligt, heb je
er ook niemand mee geholpen. Je moet
gewoon je gezond verstand gebruiken.

Chantal

Kenmerken:
'sportief
.nllchter

Persoonlijke verantwoordelijkheid? Ik
denk dar je in de burgermaatschappij
toch ook aan richtlijnen gebonden bent.

nooit een probleem geweest. Iedereen is verant.
woordelijk voor zijn eigen lichaam. voor zijn
eigen levenswijze.

De verantwoordelijkheid qua werkzaamheden?
Ik denk dat de werkzaamheden gewoon afgeba-
kend zijn. Dan ben ik weer heel simpel: als
iemand voor mij werkt dan is hij daar heel zelf-
standig in. Hij mag dus bijvoorbeeld ook de
beslissing nemen en zeggen: ik ga dat op die
manier doen. En wijkt dal erg af van de origi-
nele werkwijze dan informeert
hij mij wel. Maar normaal laat
ik iemand vrij om de klus te
klaren, als het maar klaar-
komt. En dat het goed gedaan
wordt.

Persoonlijke verantwoorde.
lijkheid? [k denk dat je in de
burgermaatschappij toch ook
aan richtlijnen gebonden bent.
Dat als je de deur achter je dicht doet, dat je
dan de gewone normale burgerrichtlijnen hebt
die je als normaal gezond mens zou hanteren.
Bij een vechtparlij is het niet zo dat ik als mili-
tair eerder in zou grijpen. Het maakt niet uit of
je daar als burger of als militair staal. Je moet
gewoon nuchter kijken hoe de situatie is. [s het
zo dat het om een of twee personen gaat, dat is
dat geen probleem. Maar als het om een grotere
groep gaat dan zou ik de instanties aanroepen.
Ik zou dan blijven en de mensen eromheen
beschermen. [k zou er niet induiken. Laat die lui
het lekker met zijn tienen uitvechten. Als de
politie er later bij komt dan assisteer je de poli-
tie. Als kinderen elkaar plagen en dat heb ik
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Naam: Anniek Reiff (41)
Rang: LTZ Al
Functie: Plaatsvervangend hoofd school voor Eerste
Maritieme Militaire Vorming

De stelling 'Een gezonde geest in een gezond licllaam'

is een waarheid als een koe. Ik vind het heel belang-

rijk dar beiden in balans zijn. Daar werk ik ook aan.

Ik heb best een vrij drukke haan en dan ben je weleens

vermoeid of er zijn spanningen. Dat merk je dan licha.

melijk, want lichaam en geest werken op elkaar in. En

dan is het 'Ieel belangrijk voor mij om even lekker te

gaan hardlopen om op die manier lichaam en geest

weer in balans te brengen.

Sinds ik bij de
Koninklijke r.larine
\verk, heb ik in meer.
dere opzichten mijn
grenzen verlegd. Ik
ben als matroos I in
dienst gekomen en
ben op een gegeven
moment in de gele-
genheid gesteld om te
studeren. Ik heb een
HBO opleiding pcrso-
neclswcrk en cen HBO
opleiding maatschap-
peliJk werk gedaan.
Toen heb ik een loop-
baan gevolgd vanuit
een administratieve
functie via de
Maatschappelijke
Dienst Defensie en nu
zit ik Personeel en
Management. Dus in
die zin heb ik grenzen
verlegd. En als mens
groei je natuurlijk
door de jaren heen. Ik
vind ouder worden op
zich heel prima.
omdat je steeds stabieler en steviger inJe
schoenen staat.
rysiek gezien heb ik ook grenzen verlegd.
Vroeger was ik n.imelijk niet sportief. Ongeveer
twintig jaar geleden ben ik begonnen met hard.
lopen, maar dat stelde niet zoveel v'oor. Maar
sinds een jaar of acht, negen loop ik vrij inten-
sief en ben ik ook lid van een atletiek vereni.
ging. Ik heb het afgelopen jaM zelfs drie mara-
thons gelopen.

Ik ga zoveel mogelijk op vakantie, het liefst
naar boeiende landen. We zijn bijvoorbeeld dit
jaar nog in Indonesië geweest. We wandelen
heel \'eel en proberen zoveclmogelijk van de
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landen te zien. [n daarnaast is het natuurlijk
een stuk ontspanning.
Ik verveel me echt nooit. Ik kom altijd tijd
tekort, zowel op mijn werk als thuis. Omdat ik
gewoon heel vecl wil. ik heb veel ideeën en
idealen die ik wil verwezenlijken.

Om thuis geestelijk en lichamelijk gezond te
blijven sport ik natuurlijk, maar ik houd ook erg
van tuinieren en van lezen. Ik probeer heel
bewust te ontspannen om los te komen van
mijn werk.
Natuurlijk span ik me thuis ook in: als wer-
kende vrouw heb Je natuurlijk ook nog een
huishouden te runnen.
Vierentwintig jaar geleden waren vrouwen een
aparte groep, corps Marva. We namen best een
aparte positie in. we mochten bijvoorbeeld niet
varen. Ik heb er nooit problemen mee gehad, ik

wist niet beter. Zolang Je maar je best doet en
staat voor je werk dan word je door iedereen
geaccepteerd en gerespecteerd. Lichamelijk
merkten wc niets van de verschillen. want Je
werd niet samen met Je mannelijke collega's
opgeleid. Aan ons werden andere eisen gesteld.
Nu zitten vrouwen en mannen samen in de
opleiding. Iedereen moel hetzelfde doen, vrou-
wen varen nu dus wel.

Lichamelijk gehandicapten in het leger zouden
kunnen functioneren, mddr niet op operationele
stoel, denk ik. Ook wanneer ze een administra-
tieve functie hebben, zou een gehandicapte een
stoel innemen van een operdtionele collega. [n



De opleidingseisen zijn over het algemeen
voldoende, de meeste mensen die hier komen

hebben een voldoende opleiding. Maar een
enkele keer merk je dat mensen met

bijvoorbeeld een LBOopleiding toch iets

te kort komen.

marinemensen hebben om de zoveel jaar recht
op een walplaats. We hebben hier te maken met
een zogenaamde vaar-wal verhouding. Ik zou
dus eigenlijk niet zo snel plekken weten waar
een lichamelijk gehandicapte zou kunnen wer.
ken binnen de marine. Alhoewel, bijvoorbeeld
bij onderhoud.
Maar niet op een
militaire plek.
Aan militairen
worden toch
bepaalde fysieke
eisen gesteld, die
kunnen in prin-
cipe niet gehan.
dicapt zijn.
Wanneer iemand
in zijn diensttijd
gehandicapt
raakt, zal de KM
zijn uiterste best
doen om voor zo
iemand een functie
te vinden waar hij in kan functioneren. Maar wij
zitten met een functie roulatie systeem, dus als
je een functie hebt gevonden betekent het wel
dat die persoon lOch na twee of drie jaar naar
een andere functie moet. Dus dat is best wel
moeilijk. Zeker nu de eisen nogal worden aange-
scherpt en wordt het juist moeilijker voor min.
der valide mensen om in dienst te blijven.
Nogmaals, omdat op het moment dat je een
stoel zoekt voor iemand, hij een walplaats
bezet van een operationele collega. Ik vind dit
wel een heel moeilijk vraagstuk, hoor. Want je
kunt als organisatie heel veel willen, maar naast
je verantwoordelijkheid naar minder validen,
heb je ook je verantwoordelijkheid naar de vol.
ledig inzetbaren. En die wil je ook een goede
vaar-wal verhouding aanbieden.

De opleidingseisen zijn over het algemeen vol-
doende, de meeste mensen die hier komen heb.
ben een voldoende opleiding. Maar een enkele
keer merk je dat mensen met bijvoorbeeld een
LBO opleiding toch iets te kort komen. En als ze
het bij ons (Ie MMV)al niet redden, dan redden
ze het zeker niet in de eerste vak opleiding,
want dat is toch zwaar. Maar over het algemeen
kunnen mensen het goed aan.
De afgelopen twee jaar hebben wij de eisen,
oftewel de regels aangescherpt. We zijn de afge-
lopen twintig jaar nogal los geworden en als
jonge mensen naar de marine komen dan heb-
ben ze lOch een bepaalde behoefte aan disci-
pline.

Blowen bijvoorbeeld is op de basis absoluut
verboden, zowel gebruik als bezit. Als iemand,
herkenbaar als militair, buiten de poort aan het
roken is en ik zou de 'sigaret' herkennen als een
joint, dan zou ik zeker ingrijpen. Dat is je ver.
antwoordelijkheid als militaire meerdere dat je
daartegen optreedt.

Wat wij ook doen tijdens de Eerste Maritieme
Militaire Vorming is heel duidelijk maken dat
drugs niet samen kunnen gaan met militair zijn.
Het is zo ontzettend riskant. Waar je je in de
burgermaatschappij kunt permitteren om af en
toe wat afwezig te zijn, is in een militaire orga-

nisatie te gevaar-
lijk. Stel je
voor dat je aan
boord van een
schip zit, ope-
rationeel, dan
is het levens-
gevaarlijk als
mensen niet
bij de tijd zijn.
Als mensen
geestelijk niet
helemaal bij
zijn, dan kun-
nen ze zich-
zelf en ande.

ren lichamelijk
in gevaar brengen. En hetzelfde geldt voor over-
matig alcohol gebruik. We hebben ook een alco.
holmatigingsbeleid en daarmee proberen we ze
ook te doordringen dat het hun eigen verant-
woordelijkheid is om verstandig met alcohol
om te gaan.

Zelf kan ik redelijk verantwoordelijk zijn voor
lichaam en geest. Maar als je kijkt naar onze
leerlingen, dat zijn jonge mensen van zeven-
tien/achttien jaar, dan denk ik dat we die nog
wel structuur moeten bieden om aan te geven
dat de verantwoordelijkheden hier anders lig.
gen dan in de burgermaatschappij. En daar
ondersteunen en helpen we ze bij. Een marine
man/vrouw moet zelf verantwoordelijk zijn,
maar wordt daarin nadrukkelijk ondersteund
door het kader.

Nicolle

Kenmerken:
• zelfverzekerde vrouw
- afstandelijk. maar wel
. vriendelijk
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Naam: Ted de Lang
Rang: marechaussee 4e klasse
Functie: opleiding wachtmeester marechaussee
Leeftijd: 2/ jaar
Bbt'er

Ik heb mijn grenzen nog niet verlegd.
Volgende week heb ik "fysieke week".

