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Voorwoord
‘Daar word je een kerel van,’ zo werd wel gezegd over
de vervulling van de militaire dienstplicht. Dit boek
bevestigt die stelling bepaald niet. Dit zeer leesbare
verhaal geeft een levendige indruk van de ervaringen
van een dienstplichtige. Het is meer dan een vermakelijk
verslag, want de lezer krijgt ook een goede indruk
van wat een instituut als de krijgsmacht doet met de
individuele soldaat. Hiërarchie, ondergeschiktheid,
gehoorzaamheid, gelijkschakeling, het zijn begrippen
die slecht te verenigen zijn met positieve eigenschappen
als creativiteit en met het ontwikkelen van je eigen
persoonlijkheid.
Om te overleven (om het wat dramatisch te zeggen)
moet je zorgen wat zinvols te doen, en dan is het een
erg goed idee om, zoals Frank Oosterboer heeft gedaan,
actief kaderlid te worden van de VVDM (de Vereniging
van Dienstplichtige Militairen, opgericht in 1966). Zelf
deed ik dat ook. Ik was in 1976 voorzitter van de VVDM,
en in dat jaar vrijgesteld van dienst. Maar tijdens de
opleiding van zes maanden (tot onderofficier) op de
Kolonel Palmkazerne in Bussum heb ik veel meegemaakt
dat lezing van dit boek voor mij tot een ‘feest’ der
herkenning maakt.
Wat vooral opvalt, en dat is waarschijnlijk karakteristiek
voor organisaties als het leger, is het extreme kuddegedrag dat wordt versterkt door veelvuldige leegloop (zelfs
tijdens de opleiding!) en de verveling. ‘De ouwe zit er
niet meer mee,’ hoe vaak heb ook ik dat niet gehoord uit
de monden van ‘superouwe Natopeuken’ die op korte termijn zouden afzwaaien. Ook heel herkenbaar: hilarisch
gedrag van de meerderen, de beroeps.
Aan de voorbeelden die Frank Oosterboer in dit boek
noemt kan ik een eigen ervaring toevoegen: onze
VVDM-afdeling had op de kazerne een pamflettenactie
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gevoerd tegen het Francoregime. Dat mocht – zij het
tot verbijstering van vele beroeps - dankzij de kersverse
Regeling grondrecht voor militairen. Na afloop werd ik bij
de kazernecommandant geroepen. Ik nam een plastic
tas mee zijn kamer in, waarin het restant van de pamfletten. Op hoge toon sommeerde de overste mij om
die tas buiten de kamer te zetten. Aan het eind van het
gesprek, dat verder zakelijk verliep, vroeg de man mij:
‘De Roos, zeg eens eerlijk, zat er nou een bandrecorder
in die tas?’
Het is mooi dat de auteur zijn herinneringen aan zijn
militaire diensttijd heeft vastgelegd, want zo wordt een
stuk recente geschiedenis opgeroepen dat hoe dan ook
voor heel veel destijds jonge mannen, en vaak ook voor
hun partners, van grote betekenis is geweest.
Theo de Roos
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De manschappeneetzaal van de
Kromhoutkazerne
Een leger marcheert niet op een lege maag aldus Napoleon en daarmee werd de kok de belangrijkste man in
datzelfde leger. Maar er zijn koks en koks, menig dienstplichtige kwam hierachter en denkt knarsetandend terug aan
niet te pruimen happen, die ook nog eens werden genuttigd in eetzalen die meestal als vreetschuur werden
aangeduid. Mijn eerste kazerne had zo’n vreetschuur
en helaas ook koks die de Kromhoutkazerne landelijk
berucht maakten.
Eind jaren ’70 maakte ik kennis met wat in die tijd één
van de slechtste eetzalen voor soldaten moet zijn geweest
in Nederland. Voor mijn nummer was ik opgekomen op
de Kromhoutkazerne in Utrecht om opgeleid te worden
voor soldaat-hulpbeheerder, een baantje dat niet veel om
het lijf had bleek later. Als je ons gebouw B uitstapte en
nog eens 40 meter liep, was je al bij het lage ingangsgedeelte van de eetzaal. Daar stapte je een lange gang
in waarvan de muren tot halve hoogte in een onbeschrijfelijke saaie kleur geschilderd waren met hoogglansverf.
Daarboven was het min of meer wit en dit nodigde uit
tot schrijven. Vaak stond er al een wachtrij halverwege
de gang en zodoende was er tijd genoeg voor persoonlijke meningsuiting op die muur. Mijn bijdrage met balpen: Nog 425 dagen, 78-3.1
Als de rij doorschoof kwam je uit op de kop van de eetzaal en aan de lange kant tegenover je bevonden zich
de loketten van de keuken. Onderweg had je een drievaks roestvrijstalen plate en bestek gepakt. De eetzaal
was een groot, leeg aandoend hok waarin tafels met
vaste zittingen in de breedte stonden opgesteld. Nooit
heb ik gezien dat meer dan de helft in gebruik was. Be1

Mijn lichtingnummer, de derde lichting van 1978.
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halve soldatenleven was er nog ander leven in de eetzaal. Deze was getooid met een schuin dak en mussen
konden hier vrij in en uit vliegen.
Wie de gang uitkwam en stond te wachten tot hij eindelijk bij de loketten was gekomen om zijn plate vol te laten
scheppen, was onderwerp van visuele inspectie. Op je
schouders had je aan iedere kant een flap met knoop,
waaraan je rangonderscheidingstekens kunt bevestigen.
Sommige jongens gebruikten die flap om hun opgerolde
baret onder te stoppen. Die lieten zich meteen als echte
bollen kennen en dat viel niet goed bij de etende maten.
Zodra dit gedrag gesignaleerd was begon er steevast iemand
met de achterkant van zijn bestek op de tafel te roffelen
en binnen de kortste keren een heleboel anderen ook.
Net zolang tot die baret van de schouder verdween.

Een militaire keuken, maar niet die van de Kromhoutkazerne.
Daar is, net als van de eetzaal, merkwaardig genoeg geen
afbeelding van te vinden.
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Hoe ze het voor elkaar kregen die koks, ik weet het nog
steeds niet. Iedere kazerne had diezelfde grote roestvrijstalen kookketels, dus daar kon het niet aan liggen dat
het eten er bijna nooit lekker smaakte. Die plates waar
het eten werd opgekwakt werkten natuurlijk ook niet
mee, maar buiten dat… Mijn volgende kazerne was een
culinair paradijs vergeleken met de Kromhout. Een klein
voordeel van het gebrek aan smaak was dat we daarom
een keer in de week bij de plaatselijke Chinees gingen
eten, biertje erbij en vervolgens stappen in Utrecht.
Zomaar een herinnering. Er stond oud-Hollandse kost
op het menu, te weten nasi. Zo goed en kwaad als het
kon aten we dat op, het geheel op smaak brengend met
rode sambal dat in grote potten op de tafels stond. Toen
we uitgegeten waren en de min of meer lege plates bij
de spoelkeuken gingen inleveren, liepen we langs een
soldaat die zijn eten op kleur had gebracht met die sambal. Verbluft vroeg ik aan hem of het nog te eten was.
‘Ja hoor,’ zei hij en smeerde zelfs nog meer sambal op
zijn rode rijstprak.
In de laatste week van de opleiding hadden we corvee in
de spoelkeuken. De avond ervoor was wat uitgelopen na
een feestje in Utrecht en helemaal fris was ik niet toen
we ons melden bij de eetzaal. Eerst even vooreten voor
de meute kwam, veel kreeg ik er niet in. Na het corvee gestrekt op bed tot we ons om kwart over elf weer
moesten melden, ik voelde me nog lamlendiger dan aan
het begin van de ochtend. Omdat het vrijdag was aten
we warm tussen de middag en deze vrijdag stond er
gebraden kippepoot op het menu, dat was bij de ingang
van de eetzaal al te ruiken.
Die koks waren ondanks hun kookkunsten de beroerdsten niet en we werden als corveeploeg uitgenodigd
om gerust nog een kippepoot op te halen als we daar
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trek in hadden. Ook ik deed dat. Daarna kreeg ik een
mooie taak: ik moest bij de blauwe afvaltonnen gaan
staan waar de etensresten in gingen. Wie nog een restant op zijn plate had moest dit er boven de afvalbakken afschrapen en ik moest opletten of die plates daarna
schoon genoeg waren om verder de spoelmachine in te
kunnen verdwijnen. Meer dan eens moest ik personen
ervan doordringen iets beter hun best te doen en haast
steevast werd mij dan matennaaier! toegesnauwd, om
het daarna toch maar te doen. Licht werk dus met een
wat onaangename sociale component.
Mijn maag begon ondertussen op te spelen van die kippepoten en uit de afvaltonnen steeg een weeë geur op.
Samen met een niet te onderdrukken hoofdpijn begon
ik misselijk te worden terwijl het leek of die kipresten
steeds harder begonnen te meuren in de tonnen. Met
bleek weggetrokken gezicht probeerde ik mijn maaginhoud binnen te houden. Even ging dat nog maar ik voelde
dat dit niet lang meer zou duren. Snel aflossing geregeld
en toen de twee kippepoten met gal en maagzuur in een
maagdelijk witte porseleinen wc-pot gedeponeerd. Dat
luchtte op. En wat kan gewoon fris leidingwater heerlijk
smaken.
Ik heb na de Kromhout op twee andere kazernes de keuken en eetzaal leren kennen en die waren ontegenzeggelijk beter. Toch had ik het gek genoeg niet willen missen: de rondvliegende mussen, het niet zo lekkere eten
op die plates en de sociale controle van allerlei andere
bollen. Enige jaren geleden was ik weer op de Kromhoutkazerne die deels geen kazerne meer is. Mijn legeringsgebouw is een collegegebouw geworden en de beruchte
eetzaal is afgebroken. Een lichte vorm van weemoed
maakte zich van mij meester.
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Terugdouwen
Discipline en onderhorigheid vormen de smeerolie van
ieder leger. Maar dat betekende niet dat Jan Soldaat
zich altijd en overal schikte naar de luimen van lieden
die toevallig een streep of sterretje meer hadden. Militaire meerderen werden eens in de zoveel tijd getest, en
daar konden ze niet altijd tegen.
Een dienstplichtige was ‘burger in uniform’ en bovendien
een tijdelijk verschijnsel. Je melde je op dag één van
je dienstplichtig leven aan de kazernepoort en daarna
moest je doen wat je gezegd werd, anders volgden er
vervelende straffen. Als vanzelf ontstond er een beetje
de houding van terugdouwen op zijn tijd, even de meerdere laten voelen dat het niet helemaal normaal was
dat alles wat hij wilde meteen en met frisse zin werd
gedaan. Niet alles werd gepikt. Dat had niet eens iets te
maken met de eventuele populariteit van het kaderlid,
het was meer het systeem dat werd uitgedaagd. Maar
sommige lieden riepen het wel over zichzelf af.
Wie een keer door de poort heen was hoefde alleen nog maar
te doen wat er werd gezegd. Je bevond je op de allerlaagste
trede van de hiërarchieke ladder.
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Na mijn Algemene Militaire Opleiding (AMO), duur vier
weken, ging het verder met de functieopleiding voor
H10X0, hulp-beheerder. We konden op dezelfde kazerne
blijven, de monumentale Kromhoutkazerne te Utrecht
die geheel gevuld was met de Technische Dienst, waar
ook wij voor de duur van de opleiding onder vielen. De
groepen uit de eerste maand werden herverdeeld zodat
er grotere ontstonden die een leslokaal konden vullen.
Ook kregen we een nieuwe groepscommandant: sergeant Greiner. Dat was een wat schrale, lange man van
25 jaar met een martiale uitstraling en bijpassende snor.
Geen vervelende vent. Hij maakte een beetje de indruk
liever bij de parate hap te zitten, dan rekruten te moeten opleiden en dan zijn dagen te vullen met iets uitdagender dan uitleggen hoe het aanvraagsysteem voor
legergoederen werkte. Op een middag kreeg hij toch
een uitdaging.
We zaten al zes hele weken in dienst en dan word je
vanzelf wat vrijer, bovendien ging het er helemaal niet
Kadavergehorsam aan toe in Utrecht, gemoedelijk zelfs.
Maar dat maakte die dag niet uit. Vanaf ons legeringsgebouw werden we door de sergeant pelotonsgewijs afgemarcheerd naar het lesgebouw aan de andere kant
van de kazerne. Halverwege begon de beproeving van
onze instructeur. De voorste rijen begonnen het tempo
op te voeren en als vanzelf begon iedereen daar achter
wat langzamer te lopen. ‘Rustig aan,’ werd er zachtjes
doorgegeven. Al snel was het peloton in lengte verdubbeld. ‘Halt!’ brulde Greiner.2 Waarna meer bevelen
volgden tot iedereen weer op normale afstand van zijn
buren stond. Met een Voorwaarts-Mars! werd de stoet
weer in beweging gezet. Een meter of dertig ging het
goed waarna we een herhaling van zetten deden, nog
2
Voor dienstfanatici. Natuurlijk brulde Greiner niet alleen Halt!
Hij riep eerst Pelotòòon en daarna als de rechtervoet der marcherenden
voor was Halt! Iedereen zei dan in gedachten en-sta-stil, om drie passen later de linkervoet met een dreun naast de rechter te zetten.
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fanatieker dan eerst. Dit kon Greiner niet over zijn kant
laten gaan en hij herhaalde zijn eerdere bevelen. Weer
stonden we goed en keken verwachtingsvol hoe onze instructeur dit ging oplossen. Die kwam met het geeikte landmachtrecept voor recalcitranten. Althans, we
werden ermee bedreigd: met een extra lesje exerceren
maar dan buiten de reguliere diensttijd. Omdat niemand
daar zin in had werd in goede harmonie de verdere tocht
naar het lesgebouw afgelegd.
Een regelrecht staaltje insubordinatie mocht ik later
in Nunspeet meemaken. In hetzelfde gebouw als waar
mijn club in zat, maar dan de andere helft, was 12 Pantsergeniecompagnie (12 Pagncie) gehuisvest. Daar ging
het wel even anders aan toe dan bij ons. Discipline voor,
na en tijdens. Als bij ons je naam werd afgeroepen op
appèl zei je Ja of Hier. Bij 12 Pagncie deed men alles zoals het in de opleiding was geleerd. Men stampte na het
horen van zijn naam met de linkervoet en riep Present!
Omdat hun appèl uitliep en het onze net voorbij was,
konden we op weg naar het werk niet voor hun deel van
het gebouw langs en liepen we naar de middeningang
van het gebouw er tegenover. Het ging er bij de genisten
zo fanatiek aan toe dat we even bleven kijken.
Fokko Pettinga, soldaat eerste klas bij de foerier, stak
zijn handen in zijn zakken en keek loom malend op een
kauwgompje naar het gebeuren. Er kwam een man
gekleed in militaire overall zonder rangaanduidingen op
ons af. Dat gestaar van ons beviel hem niet en die handen in de zakken al helemaal niet. Onbekend was die
man niet, we wisten heel goed dat dit kapitein Van Baal
was, de commandant van 12 Pagncie. Van Baal stelde
zich op voor Fokko en zei: ‘Haal die handen uit je zakken.’ Er gebeurde echter niets, sloom verder malend keek
Fokko of er niets was gezegd. Er stond een onbekende
voor zijn neus zonder rangaanduiding, in principe een
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soldaat. Waarom zou je je iets aantrekken van een onbekende soldaat? Van Baal deed moeite niet te ontploffen. Op Fokko’s borstzakje zat zijn achternaam genaaid
en dat werd aangrijpingspunt voor Van Baal. ‘Ik ben de
kapitein van Baal en ik beveel je je handen uit je zakken
te halen, sol-daat-één-Pet-tin-ga.’ Hij spuugde die laatste woorden uit in lettergrepen en vervolgde: ‘Jij voelt je
zeker een hele flinke vent, soldaat?’ ‘Nouwww..... och...’
antwoordde Fokko niet onder de indruk van Van Baal
zijn strak vertrokken kop. Van Baal, die verder weinig
wist zonder zichzelf voor paal te zetten, deed het enige
dat nog kon en verbood onze verdere aanwezigheid ter
plaatse.
Het kader van onze genezerikkencompagnie werd ook
regelmatig op de proef gesteld, en wel dagelijks. Dat
deden we door langzaam en haast druppelsgewijs op
het laatste appèl van de dag te verschijnen en met zo
weinig mogelijk. Soms was er maar een kwart van ons
stafpeloton. Koks waren na een vroege dienst vrij en
monteurs verzonnen wat anders, maar verrassend genoeg waren ook onze kaderleden soms in geen velden of
wegen te bekennen.
Op een keer ging ik langs bij mede-VVDM’er Hans die
gewondenverzorger was bij een van de lichte transportcompagniën die onze kazerne telde. Terwijl ik er was ging
de bel voor het middagappèl. ‘Wacht hier maar even,’ zei
Hans toen ik aanstalten maakte om later terug te keren.
‘Dat is zo voorbij.’ Weinig intelligent zei ik: ‘Huh?’ en
vervolgens ‘dat duurt bij ons uren.’ Maar Hans was binnen drie minuten terug, ik kon mijn ogen niet geloven.
Ons kader dat het getreuzel en gesaboteer van de appèls
zat was, pakte ons terug op het enige tijdstip dat er echt
toe deed: vrijdagmiddag om vijf uur toen we allemaal in
burger stonden aangetreden om met weekendverlof te
gaan. Van te voren zaten de beroeps te borrelen in de
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onderdeelsbar onderin het gebouw, waar vandaan het
weinige meters waren naar het nu behoorlijk op tijd zijnde soldatenvolk. Maar op een vrijdagmiddag lieten ze
ons wachten, minutenlang. Dat viel niet goed en al spoedig werd er ‘matennaaiers’ en ‘smeerlappen’ geroepen.
Dat was duidelijk te verstaan in de bar maar werd wijselijk genegeerd, hadden zij ook eens een lolletje. Maar
veel veranderde er niet, we bleven langzaam en met te
weinig komen. We zaten toch niet bij de pantsergenie.
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Een monumentaal feestje
Sommige jongens hadden gewoon pech, die konden
hun diensttijd doorbrengen in barakkenkampen. Anderen hadden veel minder pech, die werden gelegerd
in kazernes uit de jaren vijftig toen het leger doorkreeg
dat soldaten ook mensen waren. Maar de echte boffers
mochten in oeroude kazernes wonen, in ware monumenten.
Ik was zo’n soldaat die bofte, ik startte mijn diensttijd
op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Maar denk niet dat
ik in de gaten had dat ik op een bijzonder complex verbleef waar ik werd ingewijd in de militaire mores. Dat
besef kwam later, heel veel later. Zelfs toen ik vijf maanden verder in mijn militaire carrière was en in Assen op
de Johan Willem Frisokazerne werd gelegerd, nog zo’n
topper, had ik niets door. Je was er gewoon niet mee
bezig. Een kazerne is... een kazerne: gebouwen, gebouwen, exercitieterrein... nou en?
In Assen zag ik de tristesse ultime van het soldatenbestaan. Samen met een mede-VVDM’er was ik bezig de
bereidheid op te krikken voor deelname aan de demonstratie tegen de onrechtvaardige Inhouding voor Huisvesting en Voeding, actiekreet: ‘IHV. Weg ermee!’ We
betraden een van die aan de buitenkant zo prachtige
gebouwen met achtervleugels, om binnen in een uitgewoonde gribuszooi terecht te komen. Een klop op de
deur van een van de kamers in zo’n vleugel en meteen
naar binnen gestapt. Een soldaat in uniform lag op bed
in een benauwd kamertje zonder daglicht. Een hok dat
was afgescheiden van een grotere ruimte met hardboardplaten die matgroen waren geschilderd en waar
gaten in waren ingetrapt door ontevredenen. De soldaat
maakte de indruk weinig plezier in het leven te hebben
en ver heen te zijn. Op onze vraag hoe hij het daar uithield
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zei hij dat het wel meeviel. Duidelijk afgestompt. Overigens.... voor zijn bed en kast in dat kamertje moest hij
net als de rest van dienend Nederland 80 gulden per
maand betalen. Ik schreef niet voor niets hiervoor ‘IHV.
Weg ermee!’
Terug naar Utrecht. Ik lag in een mooi gebouw, oud
maar goed onderhouden. De rest van de kazerne was
ook mooi, maar daar was ik toen niet mee bezig. Jaren
later kon ik me de haren wel uit het hoofd trekken dat
ik niet beter, en vooral bewuster, om me heen had gekeken. Naar die hoogstaande architectuur3 die als je daar
toch moest zijn, gratis kon bewonderen. Wat was er
dan wel belangrijk? Een van de kazernegebouwen had
vanaf de eerste dag een bijzondere plek in onze harten
veroverd. Daar was de soldatenbar in gevestigd. Een
donkere ruimte waar een blind paard geen schade kon
aanrichten, dat deerde ons echter niet. De bar bood de
essentiële dingen die barren bieden moeten. Er waren
3
Dit bedoel ik niet cynisch. De Kromhoutkazerne is een mooie
en het oudste deel is tegenwoordig gewoon toegankelijk.
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statafeltjes voor de bierglazen en er was een jukebox,
één kwartje per nummer. Onze favoriet zat onder S5:
The Wallstreet Shuffle van 10cc. Die draaiden we iedere
avond dat we er waren minstens een keer.
Maar na een week of drie werd het tijd voor iets anders, een andere locatie voor de afwisseling. We waren
bijna door de AMO heen en dat moest gevierd worden
met een feestje voor de hele kamer, maar liefst acht
man in totaal. Dat feestje, met een paar kratten bier
en vreterij, wilden we op de kazerne houden en daar
verzette het dienstreglement zich tegen. Althans, we
hadden het sterke vermoeden dat dit niet mocht. Een
sergeant van de dag die een voorbode zou zijn voor narigheid en straffen, zou onverwacht de kamer op kunnen
stappen middenin een zuipgelag. Er moest wat anders
worden verzonnen. Hans was de enige van ons die met
de auto, een luidruchtige Kever met naontsteking, naar de
kazerne kwam en hij had een idee. In de buurt waar hij
zijn auto parkeerde, ergens midden op het uitgestrekte
kazerneterrein, was een geschikte plek. Een grote bult
die begroeid was met bomen en struiken en waar ook
een stukje gras was. Daar zouden we ongezien door
de rest van de kazerne ons feestje kunnen vieren. Als
hij daar dicht in de buurt parkeerde zou het mogelijk zijn
het bier en de overige versnaperingen neer te zetten,
ongemerkt door OKP’s4 en andere dienstbemoeials. We
zamelden geld in waarna met de Kever een supermarkt
werd bezocht. De rest wachtte op de kamer op het
groene licht.
‘We kunnen!’ Met twee man was het bier al op de
bestemming gebracht en Hans kwam ons ophalen. Daar
maakte ik kennis met de bult die me voor die tijd, ik had
immers mijn ogen in mijn zak, nooit eerder was opgevallen. Een toplocatie. Het was eind mei, de zon scheen en
de temperatuur was uiterst aangenaam. Bier, chips en
4

