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Opinie

KLu-koorts

Van de redactie
Carnaval

Het is de moeite waard een goed en
lang gesprek te hebben met luchtmachtcollega’s die op de drempel
staan naar (functioneel) leeftijdsontslag. Ze putten uit sprekende
herinneringen aan hoogtepunten,
dieptepunten, gevaar en avontuur.
Telkens komen twee kernwoorden
naar voren: collegialiteit en traditie.
‘Het is onvermijdelijk dat de KLu
mee moet met bezuinigingsrondes.
We snappen goed dat afslanking
noodzakelijk is. Maar onderschat bij
dit alles niet de kracht van genoemde waarden! De leidinggevende
moet allereerst beschikken over een
drive om te managen. Daarnaast
mag hij niet vergeten elke dag tussen de mensen te staan. Om iemand in het zonnetje te zetten of allen toe te spreken.’
Er waren ook grote teleurstellingen. ‘We horen vooral als iets niet goed gaat; we
willen ook horen dat het goed is gegaan! Je mag van een 010 toch verwachten dat
hij zorgt voor olie tussen de raderen. Dat er naast alle inzet, momenten zijn om
te ontladen, te ontspannen en te lachen.’ Collegialiteit is als cement tussen de stenen.
Pijn komt naar boven op werkplekken waar deze waarden werden losgelaten.
Een commandant die zei geen tijd te hebben voor iemand, en niet wist dat het
zijn laatste kans was voor een handdruk. ‘De persoon die dit vroeger in de gaten
hield, is wegbezuinigd,’ moppert iemand.

Vraag aan iemand boven de grote
rivieren wat hij van carnaval vindt,
en je krijgt een antwoord waaruit
blijkt dat hij niet echt weet heeft van
dit feest. Teveel aan seks, drank en
andere soorten van ledigheid.
De echte carnavalsvierder weet juist
van loslaten. Van alles wat met
status en plicht te maken heeft. De
zware kant van het leven relativeren
met humor. Jezelf en anderen op de
hak nemen om de scherpe kantjes
van het bestaan dragelijk te houden
of te maken. Een paar dagen
zorgeloos proberen te zijn. Jezelf
proberen los te laten. Jezelf wat
minder serieus nemen. Om te weten
dat het leven er is om genoten te
worden samen met anderen.
Eigenlijk is het dus een feest waarin
je plaats maakt voor de ander. De
ander die jezelf bent, maar ook de
ander die je ontmoet. Een feest van
verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid,
dat is een goed gevoel,
de buurman aan zijn trekken
laten komen,
je eigen sores in te weten tomen,
enﬁn, je weet heel goed wat ik bedoel

Traditie is een andere factor van betekenis: momenten markeren, met z´n allen
stilstaan bij luchtmachtgeschiedenis en codes in ere houden. Uitreikingen, gratiiﬁcaties, medailles voor zoveel jaren trouwe dienst: onderschat niet welke waardee
zij hebben voor de cohesie en voor de erkenning van de loyale militair. Onderschat niet welke mogelijkheden er liggen om met een paar rake woorden een
medewerker te typeren en te bedanken. Verzakelijken is prima, maar verkillen
hoeft toch niet?
Het zijn de kleine dingen die het doen, die wakkeren de KLu-koorts aan en houden de liefde voor de organisatie groot. Uiteindelijk zal het er ook voor zorgen dat
at
mensen opgewekt de volgende levensfase ingaan, met het verleden als bouwsteen
en
voor de toekomst.
Jan Tom Schneider
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Wat geeft het je?

Niemand weet wat ik heb meegemaakt.
Ik ben een naam op een monument.
Een naam tussen al die andere namen van mensen,
aan wie het niet meer gegeven is hun verhaal te vertellen.
Nu ben ik gebeiteld in steen of in bronzen letters gegoten.
Ik ben gedachtenis geworden,
het gedenken waard.
Ik heb recht willen doen aan wat kromgegroeid was in deze wereld.
Ik heb bevrijd hen die verdrukt werden;
ik heb wat lucht gegeven aan hen die verstikt waren;
ik heb in de shit gezeten om anderen uit de stank te halen;
ik heb huis en haard verlaten om anderen een veilig thuis te bieden;
ik heb doodsangsten uitgestaan om vernietiging van mensen te voorkomen;
ik heb mijn partner gesteund zodat hij iets goed kon doen voor anderen.
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Spreken is goud
‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt.
Niemand had er oren naar. Iedere keer
als ik erover begon hoorde ik dat ze nu
onderhand wel wisten dat ik uitgezonden was geweest. Het leven gaat door
en die dingen moet je maar achter je
laten. Gedane zaken nemen geen keer,
zeiden ze telkens.’
‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt.
Ik had er geen tijd voor. Weet je, je komt
terug en je trouwt met je meisje, je krijgt
kinderen, het gaat lekker op het werk.
Genoeg redenen om dingen te vergeten
en je met de toekomst bezig te houden.’