Ik ben bang dat het pittige momenten met
zich mee zal brengen. Dat weet ik

wel heel zeker.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is wel een

trendy uitspraak. Het wordt IIU zo ingeburgerd. Ik

denk dar mensen tegenwoordig veel met hun lichaam

bezig zijn.

Het moet allemaal goed zijn. Het lichaam is hetgeen

wat mensen zien dus dat moet allemaal goed in orde

zijn. Her moet er allemaal prima uitzien en dat is ook

belangrijk.

Kijk maar naar de fotomodellen op tv, Baywarch, alle-

maal strakke lichamen. Maar je hebt ook nog een

stukje geestelijk. Als dat niet helemaal lekker zit dan

ben ik bang dat van de rest ook niet veel terechtkomt.

Dan functioneer je niet. Ik probeer mijn geest en

lichaam wel in samenhang te houden, maar het mak-

kelijker om je lichaam te ontwikkelen dan je geest.

Daar 'loef je minder moeite voor te doen. De samen-

hang tussen lichaam en geest vind ik belangrijk. Ik

vind het een niet belangrijker dan het andere. Om de

samenhang de bewerkstelligen is een stuk moeilijker.

Maar dat probeer ik wel.

Om lichamelijk in condilie Ie blijven sport ik. Ik
doe aan thai boksen en filnessen. Wal ik doe om
geestelijk in conditie te blijven? Veel denken.
Een keertje ontspannen gaan liggen zonder in
slaap te vallen en dan nadenken. Over de
manier waarop je bezig bent, hoe je je manifes-
teert op je werk en thuis, als je gaat stappen,
overal. [k ben nu in opleiding cn heb niet zo
veel lijd om even rustig te gaan liggen. Bij mijn
vorige onderdeel ging het makkelijker. Toen zat
ik paraat en was JCniet zo fysiek bezig als nu.
Hier ben je allang blij als je klaar bent met je
werk en kan liggen om te gaan slapen.

Als ik thuis ben is met mijn vrienden op stap
gaan voor mij ontspannen. Dan is er geen werk-
of prestatiedruk. Sporten vind ik heel ontspan-
nend. Op het moment van sporten niet zozeer,
maar je kan er veel in kwijt. Na het sporten stap
je lekker onder de warme douche, dan hoef je
niks te doen behalve te staan. Dat is ideaal. Ik
mag ook graag een boek lezen. De boeken die ik
hel liefst lees zijn thrillers. Dat vind ik mooi,
daar hou ik heel erg van.

[k heb mijn grenzen nog niet verlegd. Volgende
weck heb ik "fysieke weck". Ik ben bang dat het
pittige momenten met zich mee zal brengen.
Dat weet ik wel heel zeker. [k vind het niet erg
om een keer kotsend aan te komen lopen. Dat
maakt me niets uit. Als je van tevoren zelf een
duidelijk gevoel hebt dat je iets aankan dan
denk ik in elk geval dat de opdracht makkelijker
wordt. f.n dal de inspanning die je er voor moet
leveren makkelijker te leveren is als je echt
overtuigd bent dat het gaat lukken. Ik weet zelf
dat het heel slecht is om jezelf te gaan overtui.
gen dat je iets kao. Maar je moel wel overtuigd
zijn dat Je het kan. Je moet van tevoren een
positief beeld hebben van iets wat je gaat doen.
I[eb je dat niet dan gaat het altijd mis. Dat kan

niet anders. Wat wel zo
is, is dat iedereen
altijd verder kan
dan hij vooraf
denkt. Je lichaam
kan zoveel verder
dan je denkt,
maar dan wel met
behulp van je
geest.
Ik ken het gevoel
wel dat alles in
één keer pijn gaat
doen en dat iets
mij aan het vertel-

len is dat hel niet kan.
Maar dan heb ik niet het gevoel gehad dat ik het
echt niet kan. Je lichaam geeft wel aan dat je
een behoorlijk piltige fysieke prestatie aan het
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Blowen Is hier absoluut verboden.
Stel ik zou hier blowen en ik word

betrapt dan ga ik gewoon keihard over
het hek. Dat vind ik een goede zaak.

leveren bent. Het is een zwaardere prestatie dan
dat je lekker in je auto met een muziekje aan op
weg bent naar je werk. Dan hoef je je geen zor-
gen te maken over het feit of je lichaam het wel
houdt.
Vervelen? Nee, nooit. Ik heb altijd wel wat om
handen. En als ik niets te doen heb dan probeer
ik juist om ook helemaal niets in mijn hoofd te
hebben. Dat is het mooiste. als je dat kan berei-
ken.

Blowen is hier absoluut verboden. Stel ik zou
hier blowen en ik word betrapt dan ga ik
gewoon keihard over het hek. Dat vind ik een
goede zaak. Alcohol is anders. Als ik thuis een
biertje drink doe ik dat omdat het lekker is. Net
als dat cola lekker is. Kom ik thuis en zou ik een
joint roken dan doe ik dat niet omdat ik dat zo
lekker vind, maar dan doe ik dat voor de reactie
die ik dan krijg. liet doel van het gebruik ligt
anders.

Wat ik op vakantie doe ligt aan waar mijn hoofd
naar staal. [k hoef niet zonodig twee weken op
het strand te liggen. Daar zou
ik niet voor kiezen. Maar
als mijn vriendengroep
voorstelt om naar
Tenerife te gaan dan ben
ik de laatste die nee zegt.
Maar ik zou er zelf niet
mee komen. Ik zou het
heerlijk vinden om twee
maanden naar Thailand
te gaan. Ik zou dan graag
bij een gezin in huis
gaan zilten en het dage'
lijkse leven mee willen
maken. En daar te trainen. In het westen zien ze
thai boksen anders, enkel als vechtsport. [n het
oosten is het een levenswijze. Het is een
beheersingssport waar je ook geestelijk heel erg
mee bezig bent. Het enige wat van daar naar
hier komt is het sportgedeelte. Ik probeer ook
het niet'sportieve te beoefenen. Dat valt niet
mee wan! dat kost enorm veel tijd.

altijd even goed. Van bovenaf wordt er bepaald
welk percentage er door de opleiding heen moet
komen. En wordt dat percentage niet gehaald
dan worden er concessies gedaan ten opzichte
van de eisen. Dat is zonde. Het gebeurt hier in
mindere mate als bij de landmacht. [k heb hier.
voor vier jaar bij de landmacht gezeten. Daar
gebeurde het nog meer. [k vind het een kwalijke
zaak.

Chantal

Kenmerken:
-jong
.sterke opvattingen
-spontaan
.realistisch

Ik ben helemaal zelf verantwoordelijk voor de
balans tussen lichaam en geest. Er is niemand
anders verantwoordelijk voor. Op je werk ben je
in zoverre verantwoordelijk dat je inzetbaar
moet zijn en dat je je werk kunt uitoefenen.
Jouw kader is er verantwoordelijk voor om je
zover te krijgen. Maar je kiest voor een baan
waarbij je weet wat de eisen zijn en dan kies je
er ook voor om in die conditie te raken waarin
je je werk kunt uitvoeren.

De opleidingseisen zijn goed. Alleen de manier
waarop er soms mee om wordt gegaan is niet
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Naam: Harry Klappers (45)
Rang: Majoor
Functie: HPVE ClS/ Plaatsvervangend Commandant
Onderhoudssquadron

Een gezonde geest in een gezond lichaam is een soort

ideale situatie, maar nier altijd een even realistische

situatie. Het betekent dat de persoon in kwestie prima

in zijn vel zit.

Ik probeer toch gemiddeld twee keer in de week re

sporten, tennis en cardio fitness. Maar die tweede keer

schiet er negen van de tien keer wel bij in. Ik ben ook

leider van een voerbalteam en daarmee probeer ik.

contact met de jeugd te llouden. Ik vind her belangrijk

om te kijken war er zich buiten mijn eigen werkgebied

en op het maatschappelijk vlak afspeelt. Ik voel me

daar lekker bij. alhoewel ... soms niet, echt niet. Her is

rOcll fiks vermoeiend. De voorbereiding en her gemak

waarmee jeugd vaak verwacht dat dingen geregeld

worden. zonder dat het een behoorlijke inspanning

inhoudt. Het verantwoordelijkheidsbesef bij de jeugd

is tocl. wel laag. Soms denken ze dat alles voor hen

geregeld wordt.

In het algemeen valt het met het verantwoordelijk-

heidsbesef hier wel mee. Men heeft hier toch een stuk

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het ligt ook

wel aan de functie en hoe mensen hier worden opge-

vangen.

Ik heb inderdaad zelf de verantwoordelijkheid om 1

maal per week te gaan sporten. maar ik heb ook de

verantwoordelijkheid om deze toko draaiende te hou.

den. En die afweging is niet altijd even makkelijk. Als

je een verantwoordelijkheid draagt naar mensen toe,

dan moetje toezeggingen dieje gedaan hebt ook

nakomen. Dat wringt een beetje in de tijd en dan valt

een tweede sport uur er wel eens uit.
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Nee, vervelen is er weinig bij. Het valt me op
dat als mensen weinig te doen hebben, dan is
hetgeen dat ze extra moeten doen, bovenop dat
weinige, dat is al te veel. En mensen die het
druk hebben kunnen vaak maar moeilijk nee
zeggen. Zij pakken dan nog veel makkelijker
dat werk er nog bij, ook al kunnen ze dat er niet
meer bij hebben. Dit heeft geen betrekking op
mezelf, niet meer in ieder geval. Ik heb mijn
lesje wel geleerd.

Ik ontspan me door bijvoorbeeld 's avonds een
boek te lezen of met mijn vrouw een fikse wan.
deling te gaan maken. De omgeving is hier heer-
lijk rustig. Ik span me thuis ook in. Hier
moet nalUurlijk ook het nodige gebeuren, de
tuin bijvoorbeeld. Ik loop nog wel eens een
afstand met mijn dochter. die mij inmiddels
ook weer gestrikt heeft om trainer/coach van
het volleybal team te worden. Dat is toch een
stukje ontlading.

Ik ben dit jaar nog met vakantie naar Aruba
geweest. Dat was nog best actief, want daar
houd ik van. Ik heb daar gedoken, meegedaan
aan de Coca Cola run en paardgereden. Maar er
waren ook dagen bij dat we gewoon op het
strand lagen en een boek gingen lezen.