Officier van kazernepiket.
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pinda’s vlogen er doorheen, de late bierpicnick was echt
een leuk feestje en de drie kratten gingen moeiteloos
leeg.
Half twaalf, alles op, einde feest: opbreken. De lege kratten brachten we naar de Kever waarna we op uiterst luidruchtige wijze, niemand kon ons immers nog iets maken,
terugliepen naar het legeringsgebouw. De jolijt werd
binnen nog even voortgezet, oorverdovend geschuif met
een tafel op de kamer zal anderen wel gewekt hebben,
maar lang duurde dat niet. De volgende morgen waren
we iets stiller dan anders.
Het feestje bleef als een mooie herinnering aan mijn rekrutentijd half vergeten een hoekje in mijn geheugen
innemen. Maar om eerlijk te zijn dacht ik er jaren niet
aan. Tot ik 35 jaar later weer de Kromhoutkazerne betrad. Een groot deel was gesloopt en werd opnieuw bebouwd met een soort kantorenpark voor Defensie, het
oudste gedeelte huisvestte nu het University College. De

De bomvrije kazerne van Fort Vossegat anno 2011, opgepoetst
en achter het hek van de nieuwe Kromhoutkazerne.
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kazerne was in tweeën gehakt en daar was een degelijk
hek tussen gezet. Maar je kon goed de activiteiten van
de nieuwbouw volgen en de sloop van de laatste restanten ongewenste bebouwing. Er bleef ook iets staan,
een morsige steenklomp die was uitgegraven, de resten
van de bomvrije kazerne van Fort Vossegat.
Het fort was aan het begin van de twintigste eeuw bij
het terrein van de toen gloednieuwe Kromhoutkazerne
getrokken. Enige functie had het niet meer en half vergeten zou het steeds verder begroeien. Er roerde zich
iets in mijn geheugen: het feestje, waar hadden we
dat gehouden? Het fort lag ongeveer op de plaats waar
we die avond naar toe waren gelopen, maar veel bewijs was die herinnering niet. Thuis gekomen pakte ik
de plattegrond van de kazerne in zijn hoogtijdagen erbij
en zocht naarstig naar alternatieven voor de plek van
ons rekrutenfeest, maar die waren er niet. Het fort was
de enige plek die mogelijk was en een tekeningetje ervan
met overwoekerende bomen en struiken maakte aan
mijn laatste twijfels een eind. We hadden een feestje
gehouden... bovenop een rijksmonument.
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Leren schieten
Waarom zit je in het leger? Nou... om te leren hoe je anderen moet doden. Jongens die het verkeerde uniform
aan hebben en die proberen jou om zeep te helpen. Dus
krijg je een wapen en les hoe je dat ding moet gebruiken.
Mijn allereerste keer schieten was op de Leusderheide
en verliep niet helemaal probleemloos. We moesten
voor het eerst en laatst in onze diensttijd een scherpe
handgranaat gooien, daarna zouden we met onze Uzi’s
op een 25-meterbaan gaan oefenen. Tijdens het wachten op mijn beurt om die granaat te gooien kreeg ik bedenkingen. Het was wel een medemens waar je symbolisch die granaat met scherfwerking naartoe wierp.
Gelijksoortige bedenkingen kreeg ik bij het schieten. Je
schoot op een schijf, een grote plaat wit board waarop
een halve groene cirkel ter grootte van een helm was
geschilderd. Je moest op het midden onderkant helm
richten. Deed je dat goed, dan had de denkbeeldige vijand een gaatje in zijn voorhoofd gekregen. Een beetje
halfhartig begon ik met schieten, het leek nergens op.
‘Godverdomme,’ zei de korporaal die me begeleidde. ‘Dat
lijkt nergens op. Dat moet veel beter, we gaan net zolang
door tot het goed is.’ ‘Godverdomme,’ zei ook ik, maar
in gedachten, en schoof stante pede mijn menslievende
bedenkingen aan de kant en ging er eens goed voor liggen. Zwak en weinig principieel. Ik weet het. Al snel was
de korporaal tevreden.
Die bedenkingen had ik helemaal niet toen we voor het
eerst in het wapenmagazijn een Uzi mochten ophalen.
De zon scheen en een licht gevoel van euforie hing in
de lucht. We gingen een vuurwapen halen! We hadden
toch allemaal soldaatje gespeeld vroeger en ook met
klapperpistolen talloze indianen naar de eeuwige jacht-
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velden geholpen. Het wapenmagazijn lag niet al te
ver van ons legeringsgebouw. Je stapte een gang
in die standaard - er was weinig fantasie want de
gang in de eetzaal was net zo geschilderd - van
onderen groen was en daarboven witgekalkt.
In dat groen waren interessante rondjes te
zien. Tijdens het wachten om het wapen weer
in te leveren beukten sommige jongens hun
machinepistool met de loopmonding tegen de
muur, die er steeds meer als een maankraterlandschap uit begon te zien. Wie aan de beurt
was gaf een kaartje af en kreeg een Uzi.
Die was zwaar! Dat was heel wat anders
dan een speelgoedpistool. Met gezwinde spoed terug naar
de
legeringskamer
waar we voorgelicht
zouden worden over
de werking. Op de
kamer aangekomen kon iemand het niet laten, mikte op ons
allen, riep ratatata en moordde denkbeeldig zijn
medesoldaten uit.
Onze sergeant-instructeur deelde dunne boekwerkjes uit, iedere rekruut één. Dan kon je mooi
in je eigen tempo aan de slag want in die boekjes
stond precies beschreven met veel foto’s erbij,
hoe je de Uzi uit elkaar moest halen. De grootste sukkel kon dat met behulp van het boekje, dat
daartoe op sukkelniveau geschreven bleek te zijn.
Tot onze verbazing en ook lol werden we toegesproken of we randdebielen waren in plaats van
de fine fleurs van het leger. Wie door het dunne
geschriftje heen was, wist voor de rest van zijn
leven hoe een Uzi te demonteren en weer in
elkaar te zetten. Dat werd nog wel gecon-
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troleerd door onze sergeant die examentjes afnam.
Daarna volgde de essentie van het leger: onderhoud. De
Uzi weer uit elkaar en de onderdelen ruim van wapenolie
voorzien.
Op een vrijdag was het zover. Uzi’s ophalen, waarna
we op het middenterrein van de kazerne losse flodders
zouden verschieten en tevens zouden leren hoe het er
op de schietbaan aan toeging. De Uzi’s werden voorzien
van een mondingsstop. Je draaide de loopmoer eraf en
schoof over de korte loop een tapse ijzeren bus in de
kleur rood. Die stop was dicht met een reden. Omdat
het een automatisch wapen was zou er met losse flodders, waarbij er immers geen projectielen worden afgeschoten, te weinig tegendruk zijn om het wapen te laten
repeteren.
Daar lag ik dan met mijn Uzi met mondingsstop en vijf
losse flodders in de patroonhouder. Toen het mocht duwde ik de vuurregelaar naar R (enkel schot), trok aan de
trekker en brrrrrrrtttt. Alle vijf losse flodders in een keer
er doorheen, had ik de vuurregelaar te ver doorgeduwd
naar de A van automatisch. De sergeant nam het sportief op en zei niets.
De week was bijna voorbij en ‘s middags werd het tijd
om de kamer goed schoon te maken en aan persoonlijke hygiëne te doen. De Uzi’s die ook persoonlijke hygiëne hadden gekregen, moesten nog worden ingeleverd
en kamergenoot Evert die liever onder de douche ging,
vroeg of wij zijn wapen wilden inleveren, zijn kast stond
open en we konden het zo pakken. Echter, Evert had
de mondingsstop er weer opgeschroefd in plaats van de
loopmoer. We besloten het dan maar zo in te leveren,
ook al omdat Evert nergens was te bekennen. Evert was
toch wel een beetje bijzonder. Het leek soms of hij net
niet helemaal in fase was met de rest van de wereld
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en met exerceren bleek hij een telganger. In het wapenmagazijn waren ze niet blij en belden met de compagnie. We waren net terug of daar stampte een sergeantmajoor de kamer binnen. ‘Waar is soldaat Van der Pol?’
Je hoorde hem eigenlijk zeggen ‘Waar is die lulhannes
van een soldaat,’ maar hij hield het netjes. ‘Volgens ons
onder de douche, majoor.’ ‘Ga hem maar halen.’ Gelukkig was Evert uitgedouchet en kon getraceerd worden,
hij stond midden in de wasruimte in zijn blote kont en
stapte zo de gang op om zich bij de sergeant-majoor te
melden. Wat die allemaal zei is niet zo belangrijk, maar
wat Evert deed was grote klasse. Terwijl hem de mantel
werd uitgeveegd stond hij onaangedaan met een grote
handdoek zijn zak af te drogen. Een onbetaalbaar tafereel.
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Een onbegonnen missie
In augustus 1978 kwam in één keer een eind aan de
relatieve rust bij een deel van de landmacht. Nederland
zou voor het eerst sinds lange tijd weer gaan deelnemen
aan een missie van de Verenigde Naties, en nog ver weg
ook, in Afrika.
Na mijn opleiding in Utrecht werd ik naar de parate hap
in Nunspeet gestuurd, naar 12 Brigadegeneeskundigecompagnie, kortweg 12 Gnk genoemd. Ik was opgeleid
tot soldaat-hulpbeheerder en kwam terecht bij de verdeelplaatsgroep van de compagnie, een magazijntje
waar vijf dienstplichtigen onder leiding van een sergeantmajoor werkten. Dat was uiterst saai werk: de ene week
geneesmiddelen aan de hand van lijsten bij elkaar zoeken en ze vervolgens uitventen naar onderdelen op andere
kazernes. De andere week geneesmiddelen aanvullen,
boekingen maken op grote groene voorraadkaarten en
bestelbonnen typen. Gaapgaapgaap.
De sergeant-majoor was zo’n type beroeps dat aan geen
oefening deelnam, dan was er altijd wel wat anders te
doen voor dit soort (andere) burgers in uniform. Hij leek
een beetje op de voormalig CNV-vakbondsman Harm
Vermeulen, met kortkrullend haar en een bril met grote
vierkante glazen. Achter zijn rug om werd sergeant-majoor Smit ‘Truus’ genoemd, ook door het beroepskader.
Al snel vlogen Truus en ik elkaar in de haren. Als actief
VVDM-lid werd ik min of meer het pispaaltje. Truus verzon karweitjes voor mij, als niet-roker moest ik dan asbakken legen. Luidkeels vroeg ik dan of ik soms de Turk
van de verdeelplaatsgroep was. Moest ik dit nu nog elf
maanden zien vol te houden?
Op een mooie maandagochtend in augustus stond er een
klein berichtje op de voorkant van het Algemeen Dagblad.
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Nederland zou onder de vlag van de Verenigde Naties
een geneeskundig detachement beschikbaar stellen voor
uitzending naar Namibië, waar de Zuid-Afrikanen vrije
verkiezingen zouden toestaan. Goh dacht ik, als ik daar
eens bij zou kunnen komen, een prachtig avontuur en meteen verlost van Truus met zijn medicijntjes en bonnetjes.
Mijn gebeden werden verhoord. De volgende ochtend
direct na het appèl werden we afgemarcheerd naar de
filmzaal. Een hoge officier begon te vertellen over de
missie naar Namibië. 42 Gnkcie uit Assen zou aangevuld worden met een detachement en zocht zelf ook nog
mensen. Wie had er belangstelling? Mijn arm vloog omhoog. We zouden er nog meer van horen.
Op weg naar het dagelijks werk met de medicijnenverstrekking discussieerden we volop. Zag ik het als een
geweldig avontuur, voor de medematen lag het anders.
Er waren allerlei problemen voorzag men, de uitzending
duurde wel erg lang en het meisje thuis, hoe zou zij er
over denken? Bij Truus ging het gesprek van de dag verder. ‘En soldaat Oosterboer,’ vroeg de sergeant-majoor
zoetsappig, ‘dus jou lijkt dat wel wat?’ ‘Nou en of,’ antwoordde ik. ‘Zal ik het dan doorgeven aan de kapitein?’
vroeg Truus die een mooie gelegenheid zag om van
mij af te komen. Ik vond het hartstikke prima, geweldig zelfs, en zo begon het balletje te rollen omdat Truus
meteen de telefoon pakte om mij als vrijwilliger aan te
melden.
In die tijd leerde ik meteen iets bij over de avonturenzin van de Nederlander in het algemeen en mijn mannelijke generatiegenoten in het bijzonder. Er waren niet
genoeg vrijwilligers en daarom werden er ook mensen
aangewezen. Grote heibel onder deze laatsten, of ze
naar een strafkamp gestuurd zouden worden, er zat
zelfs iemand in de onderdeelsbar te huilen. Alles werd
uit de kast getrokken om uitzending te vermijden. Jon-
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gens die al jaren
geen kerk meer
van binnen hadden gezien liepen
de deur plat bij
de aalmoezenier en
legerpredikant.
Het
sociale raadswerk werd
geraadpleegd om een
negatieve indicatie te krijgen en rekesten werden
ingediend. Ondertussen gingen we een aantal keren met
de drietonner op weg naar Assen voor voorlichting, om vele
spuiten te krijgen tegen nare
ziektes en tenslotte volgde de
definitieve overplaatsing. Zo
liepen we nog mooi Duitslandoefening Saxon Drive mis.
Assen, wat een geweldige tijd!
Allerlei lessen over hoe en wat
in de tropen, ziektes voorkomen, wat te doen bij pech in de
woes-tijn, tropenuniformen aanmeten, mooie nieuwe Uzi gekregen
en toen…… toen zakte het zaakje als
een plumpudding in elkaar. De ZuidAfrikanen lagen dwars en uitzending
werd twijfelachtig. Plotseling was er niet
veel meer te doen en men begon karweitjes
te verzinnen, zoals bladeren vegen terwijl het
hard waaide. Maar meestal was er gewoon een
hoop vrije tijd onder diensttijd en die werd gebruikt om eindeloos te klaverjassen. Zelf sliep
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ik vaak overdag omdat het nogal eens laat werd buiten
de kazerne. Meteen al na overplaatsing was ik actief
geworden in de VVDM-afdeling Assen en ik gebruikte
die onverwachte vrije tijd met het organiseren van een
demonstratie van soldaten in Drenthes hoofdstad. Het
leger had niets in de gaten en ik was eigenlijk bezoldigd
vakbondsman. Het kon gewoon allemaal.
De Zuid-Afrikanen werden steeds dwarser en de uitzending verdween steeds verder achter de horizon. Iedereen de rest van zijn diensttijd laten rondlummelen in Assen kon niet en op het middagappèl werden maatregelen aangekondigd. Onze CSM5 riep namen af en daarna kreeg je te horen waarnaar je werd overgeplaatst,
meestal terug naar het oude onderdeel. Mijn naam viel
maar niet en ik riep tegen de CSM dat ik die niet gehoord
had. ‘Jij hoort bij de kernstaf. Jij blijft hier,’ kreeg ik te
horen. Een homerisch gelach steeg op uit de rijen. Maar
ik vond het hartstikke best, die demonstratie moest nog
steeds worden gehouden en ik wilde er per se bij zijn.
Een onbekommerde tijd brak aan. Ik lag op een slaapzaal
voor twintig man waarvan er maar vier overbleven. We
scheiden een hoek af met overvloedig aanwezige en
overbodige PSU-kasten. Wat verder te doen? Er moest
een hele zooi materieel naar het mob-complex6 Oude
Molen boven Assen getransporteerd worden, ondermeer
gloednieuwe Landrovers die nog niemand anders in de
landmacht had. Ondertussen hielden we ook nog de
geplande demonstratie tegen de Inhouding Huisvesting
en Voeding in Assen. Weer een daad van betekenis op
mijn palmares.
En toen was het werk plotseling op en werd ik dringend
verzocht de week erop mij te melden bij.... 12 Gnkcie te
Nunspeet. Dus reed ik maandagochtend weer door de poort
5

