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Missie Dienst Protestantse
Geestelijke Verzorging
De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in
te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken
in de krijgsmacht.
Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van het militaire leven op
kazernes en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens
uitzendingen.
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De Protestantse Geestelijke Verzorging laat zich leiden door het
verhaal van Jezus Christus.
Haar kernwaarden zijn
• de overtuiging dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn,
• de hoop op duurzame vrede en recht en
• het vertrouwen dat de kracht van liefde sterker is dan die
van wapens.
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Logo van de PGV.
De duif is het symbool van de Geest van God en van de vrede.
De tekst is uit Zach. 4: 6 – ‘Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest’.
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Van de redactie – Wat is mijn missie…?
Vraag een gemiddelde kerkganger waar hij
of zij aan denkt bij het woord ‘missie’ en je
krijgt waarschijnlijk een fronsende blik en
in ieder geval veel verschillende antwoorden. Vraag een militair wat hij of zij denkt
bij datzelfde woord en je krijgt een heel
andere reactie. Missie in de kerk en missie
bij Defensie, dat lijken twee totaal verschillende werelden.
De dominees die als geestelijk verzorgers
bij Defensie werken, staan tussen die twee
werelden in. Bewegen zich in beide. Gezonden door de kerk, een missie bij Defensie.
Geregeld ook letterlijk ‘op missie’, met de
militairen mee naar de andere kant van de
wereld. Of dat nu te land, ter zee of in de
lucht is.
Daarom hebben we als redactie van het
Jaarschrift 2018 van de Dienst Protestantse
Geestelijke Verzorging juist die bovenstaande vraag aan onze collega’s gesteld: Wat is
nu mijn missie? Het leverde een prachtig
geheel aan verhalen en indrukken van het
werk bij de krijgsmacht op.
Nieuwe collega’s komen aan het woord,
maar ook collega’s die al veel ervaring
hebben met uitzendingen. Van Afghanistan
tot aan de West. Hoe bereid je je voor op
zo’n missie? Natuurlijk wordt ook het werk
en de missie op de kazerne en op de basis
beschreven. Daarnaast komen ook het
vormingswerk en de veteranenzorg aan de
orde. Verder levert Theo Pleizier (docent
aan de Protestantse Theologische Universiteit) vanuit zijn verbondenheid met de
Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging

een boeiende bijdrage over het onderzoek
naar het effect van geestelijke verzorging.
Als redactie is het onze missie geweest om
er weer een mooi Jaarschrift van te maken.
Aan de lezer het oordeel. Wij wensen u of
jou daar veel leesplezier in toe!
Stefan Dijkhuizen
Charissa Meeuwenoord-Karsten
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Missiewerk

Toen ik een jaar of zeven oud was
en in Drachten woonde, ging op

Van de
Hoofdkrijgsmachtpredikant

een zondag een zendeling voor
tijdens de twee kerkdiensten in
de ochtend. Tussen de diensten in
kwam hij bij ons in de pastorie
koffiedrinken. Zijn verhaal en
verschijning maakten een diepe
indruk. Mijn vriendje Jan en
ik hadden na die zondag een
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duidelijke missie voor ogen: wij

Militairen gaan bijvoorbeeld op

verhalen over ernstige misdragingen tijdens bijvoorbeeld militaire opleidingen,
word ik alleen nog maar gesterkt in deze
missie, want de krijgsmacht haalt niet bij
iedereen het beste boven. Tegelijk ben ik
ook steeds meer gaan inzien hoezeer bij
Defensie mensen juist wel het beste uit
zichzelf weten te halen. Niet alleen door
grensverleggend bezig te zijn in fysiek
en mentaal opzicht, maar ook door als
persoon te groeien. Dit heeft te maken
met het ervaren van kameraadschap, met
verantwoordelijkheid krijgen, avontuur
aangaan en geconfronteerd worden met
volstrekt andere culturen. En ten diepste
met een bijdrage mogen leveren aan
vrede en veiligheid, wereldwijd.

uitzending naar het Afrikaanse

Kerkelijke missie

zouden later als zendelingen
naar Afrika gaan. Jan om scholen
en kerken te bouwen en ik zou
de lessen en kerkdiensten gaan
verzorgen…
Bij Defensie gaan we op missie,
dus in een bepaald opzicht is
mijn jongensdroom uitgekomen.

