
"Ruiter, wat vond je er nou van?"
vroeg de luitenant toen ik afzwaaide.

Het enige dat ik kon antwoorden was:

"Luit, ………
Over tien jaar was dit een prachtige tijd!"

Tien jaar bleek aan de krappe kant, het werden er 

vijftien voordat de leuke herinneringen zijn gaan 

overheersen. De verhalen en anekdotes namen 

steeds vastere vormen aan en het gemopper over 

de verloren tijd werd ongemerkt minder.

Mocht je benieuwd zijn naar de 'hoogtepunten' van 

mijn militairendiensttijd lees dan vooral door.
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Alle personages, voorvallen en situaties 

berusten toevallig op waarheid, fictie is 

uitgebannen.
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Over 10 jaar
was dit een

prachtige tijd!

ervaringen van een

dienstplichtig militair
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01 Ervaren rekruut

Die eerste dag was ik wat aan de vroege kant op de 

kazerne, alsof ik graag wilde!

Dat betekende ook dat ik samen met de andere 

vroegelingen het hele parcours van paspoort en 

foerier al achter de rug had toen de rest aankwam. 

Toevallig kwam ik als eerste op een kamer en 

verveelde me daar al een tijdje toen een paar 

schuchtere burgers binnen kwamen.

Ze vroegen netjes aan me of ze hier goed waren, 

wist ik veel! Om ze een beetje op weg te helpen 

vertelde ik wat er van ze werd verwacht en wat de 

beste route was.

Ze bedankten me keurig, kozen een bed en kast en 

gingen op pad.

Toen ze terugkwamen met hun handen vol met 

groene kleren en een helm scheef op hun hoofd 

vroegen ze me wat ze verder moesten doen. Het 

begon tot mij door te dringen dat ze dachten dat ik 

een ervaren huzaar of iets dergelijks was.

Even was het verleidelijk om ze allerlei 

stompzinnige dingen te laten doen. Maar ja we 

werden kamergenoten, dus dat idee liet ik maar 

varen.

Binnen een paar dagen was de schuchterheid er af, 

maar ze bleven kwetsbaar.

De selectiecriteria voor de diverse functies 

verbaasden ons steeds meer.

Schuchtere mensen die onderofficier moesten 

worden, een kok werd opgeleid tot monteur en een 
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monteur tot kok. Verder een sportleraar van bijna 

2 meter die commandant werd van een te klein 

tankje.

Onze verklaring was dat de 'beroeps' geen 

concurrentie wilden. Ik zat hier verkeerd, dat wist 

ik die eerste dag al.

02 Aanspreken

De eerste dag blijft je natuurlijk altijd goed bij. De 

kornet, vaandrig bij andere onderdelen, was heel 

duidelijk. Vanaf nu zouden we worden aange-

sproken met: 'huzaar'; onze achternaam of onze 

voornaam. Hij zei het op een manier, en vooral luid 

genoeg, dat er geen misverstand over kon bestaan. 

Nou ben ik vrij goed in het rechtlijnig denken, ik 

vermoedde dus niet dat dit problemen zou 

opleveren.

's Middags echter liep ik, burger in een 

militairuniform, met mijn handen in mijn zakken 

langs het eskadronsgebouw. Uit een ooghoek zag 

ik op zo'n 30 meter afstand een raam opengaan. 

Vervolgens werd er door de zelfde kornet nog veel 

luider dan eerder geroepen: "Hé klootzak, haal je 

klauwen uit je zakken!". Ik voelde me niet 

aangesproken, al wist ik zeker dat het aan mij was 

gericht. Maar ja, 'klootzak' paste niet in het rijtje 

van drie, dus kon hij het onmogelijk tegen mij 

hebben.
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