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O n d e r l i n g e relaties blijven
afstandelijk ' .
Toen hij in November 1978 in dienst
moest gaf hij zich direct op voor het
VN-bataljon in Zuidlaren.
De aanwijzing van dit bataljon voor een
UIFIL-taak vormde voor hem geen probleem.
Hij meldde zich direct voor uitzending . . .
'In de eerste plaats toch om iets waar te
maken van het ideeÃ«l element in de dienstverlening,-om iets meer te doen dan verdediging van het eigen grondgebied en in de
tweede plaats om zelf ook kennis te nemen
van een andere cultuur met andere mensen
in een andere omgeving."
Toine Graumans -roepnaam Ton- studeert geschiedenis.
Zijn militaire aanwezigheid hier past natuurlijk uitstekend bij die studie?
'Mijn studie is niet speciaal hierop gericht, wel mijn belangstelling en dan tref
ik toch een heel eigen gebied aan met heel
w a t karakteristieken en vooral aardige mensen. Hun spontane hartelijkheid, hun gastvrije en hun weinig materialistische instelling vallen mij dan op".
Het land zelf noemt hij 'aardigt,met wat
meer reliÃ« dan Nederland.
Nogal terughoudend, zich aanvankelijk niet
teveel blootgevend, verbaasd ook dat hij
wordt geinterviewd, beantwoordthij de vragen op wat gespannen, doch weloverwogen
wijze.

-Heb je h i e r een z i n v o l l e taak gevonden ?
I1

Ja,toch wel, ik geloof dat we de taak
waarvoor we hier gekomen zijn inderdaad wel
effectief maken en uit de reacties van de
bevolking leid ik af dat de mensen, alhoewel ze moe zijn van het krijgsgewoel en
weinig op hebben met het militaire bestaan,
toch op prijs stellen dat dit gebied in het
kader van UNIFIL wordt verdedigd.
Je merkt dat op als je door de dorpjes
loopt en meer direct bij de mensen thuis.

Dan hoor je wat meer achtergronden.

- Zocht je dat contact met mensen ook t i j dens je vacantie i n I s r a ' l ?
''Ja, maar de mensen zijn daar heel anders
van instelling, veel moderner, veel beredeneerder ook in hun houding.
Ze zullen zich niet zo snel tegenover je
uitlaten, nee nee, beslist niet.
En 21s ze het doen houden ze toch meestal
een slag om de arm.wat UNIFIL betreft zijn
ze daar niet erg enthousiast. In gesprekken
heb ik ook wel misverstanden bemerkt in de
zin dat nogal wat IsraÃ«lier denken dat wij
negatief tegenover hen staan, ook het
Nederlandse contingent.
Ik kreeg ook de indruk dat zij vinden
dat wij onze taak niet goed uitvoeren,
dat ze dat liever zelf zouden doen.
Overigens vind ik IsraÃ« een fijne ervaring en er is ook wel wat te zien."
De Bredase student maakt bij de Alfacompagnie best een redelijke tijd door, al
is datgene wat gedaan moet worden onderhand
wel routine geworden, volgens hem.
Zijn vrije tijd acht hij voldoende al wordt
men in vrije tijd nogal eens voor allerlei
karweitjes opgetrommeld.
Wij maken hem duidelijk hoe we via zijn
collega's bij hÃ¨ terecht kwamen.

-

Ze hadden het vooral over je
heid . .

.

verstrooid-

''Ja, dat is een al jaren waargenomen karaktertrek, maar het is voor het eerst dat ik
dat hier hoor noemen.
Ik had gehoopt dat in dienst kwijt te raken
door de discipline, door het gewezen worden
op een heleboel van die nalatigheden.
Dat ik misschien tot een betere instelling
zou komen, een beetje gedisciplineerder
zou worden, zij het niet overdreven.
Nu loop ik toch nog rond met het image van
verstrooidheid.
Ik weet niet in hoeverre dat hinderlijk is
voor anderen."
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geeft direct toe geen man te zijn
voorop loopt om militair te zijn,
mogelijk ook niet past in het beeld
anderen van een militair hebben.

-Hoe z i e -je, t e m i j l -je e r deel van u i t
maakt, d i e d i t a i r e wereld ?
''Ik moet zeggen dat het mij in Nederland
verbaasde en verraste dat het militaire
leven nog zo ouderwets gedisciplineerd
opereert naar mijn begrippen, terwijl ik
juist geloof dat de efficiency zou verbeteren als de mensen, vooral in de lagere
regionen wat meer initiatief werd gelaten.
In Nederland gebeurt dat zeker niet, hier
gaat het wat anders.
Onze operationele taak hier kan zich wijzigen, je weet niet altijd direct wat je
te wachten staat en dat geeft ook een element van spanning in het leven hier, wat
weer ten goede komt aan je belevingswereld."

-

Even later, als hij zich wat meer op zijn
gemak gaat voelen, gaat hij nader in op de
interne verhoudingen, waarvan hij zegt :
'De onderlinge verhoudingen blijven vaak
afstandelijk, ondanks een situatie waarin
je volledig op elkaar bent aangewezen.
Misschien komt dat uit angst om zich
bloot te geven. maar waarom ?
In deze situatie ?
Ik merk heel sterk dat dit verschijnsel
zich niet beperkt tot Ã©Ã post, maar vrij
algemeen geldt. Zeker de relatie tot de
commandant blijft altijd erg afstandelijk,
alhoewel hier toch iets minder, maar opvallend genoeg blijf je in de onderlinge verhoudingen met je gelijken in de meeste ge
vallen toch afstandelijkWellicht wil je je eigen achtergrond bescherrnen .
Het kan ook best dat dit een algemene trek
van de militaire dienst betekent, waarin
je immers niet zelf gekozen hebt met wie
je samenleeft. Dit leidt toch tot een heel
eigen individueel bestaan, essentieel individueel.
Dienstplichtig tirailleur Graumans maakt
zich zorgen over dit voor hem verrassend
gekomen interviewtje:
'Ik was er niet op voorbereid en ik weet
niet of de kern overal geraakt is. Ik vrees
dat het een weinig opmerkelijk verhaal is
geworden. ."
Merkwaardig genoeg en niet direct te rijmen
met zijn vrijwillige uitzending naar Libanon, had hij voor zich zelf deze periode
best willen missen.
Voor zijn militaire dienst, die hij met een
geheel eigen'opvatting beziet, als het ware
los van zijn verdere leven, vindt hij Libanon een nuttige en prettige afsluiting;
A