Veel Indiëgangers zijn zo thuisgekomen. Een kleine zakcent kreeg je mee
om je bestaan thuis weer op te bouwen
en als je iets van je PGU was kwijtgeraakt in Indië werd dat van je loon ingehouden. Eerst een baan zoeken, een
meisje, een huisje. Nederland mee uit
de as doen herrijzen, in de bloei van je
leven. Totdat alles wat je uit Indië opgeslagen hebt op je vaste schijf in de weg
gaat zitten en je onrustig maakt.
En ook jonge veteranen komen vandaag de dag zo thuis. Hun contract
loopt af en ze gaan in de burgermaatschappij hun bestaan opbouwen.
Huisje, boompje, beestje.

Prima zaak. Totdat ook bij hen het
besef komt bovendrijven dat ze dingen
hebben meegemaakt die op hun netvlies gebrand zijn en diepe krassen op
de ziel hebben veroorzaakt.

alle aandacht ging uit naar hem. Mijn
buren heb ik tijdens de hele uitzendperiode niet gezien. Je hebt ervoor
gekozen…je wist dat dit erbij hoorde.
Dat hoor je ze zeggen.’

‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt.
Ze hebben het na de val van Srebrenica veel óver ons gehad. Dikke rapporten zijn er geschreven. De schuldvraag
werd keer op keer gesteld. We zijn in
ere hersteld, dat wel, maar ons gevoel
van toen, onze machteloosheid, ons verdriet?... dat is nog niet hersteld.’

‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt. Wat dacht je van de angst die
ikzelf had: komt ie terug of niet? Mijn
uitzending als thuisblijver met de kinderen is misschien wel even zwaar
als die van mijn man. Je moet alles
alleen doen. De boodschappen, kinderen naar school brengen en ophalen,
alleen naar visites, doktersbezoeken. Je wilt je man ook niet met ieder
griepje thuis belasten in het uitzendgebied. Zo sta je voor een hele hoop
dingen alleen.’

‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt.
Ik ben teruggekomen en ik had zulke
verschrikkelijke ervaringen. Afschuwelijke beelden stonden op mijn netvlies.
Eén ding was mij duidelijk: daar mag ik
mijn gezin niet mee belasten. Ik houd
het maar voor me.’

Motieven genoeg om het verhaal niet
te vertellen en er zijn er zeker meer.
Eén zou ik toch een slecht motief willen noemen: je hebt niks meegemaakt
tijdens jouw missie. Iedere missie doet
iets met mensen. Dat geldt ook voor
het thuisfront.
‘Niemand weet wat ik heb meegemaakt. Mijn man is teruggekomen en
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Een belangrijk motief om wel te spreken is: je bent een mens van vlees
en bloed. En jouw diepste wezen wil
gekend en begrepen worden. In jouw
vreugde maar ook in momenten van
angst en verdriet. Je wilt ertoe doen,
want je ging ervoor. Je mag je veteraan of relatie van een veteraan noemen. Ieders levensverhaal doet er toe,
ook al lijkt dat soms niet zo. Wie zijn
verhaal met anderen deelt, heeft minder last te dragen.
Mark Lieshout
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Sparren met

Van straatschoffie
Het is op een aangenaam warme ochtend eind oktober
op Kandahar Air Field. De Dutch Corner. Hüsnü Kocabas
is hier om enkele uren later een boksclinic te geven op
het terrein van de boardwalk. Tot het zover is, krijg ik de
gelegenheid een interview met hem te houden. We zitten op het terras buiten. Hij ziet er vriendelijk, innemend
zelfs, uit, deze man met kruit in zijn vuisten; hij is militair wereldkampioen boksen.
Hoe hij ertoe gekomen is om de bokshandschoenen
aan te trekken? Hij is er heel open over. ‘Tot mijn
veertiende jaar was ik een straatschofﬁe, dat vaak
ruzie zocht. Het had zo verder kunnen gaan, maar
op een gegeven moment raadde iemand mij aan om
een vechtsport te gaan doen om mijn agressie te leren
beheersen. Zo ben ik in Den Bosch terecht gekomen
bij boksschool “Olympia’’. Daar trof ik een trainer, die
precies bij mij paste en mij nog steeds traint: Henny
Mandemakers. Hij is een topper. Als militair is hij
nog steeds bondscoach van de Nederlandse militairen. Hij onderkende mijn talent en na een jaar al zat
ik bij Jong Oranje.
Wat ik aan boksen
zo leuk en boeiend
vind? Het is een
sport waar alles in
zit: snelheid, kracht,
doorzettingsvermogen, incasseren, reactiesnelheid. Ik vind
het een mooie sport,
omdat het voor mij
om techniek gaat.
Wat je bij de profs
ziet is veel bloed en
hard slaan, elkaar
slopen…..maar bij
de amateurs en in
de Olympische sport
gaat het juist om de
schoonheid van de
sport. Daarom ben ik
geen prof geworden.’
Kocabas is geboren
en opgegroeid in
Nederland en spreekt
6
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tot wereldkampioen