Persoonlijk heb ik zeker grenzen verlegd: ik heb
ze ingekrompen. Ik heb mijn werkdag die in het
verleden toch zo'n twaalf uur besloeg ingekort.
Twaalf uur per dag was geen uitzondering. Je
werkte thuis ook nog door. Op een gegeven
moment had ik door dat er geen eind aan kwam.
Ik ben best bereid om een stuk extra inspanning
te leveren, maar dat moet een afgesloten
periode zijn. Okee. er zijn natuurlijk pieken,
maar daarna moet je gewoon weer back to
basics. \Ve worden tenslotte betaald voor zoveel
uur in de week en gegeven de functie mag daar
besl wat meer bijkomen. maar het werd alleen
maar meer, meer van het zelfde. En dal schiet
niet op. Ik heb op een gegeven moment terugge.
schakeld, even de overdrive eraf en weer van de
vijfde in de vierde versnelling.



Wij worden betaald voor een 38.urige werk-
week, dat is het verwachtingspatroon. Maar wij
hebben door de nodige veranderingen enkele
aanpassingen meegemaakt. Als dat voor een
jaar is of voor anderhalf jaar, dan willen we
daar best naar toe werken, maar daarna moeten
we weer terug naar zoals het was.
De verwachting werd steeds hoger opge-
schroefd en op een gegeven moment kun je
daar niet meer aan voldoen. Een oudere com-
mandant heeft wel eens gezegd'.We knijpen tot
ze piepen en zolang ze niet piepen kunnen we
het nog een beetje aandraaien". Maar ergens
houdt het op. Ik zal dus niet meewerken om die
duimschroeven aan te draaien. Ik zie genoeg
mensen om me heen die overspannen raken.

Je kunt de opleidingseisen wel omhoog stellen,
maar als je daardoor geen personeel meer krijgt
dan is het resultaat vaak dat de normen ver-
laagd worden. Ik vind dat de toelatingseisen
zoals ze nu zijn moeten blijven. Je kunt ze niet
hoger stellen, want dan komt er niemand.
Vroeger had je dienstplichtigen, dat was een
doorsnee van de Nederlandse populatie. Daar
zaten dan goed opgeleiden en minder goed
opgeleiden tussen, ik heb daar altijd goed mee
gewerkt. Nu zijn er wel opleidingseisen, maar
dat zijn mensen die binnen een bepaald vakge-
bied goed kunnen werken, maar voor een
bepaalde tijd.
Binnen mijn afdeling worden er niet zulke hoge
fysieke eisen gesteld, dat is eerder het geval bij
de brandweer en dergelijke. Bij mijn afdeling is
het zo dat iedereen één uur in de week de gele-
genheid moet krijgen om te sporten, maar of ze
het doen is hun eigen verantwoordelijkheid.

Toch denk ik niet dat iemand met een lichame.
lijke handicap hier kan functioneren. We moe.
ten als squadron naar bijvoorbeeld Italië
gestuurd kunnen worden, dan moet men daar
ook onder bijzondere omstandigheden kunnen
functioneren. Hier zou het kunnen, ik heb zelf
ook mensen in de organisatie die fysiek beperkt
zijn. Die zijn inmiddels in vaste dienst en we
proberen de werkzaamheden daar op aan te
passen om te voorkomen dat mensen ontslagen
worden. Maar de mensen zijn niet inzetbaar
voor taken buiten. Je zult ze dus niel binnen
halen op het moment dat ze al een handicap
hebben.

Ik vind lichaam en geest even belangrijk, het is
een combinatie van beiden. De één ondersteunt
de ander, er moet een balans zijn. Het blijkt ook
vaak weer in de opleiding dat men lichamelijk
meer kan dan in eerste instantie gedacht werd.
Men leert zijn eigen grenzen kennen en dan
blijkt dat dat helemaal geen grenzen zijn, men
kan nog veel verder. Maar het moet tussen de
oren goed zitten.
Ook al is mijn opleidingstijd alweer een tijdje
geleden, je neemt er toch wat van mee. Daar
werden echt grenzen verlegd: drie dagen niet

slapen, veel fysieke arbeid, wadlopen. Op zich
allemaal leuke dingen, maar als het te veel en te
lang achter elkaar moet worden gedaan dan zie
je mensen afvallen. Je denkt misschien dat het
wel mee valt, maar je moet veel energie steken
in het bij elkaar houden van de groep. Zo leer je
jezelf goed kennen en je komt erachter hoeveel
je lichaam kan hebben als er een wil is. De kreet
"waar een wil is, is een weg" gaat heel vaak op.
Een van de doelstellingen is dat je binnen en
met een groep kunt samenwerken. Wat er ook
gebeurt de groep moet bij elkaar blijven. Je
bent als individueel verantwoordelijk voor de
groep, maar de groep is ook verantwoordelijk
voor het individu.

Blowen is sinds vorig jaar expliciet strafbaar
gesteld op militair terrein. Als een militair, in
uniform, buiten diensttijd een joint opsteekt
zal ik er wel iets van zeggen. Natuurlijk ben je
gebonden aan de Nederlandse wetgeving en die
voert een gedoogdenbeleid, maar als ik een
militair zie blowen zeg ik er wat van. Je kunt
iemand aanspreken op hun eigen verantwoorde'
lijkheid en op het feit dat ze deel uit maken van
een organisatie. De mensen hebben bewust
voor deze organisatie gekozen, ze zijn hier vrij-
willig. Zo'n organisatie heeft regels en normen
en waarden bijgesteld. Je kunt iemand dus best
op zijn verantwoordelijkheden wijzen als indi-
vidu van een groep die toch een bepaalde uitstr-
aling moet hebben naar de maatschappij. [n het
kader van normen en waarden is de luchtmacht
zich aan het herbezinnen.
Als ik iemand in zijn vrije tijd zie blowen van
wie ik weet dat hij militair is, dan lig ik daar
niet wakker van. Ik zie dat hetzelfde als de jon-
gens in de kroeg wat pilsjes te veel pakken. Wat
misschien door de meeste mensen wat meer
geaccepteerd is, maar ik zie dat in hetzelfde
verlengde. Ik zou er niks van zeggen als ik zie
dat iemand te veel drinkt. Het is inderdaad wel
een beetje raar dat er in deze organisatie wel
hard wordt opgetreden tegen (soft)drugs en dat
er bij drankgebruik niet veel van wordt gezegd.
Het neigt naar hypocriet gedrag. Als persoon
zou ik minder moeite hebben met het roken van
een blowtje, mocht ik dat zien. Maar omdat ik
deel uitmaak van deze organisatie kan ik moei-
lijk gaan zeggen dat ik dat beleid niet steun. Dat
is natuurlijk altijd een spanningsveld. Je moet
een onderscheid maken in welke hoedanigheid
je wat zegt, je hebt vaak twee petten op. Dat
vind ik soms wel moeilijk, want ik wil niet allijd
op mijn strepen staan. Je moet gerespecteerd
worden als persoon zijnde. Als je respect moet
afdwingen door op je strepen te gaan staan vind
ik een stukje armoe.

Nicolle

Kenmerken:
• vlotte prater
- tijdens interview: vrij zakelijk
. na interview: ook persoonlijk
. zachte "g"

Ik vind
lichaam en
geest even
belangrijk
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Naam: Janneke Bruinsma
Rang: Korporaal 1
Functie: administratief medewerker op publicatie voorziening
Leeftijd: 29
Bbt'er

Afgelopen weekend ben ik met de pddvinderij
weggeweest als leidster. Dat heb ik af en toe
gewoon nodig, Om de batterij weer op te laden.
Dat dol' ik wel vaker. Gewoon een dag of week-
end compleet weg, alleen of samen met mijn
vriend. Schilderen doe ik ook, ddar word ik rus.
tig van. Ik ben al een vrij druk type, Op het werk
ben ik vrij druk. thuis ben ik wel wat rustiger.
Om te ontspannen lees ik dan wat, ik schilder

Er komen steeds meer vrouwen bij de lucht.
macht. Op mijn afdeling ben ik de enige vrouw.
Ik vind het niet erg. Ik heb een keer met een
hele club vrouwen gewerkt, nou, ik werk liever
met mannen. Soms mis je het bijkletsen wel
eens, maar dat doe ik dan wel in de sportzaal of
zo. Als vroUI'l'word je wel iets anders behan-
deld, maar niet anders dan in de burgermaat-
schappij. Het komt wel eens voor dat ze zeggen:
ga eens koffie zetten. Dan zeg ik je hebt twee
handen en benen en ik heb Je één keer uitgelegd
hoe het koffieZt'ldpparaat werkt? Daar ben ik
wel goed genoeg gebekt \"oor. De meiden die ik
ken hier zijn goed in staat om van zich af te bij-
ten, Met sport merk Je wel dat je in sommige
minder bent. Bij de sporteisentest liggen de
eisen lager. [r zijn wel meiden die de boel wil.
len overbluffen. DiWdenk ik het is jullie feestje.
De opleidingseisen zijn \-vellager als voor de
mdnnen. Het wordt niet altijd door hen gewaar-
deerd. De mannen van boven de 50 hebben
dezelfde eisen als vrouwen rond de 30.

De opleiding die ik gevolgd heb duurde vier
maanden, Wegens bezuinigingen gaan ze het nu
in twee maanden proppen. Dan denk ik dat de
eisen wat te hoog worden of dat ze echt belang.
rijke dingen gewoon weglaten. Dat vind ik op
zich wel jammer.
In de winter kwam ik op en je denkt dat je drie
weken op kamp gaat. Bevroren vingers enzo,
maar daar wen je aan, Ik heb ook niet gedacht ik
SlOpermee. \•.•..ant je zit in een groep en je laat je
groep niet alleen. Tenminste, zo zit ik in elkaar.
Ze helpen je er altijd bO\'etlOp. Ook door de lei-
ding word je ondersteund. Even een peptalk en
dan wasje er weer, Als het lichamelijk of gees.
telijk even niet meer aankon, kon je altijd terug-
vallen op mensen. Gelukkig wel.

Afgelopen weekend ben ik met de padvinderij
weggeweest als leidster. Dat heb ik af en
toe gewoon nodig. Om de batterij weer op

te laden.

