Condooms op bestelling

Bij de Sergeant van de week lag in de jaren 1969-1970 iedere week wel
een aantal intekenlijstjes. Zo lag er een lijst waarop je je wensen qua
sterke drank kon plaatsen. Die werd dan door een KPL1 eens per maand
meegenomen vanuit het Roundhouse van de Engelsen in Munchen
Gladbach waar een BOSpomp stond die door 832 werd bevoorraad. Niet
alleen de manschappen maakten hier gebruik van, ook het kader liet zich
niet kennen. Zo is menig flesje Asbach Uralt meegesmokkeld…
Naast de drankenlijst lag een lijst waarop je condooms kon bestellen. Zo
ver mijn herinnering reikt, zaten er zo’n 15 of 20 in een zakje , allemaal
van het merk Durex. Het was altijd een mengeling van soorten. Met en zonder ribbels, zwarte en
lichte. Groot formaat of voor een kleintje. We hadden op de compagnie een KPL 1 die in Leerdam
woonde. Toentertijd was de Durexfabriek ook in Leerdam gevestigd. Iedereen in Leerdam had wel
een vakantie of bijbaantje op de test- of inpakafdeling, zo ook onze KPL1.
Als Thuiswerk werden de condooms in bulk binnengebracht en vervolgens door de familieleden in
kleine doosjes van 3 gedaan. Na avonden hard werken, hield de KPL 1 een behoorlijk aantal over , die
dan vervolgens als bijverdienste via het inschrijfformulier en een gedienstige sgt van de week per
zakje naar de manschappen ging.
Natuurlijk stond ik ook op die lijst. Niet wekelijks, want ik
moest 5 dagen hard klepperen en had maar 1 weekend. Dat
zakje in één weekend opmaken zou betekenen dat ik
vrijdagavond moest beginnen en vervolgens het hele
weekend niet meer uit de sponde kwam. Wel handelde ik
zelf een beetje door…..Mijn vriendenclub was een
regelmatige afnemer, zo ook mijn zwager die er een
behoorlijk moyenne qua kieren (Koot en Bie) op na hield. Ik
keek dan ook altijd met bewondering naar mijn schoonzus…..
Ik bleef een trouw afnemer totdat ik met groot verlof de poort
in Keizersveer achter mij liet.
Sld 1 Rinus de W.

