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‘Stukjebewustwording’vanhitte

Van onze verslaggever
Jarl van der Ploeg

klazienaveen Er klopt iets niet in
Klazienaveen. Op wegen waar nor-
maal alleenDrentsebestelbusjesmet
namen als ‘Cees Bloemen’ en ‘Beuker
Tuinbouw’ rondsjezen,wemelthetnu
van de gecamoufleerde vrachtwa-
gens.Ookopheterf vantuinderWillie
Waninge is iets mis. Het staat er vol
metsoldatenwierzweet langshunge-
tatoeëerde bovenarmen druppelt.
‘Normaal verbouwenwe hier gerani-
ums, nu oefenen ermilitairen. Mooi
toch?’
WillieWaningeiseigenaarvanperk-

enpotplantenbedrijf DrentheFlowers.
Hij kijkt naar een van de soldaten en
zegt: ‘Wij zijnweer evenweguitdeda-
gelijkse sleur en ook voor het leger
schijntdituniek te zijn. Vandaar.’
‘Dit is zeker uniek’, zegtmajoor Jan

Boot, leidervandepakweg140militai-
ren die vanaf mei naar Mali afreizen
om deel te nemen aan de VN-vredes-

missie. ‘De grootste dreiging die ons
straks tewachten staat, is de tempera-
tuur. Dat zijn deze jongens gewoon
nietgewend.Ikkanweleenpresentatie
gevenoverdehitte,hierkunnenzedie
echtvoelen.’
De103deConstructieCompagniebi-

vakkeert dezeweek in twee kassen in
Drenthe. Een van de twee is bedoeld
voortrainingen, indeanderenetenen
slapendemilitairen. In eenhoek van

de tweede kas liggenhonderden fles-
senwaterenaangeïmproviseerdewas-
lijnen hangen bezwete kleren te dro-
gen. Alleende enormebergpotgrond
naast de twee toilettenherinnert aan
de oorspronkelijke functie van de
ruimte.
Volgens Boot creëert deze training

‘een stukje bewustwording’ bij zijn
compagnie. ‘Wat doet die hittemet je
lichaam?Drinkjewelgenoeg?Moet je

anderseten?En:hoeveel zout iseigen-
lijkhetbest?Dat soort vragenkunnen
wehierperfectbeantwoorden.’
De aanstichter vandezedriedaagse

invasie is korporaal Rick Siersema. ‘Ze
vondenhetvanhogerhandverstandig
omdeextremeweersomstandigheden
in Mali te simuleren’, zegt hij. ‘Ik
hoorde ze praten over een ruimte die
ze flink opwilden stoken en toenhad
ikeenveelbeter idee.’

Twaalf jaar geledenhaddedestijds
14-jarigeSiersemaeenbijbaantjeineen
vandekassen. ‘Maandenlangfietste ik
hier elke zaterdag naartoe’, zegt hij,
wijzendnaar het glas bovenhem. ‘En
één ding van toen herinnerde me ik
nogheel precies, namelijk hoewarm
hethierkonzijn. Extreemwarmzelfs.’
Boven zijn wenkbrauwen is een wit
lijntje van opgedroogd zweet zicht-
baar.
De korporaal belde zijn voormalige

werkgever.Diereageerdemeteenposi-
tief. ‘Ach, leuk joh, zei ik tegen Rick.
Tuurlijkkandat!Wanthetistochmooi
dat je dit voor het vaderland kunt
doen?’, zegtWaninge. ‘Eenweek later
kwamen er nog wat soldaten, of hoe
heetdat?Oversten?Entoenhebbenwe
alleskortgesloten.’
‘We simuleren het ritme dat we

straks ook in Mali aanhouden’, zegt
Boot. ‘Daar is het tussen 11 uur ’s och-
tendsen4uur ’smiddagszowarmdat
wewelmoetenuitrusten.’Hijkijktach-
ter zich en ziet twee behaarde benen
dieuiteenvandetentjessteken.Zeho-
renbij het paar legerkistjes dat netjes
naastelkaar staatopgesteld. Enbijhet
geweerdatdaarnaast ligt.
Defensiebetaalteenkleinehuuraan

Waningeenvergoedtdegemaaktekos-
ten. ‘Maar daar doe ik het niet voor,
hoor’, zegt hij. ‘Ik hoor ze daar in het
Westenaltijdzeggen:ach,daarinDren-
thedoenzeookleukmeemethunkas-
sen.Maarnustaanwe tochmooi inde
krant. En zoveelmoeite is hetnouook
weer niet.Morgen zijn ze alweerweg.
Dan hebben de geraniums weer wat
warmtenodig.’

Militairen van de 103de Constructie Compagnie rennen door een tuinbouwkas in Klazienaveen om te wennen aan de hitte straks in Mali. Foto Evert-Jan Daniels /ANO

Momentje rust in de kas. Foto Raymond Rutting / deVolkskrant

Inmaart 2012 vond in de zui-
delijk gelegen hoofdstad van
Mali,Bamako, een staats-
greep plaats.Kort daarna
vielen de steden in het noor-
den in handen van radicaal-
islamitische groepen. In ja-
nuari 2013 besloot Frankrijk
daarom tot een interventie
en niet veel later zette ook de
VNeen vredesmissie op po-
ten.Eind 2013 beloofde ook
Nederland daaraan deel te
nemen.De 103deConstruc-
tie Compagnie uitWezep is
vanaf april verantwoordelijk
voor het opzetten van een
compound in de noordooste-
lijke stadGao.Daarmoeten
de in totaal 380Nederlandse
militairen tot 2015 verblijven.
Voor hetwerk van de 103de
compagnie is ongeveer vijf
maanden uitgetrokken.
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Zweten in de kas

Jekuntdemilitairendie
naarMali gaannatuurlijk
vertellenwathet is te
moetenwerken ingrote
hitte. Beter ishethunte
latenvoelen. Enwaarkan
datbeterdan ineenkas?