Compagnies sergeant-majoor.

6

Mobilisatiecomplex.
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van de Winkelmankazerne, motor gestald in het bekende
hok en zonder enig enthousiasme naar het gebouw van
12 Gnk gelopen. Ik wilde net de trap naar de burelen
op stappen toen... ‘Hééé Frank!’ Ik zag de blijlachende
koppen van Hans en Ruud, twee mede-VVDM’ers. ‘We
dachten dat je niet meer terug zou komen. Wat kom je
eigenlijk doen?’ ‘Tsja, dat vraag ik me nou ook af,’ zei ik
gelaten.
Ik zou niet terug keren bij sergeant-majoor Smit maar
bij de beheerder gaan werken. Daar was ik feitelijk overbodig, mijn opvolger was al besteld en op mijn terugkeer
was niet gerekend. Na vier maanden werd ik op eigen
verzoek ontheven van bonnen typen en pakkingringetjes
bijhouden op voorraadkaart (winkelwaarde 0,5 cent per
stuk en je mocht er maximaal drie hebben!). De missie
naar Namibië werd steeds onwaarschijnlijker. Ik zou er
voor bijgetekend hebben, maar van uitstel kwam definitief afstel. Nu, 40 jaar later, heb ik daar nog steeds de
pest over in.
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Aardige jongens
Militaire dienst was de grote gelijkmaker, je kon er iedereen tegenkomen. De zoon van de bankdirecteur en
die van de fabrieksarbeider, studenten, bouwvakkers,
fanatiekelingen, lijntrekkers, rooie rakkers en rechtse
ballen, atheïsten en strenggelovigen......
‘Jongens waren we, maar aardige jongens’ is een kreet
die je vaker hoort. Voor militaire dienst ging dat niet
op. Omdat je er iedereen kon tegenkomen die niet ziek,
zwak of misselijk was of zich als buitengewoon dienstplichtige wist te drukken, kwam je ook regelrechte etters tegen. Jongens waarvan je blij was dat ze afzwaaiden.
Nu word je nooit vrienden met iedereen, maar ook daar
zijn gradaties in.
Tijdens de eerste weken van mijn opleiding zat ik in een
fijne groep. Binnen de kortste keren waren we dikke vrienden, in ieder geval voor de duur van de opleiding. Als je
toch in dienst moet, dan maak je er wat van was mijn
insteek en die van de rest ook. De opleiding behoorde
tot het beste deel van mijn diensttijd.
Na vier weken algemene militaire opleiding werden we
herverdeeld en we verhuisden naar een kamer op een
verdieping hoger. Hoewel we nu de kamer met andere
jongens deelden, bleef de groepsvorming van de eerste
maand gehandhaafd, de saamhorigheid was groot. Toch
was er iets veranderd en in ons gebouw waren er anderen gelegerd die iets deden dat ik niet voor mogelijk
had gehouden en kon begrijpen, we zaten toch met zijn
allen in hetzelfde schuitje? Zoiets deed je niet! Maar ze
deden het toch.
We waren aan het eind van de middag net terug van het
lesgebouw, toen iemand van een kamer verderop ontredderd bij ons binnenviel. ‘Kom eens kijken. Hebben
jullie iets gehoord? Iemand gezien? Onze hele kamer

34

is verbouwd.’ Op de gang stonden al anderen te staren
naar de puinhoop die in die kamer was aangericht. Bedden op zijn kant gezet en op elkaar gegooid, kasten om,
meubilair er tussen geflikkerd, prullenbak plus de asbakken erover geleegd. Voor het persoonlijke tintje waren
ook enkele weekendtassen uitgestrooid. Een sergeantmajoor die erbij was geroepen vroeg even later op iedere kamer of er iemand was die iets meer kon vertellen. Ze zouden het uitzoeken, maar de daders werden
niet gevonden.
Toen ik bij 12 Gnk kwam was het van voren af aan beginnen. Je kende er niemand maar het 12e Treinenbataljon waar onze compagnie onder viel stak een helpende
hand toe. De eerste twee weken werden gevuld met
lessen voor alle nieuwkomers, eerst per compagnie en
dan met de rest van het bataljon gezamenlijk op ‘bollenbivak’, officieel IP-bivak genoemd met de I en de P van
introductieperiode. Al snel had je een maatje gevonden,
die voor de meesten ook die rol de rest van de tijd in
dienst vervulde. Samen balen, samen stappen. Mijn
vaste maat werd Fred, hoewel de verschillen tussen ons
aanzienlijk waren. Fred had zonder succesvolle afsluiting
vier jaar rechten gestudeerd in Leiden, ik was werkende
jongere.
Ik betwijfel het of iemand vaste maat werd van P. die
van mijn lichting was. P. was altijd luid en duidelijk te
volgen met zijn meningen en gekanker. Viel de naam
van P., dan zaten er meestal in dezelfde zin de woorden
‘grote bek’. Ik zal zijn achternaam niet noemen, maar
voor de nieuwsgierigen: P. kwam uit een vissersdorp
aan de Noordzee en zijn achternaam was een typische
en veel voorkomende in dat dorp. Ook een oud-minister
van PvdA-huize had die achternaam en niet toevallig
kwam ook hij daar vandaan. Vanwege het strand bij het
dorp had P. enkele sterke verhalen en raadgevingen voor
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als je daar met een meisje een nummertje wilde maken.
Dat was oppassen geblazen want voor je het wist, aldus
P., had je zand aan je lul. Om eerlijk te zijn, ik had geen
last van hem, maar die grote bek van hem had wel wat
kleiner gemogen. Daar kwam hij zelf ook achter, en niet
op een leuke manier.
Dit stukje is geen afrekening en ik zal uit compassie P.
verder noemen bij zijn voornaam: Sjaak. Op een ochtend
kort na het weekend stond er een klein artikeltje op de
voorkant van de krant. Inhoud: in het vissersdorp waar
Sjaak vandaan kwam was dat weekend de twintigjarige
dienstplichtig militair P. met een mes in zijn hart gestoken. Dat is normaal goed voor een begrafenis, maar de
militair had het overleefd. ‘Zou dat P. zijn?’ vroeg iemand en een ander voegde er aan toe dat die er met
zijn grote bek waarschijnlijk om had gevraagd. Sjaak
kwam na dat weekend niet terug van verlof en ook de
volgende weken niet, en vervolgens de maanden erna
ook niet. Niets hoorden we officieel en behalve enige
De meeste van je medesoldaten deugden, maar een klojo zat
er altijd wel tussen en als je pech had een matennaaier. Deze
heren komen overigens niet voor in het verhaal.
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speculaties ook niets onofficieel, niemand wist iets. Nu
bleek dat niemand Sjaak mistte, niemand opperde een
ziekenbezoekje, hij was gewoon verdwenen uit het collectieve geheugen. Mogelijk heeft iemand er toch wat
aan gedaan, maar nooit heb ik daar iets over gehoord,
misschien omdat ik tussentijds een paar maanden in Assen gelegerd was.
De strenge winter van 1979 volgde waarin het noorden
van het land over de weg onbereikbaar was en voedsel met helicopters werd afgeleverd in Friesland op witte
vlaktes met sneeuwduinen. Motorrijden werd ook op de
Veluwe onmogelijk en noodgedwongen moest ik met het
openbaar vervoer reizen. Op de zondagavond dat ik terug
naar de kazerne wilde vielen de bussen uit wegens ijzel.
De volgende morgen had ik niet veel haast, waarom
vroeg weg als het hele openbaar vervoer op zijn gat lag?
Om een uur of negen pakte ik de bus en aansluitend de
trein naar Nunspeet. Ik was niet de enige die veel te laat
kwam en tussen de militairen in burger die in Nunspeet
stonden te wachten op de bus naar de kazerne, zag ik
een bekend gezicht: Sjaak. ‘Dat is onverwacht,’ zei ik
tegen hem ‘hoe gaat het ermee?’ Sjaak zag er gezond
uit en het ging goed, maar terugkomen deed hij niet, hij
was afgekeurd. Alleen deze ene dag nog, om wat zaken
af te handelen. Toen we de bus uitstapten bij de kazerne
scheidden onze wegen zich, ik heb hem niet meer terug
gezien.
Sjaak was iemand die zich door zijn grote waffel wat
apart had gezet van de rest, maar verder dan dat ging
het niet, een hekel aan hem heb ik nooit gekregen. Dat
laatste gold wel S., een uiterst onaangenaam persoon die
hoog in de top tien van mensen staat die ik nooit meer
wens te zien en gelukkig nooit meer ben tegengekomen.
Hij had een kop met een flinke bos kortkrullend haar en
leek daarmee op een witte neger met een afrokapsel,
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een wat mottig gezicht werd met een paar opmerkelijk
rode lippen getooid zoals ook oud-defensieminister Vredeling ze had. Nu heeft niemand zichzelf gemaakt en
misschien had S. een uiterst nare jeugd achter de rug,
maar dat kan geen excuus zijn voor de gore etter die
hij was. Met allerlei vervelende streken ten koste van
een ander, vervolgens van niets weten en erop rekenen
dat anderen hun mond hielden tegen het kader, was hij
een matennaaier uit het boekje en gezegend met een
vlijmscherpe tong die gevreesd werd. Hij moest en zou
het laatste woord hebben bij allerlei verbale botsingen
en daarbij kwam er geen gal uit zijn mond maar zoutzuur. Niemand kon daar tegenop of wilde dat. Wie zich
redelijk weerde had toch een nederlaag geleden, je had
je verlaagd tot zijn niveau. De Winkelmankazerne was
echt een betere plaats toen hij was afgezwaaid.
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Overleg moet!
De vermaatschappelijking van de krijgsmacht sloeg
hard toe in de jaren ’70. Net als in de burgermaatschappij waar overlegorganen en werkbesprekingen schering
en inslag waren, ontsnapte ook het leger niet aan deze
trend.
Assen 1978, de Johan Willem Frisokazerne. Onderdeel:
het Namibië-detachement. Exacte plaats: de legeringskamer waar mijn bed en kast stonden. Hoofdpersonen:
de schrijver van dit stuk en de compagnies sergeantmajoor (CSM), te weten de sergeant 1 Wang, lid van het
Korps Commando Troepen.
Sergeant Wang: ‘Soldaat Oosterboer, jij zit in het detachementsoverlegorgaan. Je wordt om 10.00 uur bij de
overste in de stafbarak verwacht.’
Ik: ‘Oh, dat is nieuw voor mij. Sinds wanneer zit ik in
dat overlegorgaan?’
Wang: ‘Sinds vandaag.’
Tegen tienen stapte ik de koffiekamer van de barak binnen. Hier kon iedereen van hoog tot laag koffie inschenken als je maar een kwartje in de pot deed. Lepeltjes
waren er niet en een potlood was aangewezen als
plaatsvervanger. Daar roerde iedereen zijn koffie mee,
van soldaat tot overste.
De overste riep ons zijn kamer binnen en het overleg
begon. Onze commandant was een van de aardigste officieren die ik bij de landmacht ben tegengekomen. Luitenant-kolonel Bas van Tusschenbroek was zijn carrière
als dienstplichtige begonnen en was een vriendelijke en
heel normale man. Hij was voor hij detachementscommandant werd commandant Korps Commando Troepen
in Roosendaal, waarvandaan hij sergeant Wang had
meegenomen.
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De andere soldaten tijdens het overleg waren van 42
Gnkcie, het stamonderdeel van het detachement, en
zelfs van gezicht kende ik ze niet. De overste vertelde de
stand van zaken omtrent de uitzending. Die was op een
laag pitje gezet en het detachement zou waarschijnlijk
worden ontbonden. De rondvraag, ik besloot me waar
te maken. Voor afzwaaiende militairen van het detachement werd op een rare manier vervanging geregeld. Bij
andere onderdelen werd gevraagd wie interesse had.
Wie dat liet blijken had zich tot zijn stomme verbazing
meteen als vrijwilliger aangemeld, mij leek dat niet de
juiste manier. De overste bromde iets en zei dat er wat
fouten waren gemaakt, einde overleg. Daarop verdwenen
we weer naar de koffiekamer om nog eens met het potlood te gaan roeren.
Vier weken later was het detachement ontbonden en
meldde ik me bij mijn oude onderdeel in Nunspeet, waar
ik weer het stafpeloton zou versterken. Enkele dagen
later deelde de pelotonscommandant, die tevens CSM
was en vanwege zijn geringe postuur en grijze baard
door het leven ging met de bijnaam ‘de Smurf’, mee dat
er een vertegenwoordiger van de staf nodig was in het
compagnies overlegorgaan. Wie wilde dat doen? Het
aantal intellectuelen dat normaal gesproken op dit soort
baantjes afkomt, was in ons peloton laag in tegenstelling
tot de andere pelotons. Geen van die monteurs, koks en
pennenlikkers zag er de voordelen van in, op een pennenlikker na die net uit Assen was teruggekomen.
Het compagnies overlegorgaan, verder aangeduid met
de reguliere afkorting COO, was een belangrijk instituut
dat democratie en inspraak in de krijgsmacht bevorderde. Het personeel moest vertegenwoordigd worden,
maar daar ging het me niet zo zeer om. Een positie als
vertegenwoordiger gaf de mogelijkheid om je met van
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alles en nog wat te bemoeien en leverde tevens een
extra hoeveelheid vrijheid op. Dat had ik haarfijn in de
gaten, ik stelde me kandidaat en werd het omdat niemand het verder iets interesseerde.
Veel had het allemaal niet om het lijf, hoewel er wel
allerlei regels nageleefd moesten worden. Een keer per
maand werden de pelotonsvertegenwoordigers ontboden
op het CC-bureau, om eerst de CC7 majoor Bosman aan
te horen, waarna de gebruikelijke rondvraag volgde. Alles
werd netjes genotuleerd door een officier van lagere
rang en korte tijd later lagen de notulen in je postbakje
en hing er een kopie aan het mededelingenbord.
Waar moest je het in godsnaam allemaal over hebben?
Om er wat van te maken riep ik na het middagappèl de
jongens van mijn peloton bij elkaar. Er kwamen er maar
liefst twintig en dit was uitzonderlijk, op sommige appèls
nam nog geen kwart van het peloton de moeite om op
te komen draven. Na vijftien minuten praten, ik vooral,
had ik een lijstje met wensen voor het COO, waarna
iedereen aftaaide naar zijn werkplek. Twintig man een
kwartier later op het werk, maar niemand die er wat van
zei. De dag na het COO riep ik weer iedereen bij elkaar
om te vertellen wat er allemaal was bereikt. Ondanks
alle informele voordeeltjes nam ik het wel serieus.
Wat bereikte je nou allemaal? Dat viel tegen, maarrrr… er
waren kleine succesjes te boeken. Zo slaagde ik er in om
de onderdeelsbar die om vijf uur alleen open was voor het
kader, ook toegankelijk te maken voor Jan Soldaat. In de
strijd tegen overmatig alcoholgebruik werd weer een ander succes geboekt. Een keer per week hielden we in de
ruimte voor de bar een klaverjastoernooi, zodat er eens
wat anders te doen viel dan je alleen maar vol te gieten.
Ook haalden we de wat vergeten banden aan met een
tehuis voor geestelijk gehandicapten in Nunspeet. Dat
7