de taal perfect. Zijn ouders zijn uit
Turkije (uit de buurt van Izmir)
naar Nederland gekomen. Zij hebben zich goed aangepast aan Nederland en ook hun zoon de gelegenheid
gegeven zich hier in te stellen op
déze cultuur. Maar tegelijk is er
die Turkse ader, die door hem heen
stroomt. Hij is zelfs ook Turks kampioen geweest in boksen en kreeg
het aanbod om voor het Turkse nationale team te boksen. Maar daarop is
Hüsnü niet ingegaan. ‘Uiteindelijk
ben ik in Nederland geboren en getogen en dus boks ik voor Nederland.
Maar het respect dat een bokser in
Turkije ten deel valt….ja, daar kun je
in Nederland alleen maar van dromen.’ Zo is Kocabas nergens helemaal thuis. Hij is een kind van twee
culturen - dat heeft zijn voor- maar
zeker ook zijn nadelen.

Hij is blij dat Defensie hem de gelegenheid biedt om zijn sport op zo’n
hoog niveau te beoefenen. Verder is
hij graag ambassadeur, zowel voor
Defensie naar de buitenwereld toe…
als voor Nederlanders met een allochtone af komst. Voor die groep mensen is Kocabas een voorbeeld, dat je
met veel doorzetten iets kunt bereiken! Op de vraag of een eventuele
godsdienstige achtergrond iets voor
hem betekent, antwoordt hij zonder
omwegen positief:
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‘Ik ben moslim, ik geloof in God en
voordat ik een gevecht aanga, bid ik
ook altijd tot God. Maar ik ben niet
streng opgevoed hoor: ik eet beslist
geen varkensvlees, maar af en toe een
biertje, vind ik lekker. En vasten kan
ik met mijn sport ook niet combineren, dus doe ik dat op mijn manier. Zo
hebben mijn ouders me dat ook meegegeven en daar ben ik blij mee.’
Wouter Johan van Sintmaartensdijk
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Het moment van…

Het kan ook anders

Wij ‘westerlingen’ denken dat we als onderdeel van onze
personeelszorg een eerlijk en uitgebalanceerd beoordelingssysteem hebben ontwikkeld. Soms is een confrontatie met een andere traditie een leerzame ervaring.
We schrijven 1993, Trevisio, Italië. De Nederlandse militaire
ploeg doet mee aan de wereldkampioenschappen basketbal.
Ger, de coach van het Nederlandse team en zijn begeleider zaten na een wedstrijd in de bus met de Nederlandse
en de Koreaanse ploeg. Het werd al snel een gezellige
bende, zo gaat dat als Jan Kaas op safari is. De Nederlanders zongen liedjes en het werd een feest. Naast Ger
zat een generaal van het Koreaanse leger. Hij lachte veel
betekenend naar Ger. ‘Die Nederlanders kunnen er wat
van’, leek hij te zeggen.

