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ZAANDAM - Voor de vrouw van 
een militair is het niet de vraag óf, 
maar eerder wanneer hij wordt 
uitgezonden. Zeker als er kinde-
ren zijn, betekent het een moei-
lijk moment als het eenmaal zo-
ver is. Maandenlang geen papa, 
maandenlang geen echtgenoot. 
Marieke Vos-Hardonk (36) maak-
te in 2013 voor het eerst mee dat 
haar man Jeroen (44) op mis-
sie moest. Afghanistan was de 
bestemming. Marieke wilde een 
boek lezen over hoe dat dan alle-
maal in zijn werk gaat, maar kon 
het nergens vinden. En dus be-
sloot de geboren Weespse zelf 
haar pen op te pakken, zodat an-
dere ‘thuisfronters’ wel een boek 
hebben. 

Het verhaal begint als Marieke op 
de laatste dag van oktober 2012 
wordt gebeld door haar man. 
“Het gaat door”, vertelt hij. Je-
roen gaat voor een half jaar naar 
de Afghaanse hoofdstad Kabul, 
waar hij de leiding krijgt over een 
internationaal laboratorium. Het 
team gaat onderzoek doen naar 
gevonden Improvised Explosive 
Devices (IED’s), oftewel berm-
bommen. Ze hebben als doel de 
plaatsers daarvan op te sporen. 
Het team draagt de methoden die 
ze gebruiken over op de Afghaan-
se politie, zodat zij het daarna op 
eigen kracht kunnen doen. 

Uitzending
Als vrouw van een militair leefde 
Marieke lange al die tijd met de 
gedachte dat ‘het’ ooit zou kun-
nen gebeuren. De enige andere 
keer voor Jeroen was in 1995 in 
Bosnië tijdens de Joegoslavische 
burgeroorlog. “Hij heeft me daar 
een keer foto’s van laten zien en 
sindsdien zegt het me veel meer 
wat hij doet. Hij kwam goed van 
die missie terug.” ‘Ah, bij de ma-
rechaussee worden ze zo vaak niet 
uitgezonden’, spiegelde Marieke 
zichzelf wel voor bij de gedachte 
aan een nieuwe uitzending. “Ik 
vond dat ik niet moest zeuren, 
maar juist omdat ik het niet ge-
wend was, kwam het harder aan.” 

De kinderen zijn bij het vertrek 
van hun vader jong. Dominiek 
is 3, Valentijn 5, Benjamin 7 en 
Charlotte is 9 jaar oud. “De avond 
waarop we het vertelden, wisten 
ze niet echt wat ze ermee moes-
ten. De volgende dag kwamen 
de vragen: ‘Mogen we op visite’?, 
‘Heb je daar wel een wasmachi-
ne?’ Onze oudste, Charlotte, had 
nog het meeste besef van wat er 
zou gebeuren. Om papa toch nog 
dicht bij te hebben, had hij voor 
elke week dat hij weg was voor 
alle kinderen een kaartje en ca-
deautje in een wandkleed gedaan. 
Zo konden ze aftellen tot hij na 
een half jaar weer terugkwam.”

Trots
Het boek beschrijft dan het leven 
van het thuisfront tijdens de mis-
sie. In het daaropvolgende deel is 
te lezen hoe het gaat als het ge-
zin weer is herenigd, tot precies 
een jaar na vertrek. Ze zijn alle-
maal erg trots hoe ze de tijd zijn 
doorgekomen. Marieke: “De kin-
deren voelden zich heel stoer en 
dapper. Ik heb alles alleen ge-
daan, dus toen mijn man weer te-
rug was, waren er weer twee ka-
piteins op een schip. Dat was wel 
weer wennen. Er zaten even wat 
‘kamelen op de lijn’, maar ik be-
sef dat onze relatie heel stabiel is 
en heel veel aankan.”

Marieke had nog niet eerder een 
boek geschreven, maar hield wel 
een blog bij. “Het schrijven ging 
gemakkelijk”, vertelt de Zaan-
damse “Ik heb bewust voor kor-
te hoofdstukken gekozen, om-
dat het op die manier makkelijk 
leesbaar is. Als je het druk hebt, 
kun je korte stukjes lezen en het 
boek makkelijk tussendoor even 
wegleggen.” Marieke presenteer-
de ‘Kamelen op de lijn’ woensdag 
1 juni tijdens een symposium in 
Oosterbeek, bij Arnhem, de ge-
boorteplaats van Jeroen. Het boek 
is te koop in de boekwinkels en 
ook zonder verzendkosten te be-
stellen via www.we-publishing.nl.

‘Vond dat ik niet moest zeuren’
Zaanse schrijft boek voor vrouwen militairen

(Foto: Daan Ruijter)

REGIO - Een gouden medaille op 
de balk. Sanne Wevers presteerde 
dinsdag 15 augustus op de Olym-
pische Spelen in Rio de Janeiro 
het schier onmogelijke. Haar suc-
ces kan een katalysator worden 
voor de turnsport in Nederland 
en zo ook in de Zaanstreek. Bij 
sportvereniging Kracht & Vlug-
heid kunnen kinderen en volwas-
senen vanaf maandag 29 augus-
tus terecht om te turnen.

Voor kinderen die de bank als 
klimrek gebruiken of graag over 
het randje van de stoep lopen kan 
turnen wellicht iets zijn. Dat geldt 
ook voor kinderen die juist te 
veel tv kijken. Bij Kracht & Vlug-
heid hebben ze de mogelijkheid 
om naar hartenlust te springen, 
zwaaien en rollen. Voor de aller-
kleinsten zijn er kleutergymuren, 
waarin geklommen, geklauterd 
en gesprongen wordt. 
Volwassenen kunnen naast het 
turnen ook heel veel andere spor-
ten beoefenen. Er wordt onder 
andere volleybal, aerobic en free 
running aangeboden. Belangstel-
lenden kunnen een keer komen 
kijken bij een van de lessen en 
meteen meedoen. De lessen be-
ginnen maandag 29 augustus 
weer. Op www.krachtenvlugheid.
nl staat een overzicht van alle les-
uren en de kosten. Voor vragen 
of meer informatie kunnen ge-
interesseerden e-mailen naar:  
secretariaat@krachtenvlugheid. 
nl of bellen naar tel.: 075-6175946 
en 075-6157457.

Turnen bij 
Kracht & Vlugheid
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Hertog Jan pils of 
Alfa Edel pils 30 cl.
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 TROTS VAN DE KEURSLAGER         

Pepersteaks
   

3 stuks 595
 

K O Z I J N T E C H N I E K

vraag naar de voorwaarden

hout / aluminium / kunststof

RAMEN  DEUREN  KOZIJNEN 
SCHUIFPUIEN  DAKKAPELLEN
VERANDA’S  GEVELBEKLEDING

Wormerveer
T  (075) 640 67 80
I  www.vandelftkozijntechniek.nl
E  info@vandelftkozijntechniek.nl

Uw boven-
verdieping met 
kunststof kozijnen 
voor nog geen e 6500.-
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