Compagnies commandant.
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leverde weer een genoeglijk middagje buiten de kazernepoort op en een paar maanden later zou een deel
van de compagnie een dag op stap gaan met de bewoners van het tehuis.
Er zaten ook grimmige kanten aan de positie van pelotonsvertegenwoordiger. Op een doordeweekse avond
om een uur of zeven zakte er een uitgerolde hoop wcpapier vanaf de eerste verdieping voor de ramen van
het Zau-peloton8 naast ons. Daar deed men een raam
open en hield een aansteker bij het wc-papier. Van
boven bleef dat niet onbeantwoord, men rolde een
brandslang uit en tevens een nieuwe rol pleepapier.
Toen die weer met brandstichting werd bedreigd werd
de brandkraan open gedraaid, waarop al snel ook een
straal water naar boven werd gezonden. Vanaf toen
liep het volkomen uit de hand. Nog een peloton begon
zich ermee te bemoeien en wie zijn kamer niet zeiknat
gespoten wilde hebben, de wateroorlog werd inmiddels over de gangen gevoerd, deed de deur op slot.
Niet veel later stond er een centimeters dikke laag water op de gangen van boven- en benedenverdieping.
Het opruimen hiervan diezelfde avond nog leverde een
fantastisch gezicht op. De jongens van de eerste verdieping veegden het water naar het trappenhuis, waar
het zich als een heuse waterval naar beneden stortte.
Even later was er op een incidentele droogplek na niets
meer van te zien. Mooi opgelost dachten we.
De volgende ochtend. Met een kwaad gezicht beval de
majoor de pelotonsvertegenwoordigers zich na het appèl
bij hem te melden. Het waterballet had toch consequenties, het water was tussen de vloeren en wanden gekomen waar elektraleidingen liepen en had daar kortsluitingen veroorzaakt. Dat kon nog een dure grap worden
aldus de majoor en het zou niet getolereerd worden dat
8

Ziekenautopeloton.
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dit gespeel met blusmiddelen zich zou herhalen. De majoor dacht er ernstig over na om in de avonduren een
slangenwacht in te stellen. Of we de boodschap maar
luid en duidelijk wilden overbrengen. Ingerukt! ‘Dat is
toch niet eerlijk,’ aldus de vertegenwoordiger van het
verbandplaatspeloton toen we weer buiten stonden. ‘Wij
hebben helemaal niet meegedaan.’ Stelletje watjes.
Tegenwoordig hebben we geen dienstplichtigenleger
meer. Onze opvolgers zijn stoere jongens en meisjes
gekleed in een soort gevlekte camouflage pyjama’s.
Soms vraag ik me af, zouden die ook wel eens met de
brandslang spelen en worden hun vertegenwoordigers
dan uitgenodigd voor een uitbrander bij de commandant? Zou er nog wel een COO bestaan?
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Ik was het
Met de hele compagnie naar de kantine om daar met
gepaste ernst de oorsprong van onze divisie te herdenken. Veel zin had ik er niet in, maar ik had na afloop
wel materiaal voor een artikeltje in ons licht subversieve
kazernekrantje De Winkelhaak. Iets weerhield me ervan
mijn naam hieronder te zetten. Heel verstandig bleek
even later.
Onze compagnie 12 Gnk was er een met een historie
van maar liefst tien jaar en terwijl ik er diende vierden
we het tienjarig jubileum met een feestdag. We kregen
allemaal een herdenkingstegel van 15 bij 15 cm, een
handige afmeting voor als er thuis tegelwerk hersteld
moest worden. ‘s Middags gingen we naar de filmzaal
om een film met Louis de Funès te bekijken. Erg veel
historie en traditie hadden we niet. Dat was niet verwonderlijk want de rest van de 12e Pantserinfanteriebrigade waar we onder vielen bestond net zo kort. Traditie is binnen de landmacht echter een zaak die zeer serieus wordt genomen en het gebrek eraan bij ons werd
gecompenseerd op een hoger niveau, divisieniveau om
precies te zijn.9
In London in 1942 hield koningin Wilhelmina, de latere
moeder van het verzet, op 7 december een toespraak.
Daarin beloofde ze de koloniën meer zelfstandigheid als
de Tweede Wereldoorlog ten einde was. Nou bleek in
1945 dat de Indonesiërs daar helemaal niet op gingen
wachten en er moest uit een ander vaatje worden getapt
om de geest terug in de fles te duwen. Een van de ingezette middelen was de Eerste Divisie die de toevoeging
‘7 December’ kreeg, naar de koninklijke rede van een
9
Voor wie het nu echt onduidelijk wordt, kijk bij Begrippen en
afkortingen (pagina 91) onder legerorganisatie.
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paar jaar eerder. Toen de divisie terug was uit Indonesië
werd ze mobilisabel, maar in 1959 weer paraat gesteld
en opgetuigd met drie brigades, waarvan onze 12e er
later een zou zijn. Behalve brigades had de divisie ook
traditie, namelijk die van de inzet in Nederlands-Indië.
En dat werd herdacht, jaarlijks op of rond de 7e december, hoe kon het ook anders.
Kort na het middagmaal om een uur of één was het
zover. Op het dienstrooster stond aangegeven wat er
stond te gebeuren en dat we daarvoor het weinig geliefde VT moesten aantrekken, het nette pak met stropdas. Wie dassen kon stroppen kreeg steevast zijn hele
diensttijd door verzoeken van anderen of hij dat voor
hun ook even wilde doen, dat bleek een erg moeilijke
handeling te zijn voor ‘generatie spijkerbroek’.
Met de hele compagnie marcheerden we naar de
kantine die was ontdaan van stoelen en tafels zodat alle
eenheden van de kazerne die onder de Eerste Divisie
vielen erin konden. Maar volgens mij, dit terzijde, was
lang niet iedereen er. Zo groot was de kantine nu ook weer
niet. Omdat we niet al marcherende erin konden, de inDe herdenkingstegel van 12 Gnkcie ter ere van het tienjarig
bestaan, hier virtueel verwerkt als muurtegel.
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gang was te smal, werd het binnen opnieuw opstellen.
Wij stonden voor de loketten waar normaal koffie en
gevulde koeken werden verkocht. Voor de gelegenheid
had men de rolluiken laten zakken en onze achterste
rij liep er pardoes tegen aan. Een luid geraas volgde na
de onzachte aanraking met enkele soldatenlaarzen. Een
stukje naar voren maar. Toen we goed stonden en er
toch nog een paar keer tegen die luiken was getrapt,
werd het wachten. Er stond een microfoonstandaard
vooraan, wie zou hier gaan optreden?
‘Geeft......... Acht!!!’ brulde een stem en alle aanwezigen
stampten hun linkervoet naast de rechter, een prachtig
geluid in een overdekte ruimte. Een mij onbekende kolonel die ik nooit eerder had gezien liep naar de microfoon.
Verwonderlijk was zijn onbekendheid niet want er zaten
elf hiërarchieke niveaus10 tussen ons en bovendien at en
borrelde ik niet in de officiersmess. De kolonel hield een
toespraak die verdacht standaard aandeed en waarin de
inzet van de divisie in Nederlands-Indië werd herdacht,
een ietwat eenzijdig verhaal. Hier zat een artikel in voor
De Winkelhaak besloot ik ter plekke, ook al omdat er
wat licht komische technische probleempjes waren.
Toen de toespraak voorbij was groetten we de kolonel nog een keer, waarbij, onze kapitein keek nu echt
kwaad, weer tegen de rolluiken werd getrapt. De rest
van de middag werd het een beetje lanterfanten, niemand had veel zin om naar zijn werkplek achter op het
kazerneterrein te gaan. Ik schreef alvast wat puntjes op
voor het stukkie in De Winkelhaak.
Met de wijsheid van al mijn twintig levensjaren en het
feit dat ik wel eens de klok had horen luiden, ging ik in
op de jaren die de divisie in de ‘Gordel van smaragd’
had doorgebracht. Dat wat de kolonel niet had genoemd
10
Wie dat wil controleren en meetellen, zie bij Begrippen en
afkortingen onder hiërarchie.
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deed ik. Allereerst het feit dat het hier om een vrijheidsstrijd ging en dat daarbij aan Nederlandse zijde oorlogsmisdaden waren gepleegd. Achteraf een uiterst beperkte visie, maar de kolonel had uit een zelfde soort vaatje
getapt. Er waren ook wat technische probleempjes tijdens
de toespraak, de microfoon deed het de eerste drie minuten niet. Dat probleem werd verholpen door een soldaat die plotseling en al bukkend naar voren schoot,
of hij ieder moment voor zijn goede daad en het feit
dat die microfoon het niet had gedaan, zwaar bestraft
zou worden. Kolonel gered door soldaat. In mijn artikel
schreef ik dat dit geen verbetering was: ‘we konden de
kolonel nog steeds verstaan.’ Het was toch wat persoonlijk en uit voorzichtigheid besloot ik om mijn naam er
maar niet bij te vermelden.
Een week later brachten we de nieuwe Winkelhaak uit en
ook in het bureelgebouw, waar het kazernecommando en
de brigadestaf waren gehuisvest, werd de kazernekrant
met aandacht gelezen. Met rode oortjes zelfs, van
kwaadheid. Mede VVDM’er Rob die bij de luchtdoelartillerie zat en op andere plekken op de kazerne kwam dan
ik, wreef het me met vilein plezier in. ‘Ze zijn hartstikke
kwaad bij de kazerneleiding over jouw artikel. Ze proberen erachter te komen wie dat geschreven heeft. Dat
kon wel eens Nieuwersluis11 worden’. Een gemeen lachje
trok over Robs gezicht. ‘Nou, we hebben toch vrijheid van
meningsuiting,’ zei ik ‘en er staat niets in dat niet waar
is.’
Maar het muisje kreeg geen staartje want ze kwamen er
nooit achter wie de auteur was. We zijn nu heel veel jaren
later en de kolonel zal waarschijnlijk niet meer onder
ons zijn, daarom kan ik het nu wel vertellen. Ik was het.
Sorry.
11
Hier was in de Koning Willem III kazerne de militaire strafgevangenis voor alle krijgsmachtdelen gehuisvest.
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Stomstomstom!
Er zijn twee zaken die ik in mijn diensttijd heb gedaan
of nagelaten waar ik spijt van kreeg. Dat ene dat ik heb
nagelaten, daar ga ik het beslist niet over hebben. Maar
over dat andere wel, ter lering en boetedoening.
Het werd je nog zo ingepeperd tijdens de lessen: niet
praten over dienstzaken waar anderen, niet-militairen
en onbekenden, wijzer van konden worden. En dan ging
het natuurlijk niet over de prijs van kroketten in de kantine. In het Handboek Soldaat werd een heel hoofdstuk
besteed aan ‘Gevechtsinlichtingen en militaire veiligheid’.
Uiterst nuttige stof waarvan een deel van de boodschap
met twee woorden is samen te vatten, namelijk: Kop dicht!
Immers Feind hört mit en The walls got ears. Het is op
dit terrein dat ik iets deed waar ik me achteraf nogal
ongemakkelijk over zou voelen.
Was het nou maar die aantrekkelijke blondine geweest
van die oorlogsposter (zie volgende pagina) die ik iets
had verteld, maar het was de stem van een mij onbekende verslaggever van VVDM-blad Twintig, die me via
de telefoon overhaalde inlichtingen te verzamelen over
het destijds modernste wapensysteem dat de landmacht
kende, de pruttel.
Van iedere kazerne stond er een contactpersoon vermeld achterop de Twintig, die eens per twee weken bij
je thuis in de bus viel als je VVDM-lid was. Een half jaar
lang was ik dat voor de Winkelmankazerne, louter en
alleen omdat ik de hele dag in de buurt van dezelfde
telefoon vertoefde. In Utrecht zetelde het VVDM-hoofdbestuur op de Hojelkazerne en ook was er de redactie
van de Twintig gevestigd. Een van de redactieleden had
iets vernomen en wilde dat uitzoeken, misschien zat er
een heuse scoop12 in. Dat ‘iets’ was vaag, er zouden
12

