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Een fles in de aarde
lieroman te schrijven die zich in een militair 
milieu afspeelt. Haar beschrijving en inle-
ving in de levenssfeer van de militair die 
getraumatiseerd van een oorlogsmissie te-
rugkeert is daardoor uniek. 

Het boek beslaat een tijdspanne van bijna  
60 jaar en is in twee delen met elk 10 
hoofdstukken uitgevoerd, die elk weer in 
een aantal subhoofdstukken zijn opge-
deeld. Omdat deze de verhaallijn vanuit 
een steeds wisselend gezichtspunt van een 
van de hoofdpersonen belichten springt 
het verhaal hier en daar wat van de hak op 
de tak. Desondanks laat de geschiedenis 
zich goed volgen en blijft de spannings-
boog overeind. Het is daarom jammer dat 
de achterliggende oorzaak van de demo-
nen waardoor André in toenemende mate 
wordt gekweld niet echt uit de verf komt, 
waardoor het boek een soort open einde 
kent. Dit wordt echter meer dan gecom-
penseerd door de vlotte schrijfstijl van de 
auteur die het thema PTSS, en de offers 
die het werk van de militair van zijn ge-
zin en zichzelf vergt, door de romanvorm 
in wijdere kring dan tevoren bekendheid 
geeft. Het schetst een kenmerkend beeld 
van een tijdperk waarin teruggekeerde mi-
litairen aan hun lot werden overgelaten en 
de trauma’s die zij mogelijk hadden opge-
lopen zoveel mogelijk onder de mat wer-
den geveegd. Het is niet voor niets dat het 
eerste en meest omvangrijke hoofdstuk de 
titel draagt: Vergeet het nu maar. 

In deze ‘militaire’ familieroman behandelt 
de auteur de thema’s waarmee veel uit 
oorlogsgebieden teruggekeerde militairen  
en hun dierbaren mee worstelen: een-
zaamheid, machteloosheid en het feit dat 
oorlogsmissies en uitzendingen altijd iets 
achterlaten. De hoofdpersoon, André Dol-
man, officier bij de commando’s, heeft de 
Korea-oorlog meegemaakt als lid van het 
Nederlandse bataljon en wordt vader van 
een tweeling: Martin en Monica. Terwijl de 
militaire carrière van André zich gestaag 
ontwikkelt en hij het uiteindelijk tot ma-
joor weet te brengen, raakt hij langzamer-
hand de grip op zijn privéleven kwijt. Hij 
gaat meer en meer zijn eigen weg waarbij 
hij steeds verder van zijn vrouw Frea, die 
zonder resultaat zijn verleden probeert te 
doorgronden, verwijderd raakt. Hij geeft 
de kinderen een spartaanse militaire op-
voeding, en zinkt daarbij steeds verder 
weg in een bestaan dat buiten de kazerne- 
poorten meer en meer beheerst lijkt te 
worden door alcohol en nachtmerries.  
Als de kinderen, het gezin is inmiddels nog 
verrijkt met een nakomertje Koen, zover 
zijn dat ze min of meer zichzelf kunnen 
redden, wordt hij door zijn echtgenote 
Frea verlaten. Daarna gaat het serieus 
mis met Martin. De jongste zoon wordt 
naar zijn grootmoeder gestuurd en met de 
twee oudste kinderen gaat hij buitenshuis 
in een militair tentenkamp, compleet met 
puptentjes en latrines, wonen. Voor Mar-
tin, die een creatieve inslag heeft, wordt 
het leven een hel, terwijl dochter Monica, 
die alles wat militair is adoreert, geniet 
van deze vorm van buitenleven. Het lijkt 

of André in toenemende mate wordt ge-
kweld door onbeschrijflijke gebeurtenis-
sen uit zijn tijd in Korea. De demonen uit 
Korea krijgen steeds meer grip op André 
en uiteindelijk maakt een, voor een mili-
taire ijzervreter, onbenullig fietsongeluk in 
een roes van alcohol en waanbeelden een 
eind aan zijn leven. Zoon Martin heeft dan 
al lang het contact met zijn vader verbro-
ken, maar is desondanks via de dienstplicht 
toch in het leger beland. De geschiedenis 
herhaalt zich min of meer en hij wordt als 
AAT-er uitgezonden naar Libanon. Ook 
Martin komt met de nodige geestelijke 
schrammen terug uit het oorlogsgebied en 
zijn leven zal niet meer hetzelfde zijn. Zoon 
Koen, die eigenlijk niets met het soldateske 
te maken wil hebben, raakt uiteindelijk ook 
in het leger verzeild. Dochter Monica, die 
het liefst commando had willen worden, 
ziet zich daarin gedwarsboomd door haar 
vader, de militaire organisatie en de tijd-
geest die daarvoor nog niet rijp is. Net als 
haar moeder een generatie eerder mee-
maakte waren vrouwen nog steeds alleen 
maar inzetbaar bij de Milva in verzorgende 
functies.

Door de fotografische precisie waarmee 
het kazerneleven in Roosendaal, de Hars-
kamp en andere locaties wordt beschreven  
ademt het boek een autobiografische sfeer 
uit. Schijn bedriegt hier echter, maar de 
nauwkeurigheid waarmee sommige details 
worden belicht blijft opmerkelijk. Het is de 
verdienste van de auteur dat zij haar ken-
nis omtrent talloze militaire zaken heeft 
aangewend om een geloofwaardige fami-
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