De generaal gaf op een zeker moment het bevel aan zijn
mannen om ook te zingen. Iedereen van Korea deed braaf
mee, op één persoon na. De generaal sommeerde hem
mee te zingen. Hij weigerde. De generaal liet hem naar
voren roepen. Het werd doodstil in de bus. De weigeraar
verscheen voor de generaal en nam de houding aan. Hij
werd vermanend toegesproken. De generaal bulderde iets
onverstaanbaars, maar het was zeker niet mis te verstaan.
En toen gebeurde het. Voor het oog van de troepen kreeg
hij met de vlakke hand een ferme klap in zijn gezicht, tot
achter in de bus was het te horen. De weigeraar dankte de
generaal, ging zitten en zong daarna volop mee.
Ger was ontzettend verbaasd, keek de verzorger in zijn ogen
en zei: ‘wat is dit?’ Hij trok de stoute schoenen aan en vroeg
de generaal: ‘wat is dit nu, je gaat toch niet zomaar iemand
slaan, dat kan toch niet?’ De generaal moest glimlachen,
en zei: ‘hij heeft iets niet goed gedaan, ik heb hem gecorrigeerd, we zullen het er nooit meer over hebben, nu is hij er
van af, het is klaar’. En hij vervolgde na een pauze: ‘jullie,
doen dat beter? Nee, jullie schrijven zoiets op, hebben na
een halfjaar een beoordelingsgesprek, dan gaat het schriftje
weer open en dan wordt de man weer herinnerd aan zijn
misstap. Jullie sluiten zoiets nooit af.’
Het is maar de vraag wat beter, eerlijker en rechtvaardiger is.
Ed Haver
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Verdraagzaamheid
Verdraagzaamheid, dat is een lieflijk woord,
je kunt het door de bomen horen ruisen,
het is het rode thee licht in de huizen,
een eend die op haar nest zit, enzovoort.
Verdraagzaamheid, dat is een goed gevoel,
de buurman aan zijn trekken laten komen,
je eigen sores in te weten tomen,
enfin, je weet heel goed wat ik bedoel!
Verdraagzaamheid is, als een Surinamer
zijn potje kookt met nogal vreemde geuren
en jij het zonder zeuren laat gebeuren,
al ruik je het ook in je eigen kamer.
Verdraagzaamheid is overpad verlenen
aan mensen die jouw godsdienst niet belijden,
terwijl jij ondertussen, heel bescheiden,
het onkruid wiedt tussen je eigen stenen.
Verdraagzaamheid is leven laten leven,
een vlieg die je alleen maar irriteert
naar buiten jagen en geen doodklap geven,
want dat is onverdraagzaam, en verkeerd.
Verdraagzaamheid schuilt vaak in kleinigheden,
het gaat er om dat je die onderkent
en weet dat jij je eigen meester bent
bij het bepalen van je eigen zeden.
Verdraagzaamheid is je verzetten tegen
gevoelens in je, die je niet vertrouwt.
Zij laten zich niet met gewichten wegen,
maar zijn, ook ongewogen, doorgaans fout.
Verdraagzaamheid is zeggen: ga je gang,
je doet maar wat je blijkbaar niet kunt laten!
Maar morgen kom ik toch eens met je praten,
want ik ben wel goeiig, maar ik ben niet bang!
Nico Scheepmaker
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Passie

Zwiep: Soms gebeuren
A.o.o. Leo van Gestel werkt op de vliegbasis Gilze Rijen als medewerker administratief beheer. Maar hij vult zijn werk op een speciale manier in. Mailen doet hij
zo min mogelijk, bellen vindt hij al beter, maar het liefst gaat hij persoonlijk bij
de mensen langs. Wie hem tegenkomt, móet eigenlijk wel wat langer naar hem
kijken, want er klopt iets niet helemaal. Zijn haar wil bijvoorbeeld nooit helemaal
precies in het gelid blijven staan. Of zijn kraag zit zomaar vanzelf een beetje
scheef. Dat doet hij niet expres, dat gebeurt gewoon. Die dingetjes verraden al een
beetje dat Leo geen doorsnee militair is. Diep in zijn hart is hij dan ook...Zwiep.
Vier dagen per week trekt hij zijn uniform aan en werkt hij op de vliegbasis.
Maar op vrijdag is hij te vinden in het
verpleeghuis. Daar is hij Zwiep, de
clown. Heel voorzichtig benadert hij
de mensen, zoekt contact, speurt naar
een reactie, een emotie, een lach of een
traan bij mensen die nauwelijks meer
op hun omgeving reageren. Met in zijn
hand een beertje of een speeldoosje
wacht hij op een beweging, een woord,
een oogopslag. En soms gebeurt het
dat er ineens een lach opklinkt. Soms
10

tot grote verwondering en ontroering
van de verpleging, die zoiets bij deze
persoon al heel lang niet meer verwachtte. Leo: ‘Er gebeuren soms echt
wonderen. Het kan voor de verplegenden of de partners van die mensen
zelfs wel eens moeilijk zijn, te zien
dat Zwiep wel contact krijgt met diegene van wie ze zoveel houden en die
ze al zo lang kennen, maar met wie
ze al een tijd geen contact meer hebben.’ Zwiep is een miMakkus clown.
MiMakkus is een organisatie die lijkt
GevoWing - februari 2010

op die van de Cliniclowns, maar dan
voor een andere doelgroep: verstandelijk gehandicapte en dementerende
mensen.
Wat beweegt een militair om dit werk
naast zijn gewone baan te gaan doen?
Leo vertelt met enthousiasme. ‘Het is
eigenlijk gekomen na een moeilijke
periode in mijn leven. Ik was gedwongen om de balans op te maken, de
bakens te verzetten en ervoor te kiezen
om iets te gaan doen wat ik echt heel
diep van binnen wilde. Ik vertelde dat
ik eigenlijk graag oude mensen aan het
lachen zou willen maken. De loopbaanbegeleider gaf me daarop het advies om
eens bij miMakkus te gaan praten. Daar
had ik nog nooit van gehoord, maar ik
ben vervolgens de opleiding van acht
maanden gaan doen. Daarna kon ik
beginnen.