Eerste bericht over iets in de media, primeur.
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problemen zijn met de net ingevoerde pantserrups tegen luchtdoelen (PRTL), vanwege zijn afkorting al snel
liefkozend pruttel genoemd. Bij ons op de kazerne zat de
eerste luchtdoelbatterij die hem gebruikte, 12 Pantserluchtafweerbatterij (12 Paluabt). En dus telde die redacteur een en een bij elkaar op, keek achter op de Twintig
wie hij kon benaderen, draaide aan de zwengel van de
diensttelefoon, belde via het militaire telefoonnetwerk
naar de contactmaat voor de Winkelmankazerne en
stelde de vraag. Ik beloofde eens te informeren en als
ik iets wist terug te bellen. Echt een onderwerp voor de
Twintig vond ik het niet, maar daar stopten toen mijn
bedenkingen.
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Onze afdeling Nunspeet had in de meeste eenheden wel
een actief lid en 12 Paluabt was geen uitzondering. Er
waren bij hen net twee actieve leden afgezwaaid, maar
met Rob had het twaalfde al weer een nieuwe bikkel
geleverd, en een behoorlijk fanatieke. Ik vertelde Rob
wat er gevraagd werd en vroeg of hij soms iets had gehoord. Dat had hij niet, maar hij zou eens informeren.
De week erop had Rob een antwoord, hij had - voorzichtig - een paar jongens gepolst die met de pruttel
werkten en had twee mogelijke puntjes van zorg gehoord. Er zouden wat aanloopproblemen zijn, maar ja:
een nieuw wapensysteem en dat viel te verwachten, en
er zouden enkele haarscheurtjes geconstateerd zijn in
de koepels. Meer kwam Rob niet te weten en meer wilde
hij ook niet vragen, hij had wel in de gaten dat het niet
helemaal koosjer was. Niet gehinderd door deze overwegingen en alle lessen negerend pakte ik de diensttelefoon en vertelde het de nijvere verslaggever in het
verre Utrechtse.
Bepaald breaking news was het niet, twee weken later
stond er een piepklein stukje in de Twintig. Voor de
rest vond geen enkele krant het de moeite waard deze
‘primeur’ over te nemen. Maar de militaire attaché op
de Sovjetambassade in Den Haag zal het wel dankbaar
hebben gelezen en er misschien een schouderklopje
voor hebben gekregen, voor spionage waarvoor hij zelfs
de deur niet uit hoefde. Met dank aan een redactielid
van de Twintig, een soldaat van de luchtdoelartillerie en
een idioot van een contactmaat die beter had moeten
weten.
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Zuigen, likken, sperma slikken!
Wie toetrad tot de legergroene elite merkte al snel dat
het er binnen de kazernepoort toch wat anders aan toe
ging dan in de burgermaatschappij. Menigeen deed dingen waarvan hij voorheen niet gedroomd had, vaak zelfs
behoorlijk twijfelachtige dingen.
Mijn maatje Fred (ik noem geen achternaam, misschien
staat Fred wel voor een belangrijke promotie of in hoog
aanzien bij een respectabele instelling) en ik waren het
er bij onze opkomst bij 12 Gnkcie al snel over eens:
wij zouden niet afstompen. Wij zouden normaal blijven
doen en tevens de bierconsumptie tot 1 à 2 glazen per
dag beperkt houden. Wie helemaal niet normaal deden
waren de zogenaamde oude stompen, jongens die minder dan 100 dagen hoefden te dienen. Wie dat waren?
Daar kwam je snel genoeg achter. Luid en duidelijk en
tot vervelens toe verkondigde dit soort lieden dat ‘de
ouwe er niet meer mee zat’ en dat jij als kutbol respect
moest hebben voor diezelfde ouwe. Doodziek werd je
van die gasten.
Zonder dat je het door had zat je in een organisatie waar je stilletjes een proces doorliep en grenzen verlegde. Bijvoorbeeld op het gebied van drankgebruik, het was vaak toch wel ongelofelijk gezellig
en wat is een rondje onder maten? Ook op het gebied van gedrag traden er wat verschuivingen op, als
je wat langer paraat was glipte bij het toespreken
van verse joekels het woord bol vanzelf uit je mond.
Het bleef niet alleen bij dit soort taal tegen medesoldaten, ook de burgermaatschappij merkte hier af en toe
wat van. Zo reden we eens bij terugkeer van tenten inleveren achterin de drietonner door Harderwijk en parallel met de weg liep een fietspad waar twee heel aar-
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dige schoolmeisjes werden gepasseerd. De achterflap
van de huif moest openstaan, voorschrift, en de meisjes
werden toegeroepen door twee heel normale, goed opgevoede soldaten waarvan Fred, vier jaar rechtenstudie
in Leiden, er één was. ‘Pijpen!’ klonk het vanuit de bak.
De meisjes verstonden het niet en zwaaiden lachend
naar de hun passerende drietonner. Een stoplicht en we
moesten wachten, daar kwamen die meisjes aangefietst
en moesten ook voor rood stoppen. Nu joelde bijna de
hele bak Pijpen! ‘Koppen dicht!’ brulde de vaandrig van
voor uit de cabine. De meisjes die het nu wel konden
verstaan zwaaiden niet meer.
Mafketels waren er ook in de compagnie, maar niet echt
dik gezaaid. Ik ging Fred eens opzoeken op zijn kamer
en liep daar een mij vaag bekend voorkomende soldaat
tegen het lijf. ‘Heb je zin om met mij te douchen?’ vroeg
ie. ‘Dan zal ik je eens lekker aftrekken. Of ik het nou
doe of je vriendin, ik heb zachte handen en het verschil
voel je niet.’ Fred kwam aangelopen. ‘Dit is Lambiek, die
biedt iedereen aan om met hem te gaan douchen.’
Bij Fred op de kamer hingen pornofoto’s in alle grootten
aan de latten boven de bedden en aan de buitenkanten
van de kasten. Dat was echt overdreven. Er lag ook een
keur aan pornobladen. Om dat ook eens gezien te hebben bladerde ik er een door. ‘Hééééééé,’ zei ik en las een
kreet bij een artikel op. ‘Moet je horen: Zuigen, likken,
sperma slikken!’ Ik wist het nog niet maar het zou al
gauw een soort strijdkreet worden. Je kwam iemand tegen en riep ‘Zuigen,’ die ander riep dan ‘Likken’ en dan
gezamenlijk luidkeels ‘Sperma slikken!’
Toen we op oefening in Duitsland een avond vrij hadden
doken we het café in. Het was een reuze gezellige avond
met de Duitsers die behoorlijk opkeken toen we onze
kreet door de kroeg liet schallen. Ze verstonden er geen
barst van behalve het woord sperma. Als dank voor de
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tolerantie deden we jaren voor het moest al aan glasinzameling. Met diverse bierglazen verstopt in de ruime
zakken van het gevechtspak stonden we na afloop weer
buiten.
Bij ons werd het echte afknijpen van bollen maar zelden
gedaan. Iedereen die niet oppaste verdween wel eens
een keer vanuit zijn warme bed onvrijwillig onder de
douche, maar echt gemeen werd het zelden. Bij sommige compagnieën ging dat er anders aan toe. Omdat
ik actief VVDM-lid was kwam ik over de hele Winkelmankazerne en zag dan wel eens wat. Voor het uitdelen
van onze kazernekrant De Winkelhaak gingen we alle
gebouwen af met zijn tweeën en lieten dan per kamer
een exemplaar achter. Dan knoopten we meteen een
praatje aan en kon je af en toe nog eens iemand lid
maken. Ergens op een bovenverdieping stonden we wat
te kletsen, toen er vanuit het tegenover liggende legeringsgebouw allerlei gebrul klonk. Die dag waren er bij
alle compagnieën op de kazerne nieuwelingen vanuit de
opleidingen ingestroomd. In dat gebouw gaf dat aanleiding
De uit Duitsland ‘bevrijdde’ glasverzameling in blakende staat
anno 2018. Hoezo ‘misdaad loont niet’.
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tot afpoppen en niet op een leuke manier. ‘Ze hebben
die gozer zijn hele kast al een paar keer leeg getrokken
en nu zitten zijn spullen weer in zijn plunjebaal,’ zei de
soldaat met wie we spraken. Uit een open raam werd
een plunjebaal naar buiten gegooid waarna de brandslang er op werd gericht en de hele zaak vervolgens nat
gespoten.
Bij 42 Bevocie liepen er een paar bijzondere jongens
rond. Deze compagnie stond bekend om zijn commandant die weinig tolereerde en af en toe zou je hem nog
gelijk geven ook. Als je wat had uitgevreten en je op het
matje moest komen bij je commandant, het bekende
rapport CC, had je recht om een vertrouwenspersoon
mee te nemen. Die kon dan proberen de commandant
tot lagere straffen te bewegen. Het was onderdeel van
het VVDM-werk op de kazernes om de leden op deze
manier bij te staan als ze daar om vroegen. Mijn pakkie-an aan was het niet, maar ik kon er die keer niet
onderuit. Die al genoemde bijzondere jongens moesten
weer eens voor kapitein de Boer komen opdraven. Wat
hadden ze dit keer gedaan? De vorige keer waren ze
tijdens het colonne-rijden op de huif van een drietonner
geklommen. En ook dit keer had het delict met drietonners te maken. Als er iemand achterin zat moest de
achterflap omhoog en zodoende was er een klein rijdend
podiumpje ontstaan voor de heren. Terwijl er een burgerauto achter reed had een van die grapjassen gedaan of
hij een bezemsteel in de kont van een andere lolbroek
stak. Dat werd niet gewaardeerd maar wel aangegeven.
Rapport CC en ik mocht hierbij vertrouwensman zijn.
Mijn laatste dagen als soldaat waren aangebroken. Fred
was een lichting ouder dan ik en twee maanden eerder
afgezwaaid. Vaak ging ik een biertje drinken met Arie
de foeriershulp die bij mij op de kamer lag. Die drukte
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me met de neus op de feiten toen ik weer eens iets zei
dat heel gewoon was voor de oudste lichting. Arie: ‘Ik
wordt langzamerhand een beetje misselijk van de ouwe,
het wordt tijd dat je afzwaait. Het is gewoon niet normaal meer dat gezeik.’ Beschaamd maar in stilte moest
ik hem gelijk geven. Doodziek werd je van die gasten.
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Voorschriften
In de tweede maand van mijn opleiding trad ik toe tot
de elite van het leger. Dan bedoel ik geen tankboeren,
commando’s, marechaussees of andere van dienstwege
opgekrikte ego’s, maar de ware elite: de hulpbeheerders.
Hulpbeheerders waren gekozen uit een uiterst streng
geselecteerde groep van hoog opgeleide dienstplichtigen
die werden ingewijd in het diepste wezen van de meest
gecompliceerde organisatie die Nederland kende, de
Koninklijke Landmacht. Die organisatie kon niet bestaan
zonder een ordenend principe en dat principe was in al
zijn facetten vastgelegd in talloze boeken en brochures.
Hoewel ik een geheimhoudingsverklaring heb ondertekend,
wil ik bij deze een tipje van de sluier oplichten om licht
te werpen op dat wat de buitenstaander alleen als papierwerk herkent.
Op het hoogste niveau en van uitzonderlijk belang stond
de OTAS, de organisatietabel en autorisatiestaat. Ieder
legeronderdeel was ingericht naar de OTAS waarin precies stond hoeveel man er dienden, uit welke rangen zij
bestonden en hoeveel er per rang aanwezig dienden te
zijn. Daarbij bleef het niet want ook de voertuigen, wapens
en talloze andere goederen stonden gespecificeerd. Het
was dus niet mogelijk als je een niet meer te repareren drietonner had, dat je als vervanger hiervoor twee
eentonners met aanhangers aanvroeg omdat je dat toch
handiger vond. Nee, al duurde het een jaar en stonden
er parkeerplaatsen vol met eentonners die niets te doen
hadden, je wachtte op die drietonner.
Een iets lager ordenend principe bestond uit de AS, de
autorisatiestaat waarin je op detailniveau kon uitzoeken
wat je precies moest hebben. De AS werd aangevuld
met een nummer, zo was de AS-23 een beschrijving van
een geneesmiddelenvoorraad.
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Voor alles wat maar stuk kon gaan en weer gerepareerd
kon worden waren er de TH’s, de technische handleidingen ingevoerd. Uiteraard mochten de handelingen die
hierin voorkwamen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Het ware klapstuk van ordening waren de voorschriften, afgekort VS. Zo is ook het
Handboek Soldaat een voorschrift, de VS 2-1350. Dienstplichtige kaderleden kregen er nog een VS bij, de VS
2-1351. Niets werd aan het toeval overgelaten.
Pittige kost allemaal en mogelijk iets te moeilijk voor
infanteristen en drietonnerchauffeurs. Maar begint het u
nu een beetje te duizelen, lees dan het voorgaande nog
eens rustig door.
De deur van ons magazijn opende zich, een sergeant
van het verbandplaatspeloton trad binnen en vroeg terwijl hij ondertussen een nietig ringetje toonde, of wij
daar een andere voor hadden. Hij had het nummer van
het ringetje, het bekende NATO-stocknummer, al opgezocht en voor mij was het daarna een kleine moeite dit
Niet ‘ons’ magazijn, maar in precies zo’n zelfde type gebouw
zat de beheerdersgroep van 12 Gnk aan de rechterkant, met
ook een eentonsaanhanger voor de deur.
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artikel te vinden. Ja, we hadden die ringetjes, in een
bakje lagen twee stuks. Met een blij gezicht en een
nieuw ringetje vertrok de sergeant, waarna ik besloot
het gebeuren meteen administratief af te handelen. Ik
pakte de voorraadkaart van het ringetje en boekte er
een af. Omdat we geautoriseerd waren voor twee stuks
en de waarschuwingsvoorraad uit één stuks bestond die
nu bereikt was, bestelde ik direct twee nieuwe ringetjes.
De bestelgrootte was op dat aantal vastgelegd. Je kon
er dus maximaal drie hebben. Op de kaart stond de
waarde van deze pakkingringetjes: 0,5 cent per stuk,
uitgeschreven: nulkommavijf cent per stuk. Guldencent! (in de huidige valuta € 0,0023). En toen leek het
of mijn oren plotseling dicht zaten en een stem zacht en
alleen voor mij hoorbaar de vraag stelde: ‘Wat ben je nu
eigenlijk aan het doen?’ Ik knipperde met mijn ogen en
zat weer op de opleiding.
Na drie weken gedegen opleiding in de mores van het
beheerdersvak werd het tijd voor controle. Hadden we
ons de leerstof voldoende eigen gemaakt en konden
we die reproduceren? Met wat moeite gingen we in het
leslokaal zover mogelijk uit elkaar zitten om afkijken te
voorkomen, waarna de instructeur de vragenlijsten uitdeelde. In diepe stilte en uiterst geconcentreerd werden
ze ingevuld. Iedereen wilde slagen. Stel je voor dat je
zakte, je zou dan zomaar naar de werktroepen gestuurd
kunnen worden en de rest van je loopbaan met jerrycans
moeten sjouwen. Vlotjes werkte ik me door de vragen
heen en kwam een bekende tegen. Die hadden we uitgebreid behandeld en luidde: Waarom moet je onderdelen van wapens altijd inleveren en mag je ze niet afvoeren via de verschrottingsprocedure? Eitje, dat mocht
niet omdat als je die onderdelen niet inleverde er op den
duur weer een wapen van samengesteld kon worden dat
niet geregistreerd stond. Dat vulde ik in.