A

Zondag, 21 october 1979.
Mijn dag neemt een aanvang met de nachtwacht van drie tot zes uur.
Dat is nu niet bepaald de slechtste
wacht. Korver wekte me en terwijl ik me
aankleedde vertelde hij dat hij zich vanavond wild geschrokken was. Namelijk achter bij de wasbakken dacht hij iemand te
zien sluipen.Direct dacht hij aan een
Gewapend Element.
Toen het verdachte object in het buitenlicht van de douche kwam bleek het een
vos te zijn.
Wij dachten voorheen dat die hier niet
voorkwamen, maar dat blijkt dus anders te
zijn dan we hadden verwacht.
Later op de avond hoorde ik een bekend
geluid wat het verhaal honderd procent
maakte.
Ik hoorde namelijk een vreselijk kabaal
in het kippenhok van de moektar.
Een zenuwachtig gekakel, omdat de beesten in paniek raakten met deze kippenrover in de buurt.
Verder zaten Nels en Lansink op wacht
die niets bijzonders te melden hadden,
dus bleef alles volgens de verwachting,
rustig en vredig.
Zojuist zei Nels me dat hij de vos zag
vlak bij de kadertent.
Ik ging kijken maar zag aanvankelijk
niets. Even later toen ik terugkwam van
het wekken van de volgende wacht zag ik
hem vlak bij het aggregaat rondlopen en
toen hij mij ontdekte dook hij de walkant
in en verdween in het hiernaast gelegen
bouwlandje.
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Onlangs is bij alle bataljons van UNIFIL
een nieuwe radar ingevoerd, waarvan vijf
installaties bij ons bataljon. Deze nieuwe apparatuur is draagbaar, wat in dit
Libanese terrein als een groot voordeel
moet worden beschouwd.

-^-

De radar AN-PPS-15A is afkomstig uit de
Verenigde Staten en omvat een zender-ont
vanger, driepoot met voetstuk, antenne
drive, twee hoofdtelefoons, voedingskabel.
en batterij, een afstandbedieningskabel,
draagriem met draagzak en een transportkist.
Voor de techneuten onder ons vermelden we
de volgende gegevens :
bundelbreedte 100 meter,
bundelhoogte 177 meter,
meetbereik snelheid min 0.8 KM/U en max
56 KM/U,
voeding
14 volt, 2 amp6re en de accu
heeft een gebruiksduur van 10 uren.
Wat kun je nu met dit apparaat ontdekken,
want daar gaat het tenslotte om, nietwaar ?
Wel, dat is niet gering.

Kruipende personen worden tot op 500 meter
gespot, lopende en rennende lieden tot op
liefst 1500 meter en rijdende voertuigen
kunnen helemaal wel wegblijven, want die
worden 'gezien' tot op 3000 meter.
Niet mis.
Na elke rotatie zullen nieuwe bedienaars
worden opgeleid door de pelotonssergeant
van het verkenningspeloton.
Zo'n opleiding duurt drie dagen.
Cm het'lezen' van de radarsignalen te verbeteren heeft het bataljon een aantal
cassetterecorders met geluidsbandjes voorhanden.
Dat neemt niet weg dat de beste oefening
nog steeds blijft een veelvuldig gebruik
tijdens de nachtelijke uren.
De nieuwe apparaten, waarover de eerste gebruikers reeds zeer enthousiaste geluiden
laten horen kunnen een grote bijdrage leveren tot een goede uitvoering van onze taak
en een grotere veiligheid voor een ieder
Deradar zal daarom met zorg moeten worden
behandeld zeker wat betreft het onderhoud.
Het spul gaat dan gewoon wat langer mee en
dat is mooi meegenomen.
De A-cie is in het geukkige bezit van twee
van deze apparaten en de overige compagnien
hebben er ieder Ã©Ã©

Dubbel +ties
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De watergroep viert heden het geruchtmakende en heugelijke feit dat zij totnutoe liefst tien miljoen liter water
naar dorstige en warme lijven voerde.
De watergroepers drinken op deze gebeurtenis een extra glaasje . . . . . water!
-.-

UN-onderscheiding kwijt ?
Op eigen kosten en tegen overlegging
van dat fraaie certificaat een nieuwe
bestellen bij de Firma Van Wielik in
Den Haag, Noordeinde 9.

-.-

Op 12 November is er weer een medal-parade.
Bent U er ook bij deze keer ?
Gefeliciteerd . . . . .

-.-

Volgens de Haagse WZZ mag je artikelen
met een waarde van meer dan f 1 0 0 . ~
belastingvrij invoeren.
In Nederland natuurlijk.
Maar dan wel met een geautoriseerde
kwitantie, waaruit blijkt dat dat
waardevolle spul al langer dan zes
maanden in je bezit is.
Leuke jongens daar.
Weten zeker niet dat een kwitantie,
als die al wordt gegeven, in het Arabisch is gesteld.
Kost een tolk bij de douane.
Bovendien zijn de meesten hier maar
voor zes maanden geplaatst . . . . .
Slim hoor .!