De eerste keer zal ik nooit vergeten. Dat
moment dat ik contact maakte met een
heel angstige mevrouw en een lach op
haar gezicht zag verschijnen…. heel bijzonder. Dat vergeet je nooit weer.’
Als Leo eenmaal begint te vertellen
word je meegenomen in een wereld die
je meestal vreemd is, maar al snel toch
heel vertrouwd wordt. De clown is de
vriend van de dementerende. Ze hebben zoveel met elkaar gemeen dat ze
vanzelf maatjes zijn. Ze denken met
dezelfde rare sprongen. Ze leven in
het moment, want gisteren, morgen of
straks hebben geen betekenis (meer).
Ze zijn ongeremd zichzelf en hoeven
niets (meer) op te houden. Dat maakt
hen kwetsbaar, want de buitenwereld vindt hen ‘gek’. De dementerende
heeft een eigen ‘taal’, de clown luistert
daar naar met zijn hart. Ze zitten niet
(meer) vast aan gewoonten en goede
manieren. Samen gaan ze op ontdekking om zich te verwonderen en zich
te verliezen in details. Ze laten zich

er wonderen.
verrassen, aﬂeiden, meeslepen. Samen
worden ze boos, verdrietig en blij,
ondernemen iets, raken de draad kwijt
en beginnen weer aan iets anders.
Samen zijn ze samen… en dat laatste is
het allerbelangrijkste.

Voor meer info over de stichting miMakkus:
http://www.mimakkus.nl

Leo: ‘Je voegt zoveel toe aan de zorg
voor die oude mensen. Soms lijken ze
heel ver weg te zijn. Maar hun ziel is
er nog wel. Vaak is de ontmoeting met
de clown de enige keer in de week dat
die mensen nog eens lachen. De verpleging leert er ook veel van. Je hoeft
helemaal niet harder te gaan praten, te
verbeteren, of van alles uit te leggen.
Je hoeft alleen maar heel aandachtig
te zijn.
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Als militair denk ik vaak aan die oude
mensen in Bronbeek. Het lijkt me fantastisch om daar eens naar toe te gaan
en die mensen kennis te laten maken
met Zwiep. Dat is nog echt een droom
van me.’
Aline Barnhoorn
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Ik ga op reis en neem mee…

Proef het leven

Eten tot je nemen is een basisbehoefte
van elk mens. Wij leven in dat stuk van
de wereld, waarin we voor elke maaltijd
weer volop keuze hebben: wat wel en
wat niet. Wij militairen op uitzending in
Afghanistan bevinden ons in een land
waar die vanzelfsprekendheid ver te
zoeken is. Hier vechten mensen elke dag
weer om te overleven.
Wat een luxe dan, dat wij als militairen
elke dag weer naar onze enorme eetzalen toe kunnen lopen,
waar het voedsel wordt gekookt en opgediend en waar keuze
te over is. Maaltijd staat ook voor gemeenschap! Wat is mooier dan een feestelijk gedekte tafel, een groot gezelschap en
heerlijk bereide spijzen? Een droombeeld, dat we ook in de
bijbel tegenkomen als beeld voor de hemel. Hier op Kandahar Airﬁeld proberen we één keer per maand die sfeer ook
op te roepen. Dan organiseren we in de ECHOS (militair
tehuis) een brunch. In een huiskamersfeer zijn de tafels
mooi gedekt. Het eten staat in een buffet uitgestald en lekker
toebereid voor ons klaar. Even een moment met elkaar, delen
we gezelligheid en vieren we gemeenschap. Dan ontstaan
er andere gesprekken. Mensen laten meer van zichzelf zien,
12

dan deel je met elkaar wat je beleeft, wat je mooi vindt en
moeilijk, wat je energie geeft en gaande houdt.
Zulke maaltijden kun je overal organiseren: in de straat of
in de wijk. Een idee voor thuis wellicht om allochtone en
autochtone Nederlanders dichter bij elkaar te brengen. Ga
eten met elkaar, kook uit je eigen cultuur en deel het voedsel…en vertel elkaar wat over jezelf, je leven en werken. Laat
elkaar proeven hoe goed het leven kan zijn. Samen eten
sticht gemeenschap: als je met elkaar eet, houd je op tegen
elkaar te vechten. Dan besef je dat je leeft onder dezelfde
hemel, dat de zon over ons allemaal opgaat.
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Wouter Johan van Sintmaartensdijk