58

Drie dagen later, iedereen geslaagd. We kregen de
vragen terug en mijn antwoord op de inlevervraag
bleek fout! Het antwoord moest zijn: Omdat het in de
voorschriften staat.
Nog een flashback volgde. In de tweede week van mijn
stationering bij de parate hap gingen we op bollenbivak
met alle nieuw ingestroomde soldaten van het bataljon. Voordat we de mars naar het bivakterrein zouden
aanvangen, gingen we schieten op een baan vlak buiten Harderwijk. Ik had me, anders dan in de opleiding,
voorgenomen dit direct goed te doen. Anders moest je
nog een keer. De Uzi op de eigen pukkel gelegd en zelf
erachter gelegen, drukte ik de stalen kolf stevig tegen
mijn schouder. Richten, iets uitademen, adem vast en
langzaam - niet rukken! – de trekker overhalen. Enzovoort, net zolang tot de patroonhouder leeg was.
Toen ik weer overeind stond zei er iemand: ‘He! Je hebt
een groepje van vier centimeter geschoten.’ Vier centimeter? Vijf kogelinslagen niet verder dan maximaal vier
centimeter uit elkaar. Met een Uzi! Met een loopje van
een miezerige 26 centimeter lengte met pistoolmunitie
die echt niet bedoeld was om in de verte goed te presteren. En dat terwijl ik voor het eerst van mijn leven op
een afstand van 100 meter schoot. Ik was een topper!
‘Hier is die soldaat, majoor,’ klonk de stem van de luitenant die de leiding had die week. De majoor, die later
de plaatsvervangend bataljonscommandant bleek te
zijn, wilde die mirakelschutter wel eens zien. Maar dat
viel tegen zoals was te verwachten, de zoveelste dienstplichtige met lang haar. De majoor zei iets dat meteen
mijn andere oor weer uitvloog en omdat er verder niets
meer te zeggen viel, verdween hij direct. Geen sigaar en
zelfs geen krediet leverde mijn schutterskunsten op. Wel
een uitbrander de volgende dag door diezelfde majoor.
Het was half juli, 25 graden in de schaduw, de mus-
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sen vielen dood uit de takken van ons bivakbos en iemand
had bedacht dat we de buitenjassen aan moesten omdat daar het gasmaskercapuchon aan vastgeknoopt kon
worden. Die gedachte was in het weekrooster bij de
voorgeschreven tenues opgenomen. Omdat ik langzaam
gesmoord werd had ik mijn buitenjas open geknoopt en
laat nou toevallig het oog van de majoor daarop vallen. ‘Knoop die jas dicht,’ snauwde hij en keek me aan
of ik een zwaar vergrijp had gepleegd. Maar dat had ik
ook! Ik had zomaar zelf een beslissing genomen over
mijn tenue. Waar zou het heengaan als iedereen dat zou
doen? Waarom waren er anders voorschriften uitgevaardigd? Deze anarchie moest direct de kop worden ingedrukt. Is dat nou zo moeilijk te bevatten: voorschrift is
voorschrift!
Ik keerde geestelijk terug naar het magazijn van de beheerder, bij de voorraadkaart van de pakkingringetjes.
Pakte een kettingformulier, draaide dit de schrijfmachine
in en tikte in de juiste hokjes de aanvraag voor twee
ringetjes. Maar terwijl ik typte realiseerde ik me dat ik
niet meer die hulpbeheerder van zoeven was. Er was
iets veranderd, ik was van mijn geloof afgevallen.
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Een goed soldaat
Zorgt eerst voor zijn uitrusting en daarna pas voor zichzelf. Daar zit misschien wat in, maar afgezien daarvan:
wat is een goed soldaat? Ik was geen goed soldaat,
sterker nog, ik was een slecht soldaat. En dat lag niet
aan mij.
Mijn algemene militaire opleiding was minimaal, vier
weken slechts. Beetje exerceren, paar lessen krijgstucht,
zelfhulp kameradenhulp, de omgang met de Uzi en een
nachtje bivak. Dat was het wel zo’n beetje. Daarna vier
weken functieopleiding en dan het land in om de parate
troepen te versterken. Ik schrijf niet met genoegen dat
ik een slecht soldaat was. Daar kon je niet voor kiezen,
het overkwam je.
In de burgermaatschappij had ik een vrij zelfstandige
baan met verantwoordelijkheid. Als ze mij iets meer
functietraining hadden gegeven had ik moeiteloos al
die administratieve onderofficieren vervangen die bij
ons in de compagnie rondliepen. Eigenlijk waren al die
gasten overbodig, dat toonden ze iedere keer zelf weer
aan. Kwam er een oefening dan bleven zij op de kazerne achter. In hun plaats gingen dan hun hulpjes, de
dienstplichtig soldaten. Zelf zat ik bij de beheerder en
was op oefening zo nuttig als een uier aan een fokstier.
Dacht nou werkelijk iemand dat bonnen typen in een
dynamische omgeving zin heeft? Stop de oorlog! Even
mijn schrijfmachinelint verwisselen. In de praktijk liepen
jongens als ik dan ook wacht en moesten kadertenten
opzetten. Ook nuttig, maar echt goed waren we daar
niet voor opgeleid.
Aan goede wil ontbrak het mij niet. Bij de eerste de beste
gelegenheid gaf ik mij op voor een spannende VN-missie
naar Namibië die helaas niet doorging. Echt, mijn matige soldatenvaardigheden waren volledig aan de land-
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macht te wijten. Die redeneerde als volgt: iemand krijgt
de training die minimaal noodzakelijk is en wordt daarna op een plek gezet waar die specifieke vaardigheden
gevraagd worden en ook niet meer dan dat. Daar ga je
dus je diensttijd doorbrengen en je zwaait zonder verder
veel wijzer geworden te zijn weer af. Waarna weer iemand anders met minimale bagage de vrijgekomen plek
gaat innemen, et cetera et cetera.
De landmacht in de persoon van de beroeps ontmoedigde zelfs uitbreiding van kennis en nieuwsgierigheid.
Tegenover ons magazijntje stond een M577, zo’n hoog
opgebouwde variant van het M113 pantserrupsvoertuig.
Dat ding was er om de brigadecommandant een operationeel onderkomen in het veld te kunnen bieden en was
van 12 Ststcie. Op een dag waren de jongens er die er
normaal gesproken mee reden en samen met de collega’s
ging ik poolshoogte nemen. We kwamen net terug van
het middagmaal en moesten nog met ‘werken’ beginnen.
Een M577. De chauffeur zit linksvoor, als het spannend wordt
onder het hier gesloten luik.
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‘Hoe moet je nou rijden met zo’n ding?’ vroeg ik. ‘Ga
maar zitten,’ was het antwoord. Ik van boven het mangat voor de chauffeur door voor mijn eerste les. Gaspedaal, rem en twee sticks om te sturen. Veel verder dan
de introductie kwamen we niet omdat onze sergeant 1
W. arriveerde. ‘Soldaat Oosterboer, je werk is hier.’ Ik
probeerde dat te negeren, maar kreeg toen het uitdrukkelijke bevel aan mijn nieuwsgierigheid een eind te
maken. Einde les, schoenmaker blijf bij je leest.
Een ander voorbeeld. De luitenant Van der Ven die onze
sergeant 1 W. een tijdje verving was best een geschikte vent en hij kon er ook niks aan doen dat weer eens
soldatennieuwsgierigheid onbevredigd moest blijven.
Ter lering had men enkele Sovjetrussische infanteriewapens bemachtigd en in de onderofficiersmess werd het
een en ander gedemonstreerd en uitgelegd. ‘Dat is niet
voor jullie, jongens,’ zei de luitenant ‘dat is alleen voor
het kader.’ Voor ons werden er eens in de zoveel tijd
dia’s van tanks en pantservoertuigen vertoond, waarvan
we dan moesten zeggen Oost of West, ook leuk.
Wilde men ons al niet wijzer maken over de handvuurwapens van de vijand, ook die binnen onze eigen compagnie bleven gedeeltelijk een raadsel. De gewondenverzorgers hadden een pistool, de rest een Uzi. Denk
maar niet dat ooit een gewondenverzorger leerde hoe je
met een Uzi moest schieten of dat de rest eens een middagje pistoolschieten kreeg. Zoals hiervoor al betoogd,
je leerde alleen het strikt noodzakelijke.
In dienst kreeg je ook al geen enorme conditie. Al op
dag twee tijdens de opleiding kwam er een ledenwerver
van de VVDM die hoop de bodem inslaan. Je conditie
zou zelfs achteruitgaan, zeker als je een biertje lustte.
Dat kwam helemaal uit. Ik lustte bier maar had er totaal
geen bezwaar tegen gehad om minstens een keer per
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week een flink eind door de nabije bossen te marcheren
en eens wat veldwerk te doen, in plaats van papier in het
rond te schuiven. Graag zelfs, het zat er echter niet in.
Het is voor mij goed geweest dat het nooit oorlog is geworden. Ik zwaaide af zonder veel nieuwe vaardigheden
maar wel met groot verlof. Dat laatste zegt genoeg, ze
konden me missen als kiespijn. Maar nogmaals: aan mij
lag dat niet!
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Wacht
Aan de poort staan om militaire paspoorten te controleren en in het weekend rondjes lopen over verlate kazerneterreinen. Menigeen had hier de pest aan, het was
echter een ultieme vorm van onthaasting want er gebeurde immers weinig tot niets. Maar af en toe waren er
gebeurtenisjes die eruit sprongen.
Mijn eerste keer wachtlopen was overdag in Utrecht, bij
de poort van de Kromhoutkazerne aan de kant van de
Prins Hendriklaan. We zaten maar liefst twee weken in
dienst en hadden nog nooit een schot gelost met onze
Uzi’s, waarvan de verf was afgesleten door ontelbare
voorgangers van ons. Omdat we nog niet vertrouwd
waren met schieten kregen we van de wachtcommandant geen munitie. Het wapen was decorum, dat moest
afschrikking genoeg zijn.
Het wachtgebouw was van begin twintigste eeuw en
had geheel naar de bouwmode uit die tijd een vierkante
klokkentoren, op ieder zijde een klok en daaronder
stichtelijke spreuken als ‘Verbeid uw tijd’. ‘s Avonds en
‘s nachts verwenste je die klokken, de tijd kroop en je
moest de neiging onderdrukken om telkens weer naar
boven te kijken en dan constateren dat er, net als de
vorige keren, slecht vijf minuten voorbij waren.
Maar de eerste keer was op een zonovergoten dag. Daar
stonden we dan met zijn tweeën, kamergenoot Rinus
en ik. Gekleed in het nette pak met onze Uzi’s. Twee
Utrechtse straatschoffies van een jaar of tien probeerden de kazerne op te komen. Eerst zogenaamd wat met
ons praten en dan stiekem weg steeds verder het terrein
opschuiven. ‘He, terug,’ zei ik ‘je mag hier niet komen.’
‘Huhhuh,’ zei het ene ventje treiterig ‘waarom dan niet?’
Het andere kereltje hondsbrutaal: ‘Je kan ons toch niet
tegenhouden, je hebt geeneens kogels!’ Dat wisten die
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kleine ettertjes dus ook, wie nog meer vroeg ik me af.
De keer erop waren we verder in het militaire proces
en hadden maar liefst één keer met scherp geschoten.
Zodoende werden er op die mooie zondagmiddag in juni
aan ons allen scherpe patronen uitgedeeld, tien stuks
per man. Het wachtlopen dat weekend was een plotseling ingelaste gebeurtenis die we pas op de woensdag
ervoor te weten waren gekomen. Vrijdags gingen we
normaal naar huis, maar op zondagochtend zat ik alweer in de trein naar Utrecht.
Bij aanvang van de wacht stuurde de sergeant iedereen
naar buiten, waar het even wachten was op de OKP die
ons iets zou vertellen. Een klein Indisch mannetje met
de rang van sergeant-majoor kwam aan op een zwarte
dienstfiets, de OKP. ‘Mannen,’ zei de OKP en klonk onbewust als de Majoor Kees conference van Paul van Vliet,
‘jullie zijn extra opgeroepen en dat heb je te danken aan
een bedreiging. De veiligheidsdienst is te weten gekomen dat Molukkers van plan zijn een kazerne te overvallen om wapens te stelen. Ze weten niet welke kazerne,
dus dat kan ook de onze zijn.’ Hij zweeg even om het
goed tot ons door te laten dringen en vervolgde toen
met een heel aparte instructie.13 ‘Wat doe je als je iemand over het hek ziet klimmen? Normaal schiet je een
keer in de lucht als waarschuwing. Maar je schiet die
pelopperrrrrs (de r rolde nadrukkelijk op authentiek Indische wijze) maar meteen neer en daarna een keer in
de lucht. Wij dekken je, daar kun je op rekenen.’ De
OKP hield niet van Molukkers, zoveel was duidelijk.
Maar er gebeurde niets dat weekend. Een uitgestorven
kazerne waar met zonsondergang de vlag gestreken
moest worden en bij zonsopkomst weer gehesen, terwijl
13
Echt bijzonder was deze afwijking van de voorschriften niet. In
de loop der jaren heb ik van minstens drie anderen gehoord dat ze een
zelfde soort, beslist onwettige instructie hadden gekregen.
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over de omroepinstallatie van de kazerne een muziekje
werd afgespeeld. Gemoedelijk allemaal. Lekker uitgerust, er kon op bedden boven de wacht worden geslapen, begonnen we op maandagochtend weer met de
lessen.
Op een bed slapen terwijl je wachtdienst had en niet aan
de poort stond of een ronde liep, was er op de Winkelmankazerne niet bij. Bedden? Taboe, die waren er expres niet. Als je wilde pitten kon je in de verblijfsruimte
achter de wacht op een lage tafel gaan liggen met je
hoofd op een stapel stukgelezen tijdschriften. Je moest
wel erg moe zijn om dat te kunnen. Als gevolg daarvan
werd je gedurende een nachtdienst steeds lamlendiger.
De gedachte dat je overdag vrij van dienst zou zijn en
dan kon slapen trok je er doorheen.
Wat wel hielp om de slaap te verdrijven was patrouille
lopen. Dat deed je met zijn tweeën aan de hand van
een route die je meekreeg. Veel jongens snapten niet
dat je beter kon lopen dan achter de wacht rondhangen en sneden de route af. Ze waren niet de eersten die
dit deden en sommige OKP’s gingen dan ergens onderweg verdekt opgesteld staan. Kwam er niemand langs
dan waren die kort gezegd ‘de lul’, goed voor een douw.
Waarom sommigen dat risico namen was onbegrijpelijk,
had je iets beters te doen?
Aan het eind van mijn diensttijd moest ik het Munitiecomplex Elspeet bewaken. Dit complex lag aan de
andere kant van de Elspeterweg aan het eind van een
zijweg, vlak achter het Katholiek Militair Tehuis. Samen
met André, gewondenverzorger uit een ander peloton,
zou ik overdag die dienst draaien. Er stond aan het begin
van het complex een stevig toegangshek met daarnaast
een huis met een daaraan verbonden wachtlokaal.
Dat huis was omgeven door een hoge heg en werd be-
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woond door een burger die verantwoordelijk was voor
de bewaking ‘s nachts en in de weekeinden. Ergens op
de achtergrond klonk het agressieve geblaf van een
grote hond. De burger maakte ons snel even wegwijs en
beloofde later terug te komen.
Daar zaten we dan te staren, het uitzicht was beperkt en
niet van toeristische kwaliteit, er waren slechts bomen
en de oprijlaan van het complex te zien. Iemand moest
wachtcommandant zijn en omdat we allebei de allerlaagste rang hadden werd dit een overlegkwestie. Ik wist
me hier succesvol voor te drukken. Wat viel er meer te
doen? Op de kazerne liep ik meestal rond tien uur naar
de kantine om een krant te kopen, dat was vandaag uitgesloten, want: niet toegestaan. Het leger dat op buitenstaanders vaak een grimmige indruk maakt kan heel
collegiaal zijn. Ik pakte de telefoon en belde de OKP,
dat was die dag tweede luitenant Van der Ven met wie
ik goed kon opschieten. Hij had enige maanden onze
sergeant 1 W. als beheerder vervangen en zodoende
hadden we een tijdje samengewerkt. Natuurlijk wilde hij
een Volkskrant voor me kopen en geen half uur later
kwam hij die brengen. Even een praatje en daarna konden we krantje lezen.
Wachtlopen op een munitiecomplex. Lekker onthaasten in de
Nunspeetse bossen.
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Meer afleiding kwam in de vorm van de burgerbewaker
die langskwam om te controleren of alles goed verliep.
Die hond die meer wel dan niet blafte op de achtergrond
was van hem, een echte waakhond vertelde hij trots.
Je moest niet bij hem in de buurt komen of zijn tuin instappen, dan greep die je. Verleden week nog kwam er
iemand bij hem op bezoek, stapte zomaar het hek bij
zijn huis door en werd meteen gepakt. Alleen als hij zei
‘Goed volk’, verscheurde dat beest je niet. De bewaker
probeerde ons een beetje bang te maken en zei dat die
hond nu op het complex achter gaas was opgesloten.
Normaal zou hij daar niet overheen kunnen komen,
maar helemaal uit te sluiten was dat niet. Voor de zekerheid moesten we maar uit de buurt van de hond blijven. Voorkomen....
Het werd tijd voor een inspectieronde tussen de munitiebunkers. André had niet zo’n zin. Misschien een
beetje bang geworden? Ik vond het wel wat hebben,
een beetje spanning, en stapte de deur uit het complex
op. Voor ik verder liep deed ik iets wat uitdrukkelijk niet
in de instructies stond. Normaal liep je wacht met het
wapen ontspannen en het magazijn eruit in je broekzak.
Het eerste dat ik deed was het wapen spannen door de
afsluiter van mijn Uzi naar achter te trekken, het magazijn erin te stoppen en de vuurregelaar van safe naar R
(enkel schot) te duwen. In gedachten nam ik door wat
ik zou doen als ik die hond zou tegenkomen als die was
ontsnapt. Ik zou knielen, richten en daarna rustig de
trekker vijf keer overhalen om al mijn kogels in die hond
te pompen. Ik heb niets tegen honden, meestal zijn
het leuke en kinderlijke dieren die eindeloos achter een
weggegooide stok of bal aan kunnen hollen. Maar deze
hond viel niet in die categorie. Nog geeneens zo stiekem
hoopte ik dat ik die klerelijer tegen zou komen.
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De collega’s
Iedere twee maanden, of anders minstens eens per
jaar, een nieuwe lading dienstplichtigen om leiding aan
te geven. Daar moest je wel tegen kunnen als beroeps.
De een ging dat makkelijker af dan de ander. Toen er
minder plichten en meer rechten voor soldaten kwamen,
werd het voor sommigen helemaal een opgave.
Toen ik eens vanaf de kazernepoort het voorste exercitieterrein op liep richting onze compagnie, klonk een
beschaafde stem achter me: ‘Weet u waar ik 49 Lichte
Transportcompagnie kan vinden?’ Het bleek een kolonel
in het deftige uniform met aktetas te zijn. Hij zei u tegen
mij, ik wist niet wat ik hoorde. Tegen een doodgewone
soldaat, een twintigjarige snotneus die een jaar of dertig jonger was. Ik kon hem helpen en nadat hij nog een
keer u had gezegd, wensten we elkaar uiterst beleefd
goedendag verder. Zo kon het dus ook.
Ik kende maar een hogere officier en die behandelde je ook
heel normaal, luitenant-kolonel Bas van Tusschenbroek,
enige tijd commandant van het Namibiëdetachement.
Die kwam ‘s avonds in burger naar de onderdeelsbar om
een biertje te drinken met het gewone volk en om een
praatje aan te knopen. Misschien hadden deze mannen
zich bewezen, anders hadden ze die rang niet gehaald,
en was voor hen de druk eraf. Ze hoefden alleen hun
werk nog goed te doen, een heel ander soort motivatie.
Voor mannen als de overste14 liep je met plezier een
stapje harder. Die inspanning deed je niet voor zijn
ondercommandant, een eerste luitenant van de AAT15,
die commandant was van het aanvullingsdetachement
en daarmee ook mijn meerdere. Deze bewees zich als
een drol van een vent. Ik had een schriftelijk verzoek
14

De kortere aanduiding voor luitenant-kolonel.