Tijdens de opleiding heb ik mijn grenzen wel
verlegd. Ik had al wel wat scoutingervaring. Als
Je dan qua militaire training opkomt dan heb je
wel een streepje voor. 1\ls je ontzettend veel
tochten moet lopen en van banen gaat kletteren
(abseilen). Toen had ik wel mijn grem~en ver-
legd. fI.'laarik weet nu wat mijn uiterste grens is.
\Vemoesten toen ook met zijn vieren een die-
selkachel verslepen. Die dingen zijn loodzwaar.
Als je de hele dag in een miezerregen in het
veld loopt. ben je aan het eind van de dag
kapot. Als je het terug refereert aan de burger-
maatschappij dan zillen mensen
soms, voor mijn doen dan, te zeu-
ren over dingen. Dan denk ik: waar
heb je het eigenlijk over) Dan ben
ik nog niet eens in Bosnië geweest.
Die mensen zijn nog veel grens.
verleggender. Als je die verhalen
dan hoort) Je bent aan het eind
van zo'n opleidingsdag lichamelijk
kapot, maar ook geestelijk. Milar
daar heb je eigenlijk geen tijd
voor. De indianen gingen noeger
altijd op reis. Die maakten van alles
mee. Die lasten af en toe een rustdag in, dat was
vuor hun hersenen. Om die weer op een rijtje te
krijgen. Tijdens de militaire training had je dat
gewoon niet. Achteraf krijg je wel een kick van
dat je het toch gehaald hebt. Het is zo onbegrij'
pelijk voor mezelf dat er mensen zijn die zeg-
gen dat het een makkie is geweest. Dan denk ik:
Je staat gewoon te liegen. Het is geen makkie
geweest.

overal positieve kanten aanzitten.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik vind dat

je die dingen moet combineren. Is dat nier zo dan, als

ik het op mezelf betrek. krijg ik griepneigingen. Als je

nier lekker in je vel zit dan gaar her bij wijze van spre-

ken op je werkplek niet goed en in je vriendenkring

gaar het niet goed. Het is een wisselwerking. Voel je je

lichamelijk niet lekker, dan wordt her geestelijk ook

war minder. Tenzij je gewoon alles er uit gooit. Maar

ik hen meer een binnenvetter en dan krijg je griep.

Her moet in balans zijn. Nier dat ik daar aan werk, zo

zit ik nier in elkaar. Je moet gewoon altijd positief den-

ken. ook al maak je (outen. Mijn stelling is ook dat er
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Voor je werk ben je zelf verantwoordelijk.
Eigen initiatief is op mijn werkplek normaal.
je moet wel aan je chef bepaalde zaken
melden, net als in de burgermaatschappij.

en de padvinderij. Ik ga ook wel eens een oude
stad bekijken. Ik hou van actieve. culturele
vakanties. Ik ga niet veertien dagen in de zon
liggen bakken. Er moet wel een balans zijn. Dat
ik niet elke dag wegga. Als ik thuis ben, span ik
me niet echt in. Ik doe de dagelijkse dingen en
verder niet. Ik hou wel van sporten, maar ik
vind het al erg genoeg dat ik het hier moet
doen. Dan doe ik het thuis liever niet meer. Ik
verveel me nooit. Ik lees een beetje, kijk samen
tv, een beetje mijn hobby's en dan kom ik de
dag wel door.

Voor zover ik weet wordt er op de kazerne niet
geblowd. Ik weet wel dat het tijdens de oplei.
ding gebeurde. Hel mag niet. Drugs zijn niet
toegestaan. Op mijn eigen werkplek merk ik er
niets van. Als ik 's avonds naar de mess ga,
merk ik het ook niet. Het kan best zijn dat het
hier gebeurt. Als ik het merk zou ik er in eerste
instantie niets van zeggen. Wat je in je vrije tijd
doet moel je zelf weten, als de werkvloer en je
naaste omgeving er maar geen last van krijgt.
Dan zou ik het op een tactische manier probe'
ren op te lossen. Een goed verstaander heef!
maar een half woord nodig. denk ik dan.

Voor je werk ben je zelf verantwoordelijk. Eigen
initiatief is op mijn werkplek normaal. Je moet
wel aan je chef bepaalde zaken melden. net als
in de burgermaatschappij.
Er is sprake
van licha-
melijke
verant.
woorde-
lijkheid
in
zoverre
dat je
een ver-
plichte
sporttest
hebt. Als
je die niet
haalt krijg je een 2 jaar de tijd om op conditie te
komen. De meeste struikelen op de shuttlerun.
Als je sport voel je je wel lekkerder. Als je uil de
kleedkamer koml, heb je wel een goed gevoel.
Als ik niet verplicht zou hoeven te sporten. zou
ik het ook wel doen. Ik hou niet zo van dat ver-
plichte.

Lichamelijk gehandicaplen zouden als burger
wel werkzaam kunnen zijn bij de luchtmacht.
Als militair niet. Op kantoor red je het wel,
maar al zou je op oefening moeten dan zul je
het niet redden. Ik zou niet weten hoe je bij.
voorbeeld met een gebroken arm of zonder arm
een gasmasker op zou moeten zetten. Ik noem
maar een dwarsstraat.
In het programma Combat. ik was er niet zo

kapot van, zaten toch ook wel dingen die hier
ook spelen. Dat groepswerk bijvoorbeeld. Als
iemand in een dip zit, dat je diegene er weer

uithaalt. Dat gebeurt hier
ook. Teambuilding of
broederschap, zeg
maar. Je bent als groep
verantwoordelijk voor
het individu. Zo heb ik
het als militair zelf
ervaren. Op oefening is
het teamgevoel heel
sterk. Als individu zou
ik misschien eerder
opgeven dan wanneer
ik in een groep werk.

Chantal

Kenmerken:
-praat heel snel
-spontaan
. druk
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HET BEZOEK

Waldo Labeur legde zijn tekenpen netje neer. Niet dat het

er voor vandaag weer op zat, maar 'tij kreeg een honger-

gevoel. Sinds zijn vrouw er met een fotograaf vandoor

was, moest hijzelf voor zijn eren zorgen Dat zou vanavond

wel weer bestaan uit brood mer een paar gebakken eitjes.

Hij deed er dan vaak een paar plakjes spek onder hoewel

dat voor zijn omvang niet erg verstandig was, maar het

smaakte wel lekker.

Hij ontstak een gasvlam. brak een paar eitjes en
hoorde op helzclfde moment de bel.

Verdomme, wie kon hij op dit uur verwachten?
Waldo was striptekenaar en dat had tot gevolg
dat hij eens in de zoveel tijd bezoek kreeg van
een jongeling die ook dat beroep wilde gaan uit.
oefenen en hem om raad vroeg. Maar regel was
dat die daarvoor telefonisch contact zocht om
een aaafspraak te maken. Het kon hem natuur.
lijk door het hoofd geschoten zijn, maar hij her-
innerde zich van een dergelijke afspraak niets.

llij liep naar de deur en opende die met een
onwillige blik in zijn ogen. [n het avonddonker
stond een jonge man die schuchter vroeg: "Kom
ik erg ongelegen?"
Waldo kreeg de neiging om te, zeggen: "Ja,
behoorlijk: maar hield zich in. Hij zag in de
handen van de persoon die voor hem stond
geen collectebus, ook geen tekenmap met de
gebruikelijke producten van huisvlijt waar hij
dan een oordeel over zou moeten vellen, dus hij
zei maar, met lichte tegenzin: "Het hangt er van
af waarvoor u komt"
"Ik zou graag een gesprek met u hebben, ik zit
met een moeilijkheid:'
Hier had Waldo geen weerwoord op. "Kom ver.
derff zei hij weinig uitnodigend.
Hij ging hem voor naar wat vroeger de zitkamer
werd genoemd, maar na, het vertrek van zijn
vrouw was hier ook een opslagruimte ontstaan
voor alle mogelijk papieren en andere troep. Hij
ruimde een stoel uit, en nam zelf plaats op een
bankje nadat hij een aantal paperassen terzijde
had geschoven.

"f'-lagik mezelf even voorstellen" zei de jonge
man, nadat hij zich uiterst voorzichtig had
geinstalleerd, "Mijn naam is Jos Eikclenboom,
die naam zegt u natuurlijk niets, die zegt nie-
mand wat en dat is nu Juist mijn probleem.
Niemand kent me,
Laatst nog, kwam ik iemand tegen, die vroeg me
waarom ik niet op zijn verjaardag was geweest,
terwijl ik, ik zweer het u, op zijn verjaardag
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minstens tien minuten met hem heb gesproken.
Niemand ziet mij ooit, het lijkt wel of ik niet
besta.
Ik volg uw strips al vele jaren en u heeft al
zoveel karakters verzonnen, van boeven, heI-
den, slechteriken en andere figuren en ik zou u
willen vragen, kunt u niet een karakter voor mij
verzinnen, zodat ik van niemand tot iemand
word) Dat moet toch een koud kunstje voor u
zijn. Ik heb wel een lichaam, dat verzorg ik
goed, ik ga dagelijks onder de douche, ik poets
mijn tanden en al dat soort dingen houd ik
behoorlijk in de gaten, ik heb wel een lijf maar
er zit niets in, het is een hol omhulsel, wat ik
mis, is een karakter, een geest. Ik ben gewoon
niemand"

Waldo had enige moeite de hem toegezonden
woorden te verwerken, Er zat inderdaad een
tamelijk kleurloze figuur tegenover hem, het
zou inderdaad mogelijk zijn dat hij morgen niet
meer zou weten wie de avond ervoor de kamer
met hem had gedeeld.
Waldo had dus ook geruime lijd nodig om een
antwoord te geven en hij begon dus ook maar
voorzichtig met: Tsja, dat is niet zo'n eenvou-
dige vraag, heb je ergens een voorkeur, wil je
een heldenrol, of speel je liever een schurk?"

'Mij maakt het niets uit, als hel maar iemand is
aan wie ik me kan optrekken."

Waldo rook dat zijn eieren in de keuken stevig
aan het aanbranden waren: "Vind je het erg als
ik je vraag me over een paar dagen terug te bel.
len, ik moet hierover natuurlijk wet even naden-
ken?'
"Als het om de kosten gaat, ik ben bereid er u
ervoor te betalen, ik geef weinig uit en ik heb
een aardig spaargeldje " -
"Daar gaat het niet om" zei Waldo nadr waar.
heid, hij had wel meer klussen aangenomen die
geen grote financiële voordelen hadden opge-
bracht. "Maar ik heb wel enige tijd nodig hier
over na te denken:'
Jos leek enigszins teleurgesteld te zijn.
Misschien had hij verwacht dat Waldo de karak.
ters van zijn stripfiguren uit zijn mouw
schudde, maar hij nam genoegen met dit ant-
woord.
"Mag ik dan morgenavond opbellen)" vroeg hij
hoopvol.
Waldo stemde daar met een knik in toe,

Jos liet zich \veer naar de voordeur geleiden en
nam met een driewerf "Alvast bedankt!"
afscheid.
De gebakken eitjes van Waldo waren zwart
gekleurd, dus het werd vanavond brood met
kaas.