Column

Wisseldienst

|
Nou, dat was me het wintertje wel zeg. Weken lang sneeuw
op de velden en wegen, brokkelig ijs op de vaarten en sloten.
En mooie glijbanen waar normaal wandelpaden liggen. Op een
gemiddelde vliegbasis wordt de baan netjes sneeuw- en ijsvrij
gehouden, want onze vliegmachines moeten wel kunnen starten en landen. Maar de looproutes….? Ik ben een keer hard
onderuit gegaan tussen de parkeerplaats en mijn gebouw. Ach,
een dominee moet tegen stootje kunnen. Maar toen ik zo met
mijn bonte blauwe onderrug lag bij te komen, vroeg ik me af:
zou dit buiten de de poort nou anders wezen?
Nee dus.
De Nederlandse Spoorwegen lieten het eind december ook
mooi afweten, toch? Het was eigenlijk ongehoord, zoals dit
bedrijf zei: ‘Beste reizigers, kom vandaag en morgen maar niet.
De wissels doen het niet meer, en het gaat ons vast niet lukken
om u te vervoeren.’ Kijk, als een attractiepark zegt: we raden u
af om een entreekaartje te kopen, want de mooiste achtbanen
zijn vastgevroren, dan is dat eerlijke service. Maar een bedrijf als
de NS, met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan
zich dat niet veroorloven. Treinreizen doe je niet altijd voor je
lol, soms moet je.

Defensie heeft ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en
die nemen we heel serieus! Wij zeggen niet tegen de vijand: kom
de komende dagen maar liever niet aanvallen, want we zijn een
beetje bang dat onze wapensystemen vastvriezen. Die vijand
lacht ons vierkant uit. Nee, wij doen aan goed preventief onderhoud! Allemaal samen: één team, één taak. Dat is Defensie.
Kunnen we die maatschappelijke verantwoordelijkheid nog wat
uitbreiden? Moeten we niet gewoon de volgende winter de
arme getergde spoorwegen een handje komen helpen? Als die
sloebers van NS en Prorail niet meer weten wie ze moeten bellen om de wissels sneeuwvrij te maken, omdat ze alleen maar
naar elkaar aan het wijzen zijn…? Ik stel voor dat we als militairen allemaal een klein handzaam sneeuwbezempje in camokleuren van KPU verstrekt krijgen. En dat we bij het eerste de
beste weeralarm van het KNMI allemaal naar onze van te voren
aangewezen wissel fietsen om met een man- en vrouwmoedig
gezicht alle neerdwarrelende vlokjes heldhaftig weg te vegen.
Da's leuk, want winterpret verbroedert en verzustert. En het
levert nog reclame voor Defensie op ook. Laat maar komen die
komende winter! Wij zijn er klaar voor!
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Ids Smedema
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Zinvol

God helpt in alle nood?
Ik vroeg om kracht
en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf mij problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf mij verstand en kracht om te werken.
Ik vroeg om moed
en God gaf mij gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf mij daarvoor de kansen.
Ik kreeg niets van wat ik wilde
maar ontving alles wat ik nodig had…
om te groeien in kracht, wijsheid, liefde en moed

14
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Soms krijg je een pareltje in handen. Zo kreeg ik dit gebed van een sergeant, kort na de crash
van een chinook helikopter. Regelmatig heb ik mij afgevraagd waardoor dit ‘gebed’ zo velen
raakt en bemoedigt tegelijk. Ook mij.
Het ‘gebed’ doorbreekt verschillende Godsbeelden die ik bij mij draag. Bijvoorbeeld het
beeld dat God liefde is en dat Hij je daarom allerlei
leed bespaart. Nee, zegt het ‘gebed’. Ik word voor
de keuze gesteld: ga ik eraan onderdoor of
ontwikkel ik hieraan kracht,
wijsheid, moed en liefde?
Dit ‘gebed’ breekt ook met het beeld dat God
almachtig is en daarmee alles voor mij kan
‘toveren’ waar ik om vraag. Hij is geen Sint
Nicolaas die alle wensen vervult. Ook grijpt God
niet in als mensen elkaar met geweld leed bezorgen.
Dit gebed roept op om medeschepper te worden van de Schepper, Christus of welke andere
naam je wilt geven aan de bron van alle leven. En: om anders te gaan kijken naar wat je
overkomt. Je krijgt alles wat je nodig hebt, al vraag je er niet om. Het gebed lijkt te zeggen:
onderzoek waartoe de dingen op je levenspad komen en geef er jouw zin en
bestemming aan.
God helpt niet uit de nood, maar in de nood – zo zou je het bovenstaande kunnen
samenvatten. Ook al zie je in de ellende niet dat God nabij is, naderhand kun je zeggen dat je
ondanks alle pijn en moeite gegroeid bent. Dit inzicht heeft mij ertoe gebracht om met de
volgende regels het gebed te besluiten.
Ik tel nu de zegeningen
die ik in de beproevingen niet kon zien ,
Ik voel mij een gezegend mens.
Mijn gebed is verhoord!
Antoon Vermeulen
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Wat geeft je lucht?