15

Aan- en afvoertroepen.
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ingediend voor een vrije maandag en de vrijdag ervoor
brak aan zonder dat ik bericht terugkreeg dat dit was
goedgekeurd. Toen ik de luitenant hierop aansprak zou
die het uitzoeken, een half uur later deelde hij mee dat
het verzoek nergens was te vinden. Ik kon fluiten naar
mijn vrije dag, want dat kon op korte termijn niet meer
worden geregeld. Daarop draaide hij zich om waarmee
het probleem voor hem was opgelost. Voor mij niet, een
of andere bokke... had mijn verzoekje kwijt gemaakt en
ik was de dupe.
Ik kreeg onverwacht hulp van onze CSM, sergeant 1
Wang. Wang was, zoals zijn naam al doet vermoeden,
van Chinese komaf maar beslist geen klein mannetje,
had geen gele huid maar wel een soort spleetogen. Voor
de rest was hij zo Nederlands als Goudse kaas. Wang
kwam van het Korps Commandotroepen en had een
enorme groene baret, die hem op veilige afstand achter
zijn rug de bijnaam ‘de Graspol’ had opgeleverd. Wang
deed iedere ochtend bij ons de kamerinspectie en zag
dan prullenbakken die beslist geleegd moesten worden,
zelfs als er maar een klein papiertje in lag. Weekendtassen moesten RECHT onder het bed staan. Zo eentje dus,
het leek wel of we weer rekruten waren. Dat beloofde
wat als we met hem in Namibië zouden zitten. Maar
terwijl de luitenant aan zijn stutten trok ging Wang het
oplossen. ‘Schrijf nu een nieuw verzoekje en geef dat
aan mij.’ Twee minuten later overhandigde ik het hem,
waarop Wang meteen vertrok en nog eens vijf minuten
later was het geregeld. In het vervolg zag ik Wang met
andere ogen. Hij was misschien bij gelegenheid een
steile, maar wel iemand die zonder bedenkingen een
extra inspanning deed voor zijn ondergeschikten. Voor
Wang liep ik in het vervolg ook een stapje harder, helemaal uit mezelf.
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Er was een hele categorie beroepsmilitairen zoals die luitenant, voor wie je nooit en dan ook nooit iets extra’s zou
doen. Bij 12 Gnk in het stafpeloton waar ik inzat, werd
die vooral gevormd door het lagere beroepskader, van
sergeant tot en met sergeant-majoor. Die laatste rang
kwam vooral voor bij de mannen met administratieve
functies met een klein aantal soldaten onder zich. Mannen zoals de SMA (sergeant-majoor administratie), de
WGTOO (wegtransportonderofficier) en de verder niet
meer te noemen commandant verdeelplaatsgroep.
Veelal humorloze mannen die gestaag door de rangen
rolden als gevolg van het promotiesysteem. Op hun terrein, dat van papierschuiven en paperclips tellen, waren
ze uiterst kundig, maar militairen waren het niet. Het
waren apparatjiks, ambtenaren in uniform. Hun ‘macht’
ontleenden ze aan de strepen op hun schouders, gezag
dat je moest verdienen hadden ze amper. Dit was een
heel ander soort mannen dan sergeant Wang.
Gelukkig waren ze niet allemaal zo. De opvolger van de
WGTOO was wel weer een sergeant-majoor, maar iemand die zich kort voor zijn pensioen geen illusies meer
maakte en gewoon een aardige kerel was. Toen ik eens
olie voor mijn motor nodig had en informeerde of de
olievoorraad van de compagnie iets voor me kon betekenen, wat niet het geval was, bracht hij me met zijn
eigen auto onder diensttijd naar de motorboer in Nunspeet. Dat had hij helemaal niet hoeven doen, we zaten
wel in hetzelfde peloton maar ik was geen chauffeur en
had nauwelijks met hem te maken, meer dan van gezicht
kende hij me niet.
De oplossing van mijn probleem door de WGTOO kon
je beschouwen als een collegiale geste, je zit bij dezelfde club en helpt elkaar. Dat besef was onder de meeste
dienstplichtigen goed ontwikkeld, kernbegrippen: kameraadschap en saamhorigheid. Maar tussen kader en sol-
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daten gaapte een kloof, niemand van de twee groepen
zag de andere als collega’s. Dat had veel te maken met
hiërarchie, de typische legerorganisatie en mores. Het
had ook te maken met de hoge doorstroomsnelheid van
dienstplichtigen en voor een deel van het kader met de
toegenomen mondigheid. Wat de VVDM voor dienstplichtigen bereikt had en de manier soms waarop, had bij
veel kaderleden kwaad bloed gezet. Actieve VVDM’ers
werden door sommigen beschouwd als dwarsliggers, als
een soort vijand maar dan binnen de eigen gelederen.
Binnen onze compagnie bleek ook sergeant F. die mening toegedaan en dat liet hij duidelijk blijken tijdens
een poging om mij te kleineren. In de laatste maanden
van mijn diensttijd stond er een week bivak op het programma voor een deel van de compagnie, het Algemeen
Vormend bivak. Het bos in, puptentjes opzetten, velddienst, marcheren. Het viel wel mee.
Op een middag moest het er toch iets fanatieker aan
toegaan en met de hele club gingen we hardlopen door
bos en hei. Niet mijn hobby, ik liep hard genoeg om bij
te blijven en langzaam genoeg om in de staart van de
groep terecht te komen. Daar liepen ook een vaandrig en
sergeant F. om de achterblijvers bij de groep te houden.
F. die in een ander peloton dan het mijne zat en met wie
ik normaal nooit iets te maken had, deed een poging mij
af te zeiken met wat hulp van de vaandrig. ‘Zo, Oosterboer, nu je eens wat moet doen heb je niet zo’n grote
mond als anders heh?’ vormde de inleiding tot meer en
gelijksoortige teksten. Waarom F. en de vaandrig dit nodig vonden was me een raadsel, ik had nooit aanvaringen gehad met hen. Toen F. over de VVDM begon werd
ik het zat. ‘Jullie kunnen kiezen. Als je zo doorgaat, ga
ik tegen je in beklag.’ Het werd stil en we holden verder
tot dit verwerkt was, maar blijkbaar kon F. zijn oren niet
geloven of er niet tegen door een soldaat voor het blok
te worden gezet. Terwijl de vaandrig er verder het zwij-
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gen toedeed, waagde F. nog een poging die ik meteen
afkapte en snauwde: ‘Hé, wat heb ik nou gezegd?’ Toen
werd het definitief stil, F. was bang geworden voor een
aantekening op zijn conduitestaat. Zonder nog een enkel woord renden vaandrig, sergeant en soldaat verder
over de hei, echte collega’s.
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Afzwaaien
‘Wijijijij zwaaien af...’ zongen generaties dienstplichtigen
mee met Joop de Knegt, die er een hitje mee had in
de jaren vijftig. Alsof er niets fijner in de wereld was
dan afzwaaien. Het was traditie dat je er naartoe leefde,
huishoudcentimeters die iedere dag een centimeter
gekort werden en je status als ouwestomp die keer op
keer benadrukt moest worden. Het had iets kunstmatigs
en geforceerd dat je pas veel later in de gaten kreeg,
na het afzwaaien. Ondanks dat, je leefde er naartoe en
voordat de laatste dag in dienst aanbrak moest er nog
wel een daverend afzwaaifeest worden georganiseerd.
Toen ik terugkwam uit Assen en weer lid werd van de
12 Gnk-familie, was ik voor de rest van mijn diensttijd
overbodig, al besefte ik dat niet direct. Goddank kwam
ik niet meer bij de doodsaaie verdeelplaatsgroep onder
leiding van sergeant-majoor Smit. De jongens met wie ik
daar nog enkele maanden te voren had samengewerkt,
waren op Joop na allemaal afgezwaaid toen ik in Assen
zat. De vervanger voor mijn functie was Wout, een lange
schrale Fries. Bert was de nieuwe drietonnerchauffeur,
een rustige wat oudere soldaat die in het burgerleven
onderwijzer was, baard en bril had en een gezicht dat
werd ontsierd door vuurrode puisten. Heel andere jongens dan hun voorgangers. Die vonden het bijvoorbeeld
leuk om in het benauwde kantoortje van de groep stinkende scheten te laten en dan luid lachend de deur uit
te lopen.
Dat werd dus niet mijn nieuwe werkterrein, dat was bij
de beheerder enkele deuren verderop in hetzelfde lage
magazijngebouw achterop het kazerneterrein. Ik werd
wegwijs gemaakt door Marcel die nog een maand of
twee hulpbeheerder zou zijn, daarna zou ik het overnemen. Onze beheerdersgroep bestond met mij erbij uit
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zes man: de commandant van de groep sergeant 1 W.,
de hulpbeheerder, een extra niet reguliere en overbodige hulpbeheerder, de wapenhersteller en voor PSU en
beddengoed de sergeant-foerier en zijn hulp.
Die overbodige hulpbeheerder, mijn persoontje, bleef
overbodig. Na Marcels afzwaaien verscheen René die
zijn eigenlijke vervanger was. Erg flexibel met de invulling van functies was het leger niet, een ingediende
aanvraag kon blijkbaar niet meer worden teruggedraaid.
Daar zaten we dan met zijn tweeën, als oudste had ik de
meeste rechten, haha. Theoretisch was ik dus niet overbodig, dat was René, maar voor mijn gevoel wel en ook
het werk zag ik steeds meer als overbodig, als spijkers
op laag water zoeken en futiel. Toen ik me er niet meer
voor kon motiveren vroeg ik sergeant W. of René het
niet helemaal van me kon overnemen en of ik dan wat
anders kon gaan doen. W. met wie ik geen goed contact
had maar ook geen onmin vond het best. Ik had zelf
al wat anders bedacht: onderhoud. De eentons-aanhanger voor de deur van het magazijn werd met tien potten afbijt van evenzovele lagen verf ontdaan, dat soort
klusjes.
Wat dit allemaal met afzwaaien te maken heeft? Nou,
van alles, en het verklaart in ieder geval waarom ik
zeeën van tijd had om het afzwaaifeest te organiseren.
Afzwaaien kon je op vele manieren doen. Je kon er ook
niets aan doen, gewoon thuis blijven de laatste avond en
dan de volgende dag wat lam handjes schudden. Maar
het kon ook anders met een feest voor de hele compagnie. Dat had ik al eens eerder meegemaakt; barbecuen en gratis drank. Om de feestvreugde te verhogen
werden er afgezwaaide jongens van oudere lichtingen
uitgenodigd. Wie van hen te lam was om nog dezelfde
avond de terugreis aan te vangen, ging gewoon ergens
op een niet benut bed liggen. De volgende ochtend kon-
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den ze ongehinderd de poort uit lopen, maar de brutaalsten onder hen gingen doodleuk eerst ontbijten in de
eetzaal.
Er waren allerlei mogelijkheden tussen niets en een groot
feest. Sommigen gingen met een select gezelschap buiten
de poort eten en dan de plaatselijke horeca in. Anderen
hielden het lokaal en vierden het in de onderdeelsbar
met hun vrienden. Een ding was altijd verstandig als er
een afzwaaifeest was, groot of klein, flink eten van te
voren om de gevolgen van de drank wat af te remmen.
Drank leidde tot allerlei taferelen en niet altijd van die
frisse. Na een afzwaai-avond had ik de pech dat ik corvee had, het waslokaal en de doucheruimtes van ons
peloton schoonmaken en aanvullend de toiletruimte. Bij
de toiletten waren ook wastafels en iemand die blijkbaar
de pleepot niet had gehaald, had uitgebreid staan overgeven in een wasbak. Daarna had hij geprobeerd zijn
maaginhoud weg te spoelen, maar die was te dik geweest en had de afvoer verstopt. Bovenop die prop kots
stond een flinke hoeveelheid water die de wastafel bijna
tot de rand vulde, met bovenop meer kots die was gaan
drijven. Ik moest even op mijn hoofd krabben.
Maar het was geen wasbak met kots en medeleven
met een eenvoudig soldaat die de kazerneleiding aanzette tot een drastische stap. Dat was een ander gevolg
van drankgebruik en dan vooral dat van de reeds afgezwaaiden die de feestjes van hun jongere lichtingen
opvrolijkten. Een effect van drank is dat het remmingen
wegneemt en bij sommigen kwamen dan de frustraties
los, vooral bij ouwe stompen b.d. die geen represailles
meer vreesden. Dan werden kaderleden eens goed de
waarheid verteld, zo nodig in het gezicht geschreeuwd.
Omdat er ook vernielingen werden aangericht was de
emmer bij de kazerneleiding vol gedruppeld. Zes weken
voor ik zou afzwaaien kwam de mededeling dat reeds
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afgezwaaide militairen voortaan niet meer welkom zouden zijn bij feesten op de kazerne. Balen! Maar toen het
zover was werd de soep niet zo heet gegeten.
Het was nooit alleen je eigen lichting die afzwaaide, er
waren ook dienstplichtige sergeants die twee maanden
langer moesten dienen en van een lichting voor de jouwe
waren. Alles bij elkaar waren we met een man of twintig.
De vorige lichtingen waren vrij geruisloos heen gegaan
en ik vond dat wat al te stil. Waarom niet weer eens een
feest voor de hele compagnie? Ik begon de maten eerst
te polsen en toen de richting die ik wilde in te masseren.
Eigenlijk was iedereen er wel voor te porren en de voorbereidingen konden beginnen. We hoefden niet veel zelf
te verzinnen, het draaiboek van de vorige keren was niet
vergeten. De compagniescommandant beleefd toestemming vragen en een begroting maken voor de barbecue
en de drank. Veel andere zaken zoals aankoop van vlees
deed de commandant van onze keukengroep, de jongens achter de bar zorgden voor voldoende bier en ik ging
met lichtinggenoot Han op stap met de compagniescombi om houtskool in Uddel te halen. De verwerving van
de rijopdracht zonder welke geen voertuig in het leger
rijden mag, altijd een teer punt, was wat schimmig.
Alles liep op rolletjes op één ding na, die reeds afgezwaaide jongens die we er wel bij wilden hebben. Er
bleek beweging te zitten in het standpunt van het kazernecommando. Onze CC deelde mede: ieder van de
afzwaaiers mocht een gast uitnodigen waarvoor je borg
stond, die kwam op een lijst die naar de wacht ging,
en..... niemand! zou er blijven slapen. Daar konden we
mee leven.
De laatste hele dag in dienst brak aan, een dag die onwezenlijk aanvoelde. Al een week lang vroeg ik me af wat
ik nog deed op de kazerne, ik voelde me overbodig als
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extra zand in de Sahara, maar die dag helemaal. Met
het loopbriefje dat je kreeg op de compagniesadministratie ging je de kazerne over, naar het kazerneziekenverblijf, de kantine, de foerier. Die tekenden dat af en verklaarden ermee dat je geen openstaande kwesties, c.q.
rekeningen meer had. Als je daarmee klaar was leverde
je het weer in. Ik moest daarna nog wel de dienstgeheimverklaring ondertekenen. Een dag voor afzwaaien,
nuttig. En toen werd het ‘s avonds feest, zonder een enkele wanklank, veel meer valt er niet over te vertellen.
De volgende dag bestond uit met mijn laatste ochtend
in het leger en mijn eerste middag als burger voor de
rest van mijn leven. Traditiegetrouw hoefden we geen
uniform meer aan te trekken. Na het ontbijt propte ik dat
samen met de overige inhoud van mijn PSU-kast in mijn
plunjebaal, die na een langdurige omweg door Van Gend
en Loos thuis bezorgd zou worden.
En dan hoor je er niet meer bij. De pagina in het militaire
paspoort met je plaatsing op de kazerne wordt verwijderd en
verderop wordt het verlof vermeld, in mijn geval groot verlof.
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Nog een klusje restte er, de rommel van de avond te voren opruimen. Daarna ging ik voor de laatste keer naar
achteren naar het magazijn waar ik zoveel onnutte uren
had doorgebracht om handen te schudden. Misschien
ook om me ervan te overtuigen dat het nu echt voorbij
was.
Het was een vreemde, matte ochtend die zich in een
vacuüm leek te voltrekken. Die opgeklopte vrolijke Wij
zwaaien af-cultuur bleek zelfbedrog, althans... voor mij.
De laatste twee uur werd volgemaakt met wachten en
rondhangen, ik kwam uiteindelijk in de onderdeelsbar
terecht waar de afzwaaiers afscheid zouden nemen van
het kader. De kapitein kwam naast me zitten aan de bar
en maakte een opmerking die ik nog steeds niet kan duiden.
Hij zei dat er meer in me had gezeten dan ik had laten
zien. Verrast antwoordde ik dat ik niet in de positie was
geweest dat te doen, ik was slechts soldaat en ook nog
eens overbodig.
Tijd voor het laatste en extra appèl, het afzwaaiappèl.
Veel jongens zagen we er niet meer, die waren direct
naar de eetzaal gegaan. Met hooguit vijftig man waaronder de twintig afzwaaiers stonden we er, het werd afgeraffeld. Toen was het voor de allerlaatste keer handen
schudden, de afzwaaiers liepen naar hun auto’s en de rest
vertrok naar de eetzaal. Tot ziens heh? Maar ik heb ze
nooit weer gezien. Het gevoel dat we al waren vergeten
bekroop mij toen ik naar mijn motor liep. Nog even in
een kleine file naar de poort en dan linksaf naar de A28,
waar de rij auto’s uiteen viel en ieder zijn weg ging. Een
weg naar een leven dat eindeloos ingewikkelder zou zijn
dan dat in legergroen.
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Taalgebruik, heren. Taalgebruik
Een van de voordelen die je als dienstplichtige genoot
was de uitbreiding van de woordenschat. Maar die ging
hand in hand met wat alleen maar omschreven kan
worden als taalverruwing. Menigeen nam na enkele
maanden (soms slechts enkele dagen) in het legergroen
woorden in de mond, die buiten de hekken van de kazerne als aanstootgevend werden beschouwd.
‘Nee hoor,’ aldus een een redelijk bekende journalist die
op de hoge leeftijd van 27 jaar alsnog in dienst moest,
‘dat soort taal hoorde je bij ons niet.’ En ‘bij ons’ was dan
begin jaren tachtig op de Kornputkazerne in Steenwijk.
Echt waar? Was de Winkelmankazerne een uitzondering?
Had ik dan op de enige kazerne in Nederland gezeten
waar men ietwat grof in de mond was? Ik besloot er een
mailtje aan te wagen naar collega Willem, die eind jaren
zestig bij 44 Painfbat groepscommandant was op een
YP. Willems antwoord: ‘Het taalgebruik (bij ons) was echt
grof. Van een heleboel
jongens op de kamer wist
ik de namen niet. Het was
kut voor en kut na, ouwe
kut en jonge kut. We hadden ook bijnamen, mij noemden ze Spullie omdat ik veel spullen in de
kast had. Echt grof taalgebruik tegen
elkaar. Het grofste vond ik wel als
er burgers bij waren, bij marsen. Dan werd er geroepen:
“Hé oude kut, je moet een
beetje harder lopen.” Dan
schaamde ik me.
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De stand tot nu toe: jaren zestig in Zuidlaren en jaren
zeventig in Nunspeet wel, jaren tachtig in Steenwijk
geen grof taalgebruik. Drie man, een beetje weinig voor
een uitspraak. Te meer daar ik min of meer beweer dat
het landelijk voorkwam. Met als kanttekening: beslist
niet door iedereen.
In 1978 werd er door de VVDM actie gevoerd tegen de
voorgenomen verlaging van de wedde. En wat werd er
geroepen op een demonstratie door 750 soldaten in
Amersfoort? ‘Zestig piek, dikke lul!’ en ‘Van Lent, kutbol,
stop die Uzi in je hol.’ De heer Van Lent was destijds
staatssecretaris voor personeelszaken bij Defensie.
Een paar maanden later hielden we in Assen een demonstratie tegen de Inhouding van Huisvesting en Voeding.
Mede-VVDM’er René had een geluidsinstallatie op het
dak van zijn auto en begon met ‘Van Lent …..’. Jawel, die
kreet uit Amersfoort. Met een: ‘René, niet doen man!
Dat soort taal snappen ze hier in de provincie helemaal
niet,’ kon ik verder luid uitgesproken rijmwerk voorkomen. Mijn punt nu: ook hier dus... in Assen.
Al die kazernes hadden ruimschoots verbindingen met
andere. Men werd overgeplaatst en leerde er wat bij.
Bovendien zaten je vrienden deels ook in dienst en daar
hoorde je ook weer wat van. Toen ik eens op het station stond te wachten werd er luid ‘Hé, kutbol!’ naar me
geroepen. Bleek het iemand te zijn waarmee ik jaren
op school had gezeten. Kortom: het kwam overal voor.
Maar misschien net even niet op een kleine kazerne in
Steenwijk begin jaren tachtig.
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Soldatenjargon
Dit kon je horen aan het einde van de jaren zeventig op
de Generaal Winkelmankazerne te Nunspeet. Veel van
het jargon had te maken met de plaats die een dienstplichtige innam in de pikorde. Die plaats hing weer af of
men net paraat was of binnenkort zou afzwaaien.
SOS de afkorting voor super ouwe stomp, iemand die
zeer binnenkort gaat afzwaaien. Maar ook voor streeploze ouwe stomp, de gewenste toestand voor het merendeel van de soldaten die de rode streep (van soldaat
1e klas) wisten te vermijden.
Ouwe poep ander begrip voor ouwe stomp, die trouwens heel vaak werd aangeduid als de ouwe. De ouwe
poep was aan het aftellen en deelde dan met een blije
tronie mee dat hij nog maar .. poepie days hoefde.
Respect dat is wat je moest hebben voor de ouwe. ’Respect bol!’ Maar ook: ‘Effe dimmen kutbol, je hebt het tegen de ouwe’. Terechtwijzing van een ieder die nog niet
zolang bij de parate hap is.
Bol ook wel bolle, afgeleid van oliebol, maar vaak ook
wat onvriendelijker aangeduid als kutbol. Wie na de basisopleiding instroomde bij een paraat onderdeel werd
eerder filler genoemd, naar het Amerikaanse fillersysteem. Anno 1978 waren er alleen nog bollen, dan een
onbenoemde tussencategorie en aan de top van de
voedselketen de ouwe.
Oud was iedereen die nog minder dan 100 dagen moest
dienen, maar echt oud was je pas als je lid was van de
oudste lichting.
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Oud hier! Kreet die te pas en te onpas werd geuit door
de ouwe. Bij voorkeur bij het betreden van ruimtes waar
allerlei lieden zaten die nog even moesten.
Verse andere uitdrukking voor bolle. Dit is de verkorte
uitgave van verse joekel, een wat medelijdende omschrijving van de betroffene, niet kwaad bedoeld. ‘Kijk
eens uit, verse joekel, zo doen we dat hier niet’.
Peuk aanduiding voor dienstplichtige die niet al te
vers is. Het uiterste is de oude NATO-peuk, dit is een
dienstplichtige die zijn steentje heeft bijgedragen aan de
verdediging van het NATO-verdragsgebied. Peuk kon ook
gebruikt worden om delen van woorden te vervangen,
zoals wapenpeuk in plaats van wapenhersteller.
Maat de dienstplichtige, meervoud maten. Ook veelvuldig gebruikt in allerlei VVDM-blaadjes om saamhorigheid
te suggereren.
Matennaaier zeer ongewenste dienstplichtige die
er geen been in ziet om zijn maten op smerige wijze
een oor aan te naaien. Kan ook gebruikt worden voor
beroepskader. ‘Sergeant Kuipers, dat is pas een gore
matennaaier!
Kut behalve een uitroep, ook een wat onnet woord voor
het vrouwelijk geslachtsorgaan. Kan overal te pas en
te onpas voor gezet worden. Bijvoorbeeld: kutstip (=
kutvaandrig), kutkapitein, maar vooral kutleger (hartgrondig uitspreken). Over dat laatste was geen twijfel
mogelijk. Het leger was immers één grote hoer, iedere
lul paste erin.
Kuko afkorting voor kutkorporaal.
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Kutburger iedereen die niet bij de legergroene elite
hoorde.
Klote zoals in ‘dat is goed klote’ hoorde je ook de hele
dag. Kan net zoals kut overal voor gezet worden. Klote
stip, klote kapitein, maar geen klote leger. Dat bleef
kut.
Dikke lul afkomstig van de uitdrukking ‘dikke lul, drie
bier’, wie ergens geen zin in had wimpelde het gesuggereerde af met een hartgrondig uitgesproken ‘Dikke
lul!!’.
Pop komt van populair. ‘Niet te pop, bol’ vermaning aan
het adres van een wat al te brutale bolle.
Afpoppen iemand die al te pop deed ietwat hardhandig
behandelen/corrigeren. Maar werd ook gedaan bij sommige onderdelen met net ingestroomde bollen als inwijdingsritueel.
Wasbak speciaal door slachtoffer ongewenst verblijf
in de lange wasbakken waarbij de kranen voluit open
staan. Een methode om iemand af te poppen.
Tering nare ziekte die men elkaar kan toewensen,
maar meestal een uitroep van verbazing. Lang gerekt
uitspreken: ‘Teeeeeerinnngg!’
Berelul in tenthelft opgerolde slaapzak, maar ook
fricandel.
Jus de periodique tomatensaus, maar ook onduidelijke
vleesjus werd hiermee aangeduid.
Neukpatronen eieren, uitdrukking die het liefst ge-
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bruikt werd als eieren kort voor het weekendverlof op
het menu stonden.
Bouten defaeceren, of wat platter: schijten.
Schijten balen ergens schijten balen van hebben, ergens vreselijk genoeg van hebben.
Pijpen kreet, weinig fijnzinnige uitdrukking voor het
verlangen afgezogen te worden. Maar voor de rest een
verrassend veelzijdig woord. Zoals in: ergens genoeg van
hebben ‘Daar pijpt de ouwe flink van’ en ook gebruikt
voor opsodemieteren ‘Pijp op, bol’. Maar ook als uiting
van teleurstelling ‘Dat is flink pijpen, zeg!’.
Meuren slapen, maar ook stinken.
Meurbaal slaapzak, maar een rukbunker was ook een
slaapzak.
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Nabrandertje
Begin mei 1978 was het ook voor mij zover en moest ik
me om mijn plicht te vervullen, melden op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Al op de eerste dag in dienst werd
‘de foto’ geschoten die in mijn militaire paspoort geplakt
zou worden. Van te voren hadden we onze PSU opgehaald en daar zat een overhemd bij en een wat miezerige zandkleurige stropdas, die zo van de rol geknipt leek
te zijn. Onze sergeant-instructeur deed voor hoe je die
das moest knopen, een vaardigheid die de meesten
nooit echt zouden beheersen.
Met het overhemd aan, de stropdas om en het geheel
gecompleteerd met een overall gingen we naar een laag
gebouw. In dat gebouw, waar ‘s avonds bleek dat aan
de andere kant de soldatenbar zat, was provisorisch
een fotostudio ingericht. Al snel was ik aan de beurt,
overall omlaag en recht voor je uitkijken. ‘Ze kunnen me
wat,’ dacht ik en staarde stoer voor me uit. Ik was niet
van plan om maar ergens van onder de indruk te raken.
Maar nu ik eraan terugdenk.... Zo soepel als alles ging,
zoals we werden opgevangen die eerste dagen en haast
geruisloos in de militaire machine werden ingepast.
Eigenlijk was dat wel degelijk indrukwekkend.
Er volgde een maand met een behoorlijk minimale Algemene Militaire Opleiding. Daarna een maand functietraining, na afloop mocht ik me hulp-beheerder noemen, functienummer H10X0. Waarna het tijd werd om
Utrecht te verlaten. In alle eerlijkheid, ik had een fijne
tijd in Utrecht en het leger had zich van een aangename
kant laten zien. Tot dan toe was het een genoeglijke onderbreking van mijn burgerleven.
Met mijn functie had ik bijna overal terecht kunnen komen, want ook bijna overal moesten zaken, van schoenveters tot drietonners en tankmotoren, beheerd worden.
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Maar ik ging naar Nunspeet, naar de Generaal Winkelmankazerne voor mijn nieuwe onderdeel: 12 Brigadegeneeskundige compagnie. Na een twee weken durende
introductieperiode met bivakken en marsen werd ik
niet bij de beheerder, maar bij de verdeelplaatsgroep
ondergebracht. De taken: medicijnen verzamelen, afboeken, uitventen, aanvragen, ontvangen, inboeken,
opruimen en daarna een nieuwe cyclus. Er zijn erger
dingen en menigeen zal het gematst hebben gevonden, ik
werd er haast gillend gek. Dat had ook te maken met de
groepscommandant die zich een kleinzielige beroepsmilitair toonde.
Mijn motivatie om wat van mijn diensttijd te maken slonk
als sneeuw voor de zon, hier was ik niet voor gekomen.
Zodra de mogelijkheid zich voordeed gaf ik me op voor
het Namibië-detachement dat onder VN-vlag naar verre
Afrikaanse oorden zou gaan. Overplaatsing naar Assen
volgde en een spannende periode brak aan maar liep
met een sisser af, de missie ging niet door.
En toen moest ik terug naar waar ik vandaan kwam:
12 Briggnkcie. Gelukkig kwam ik niet weer bij de verdeelplaatsgroep maar bij de beheerder. Maar al snel
begon ik te twijfelen aan het nut van mijn aanwezigheid, ik was dubbel en daarmee overbodig. In stilte liep
ik de niet doorgegane missie naar Afrika te verwerken,
ik baalde er sterk van en ik voelde me korte tijd licht
depressief. Mijn motivatie was het nulpunt genaderd en
zou niet meer herstellen. Wel trok ik me aan mijn haren
uit dit dipje door ‘nevenactiviteiten’. Een hiervan was
mijn deelname aan het Compagnies Overlegorgaan, een
andere en belangrijkere was mijn actieve lidmaatschap
van de VVDM.
Een hekel aan het leger kreeg ik niet, daarvoor had ik
op te veel plekken kunnen rondkijken en had goed in de
gaten dat de krijgsmacht een organisatie was met vele