Waldo probeerd s' avonds nog wat te werken,
hij moest nog teksten in zijn tekeningen plaat-



sen, maar echt lekker ging het niet, terwijl hij
daar gewoonlijk niet zoveel moeite mee had.
Hij sliep die nacht slechL Aan de ene kant vond
hij het wel een krankzinnige idee maar aan de
andere kant leek een oplossing nauwelijks
mogelijk.
Uiteindelijk troostte hij zich meI de gedachte
dat hij nooit meer van Jos Eikelenboom zou
horen, maar daarin vergiste hij zich. De vol-
gende avond ging de telefoon: "Ja, met Jos,
heeft u al wat bedacht?"
Waldo wist weinig anders te zeggen dan: "Kom
maar langs, ik heb wel wat voor je."

Nauwelijks een uur later ging de bel en stond
Jos voor de deur.
Eenmaal gezeten keek Jas verwachtingsvol naar
hem op.
Waldo bedacht eigenlijk ter plekke een karakter:
"Het lijkt me een goed idee voor jou om het
karakter van een sukkel aan te nemen, je struikelt
over je eigen voeten, je pakt alles verkeerd aan,
je bent gewoon een prutser, een kwakkelaar!"
Waldo rekende eigenlijk op een teleurstelling.

Foto: Gerard van Erkelens

maar het tegendeel geschiedde. Jos was opgeto-
gen: "Dat is het. daarin voel ik me meteen in
thuis!" !lij stond op, struikelde zonder aarzelen
over een kleedje, dat inderdaad ongelukkig was
neergelegd.

"Ik weet nu wie ik ben, mijn geest heeft een
houvast, ik ben iemandi", riep Jos stotterend.
Hij was niet meer te stuiten, goot het kopje kof-
fie naast zijn mond, liep naar de verkeerde deur
en speelde de mislukkeling met volle overtui.
ging.

"Ik weet nu wie ik ben!", riep hij enthousiast en
van blijdschap danste hij door de kamer, daar.
bij tafeltjes en vazen omstotend die daarvoor in
aanmerking kwamen.

Waldo had nog nooit iemand zo voldaan zijn
pand uit zien struikelen en hij besloot er een
strip van te maken.

\\'ïlly Lohmann
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HET POST CAMBODJA KLACHTEN
ONDERZOEK.

'Een ruime meerderheid heeft ook geen
duidelijke behoefte aan hulp of nazorg

te kennen gegeven.

Als Cambodja'veteraan en lid van de 'Groep van 27'

]unglezieken ben ik samen met de andere leden van de

'Groep van 27' uitgenodigd voor her bijwonen van de

presentatie van de onderzoeksresultaten van het

onderzoek onder Cambodja-gang ers in de P.].S. de

}ongzaalop Itet Ministerie van Defensie. Twee uur

voor de presentatie worden wij op het Ministerie geïn"

formeerd over de groepsuirslagen. Tijdens die bijeen-

komst valt het op dat de onderzoekers nier uitsluiten

dat her "nrimalariamiddel Lariam een van de factoren

is geweest waardoor de klachten van de ]unglezieken

zijn ontstaan. Mevrouw J.L.E.M. W.R.R. (Marie.Lou;se)

Tiesi"ga, lid van de Eerste Kamer voor D'66 en onaf-

hankelijk voorzitter van de begeleidingscommissie

Cambodja Klachten Onderzoek benadrukt tijdens

deze sessie dat Defensie voor veteranen en uitgezon-

den militairen voor, tijdens en na de uitzending een

bijzondere verantwoordelijkheid heeft en wijst op het

grote belang van goede zorg voor het thuisfront.

Om kwart voor vier, op 21 september, is het in
de vcrblijfsruimte voor de P.lS. de Jongzaal op
het Ministerie van Defensie allemaal goud wat
cr blinkt. De Directeuren Personeel van de vcr.
schillende Krijgsmachtdelen zijn aanv.'ezig.
Terwijl ook de voormannen en vrouwen uit de
veteranen\'\'ercld van de
partij zijn, Mij per-
soonlijk doet het
goed dat de drie
voormalige batal.
jonscommandanten
uit Cambodja cr
zijn. Ik neem aan
dat hun aanwezig-
heid mag duiden op
interesse en betrok-
kenheid. Evenals
Brigade generaal-arts Van Ankum en
Commandeur-arts Van Marion zijn ook het
hoofd AIHen de Commandant SMDaanwezig.
Een select gezelschap met veel oude bekenden
die nu ergens in de Defensie-organisatie of
Veteranenwereld een andere rol vervullen.
Een van de organisatoren attendeert ons er op
dat er in de zaal maar weinig plaats meer over

is en raadt ons aan snel een plekje te zoeken.
De zaal zit 'vol' met journalisten en een aantal
schiet ons direct aan om als eerste na de pre-
sentatie een reactie te mogen. \Vij zijn, terwijl
we weten wat de resultaten zijn, gespannen en
erg benieuwd naar de reactie van de staatsse-
cretaris. Als eerste houdt de DGl', drs. \\'.).M.
Bunnik een toespraak. De DCP duikt nog even in
de geschiedenis en verwijst naar de uitzending
en de directe periode na terugkeer: 'Het meren-
deel van die militairen, die o11ereren in en
onvriendelijke, tropische omgeving, wordt
rleconfronteerd met ernstige of traumatiserende
ervaringen. Na teru!Jkeer ondervinden en me/-
den voormalige Cambodjagangers klachten,
zoals voortdurende vermoeidheid, concentratie-
stoornissen, slaapproblemen en hoofdpijn. Als
gauw wordt dit de jungle-ziekte or het Cambodja
klachten complex genoemd. Een aantal van de
voormalige Cambodjagangcrs met klachten ver-
enigt zich tot de 'Groep van 2ï" en legt een rela-
tie met Cambodja, lariam (malariaprofylaxe)
en/ofvaccinafies. Eigen onderzoek door
Defensie Ir>verlonvoldoende op. evenals vervolg-
onderzoek door het Reinier de Graaf ziekenhuis
in Delft en voor wat betreft de psychische klach-
tr>n de Afdeling Jndividueh' Hulpverlening (van
de Koninklijke I.andmachl). Er kan geen duide.
lijke uitspraak over de oorzaak en over t,ehan-
deling worden gedaan. Dat leidt begrijpelijk tor
onbegrip. [JeArM!', de politiek en de pers wor.
den op tie problematiek geauendeerd, waardoor
de !'ost Cambodja Klachten op de politieke
agenda'~ komen.' En zegt Bunnik. '~\O!a/ik echter
wel wil doen, is benlldrukken dat Defensie er
alles aan gelegen is, en dat Defensie er ook alles
aan doer, om de onderste steen boven te krijgen
daar waar het gaaf om oorzaak, omvang en
behandeling van de Post-Cambodja Klachten.'
Mevrouw drs. S.C.M. van [sch van de afdeling
Medische Psychologie van de Vrije Universiteit
Amsterdam. die het onderzoek naar 'liet welbe-
vinden van CambodJa-gangers en hun behoefte
aan hulp en nazorg' heeft gedaan benadrukt in
haar inleiding dat 'gelukkig' een ruime meerder-
heid van de Cambocija'gangers, die heeft mee.

gedaan aan het
onderzoek,
geen psy-
chologische
en psycho-
sociale
klachten
rappor-
teert. Ze
zegt. '[en

ruime meer-
derheid heeft

ook geen duidelijke behoefte aan hulp of nazorg
te kennen gegeven. Wel is duidelijk geworden
dat de Cambodja. uitzending ongeveer vUfjaar
la/er. nOrler 'leeft" onder de militairen en vetera.
nen. Deze uitzending heeft ongetwijfeld een
grote impact gehad op het leven van veel
respondenten.' DeAmsterdamse onderzoekster
meldt als belangrijke bevinding dat een relatief
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grote groep respondenten 'vage' klachten rap.
porteert en daarbij geen duidelijke hulpbe-
hoefte uil: 'Hulp is voor deze groep
Cambodjagangers vaak een re groot woord.
Velen geven aan wél behoefte te heb-
ben aan bijvoorbeeld informeel con-
tact met collega's die hetzelfde hebben
meegemaakt.' Het feit dat een grote
groep militairen vage klachten uit,
maar geen duidelijke hulpbehoefte,
kan er ook op duiden dat deze mensen
toch te kampen hebben met verwer-
kingsproblemen: 'Wij zijn daarom van
mening dat onduidelijk geformuleerde
en vage klachten te allen tijde serieus
genomen moeten worden. Er kan een
dieper liggende achtergrond achter-
schuiigaan. 'Ook benadrukt ze dat
naast de aandacht voor de militairen
thuis ook de aandacht voor het thuis-
front ZELFvan belang is: 'Begeleiding
van het thuisfront in verband met de
problemen die de militair mogelijk
ondervindt na de uitzending, is echter
niet voldoende. Ook hulp in verband
met problemen die zij daardoor bij
zichzelf ondervinden is onontbeerlijk.'
Als mogelijk tegenwerkende factor in
toekomstig nazorgbeleid zien de
onderzoekers van de VUde cultuur
waarbinnen de militair op het werk en
misschien ook wel thuis functioneert.
Daarnaast stelt drs. Van Esch dat het
zorgbeleid van Defensie een belang-
rijke factor is die kan bijdragen aan
het welzijn van militairen en vetera-
nen: 'Aandacht, erkenning en respecf
voor het werk van militairen en hun
thuisfronr maakt het verwerkingspro.
ces een sruk draaglijker.' Maar zegt
ze: 'Daar ligt niet alleen een taak voor
Defensie, maar zeker ook voor de
Nederlandse samenleving'.
Namens het Academisch Ziekenhuis Nijmegen
voert mevrouw drs. M. de Vries het woord: 'In
de voorbereidende fase van het onderzoek heb-
ben wij gesprekken met vertegenwoordigers
van de 'Groep van 27' gevoerd. Hieruit bleek dat
zij aanzienlijke klachten hadden. waardoor zij
in ernstige mate beperkt waren in hun dagelijks
functioneren. Klachten die vooral naar voren
kwamen waren vermoeidheid, geheugen. en
concentratieproblemen. Een groot aantal leden
van de 'Groep van 27' bleek niet meer in staat te
werken, op hel voor hun gebruikelijke niveau te
sporten of als tevoren aan het sociale leven deel
te nemen. In het onderzoek hebben wij dit kun-
nen bevestigen aan de hand van gestandaardi.
seerde vragenlijsten.' Drs. De Vries vertelt dat
17 % van de 70%van de Cambodjagangers die
hebben gereageerd op de vragenlijsten ernstige
klachten rapporteerden: 'Dit zijn 292 personen.
Dit percenrage is hoog te nomen en komf over.
een met percenrages die genoemd worden voor
het 'Cult War Syndrome'. Omdat wij een streng
criterium hebben gehanreerd, kan men er vanuit