Wie het kleine niet eert…
Ik heb iets met klein. Geen idee hoe dat komt maar
het is er. En het is er ook al heel lang. Eigenlijk al
vanaf toen ik nog klein was. Klein is gewoon gemakkelijk, klein is hanteerbaar, klein is handig. Het zal
u dan ook niet verbazen dat ik als hobby boompjes
kweek en verzorg.
Bonsai dus.
‘Bonsai’ betekent zoveel als ’boom in pot’. Als gevolg
van nauwkeurig snoeien en begeleid bloeien ontstaat
de suggestie van een ‘echte’ boom of bomengroep,
c.q. van een ‘echt’ landschap. Natuurlijk gaat het
daarbij wel degelijk om echte bomen of bomengroepen. Maar dan wel in het klein.
Het belangrijkste dat je nodig hebt is geduld. Zo’n
boom heeft immers een heel ander levensritme dan
wij. Vrijwel elke dag breng ik enige tijd door tussen
mijn kleine boompjes. En mijmer ik wat.
Zoals over het bekende spreekwoord: ‘het zijn de
kleine dingen die het doen’. Zijn die ‘kleine dingen’
dan niet eigenlijk ’grote dingen’?
Ik ben er zelf nog niet helemaal uit maar misschien
zouden we met zijn allen wat minder ‘grote dingen’
moeten proberen te doen en wat meer ‘kleine’?......

Fons Leers
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Het andere kloffie

Al jaren ben ik actief bezig met fotograferen, in de jaren 80 begonnen met een minolta spiegelreﬂex maar tegenwoordig met een digitale
canon 30D. Vorig jaar een mooie en goede cursus bij de fotovakschool
in Venlo gevolgd en nu dus nog fanatieker als amateurfotograaf bezig.
Regelmatig trek ik er op uit om het beeldmateriaal uit te breiden. Mijn passie ligt vooral bij ﬂora, fauna, landschappen en paddenstoelen, dus natuurfotograﬁe, maar ook portret- en reportagefotograﬁe ligt me wel. Het is maar één
van mijn vele hobby’s maar wel een hele uitdagende. Je gaat je omgeving en alles wat je ziet op een heel andere
manier bekijken, beleven en voelen;
Fotograﬁe speelt met licht. Fotograﬁe deelt emotie. Fotograﬁe doet herinneren. Fotograﬁe laat beweging
en tijd stilstaan.
Kortom fotograﬁe is kunst, de kunst van het zien, de kunst van de verbeelding.
Rikus ten Brücke
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Prikbord

Cévennes 2010 RIMP
59e Internationale ontmoeting voor
protestantse militairen
Rassemblement International Militaire Protestant
24-27 juni 2010

Evenals vorige jaren geeft de Dienst Protestantse Geestelijke
Verzorging weer de gelegenheid om de internationale
ontmoetingsbijeenkomst in de Cévennes te bezoeken.
Het thema dit jaar is ‘Geloven vandaag’.
De conferentie is een internationaal gebeuren met bezoekers uit Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, België,
Roemenië, Tsjechië, Polen, de Ivoorkust en Amerika.
Elk jaar worden de vieringen en de gesprekken per toerbeurt voorbereid. Dit jaar zetten de Duitse en de Nederlandse diensten daar hun schouders onder.
Alle vieringen en het gespreksmateriaal worden in een
Franse, Duitse en Engelse vertaling ter beschikking gesteld.
De reis heen en terug is met dienstauto’s of een personenbusje; vertrek op woensdag 23 juni en terugkeer maandag
18

