Onderstaande column is de eerste van twee columns die ik heb ingestuurd voor het
september 2003-nummer van het blad Trivizier van de Vakbond voor
Defensiepersoneel VBM/NOV. De column is ingestuurd op 7 augustus 2003; de andere
column, ‘Si vis pacem, para bellum?’, werd geplaatst:

Hitte in de Golf
In de zomer van 1963 werd de VS geteisterd door verzengend heet weer. De Motownhitfabriek speelde daar onmiddellijk op in en prompt hadden Martha Reeves & The
Vandellas een hit met ‘Heatwave'. Dit jaar was het weer eens raak in Nederland. Ook hier
een hittegolf, eentje voor de Top 100 Zomers Aller Tijden, en meteen waren her en der
klagerijen te horen. Volksaard of niet, het is niet altijd even terecht.
Dit jaar begon het geweeklaag over het zomerleed tijdens de Vierdaagse van Nijmegen.
Ook in de Gelderse vallei kan het behoorlijk warm worden! Gelukkig beschikt het
organisatiecomité onder andere over een hoofd Medische Dienst in de persoon van dokter
Martin Baardman, voor menig militair geen onbekende verschijning.
De militairen hebben het, in vergelijking met de overige wandelaars, in de Vierdaagse toch
al ‘zwaar', want ze moeten verplicht tien hele kilo's bepakking meenemen. De vraag is:
ging er in Heumensoord gejuich op toen de 4Daagse-dokter besloot dat de militairen op de
tweede dag (Wijchen) vanwege de hitte geen bepakking hoefden te dragen? Dat ze wel
gewoon 40 kilometer moesten lopen, maar dat ze dit vanwege de hitte zonder bepakking
mochten doen?
Nee, er werd niet gejubeld. Hoewel de beslissing van Baardman weloverwogen was, kende
‘on the street' de coulance voor de militairen zijn keerzijde.
Hoe zat het dan met die stoere mariniers in het zuiden van Irak? Daar is het nog veel
warmer! Zijn ze soms zonder rugzak naar SFIR vertrokken?
Natuurlijk waren de lopers, die immers thuisgebleven waren om te lopen, de mietjes. De
échte bikkels waren allang op pad gestuurd om vrede, veiligheid en internationale orde te
dienen in het hete woestijnzand van de Golfregio. Wat menigeen niet wist, was dat de
mariniers e.a. eerst in Koeweit acclimatiseerden, terwijl de argeloze 4Daagse-wandelaar
natuurlijk niet aan het klimaat mocht wennen: er moest simpelweg vier dagen achtereen
gelopen worden.
Daarnaast waren de echte kleinzieligaards natuurlijk ‘s lands burgers die – toch al zonder
verplichte rugzak – ook nog eens maar dertig kilometer hoefden!

Begin augustus was het prijs: een heuse hittegolf. Nu is voor zo'n golf van hitte heel wat
dagen achtereen warmte vereist en moeten de mussen letterlijk dood van het dak kukelen,
maar dat gebeurde en het gejammer begon opnieuw.
Wanneer ga je nu over op een tropenrooster? En heeft dat wel zin, want hoe doen ze dat
dan in Irak?
In Irak is juist een tropenrooster afgekondigd om niet te veel roofbouw op de troepen te
plegen. In de ochtend wordt tot elf uur gewerkt, 's middags na een verplichte
mediterraanachtige siësta pas weer vanaf vijf uur. Dat is prima geregeld door de ‘dokter
Baardman' van NL Det Irak.
In Nederland snappen we het een stuk minder.
Hier kondigt de KL een tropenrooster af, waarmee wordt gewerkt tussen 07.00 en 15.00
uur. Op het heetst van de dag, tussen twaalf en drie, ben je dus aan het werk. Nu weet ik
ook wel dat de alternatieven – normale arbeidsuren of na een siësta doorgaan totdat je de
benodigde uren hebt gewerkt – allebei minder aanlokkelijk zijn, maar gelukkig wordt er
een hoop gedaan door de uren sport weg te strepen, airco's en ventilatoren op standje
orkaanwind te laten draaien en ramen tegen elkaar open te zetten.
Het is veel te heet… zelfs voor het schrijven van een column… “It's like a heatwave burning
in my heart / I can't keep from crying / Tearing me apart”.