88

culturen en cultuurtjes. Het stond en viel ermee waar je
was en met wie je diende, als je geluk had zat je op het
goede eilandje. Mijn club 12 Gnk viel mee, er waren veel
slechtere.
Binnen mijn peloton had ik geen maatjes, misschien een
gevolg van de overplaatsingen, maar wel in de andere
pelotons en dan vooral onder de actieve VVDM’ers en
onder actievelingen uit andere eenheden. Omdat we altijd wel wat te doen hadden ‘s avonds, hoorde ik bij de
minderheid van soldaten die woensdagavond niet naar
huis ging. Mij beviel het op de kazerne in mijn eigen
tijd.
Tsja, en dan volgt nu een ontboezeming die aansluit bij
die licht pathetische Amerikaanse kreet I found a home
in the army. Hoewel ik maar 52 kilometer van de kazerne woonde, ging ik altijd op zondagavond terug. Bij
de wacht haalde ik de sleutel van ons compagniesgebouw en vroeg dan meteen van welke eenheid ze waren.
Had ik mijn spullen opgeruimd, dan deed ik onze legeringskamer op slot en ging naar de onderdeelsbar van
de wachtlopers om een kop koffie te drinken en een paar
biertjes in blik te kopen. Daarna op de kamer met de
radio zachtjes op Hilversum 1, een boek gepakt en een
biertje geopend. Intense rust die pas werd verstoord
door jongens die later die avond kwamen en die ik op de
gang hoorde lopen.
Was mijn diensttijd verloren tijd, had ik het willen overslaan? Had ik iets geleerd dat van waarde was voor de
rest van mijn leven? Ondanks mijn overbodigheid en
mijn teruggelopen motivatie moet ik eerlijk zijn en bekennen: het was geen verloren tijd en ja, ik heb dingen geleerd die van waarde zijn. Zowel van het leger als
door zelf activiteiten te ontplooien. Daarom zeg ook ik:
militaire dienst was een ervaring die ik niet had willen
missen.
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Begrippen en afkortingen
Bevocie bevoorradingscompagnie.
Briggnkcie verkorte weergave van brigadegeneeskundige compagnie. Destijds had iedere brigade van het
Nederlands leger zo’n compagnie, die een veldhospitaal inrichtte en het gewondenvervoer er naar toe verzorgde.
cie compagnie, eenheid ter grootte van 100 tot 160
man, afhankelijk van oorlogs- of vredestijd en van de
aard van de compagnie. Een compagnie is onderverdeeld in pelotons, bij de meeste onderdelen vier stuks.
COO compagnies overleg orgaan waarin van ieder peloton een vertegenwoordiger zetelde, aangevuld met een
vertegenwoordiger van de beroepsmilitairen. Maandelijks werd er onder leiding van de compagniescommandant vergaderd. Een niveau hoger was er het bataljons
overleg orgaan, waarnaar iedere compagnie een vertegenwoordiger stuurde. Voor overleg op een nog hoger
niveau was er het kazerne overleg orgaan. Tevens waren
er commissies waarin vertegenwoordigers van soldaten
zitting hadden. De bekendste was de voedingscommissie, waarin de kwaliteit van het eten op de kazerne het
hoofdgespreksonderwerp was.
CSM compagnies sergeant-majoor, deze onderofficier
die in principe de rang van sergeant majoor had, was
verantwoordelijk voor het wel en wee van de compagnie
en stuurde als rangoudste ook andere onderofficieren in
de compagnie aan, vraagbaak voor iedereen en handhaver van de eventuele tradities.
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Gnkcie verkorte weergave van briggnkcie, dat laatste
was wel een mond vol de hele tijd. Om het nog wat korter te maken werd ook cie er vaak afgelaten.
hiërarchie iedereen begint in het leger in de laagste
rang: soldaat. De hiërarchieke keten van laag naar hoog:
soldaat, soldaat eerste klas, korporaal, korporaal eerste
klas, sergeant, sergeant eerste klas, sergeant-majoor,
adjudant/vaandrig (de hoogste onderofficiersrang en
laagste officiersrang staan op gelijke hoogte), tweede
luitenant, eerste luitenant, kapitein, majoor, luitenantkolonel, kolonel, brigade-generaal, generaal-majoor, luitenant generaal, generaal.
fourier voor de uitgifte van kleding en beddengoed
verantwoordelijk onderofficier, vaak een dienstplichtige
die een soldaat als hulp had.
legerorganisatie hier volgt een versimpeld overzicht van de legerorganisatie anno 1978, vanaf onderaf
gezien. De kleinste ‘zelfstandige’ eenheid, voor zover
daar sprake van kan zijn, is de compagnie. Die is (meestal) weer onderdeel van een grotere eenheid, het bataljon, dat weer onderdeel uitmaakt van een brigade. Drie
brigades vormden een divisie.
Zo was 12 Gnkcie destijds onderdeel van 12 Treinenbataljon waar ook een bevoorradingseenheid en een
hersteleenheid onderdeel vanuit maakten. Dit bataljon
hoorde bij 12 Pantserinfanteriebrigade, dat onder de
Eerste Divisie “7 December” viel.
lichting destijds kwam zes keer per jaar een nieuwe
groep, lichting, dienstplichtigen op en een paar dagen
ervoor zwaaide de oudste lichting af. Lichtingen werden
genummerd van 1 tot en met 6, vooraf gegaan door het
jaartal.
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OKP staat voor officier van kazernepiket. Dat hoefde
niet perse een officier te zijn, deze functie die per dag
wisselde werd behalve door lagere officieren ook door
sergeant-majoors vervuld. Taken: toezicht houden op
de naleving van orde en rust en de dienstvoorschriften
met betrekking tot de veiligheid.
PSU persoonlijke standaard uitrusting die iedere militair
kreeg. Deze bestond hoofdzakelijk uit kleding, maar ook
zaken als gasmasker en pionierschop hoorden hierbij.
Ststcie Stafstafcompagnie, het onderdeel dat de leiding
over een brigade had.
Uzi machinepistool van Israëlisch ontwerp dat hetzelfde
9 mm patroon verschoot als het Browning dienstpistool.
De Uzi’s van het Nederlandse leger waren vervaardigd
in België.
VVDM Vereniging van Dienstplichtige Militairen. Opgericht in 1966 bereikte de soldatenvakbond vooral in de
eerste tien jaar van haar bestaan grote verbeteringen op
allerlei terreinen voor dienstplichtigen. Met het opschorten van de opkomstplicht in 1996 en het verdwijnen van
dienstplichtigen uit alle krijgsmachtdelen, werkte de
VVDM zich om naar een slapende stichting.
YP dé YP van het Nederlands leger was de YP408, een
licht gepantserd wielvoertuig dat door DAF ontworpen
en gebouwd was.
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Dankwoord
Het had enige voeten in de aarde voor dit boekje tot
stand kwam. Er was maar een bron: mijn geheugen.
In een eerdere opzet had ik slechts zes verhalen, wat
absoluut te weinig was. Maar een paar jaar later kreeg ik
inspiratie om deze aan te vullen tot de huidige omvang.
Eindeloos poetsen van zinnen en corrigeren van
de opmaak, en daarna weet je gewoon dat er toch
nog foutjes in zitten. Ik dank daarom Fred de Boer,
mijn dienstmaat van lang geleden, voor zijn correcties. Dat geldt ook voor Fred Klijndijk, die
eveneens een blik op de inhoud wierp en met opmerkingen kwam.
Een mooie aanvulling vormt het voorwoord van oudhoogleraar Theo de Roos, die in een eerder leven ook
lid was van de legergroene elite en gezegend is met een
goed geheugen voor dienstplichtigenjargon. Theo, bedankt!
Sandra van Lochem dank ik voor de foto van de munitiebunker, en ook anderen die mij in de loop der jaren
foto’s stuurden die mijn eigen collectie aanvullen.
Voor wie denkt: ‘Ja, zo’n boekje kan ik ook wel schrijven over mijn diensttijd,’ zeg ik: ‘Niet langer wachten
dan, doen!’
Frank Oosterboer
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Illustratieverantwoording
Historische Collectie Korps Veldartillerie: 62
Sandra van Lochem: 6
Oorschot, van/Anefo, Nationaal Archief: 12
Openbaar domein: 49
Collectie Frank Oosterboer: 5, 21, 23, 31, 36, 45, 53,
57, 79, 81
US Air Force: 26
Collectie Het Utrechts Archief: 15
Getracht werd alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten er personen of instanties zijn, die menen rechten te kunnen doen gelden, dan
worden zij verzocht contact op te nemen met de auteur.
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Kernwapenopslag in Darp en ‘t Harde
Het geheim in de achtertuin
Frank Oosterboer

Begin jaren zestig nam
de landmacht in alle stilte
twee
zwaar
beveiligde
magazijncomplexen in gebruik die als sites werden
aangeduid. Hier werden,
hoewel bevestigd noch
ontkend, de tactische kernwapens opgeslagen die de
Nederlandse artillerie zou
verschieten als een inval door de Sovjet-Unie
en haar bondgenoten niet
met conventionele wapens
gestopt kon worden. Het
beheer van deze kernwapens viel onder de verantwoordelijkheid van kleine
detachementen van het
Amerikaanse leger. De directe verantwoordelijkheid voor de beveiliging was een taak
van eenheden van de Koninklijke Landmacht.
Nog lang na hun sluiting in 1992 bleven de sites met geheimzinnigheid omgeven. Nu de Koude Oorlog 25 jaar achter ons
ligt, werd het mogelijk het verhaal van de sites van binnenuit
te vertellen. Voor het eerst waren oud-beroepsmilitairen die
verantwoordelijkheid droegen voor de beveiliging bereid te
praten. Hun verhalen, samen met die van dienstplichtigen die
er wacht moesten lopen en de verhalen van de protesten tegen
de sites geven een fascinerend beeld van 30 jaar kernwapens
op de Veluwe en in Drenthe.
Paperback, 196 pagina’s, kleur en zwartwitillustraties, €19,95,
Uitgeverij Aspekt, www.uitgeverijaspekt.nl

Twee oud-dienstplichtigen schreven
het nieuwe Handboek Soldaat
Je kreeg hem van de landmacht op je eerste dag in dienst: het
Handboek voor de soldaat. Vol met allerlei zaken waarvan het
leger vond dat je die moest weten. Zestien jaar na het afzwaaien
van de laatste dienstplichtigen keerden Michiel Hegener (79-5)
en Frank Oosterboer (78-3) het om. Niet de landmacht schreef
het nieuwe handboek, maar twee oud-soldaten!!
Het Handboek voor de
dienstplichtig
soldaat
B.D. bevat alles waar je
als Ouwe Stomp graag
aan terugdenkt en ook
zaken die je allang weer
vergeten was. Interviews
met oud-dienstplichtigen
uit de jaren vijftig tot
en met jaren negentig
werden uitgewerkt in 60
thema’s.
Van
Keuring
tot de Herhaling en wat
zich er tussen afspeelde.
Van alles komt voorbij in
soms heel verrassende
thema’s. Rijk geïllustreerd
met hoogst originele foto’s, formulieren en kaartjes. Een feest
van herkenning voor iedereen die het mee moest maken. Een
geweldig cadeau voor jezelf of om weg te geven.
Het Handboek voor de dienstplichtig soldaat B.D. is te koop in
de reguliere boekhandel, op internet of rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Thoth (www.thoth.nl). Gebonden (flexicover),
272 pagina’s, geïllustreerd in kleur en zwart-wit.

Militaire dienstplicht was lange tijd een plicht
die werd opgelegd aan slechts een deel van de
Nederlandse jongemannen. Hoe was het voor hen
die hem moesten vervullen? En de landmacht, wat
was dat voor een werkgever? In 1996 verdwenen
de laatste dienstplichtigen uit het leger en daarmee
kwam een eind aan een unieke wereld met een
heel eigen cultuur, de wereld van bollen en ouwe
stompen. Die was bepaald niet fijnzinnig en terwijl
menig oud-dienstplichtige de gebeurtenissen in dit
boek als aha-erlebnis zal ervaren, zal de burgerlezer
regelmatig de wenkbrauwen fronsen.
De auteur die eind jaren zeventig zijn dienstplicht
vervulde, zette zijn belevenissen op papier en
schuwt daarbij de kritiek niet. Niet op de medemilitair - dienstplichtig en beroeps - en op zichzelf al
evenmin. Een terugblik op de wereld van de landmacht tijdens de Koude Oorlog.
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