dat deze 17% de groep respondenren met ern-
stige klachten is. Naar schalling zijn er nog 150
respondenren met minder ernstige klachten.' Ze
stelt dat ongeveer bij de helft van de leden van

de 'Groep van 27' de klachten een duidelijk
beginpunt hebben in Cambodja en: 'Het is niet
uit te sluiten dat me{loquine (Lariam) een rol
heeft gespeeld bij het onrstaan van de klachten.'
Onafhankelijk voorzitter van de
Begeleidingscommissie Post-Cambodja Klachten
Onderzoeken senator mevrouw j.L.E.M.W.R.R.
Tiesinga.Autsema zegt in haar toespraak dat als
er iets prominent uit de onderzoeken naar
voren komt dat de behoefte bij veel militairen
aan aandacht, erkenning en zorg: 'De
Begeleidingscommissie is dan ook nadrukkelijk
van mening, dat aandacht, erkenning en zorg,
de kernpunten zijn. waarop het zorgbeleid van
Defensie gebaseerd dient te blijven. Maar aan.
dacht en respect voor het werk van de militai.
ren meI zo'n moeilijke klus dient niet alleen bij
hun werkgever aanwezig te zijn, ook politiek en
maatschappelijke erkenning maken, zo blijkt
uit dit onderzoek, de verwerkingsproblemen
dragelijker.' Tiesinga is van mening dat voor.
noemde drie punten mede bewerkstelligd kun-
nen worden door een: 'actiever, vollediger en
positieve berichtgeving gericht mediabeleid van
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Als een dokter iets niet kan vinden spreekt
hij over vage klachten. Neem van mij aan,

dat zegt meer over de dokter dan over
de klachten. Want die zijn over het

algemeen niet zo vaag

Defensie.' £n zegt zil 'Het leidt geen twijfel dal
veel van mijn politieke collefJQ's bewondering en
waardering voelen voor her werk van militairen
op VN-missie. Maar Jat bij de betrokkenen owr
te laren komen, daarvoor zouden meer wegen
bewandeld kunnen worden.' Mevrouw Tiesinga
verwijst ook in deze bijeenkomst op het belang
van zorg voor het thuisfront en de eigen verant-
woordelijkheid van militairen: 'Mijnheer de
Sfaalssecrelaris. als er lering te trekken vuil uil
het beleid van De(emie voor ui/gezonden milirai-
ren en veteranen, dan is hel wei, dat zorg op
maat voor, tijdens en na de uitzending werkt.
Maar de militair moet daar zeif ook ielS aan
doen. Hij of zij moet ook verantwoordelijkheid
nemen voor het eif/en welbevinden en functione-
ren en zelf aangeven wanneer er hulp nodig is.
Al/een dan heeft het beleid kans van slagen.' Ze
geeft aan dat de Begeleidingscommissie van
mening is dat er een vervolgonderzoek moet
komen en dat te verwachten valt dat een ver-
volgonderzoek zoals nu voorligt als resultaat
heeft dat er adviezen zullen komen voor pre-
ventie en behandelingsstrategieën. Mevrouw
Tiesinga overhandigt beide rapporten aan de
Staatssecretaris met de woorden: 'Mijnheer de
Swatssecretaris, ik mag nu de resulfaten van
twee gedegen onder.
zoeken aanbieden,
waarin u vooral
ook kunt lezen wat
uw werknemers
over hun ervarin.
gen voor, tijden en
na uitzending te
vcrteilen hebben.
Jk weet zeker dat u
daar iets mee zult
wil/en doen. Uit het
oogpunt van ver-
antwoordelijk perso-
neelsbeleid, maar ook
om hel Defensiebeleid voortdurend te herijken
en waar nodig bij te stellen. [rva ringen die mili.
tairen opdoen bij uitzendingen behoren een
voortdurende toetssteen van hel heleid te zijn.'
Ook de Staatssecretaris van Defensie /f.A.L van
Iloof wendt zich in de aanloop van zijn toe-
spraak heel gerichl tot de leden van de 'Groep
van 27': 'Sommigen van U die hier aanwezig zijn
- dan richt ik mij tot diegenen die in Cambodja
hebben gediend en in het bijzonder tot de leden
van de 'Groep van 27' - hebben dat aan den lijve
ondervonden. Letterlijk. Ik hen blij dar U hij deze
bijeenkomst aanwezig bent.' De Staatssecretaris
noemt de uitslag van de onderzoeken in zekere
zin teleurstellend: 'er is noch een duidelijke oor.
zaak aangetoond, noch een duidelijke hehandel.
methode. De onderzoeken leverden geen aan-
knopingspunten op voor het LIestaan van een
gemeenschappelijke oorzaak van de ziektever.
schijnselen.' De bewindsman zegt geen genoe-
gen te nemen met die gegevens: 'Niet ten
opzichtc vall de 'Groep van 27', niet ten opzichte
van de paar duizend Nederlandse mannen en
vrouwen die momenteel deelnemen aan vredes-
operaties en niet ten opzichte van al die toekom-
stige militairen die aan vredesmissie zlll/en deel-
nemen. Defensie neemt de klachten nog uitent
serieus, ook nu er yeen duidelijke oorzàak is aan
te wijzcn. Vandaar dat ik definitief besloten heb.

ondanks de uitvoeri~e onderzoeken die reeds
hebben plaatsgevon'den, het onderzoek voort te
utlen.'lk word getroffen als de Staatssecretaris
verderop in zijn toespraak aandacht vraag voor
de drie Nederlandse millIairen die nog steeds
een bijdrage leveren aan de opbouw in
Cambodja 'Zo'n kleine vredesmissie van drie
mensen wordt nog wel eens vergeten. En we heb-
ben zojuist gehoord dal aandacht vanllit
Defensie en de maatschappij voor uitgezonden
militairen erg he/angrijk is.' Ook anderen uit de
'Groep van 27' zie ik bevestigend knikken en als
de Staatssecretaris zijn laatste woorden uit-
spreekt heb ik het gevoel dat we niet voor niets
hebben gestreden: '[en vredesmi.uie mag dan
belangrijk en zinvol zijn, zij heeft ook haar
schaduwzijde. vredesoperaties hebben immers
invloed op het verdere leven van veel militairen.
De onderzoeken van de laatste jaren, ook deze
van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en de
Vrije Universiteit, tonen steeds weel" aan dat
bijna 20% van Je militairen mer klachten van
uitzending terugkeert, waarvan enkele procen-
ten mer ernstige klachten_ Weest u er van over-
tuigd dat ik mij hewust ben van Je grote verant.
woonlelijkheiJ die dat voor Detensie meebrengt.
Het verplicht tot een goede nazorg en het ver.

plicht tot het voort.
zet/en van het
onderzoek naar
de post
-Cambodja'
Klachten. '
Na deze toespra-
ken is er voor de
persmense gele-
genheid om vra-
gen te stellen en
ik betrap me er
gaande weg op
dat ik zit te dut-

ten. Het is allemaal
een beetje erg veel. maar dit is weer een van die
vage klachten en als sommige journalisten gaan
door op de 'vage klachten' en de link leggen
naar psychisch denk ik terug aan wat Professor
Van der Meer eerder op de middag tegen ons
zei: "Als een dokter iets niet kan vinden spreekt
hij over vage klachten. Neem van mij aan, dal
zegt meer over de dokter dan over de klachten.
Want die zijn over het algemeen niet zo vaag.
Het is in de mode om als er geen naam is te
geven aan lichamelijke klachten op zoek te gaan
naar psychologische (actoren. Psychologische
factoren die ongetwijfeld ook een rol (gaan) spe-
len. Het wordt ui{ onderzoek meer en meer dui.
delijk dat chronische ziekten zich veelal bewe-
gen op het grensvlak lUssen lichaam en geest."

Klazien van Brandwijk \Villjer
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Lichaam en Geest
Volgens een groep arlsen - of moet ik kwakzal-
vers zeggen - zijn lichum en geest êén. Vreemd
is natuurlijk al dat bij de consequenties die die
door Kado Spaink la trdfend de oren-maffia
genoemde groep uit bovenstaand geloof trekt,
enkel en alleen "prf;kt is vin een eenzijdige
beinvloeding door ice$t Vin Iichurn. Als er
sprake is van ten eenheid. zO zegt mij mijn boe-
renverstand, dan moet er ook sprake zijn van
beïnvloeding door het lichaam van de geest.
Maar nee: lichamelijke kwalen zijn een uiting van
geestelijke problemen. Kanker. nierproblemen,
darmklachten: zij hebben allemaal hun geestelijke
oorsprong, of de patiëm nu zestig of zes jaar oud
is. Onzin? Ja natuurlijk. Maar waarom worden de
boeken die leden van de oren-maffia schrijven dan
zo goed verkocht? Onzin verkoopt blijkbaar.
Natuurlijk is het zo dat iemand in een perfect
lichaam - wat is een perfect lichaam? - een zieke
geest kan hebben, en natuurlijk is het zo dat
iemand in een volkomen gemankeerd lichaam.
eveneens: wat is dal? - een geniaal brein kan bezit-
len, gespeend van ieder trauma en iedere frustra-
tie.
Dit wordt ook duidelijk als we het leven van een
soldaat in tijd van oorlog onder de loep nemen.
Natuurlijk er zijn gevallen bekend van psychi.
sche problemen die een duidelijk lichamelijke
vertaling hadden en waarvan de oorsprong ook
duidelijk mei de symptomen samenhing. In het
Schotse psychiatrisch ziekenhuis
Craiglockheart werd in 1917 een soldaat bijge-
staan die blind was geworden nadat hij een oog.
bol had opgeraapt denkend dat het een groot
uitgevallen knikker was. Een ander kon geen
eten meer binnenhouden nadat hij met open
mond in de ontbindende darmen van een
gehate Duitse tegenstander was gevallen.