28 juni. Deelnemers worden gehuisvest in een conferentiepark of in tenten op een nabijgelegen camping.
De kosten bedragen de reële uitgaven voor onderdak, voeding en reiskosten. De afgelopen jaren schommelde het
bedrag rond de €220,00 per persoon.
Voor informatie of voor opgave kunt u zich wenden tot
ondergetekende,
telefoon: 06 206 157 23, email: AH.Zweers.02@mindef.nl.
Eventuele opgave graag voor 15 mei a.s. Deelname is mogelijk voor medewerkers bij Defensie en eventueel hun partner.
Anne Zweers
krijgsmachtpredikant ’t Harde
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Wie wat waar
Den Haag
D: Paul van der Meulen
06 22234327
Staf CLSK Breda
B: Heidi van Leest
076 5447844
A: Ko van der Krabben
06 20617815
D: Jan Tom Schneider
06 20617602
H: Marieke van Veen
06 20617976
Vliegbasis Leeuwarden
B: Baukje de Braak
058 2346841
A: George Martens
06 20618515
D: Jaap van der Goot
06 20617709
H: Wilma Geerdink
06 51334836

B = Bureau • A = Aalmoezenier • D = Dominee • H = Humanistisch raadsman / vrouw • R = Rabbijn • P = Pandit • I = Imaam

Vliegbasis Volkel
B: Brigitte van Schaijk
0413 278305
A: Pieter van Lier
06 20956649
D: Mient Dijkstra
0620615421
H: Eline Verbruggen
06 53641029
Vliegbasis Gilze-Rijen
B: Wil Laureijssen
0161 296090
A: Eric van Rosmalen
06 20617890
D: Aline Barnhoorn
06 20615271
D: Wouter Johan van Sintmaartensdijk
06 10467928
H: Luuk van Meijel
06 22611870
Camp New Amsterdam (Chapel)
B: Annemarie Methorst - van Vliet
034 6336092
Luchtmachtbasis Nieuw Milligen/
AOCS
A: Antoon Vermeulen
06 20617908
Rhenen
D: Wim Bos
06 20614017
Vliegbasis Eindhoven
B: Ellie Dijkstra - Faes
040 2896814
A: Fons Leers
06 20617853
D: Ids Smedema
06 20615461
Luchtmachtbasis De Peel
B: Brigitte Stijfs
0493 598870
A: Claudia Bisschops
06 20615896
D: Paul van der Waal
06 20618398

Opmerkelijk
Vliegbasis Woensdrecht
(incl. KMSL, LCKLu, LMG)
B: Esther Moret en Ingrid Willems
0164 692654
A: Yolande van Steekelenburg
06 20618581
D: Anna van der Meij
06 20614704

Vrijheid?

KMA, Breda (NLDA)
B: Rob Blokvoort
076 5273606
A: Emmy Rau
06 53908028
D: Dick Huurman
076 5273607
H: Mart Vogels
06 53746795
CMH Utrecht / MRC Doorn
D: Cees Smit
06 26858890
NSU Rheindahlen
D: John Sieprath
0049 1705559193 / 06 20618532
NSU Neustadt / Heidelberg / Ramstein
A: Ed Haver
0049 16094430623
NAK SHAPE
A: John Sieprath
06 20618532
Vormingscentrum Beukbergen
B: Sjoeke Oude Munnink
0346 352944
Algemeen telefoonnummer
0346 332111
Joodse GV
B: Ria Bijl
070 3166061
R: Menachem Sebbag
06 51232639
Hindoe GV
B: Carmen Goerdajal
070 3166734
P: Dewinder Djwalapersad
06 20616792
Islamitische GV
B: Melina Gemistaris
070 3166790
I: Ali Eddaoudi
06 51086698
I: Suat Aydin
06 20618531
Veteraneninstituut
A: Mark Lieshout
06 53677045
Overige
D: Erik Asscher Studiesecretaris
06 20614846

‘Ik heb soms het gevoel dat het woord vrijheid niet voor
iedereen even waardevol is. Zelfs voor mensen die ervaren hebben wat het is om onvrij te zijn. Ze zeggen: “In
wat voor een samenleving zitten we nu? Met al die criminaliteit.” Ze zijn vergeten dat ten tijde van de DDR de
staat de crimineel was. Een dictatuur schijnt voor sommigen aantrekkelijker te zijn dan een democratie. Veel
mensen houden van het idee van een verlicht despoot.
Als schrijver is het mijn taak om daartegenin te gaan.
Ik vecht al schrijvend voor democratie. Het is geen
strijd waar ik veel eer mee behaal, maar het is absoluut
noodzakelijk. Want er bestaat geen beter systeem. Geen
enkele vorm van dictatuur deugt. Ik heb er zelf een van
zeer dichtbij gekend. Geloof me, democratie is het beste
wat er is.’
(citaat uit interview: De Morgen van 4 november 2009)
Uwe Tellkamp, De Toren.
Verhaal uit een verzonken land.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 2009.

GevoWing - februari 2010

19

GevoWing is een uitgave van de protestantse en rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de Koninklijke Luchtmacht

Foto: John Drop - Hilversum