I Soldaten die een tegenstander met de bajonet in
de buik hadden gestoken, ontwikkelden zelf
darmklachten. Bovendien is het bekend dat
angst vertaald wordt in darmproblemen. Dit is
ook de verklaring daarvoor dat in de Tweede
Wereldoorlog veel minder Duitse soldaten psy-
chische problemen ontwikkelden dan in de
Eerste. In de Nazi-tijd was het lot van een sol-
daat met psychische problemen niet benijdens.
waardig. Wel meldde zich een gigantisch aantal
soldaten met darmklachten in het Lazaret!.
Dit alles spreekt in het voordeel van de theorie
der oren-maffioso. Echter: het moge duidelijk
zijn dat veel van de soldaten wier lichaam door
granaatkartetsen en granaatsplinters was
bewerkt. door hun fysieke problemen geeste.
lijke klachten ontwikkelden, en niet andersom.
Mensen die armen en benen misten hadden het
vaak al psychisch zeer te kwaad, om maar niet
te spreken van mensen die hun verdere leven
zonder neus, kaak of geslacht moesten zien
door te brengen. Sommige soldaten waren zo
afzichtelijk om te zien, dat zelfs familie niet tot
hen werd toegelaten, en zij van lieverlede vrij'
willig kozen voor een levenlangdurend verblijf
in het hospitaal, ofschoon medisch gezien niets
meer voor hen kon worden gedaan.
Maar zelfs als we deze groep niet meerekenen,
dan nog blijft overeind dat de soldaten met
lichamelijke problemen, terug te voeren op psy.
chische oorzaken, voor of tijdens de strijd
opgelopen, een minderheid vormen. Waarheid
is dat de meeste soldaten zonder duidelijk aan-
wijsbare oorzaak - tenzij die gewoonweg oorlog

wordt genoemd - psychische problemen ontwik-
kelden, problemen die zich uitten in voor de
arts onverklaarbare symptomen. Een Duits sol-
daat liep in de Eerste Wereldoorlog ineens
doodgemoedereerd uit zijn loopgraaf weg, waar
het op dat moment volkomen rustig was. Hij
wilde terug naar de Heimat. Onderweg vond hij
twee zakken, die hij vulde met uniformknopen
van doden en gewonden die hij onderweg
tegenkwam. Het is tekenend voor die oorlog
dat, tegen de tijd dat hij werd ontdekt en bij een
psychiatrisch centrum afgeleverd, de zakken
vol waren. Toen hij een tijd later genezen werd
verklaard, gooide hij de zakken weer om zijn
schouders en vervolgde zijn weg naar huis. Een
mede-patiënt van hem riep constant '27-28-
29 ... 27-28-29' en een derde 'Neu.Ulm - Neu.
Ulm', een stadje waarmee hij voor zover bekend
geen enkele relatie had. Een Brits soldaat die
met zijn voet in de modder was blijven steken
trok in plaats van zijn laars, zijn gehele uniform
inclusief ondergoed uit en meldde zich spier-
naakt weer present. Van sommige van deze
patiënten kon achteraf de oorzaak worden ach-
terhaald - een soldaat die constant 'Hij is
weg ...hij is weg!' riep, bleek naast zijn broer in
de loopgraaf te hebben gestaan, toen die door
een voltreffer werd geraakt -, maar meestentijds
bleef de oorzaak een mysterie en bleven de
symptomen onverklaarbaar.
Hierbij komt nog dat psychische problemen plaats
en tijd-bepaald zijn, de reden waarom ook nooit
gezegd kan worden dat criminaliteit erfelijk is of
aan iemand af te zien. Zoals hetgeen wat voor cri.
mineel gedrag doorgaat van tijd en plaats ver-
schilt, maatschappelijk bepaald is, zo kan ook wat
in de ene tijd en op de ene plaats voor volledig
krankzinnig doorgaat, op een andere tijd en plaats
hooguit prettig gestoord worden genoemd. In de
jaren 1914-18 belandden bijvoorbeeld veel solda-
ten in psychiatrische instituten omdat zij menin.
gen verkondigden of gedrag vertoonden, dat niet
in overeenstemming was met de waarden en nor-
men van tijd, plaats en leger. Zij waren niet gek,
maar werden wel door zowel militaire als medi-
sche superieuren voor gek uitgemaakt. Het was de
taak van de medici hen te genezen, dat wil zeggen:
hen weer zover te brengen dat zij de gevestigde
waarden en normen aanvaardden. Zij werden bij-
voorbeeld voor 'vervrouwelijkt' versleten en dus
moest de mannelijkheid in hen weer worden her.
steld. Het toppunt van mannelijkheid was het 501-
datendom en dus werd een soldaat voor genezen
verklaard indien hij de loopgraaf weer kon opzoe-
ken. Hij was genezen, dus kon hij de loopgraaf
weer opzoeken en hij zocht de loopgraaf weer op,
dus was hij genezen. Dat veel van die soldaten die
in de ogen van iemand op een andere tijd en plaats
niet gek waren. maar bijvoorbeeld pacifist, socia-
list, homoseksueel- in het hospitaal en door de
behandeling die zij van artsen en verpleegkundi.
gen kregen te venverken, gek werden, is een
andere zaak.
Kortom: als er al iets waars zit in de theorieën van
de orenmaffia, dan hooguit voor de tijd van vrede
(al ben ik ervan overtuigd dat ook in die tijd hun
ideeën onhoudbaar en zelfs gevaarlijk zijn). In
oorlogstijd echter is de directe relatie van psychi-
sche problemen en lichamelijke uitingsvormen
niets anders dan een hoop gezwam.

Leo van Bergen
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Lichaam en geest
in het perspectief van goed en kwaad

Maar wat is dan die "nÎeuwe wil" waar
Augustinus het over heeft?

"Uit de verkeerde wil ontstond de begeerte, en terwijl

ik de begeerte inwilligde, ontstond de gewoonte, en

terwijl ik de gewoonte niet tegenging, ontstond de

noodzakelijkheid.

De nieuwe wil echter. die in mij ontkiemd was, om U

belangeloos te dienen (.....) 0 God (•....) was nog niet

geschikt om de vroegere, op den duur krachtiger

geworden wil te overwinnen.

Zo streden mijn beide willen. de een oud, de ander

nieuw. de een vleselijk, de ander geestelijk. tegen

elkander, en door 'Iun onenigheid verdeelden ze mijn

ziel.

Zo begreep ik uit eigen ondervinding datgene wat ik

gelezen had, hoe het vlees begeert tegen de geest en de

geest regen het vlees.",,
AUBustinus, Belijdenissen. boek VIII

Dit is een tamelijk oude tekst, die slechts met
enige inspanning kan worden verstaan, maar
het loont de moeite. Augustinus leefde van 354
tot 430. lang geleden dus. Toch herken ik in
deze tekst veel van mijn eigen gezwoeg en
getob. Blijkbaar zijn de vragen over lichaam en
geest van alle tijden. Er is in de loop van de
geschiedenis veel
nagedacht over
de samenhang
van deze twee.
Een paar voor-
beelden:
laatst wist mijn
zoon (l B)mij te
vertellen, dat de ziel
echt bestaat. Het was bewezen, doordat een
mens was gewogen voor- en na zijn ovt'rlijdt'n.
Het verschil bleek twee kilo te zijn. Ziedaar een
krachtig bewijsl
liet komt mij voor dat in ons militaire bedrijf
eveneens een helder inzicht heerst, namelijk
dat een gezonde geest in een gezond lichaam
huist. Dat wil dus zeggen dat als wc voldoende
aan sport doen, het positieve neveneffecten

heeft op ons geestelijk leven. Opnieuw de rela-
tie tussen lichaam en geest.
Van een collega in Bosnië vernam ik dat hij zich
stoorde aan het gedrag van militairen die zich
in hun vrije tijd verlustigden aan vunzige films.
Voorzover ik weet is dit in ons bedrijf een prak-
tijk die altijd en overal voorkomt. We zijn het
gewoon gaan vindt'n. Waarschijnlijk zijn de
militairen die dt'ze films bekijken net zo goed
sportief getraind als anderen die er niet naar
kijken.
Ik bedoel dat het kijken naar pornofilms niet
persé getuigt van een gezonde geest. Dat ben ik
met mijn collega eens. En bovendien is het dus
niet automatisch zo dat als je maar vt'd aan
sport doet, de gezonde geest het bijkomende
positieve resultaat is. Helaas.

"Uit de verkeerde wil ontstond de begeerte, en
terwijl ik de begeerte inwilligde. ontstond de
gewoonte, en terwijl ik de gewoonte niet tegen.
ging. ontstond de noodzakelijkheid .•

Herkent u dit mechanisme? Je begint met roken.
Waarom) "Uitde verkeerde wil" zegt
Augustinus. Je weet dat het niet goed is, en toch
dot' je het. Of dat nu roken is of drankgebruik,
of films of ..... vult u zelf maar in.

" en terwIjl ik de begeerte inwilligde, ont.
stond de gewoonte ... "

Het hoeft nog niet eens een verslaving te zijn.
Een gewoonte is het gevolg van een gedrag dat
je zonder nadenken op gezette tijdt'n herhaal!
(definieer ik maar t'ven uit de losse pols). Niet
stilstaan bij de gevolgen daarvan levert op dat
je het normaal gaat vinden. En als je niet wordt
gecorrigeerd door de groep waar je bij hoort,
omdat iedereen ht't normaal vindt, dan wordt
het gewoon, geaccepteerd, normaal gedrag.
Tenslotte, stelt Augustinus vast dat dit gedrag
een "noodzakelijkheid" wordt. Dan kan het niet
meer anders.
De verschillende stadia die Augustinus onder-
scheidt (verkeerde wil. begeerte, gewoonte.
noodzakelijkheid) tonen een groeiproces, waarin

op alle momenten inge-
grepen kan worden,
maar wel met steeds
meer mot'ite. BiJl
Clinton weet daar
alles van.
Als je eenmaal met
elkaar hebt afgespro-

ken in de grot'p dat een
bepaald gedrag bij de groep hoort, dan is het
voor een individu buitengewoon moeilijk om
daar nog van af te wijken.

!>Iaarwat is dan dit' "nieuwe wil"' waar
Augustinus het over heefP

Oe nieuwe wil echter, die in mij ontkiemd was,
om U belangeloos te dienen (..... ) 0 God L ... )
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"Zostreden mijn beide willen, de een oud, de
ander nieuw, de een vleselijk, de ander
geestelijk, tegen elkander, en door hun
onenigheid verdeelden ze mijn ziel."

was nog niet geschikt om de vroegere, op den
duur krachtiger geworden wil te overwinnen.

Deze "nieuwe wir staat tegenover "de verkeerde
wil", waar de tekst mee begint. De enige manier
waarop ik dit kan begrijpen is door een oriënta.
tiepunt te nemen. Ergens moet het aan te meten
zijn wat goed is en kwaad. Dat was voor
Augustinus ook het probleem. In het volgende
stukje vertelt hij over zijn bekering.

"Ik onderzocht de verborgen diepten van mijn
ziel en haalde de armzalige geheimen naar
boven. Terwijl ik ze met mijn hart overzag, brak
een hevige storm in mij los die een stortvloed
van tranen veroorzaakte. ( ..... )
Opeens hoorde ik in een naburig huis de stem
van een jongen of een meisje. dat weet ik niet
precies. Zingend herhaalde die stem steeds
maar weer: "Neem en lees! Neem en lees!" Ik
keek op en vroeg me af of er een spelletje
bestond waarbij kinderen deze woorden pleeg.
den te zingen, maar ik kon me niet herinneren
ze ooit gehoord te hebben. Ik onderdrukte mijn
tranenvloed en stond op. Dit kon alleen maar
Gods opdracht zijn om de Schrift te openen op
de eerste de beste passage waarop mijn oog viel
te lezen. (...... .)
Ik haastte mij dus naar de plaats waar Alypius
zat. Daar had ik het boek met de brieven van
Paulus laten liggen, toen ik was weggegaan. Ik
greep het, liet het openval/en en las stilzwijgend
de eerste passage waarop mijn ogen
vielen: "Niet in brasserijen en
drinkgelagen, niet in wellust en
losbandigheid, niet in twist en
nijd. Maar doe de Here Jezus
Christus aan en wijd geen zorgen
aan het vlees, zodat begeerten
zouden worden opgewekt."
Verder wilde ik niet meer lezen.
Het hoefde ook niet meer.
Onmiddellijk aan het einde van
deze zin was het alsof het licht
van het geloof mijn hart binnen-
stroomde. Alle duisternis van de
twijfel verdwenen."

Augustinus, Belijdenissen VIII

Zijn leven lang heeft Augustinus geworsteld
met vragen over goed en kwaad. Wat is goed,
wat is kwaad, waar komt het vandaan, wat kan
ik eraan doen? Dat zijn vragen, die we in deze
tijd net zo goed kennen. Niet voor niets hebben
we de gedragscode en doen we aan bedrijfs-
ethiek.
Mensen die een veilige jeugd hebben gehad
kunnen over die periode vertellen als een tijd
van heelheid, veiligheid en duidelijkheid. later,
in de pubertijd, gingen ze door een fase van
verwarring en innerlijke verscheurdheid. Ze
zochten naar een eigen identiteit, naar eigen
oriëntatiepunten in hun leven. Dit soort proces-
sen is uitgebreid bestudeerd in de ontwikke-
lingspsychologie. Fasen van venvarring, onze-

kerheid, van heroriëntatie en herijking.
Meerdere malen in zijn leven maakt een mens
die fasen noodzakelijk door. En steeds op een
hoger plan, als de vorige fase goed is doorlo-
pen.
Augustinus vond zijn nieuwe oriëntatiepunt in
de brieven van Paulus. Daar vond hij het ijk-
punt om onderscheid te kunnen maken tussen
goed en kwaad, tussen "de verkeerde wil" en de
"nieuwe wil".

Tenslotte.
Het gaat er mij niet om moraliserend het vinger-
tje te leggen bij allerlei zaken die wij mensen
met elkaar en met onszelf uitspoken. Hoe zou
ik voor iemand kunnen uitmaken wat goed of
kwaad is.
Wel wil ik benadrukken dat het mijns inziens
voor ieder mens de moeite waard is om bewust
te zoeken naar ijkpunten. Naar mogelijkheden
om onderscheid te kunnen maken tussen goed

en kwaad. Het is goed om met elkaar te overleg-
gen hoe we bepaalde gedragingen waarderen,
en waarom. Op grond waarvan maken mensen
hun keuzen? Daarover spreken helpt, al is het
soms niet makkelijk. Er niet over spreken en
alleen maar impulsen volgen levert uiteindelijk
wanorde op.
Voor mensen zoals ik, die met de bijbel zijn
grootgebracht, is dat boek een goed ijkpunt.
Dat heeft de eeuwen doorstaan, al is het niet

eenvoudig om er op een heilzame manier mee
om te gaan. Dat leert de (mijn) geschiedenis ook
wel. Mijn ouders leerden me: Het lichaam is de
tempel van de ziel. Dat geloof ik nog steeds.
Daarom geloof ik ook dat het goed omgaan met
ons (en elkaars) lichaam een daad van respect is
voor de ziel. Maar, om met Augustinus te eindi-
gen, het blijft een hard gevecht:

"Zo streden mijn beide willen, de een oud, de
ander nieuw, de een vleselijk. de ander geeste-
lijk, tegen elkander, en door hun onenigheid
verdeelden ze mijn ziel. "

legerpredikant
Erik K. Stam

Macharen, September 1998

LICHAA.M EN GEEST I EGO I 39



ZIEKVANDEFENSIE/Oscar van der
Kroon/uitgever veen in Amsterdam

On1angs kreeg ik een proefexemplaar in handen van

het boek "Ziek van Defensie" dar geschreven is door

Ockar van der Kroon en in oktober 1998 uitgegeven

wordt.

Her boek zou door iedereen gelezen moeten worden

die iers met "het uitzenden van militairen" te maken

heeft. Politici, legerleiders. hulpverleners. ouders en

of partners van uitgezonden€n. enz. enz.

Het boek geeft de levensverhalen weer van een aantal

uitg€zondenen. Dar zijn onthutsende verhalen.

Oscar van der Kroon

Ziek van
Defensie
Hoe een ministerie
zijn militairen in de

steek laat
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Het geeft inzicht in wat er allemaal kan spelen
bij uitzendingen. Daar waar in de Tweede
Kamer op abstracte wijze over gesproken
wordt, wordt in dit boek de sluier opgelicht
over wat er werkelijk speelde tijdens uitzendin-
gen. liet boek gaat over het lot van individuele
militairen, die orders uitvoeren van bazen, die
daarover onvoldoende hebben nagedacht. Over
soldaten, die tijdens hun werk voor Defensie
ziek worden en door hun commandant worden
"verstoten.'. Over militairen met een post trau-
matische stress stoornis, die in de gevangenis
belanden in plaats van behandeld te worden.
Over hoe critici de mond wordt gesnoerd. Over
hoe mensen die hun mond voorbij praten ont-
slagen worden. En al diegene die het betreft
hebben gemeen dat ze er alleen maar zieker van
worden.
De levensverhalen spelen zich af in Cambodja,
Joegoslavië en Oeganda en zijn deels een
nadere uitwerking van de verhalen die twee jaar
geleden te zien zijn geweest in de Zembla-docu-
mentaire "De verlangens van de blauwhelmen".
Alle verhullende praatjes en gespierde taal van
politici en legerleiding ten spijt wordt de lezer
inzichtelijk gemaakt aan welke horror de
Nederlandse militair een bijdrage levert. Hoe
die militairen zich, om die spanningen af te
reageren, vervolgens te buiten gaan aan drank
en druggebruik. Dit zeer tegen alle instructies
in. Hoe normen vervagen naarmate men langer
deel uitmaakt van allerlei zaken die niet getole-
reerd zouden mogen worden.
Dan de thuiskomst met alle problemen. Het niet
begrepen worden. Het isolement. Sommigen
plegen zelfmoord.
Dit boek is vooral een "must" voor al diegene
die nog steeds roepen dat het slechts een rand.
verschijnsel is dat militairen zijn gaan disfunc-
tioneren. Dat het toch ook zo is dat 90% nergens
last van heeft.
Die door dat soort redeneringen niet toe komen
aan het wezen van de zaak, namelijk stil staan
bij het leed van mannen en vrouwen, vaders en
moeders van kinderen, partners dan wel kinde.
ren van ouders die beschadigd zijn geraakt,
ziek zijn geworden van Defensie.
Het minste is de problematiek serieus nemen en
adequate regelingen treffen. daar waar moge.
lij k.
En wat ben ik trots op mijn (ex}collega Klazien
van Brandwijk die van meet af aan zich heeft
ingezet voor deze groep van zieke militairen,
waartoe ze (helaas) zelf ook behoort. Haar ver-
haal zit ook in dit boek verwerkt.

Jan den Boer



Rauwkost
De borden zijn op tafel gezet. Rechts boven de borden zijn de glazen gevuld

mer een Zuidafrikaans Caberner Sauvignon. Netjes gepoetst zilver ligt naast

de borden, blinkend in het gedimde licht dar boven de tafel schijnt. Op de

borden ligt biefstuk in wijnsaus met aardappel en een gemengde salade.

Tegenover mij, zit je met een liefelijke lach, je
neus glimt wat in het licht en je ogen zijn sub.
tiel zwart gemaakt, lippenstift van een niet te
opvallende kleur bedekken je lippen en een bor-
deauxrood zomerjurkje siert je huid.
Er klinkt zalht muziek, gespeel! door een
combo verderop in de zaak. Met mijn elleboog
elegant op tafel geleund. kijk ikjc aan en
besluit Ie wachten met praten. Waarschijnlijk
heb jij het zelfde idee, want spreken doe je niet.
In een glas op tafel staan filter sigaretten. Ik pak
er eentje en steek hem op. leun wat achterover
en blaas de rook bedachtzaam omhoog.
Ongelofelijk wat ben je mooi, je donkerblonde
haar met lichte slag spiegelt het zachte licht.
Als een echIe vrouw zit je tegen over me. zelfs
daarin verzaak je niel. Geen meisje meer te her.
kennen. Hel is alsof je op een elfenbankje zit uil
te kijken over al hel moois in het bos. Het lijkt
alsof je ogen vertraagd knipperen en zweverig
pak je het steeltje van je glas. heft het en neemt
een slokje. Ik geef je een verlegen knikje, waar-
door ik een lach ontvang die als een luchtkus op
mijn gezicht beland.

Laat is het op deze midzomer avond, zo rond
elven waardoor het rode ondergaan zich een
liJdJe geleden als een spel alleen voor ons heeft
afgespeeld. Nog lang zullen we kunnen nagenie.
ten van de hitte die de aarde heeft geabsorbeerd
van de overvloedige zonneschijn van die dag.
Om dit filmpje op mijn netvlies te behouden
neem ik nog een flinke slok.
Straks zullen we rustig naar je huis lopen.
genielend van de warme nacht. Nog een glas,
nog een sigaret. nog wat zachte piano op de cd
speler en misschien wel een dansje, zodal ik je
warme lichaam kan voelen. Met mijn oude,
gelige handen zal ik je jonge lichaam strelen en
het bordeauxrode jurkje van je huid lal en glij-
den. Da<lrna kus ik je kleine tepels en ik zal
mijn muffe adem ruiken die weerkaatst op je
lichaam. Ik zal je liefhebben zolang mijn versle-
ten lichaam dat toelaat en daarna uitgeput aan
je zijde bijna in slaap vallen. Maar je zal me
dan lang voor het opkomen van de zon, wakker
maken, ik zal me aankleden en je loon achterla.
ten op het nachtkastje.

Thomas Boerma
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