Mali om daar een bijdrage te
leveren aan vrede en veiligheid.
En als militairen met minimaal 80
personen op missie gaan, gaat een
geestelijk verzorger met hen mee.
Mens blijven
Eerst wilde ik dus zendeling worden maar
– wel enigszins in de lijn – ik ben in 1990
als dominee bij de marine gaan werken.
In die kerkelijke functie wilde ik een bijdrage leveren aan de humaniteit binnen
de krijgsmacht als geweldsorganisatie.
Indachtig de woorden van Jezus: ‘Ik ben
gekomen opdat de mensen leven hebben
in overvloed.’ Het motto van ons jaarschrift sluit daar naadloos bij aan: mensen helpen mens te blijven. Daar ging ik
voor en feitelijk is er in de loop der jaren
niet veel aan veranderd. Sterker nog, met

Krijgsmachtpredikanten gaan mee
op missie en ze krijgen ook een missie vanuit hun kerk wanneer zij aan de
protestantse geestelijke verzorging (PGV)
verbonden worden. Tijdens de kerkdienst
waarin een collega te midden van een
plaatselijke gemeente krijgsmachtpredikant wordt, ontvangt hij of zij een zegen.
Vervolgens wordt het bekleden van het
ambt van krijgsmachtpredikant gesymboliseerd door het over de schouders
hangen van de stola van onze dienst.
De nieuwe krijgsmachtpredikant krijgt
daarnaast een dienstbijbel overhandigd
die in het bijzonder gebruikt kan worden
bij kerkdiensten of bezinningsmomenten
tijdens oefeningen of missies.
Zo hebben wij afgelopen jaar twee nieuwe
collega’s mogen verbinden aan de PGV,
namelijk Deborah van den Bosch-Heij en
Martijn Barth. De PGV bestaat in totaal
uit 45 krijgsmachtpredikanten, dat is een
substantieel deel van de 135 geestelijk
verzorgers die bij Defensie werkzaam zijn.
Achterin dit jaarschrift staan de namen van
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Landelijke, krijgsmachtbrede Paasviering op Soesterberg.

alle actief dienende krijgsmachtpredikanten en ook namens welk kerkgenootschap
zij gezonden zijn en wat hun plaatsing is.
Verder is er een overzicht te vinden wie van
hen vorig jaar op missie waren en welke
collega’s de dienst hebben verlaten.

Omgekeerd missiewerk
In juni vorig jaar heb ik met vertegenwoordigers van verschillende protestantse kerken een werkbezoek gebracht aan
Mali waar collega André de Oude op dat
moment met 250 Nederlandse militairen
op missie was. Zo konden zij iets ervaren
van wat ons werk op het scherpst van de
snede in een uitzendgebied betekent. Ik
beschouw dit als ‘omgekeerd missiewerk’.
Want kerk-zijn in een volstrekt seculiere
(militaire) wereld zit in de haarvaten van
onze zending en deze vorm van kerkzijn is steeds meer ook de uitdagende

toekomst van de plaatselijke kerken in
Nederland. In het bijzonder krijgt dit
kerk-zijn in de krijgsmacht vorm bij bezinningsmomenten die duidelijk in een
behoefte voorzien en daarom vaak goed
worden bezocht door de militairen.
Niet alleen in missiegebieden, ook in
Nederland vinden in een militaire context
kerkelijke vieringen plaats, zoals bij
oefeningen of bij een huwelijk of doop.
Vorig jaar heeft voor het eerst een landelijke, krijgsmachtbrede oecumenische
Paasviering plaatsgevonden. Samen met
rooms-katholieke collega’s en onder gastheerschap van luitenant-generaal Emile
van Duren werd deze viering gehouden
in Soesterberg. Tijdens de viering is het
eerste exemplaar van een oecumenisch
gedachten en gebedenboekje aangeboden aan de gastvrije generaal, van wie
het initiatief voor de Paasviering was
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uitgegaan. In 2018 is de commandant van
de Koninklijke Marechaussee gastheer
en wordt de viering op zijn kazerne in
Apeldoorn gehouden. De landelijke
Paasviering is na een jaar al een traditie
geworden – want zo gaat dat bij Defensie.

Crisis
De eerste jaarlijkse Paasviering kan ergens
symbool zijn voor de crisis die Defensie vorig jaar heeft doorstaan. De minister moest
aftreden vanwege het granaatincident in
Mali en de commandant der strijdkrachten
(CDS) volgde haar. De impact rond het
incident was zo groot dat in missiegebie-

‘Kerkgroei’, en dat bij de krijgsmacht. Laten
we daar ook maar een traditie van maken!
Ik wens u veel genoegen en inspiratie toe
door het lezen van dit jaarschrift. Als u op
de hoogte wilt blijven van nieuws en ontwikkelingen bij de PGV of met regelmaat
een mijmering van een krijgsmachtpredikant onder ogen wilt krijgen, verwijs
ik u graag naar onze website dgv.nl/
protestants en naar onze facebookpagina
‘dominees bij Defensie’.
Klaas Henk Ubels

Niet alleen in missiegebieden, ook in Nederland vinden in een
militaire context kerkelijke vieringen plaats, zoals bij oefeningen
of bij een huwelijk of doop.
den een operationele pauze van kracht
was, Defensie lag als het ware even stil.
Verder kwamen kwesties van seksueel geweld tijdens militaire opleidingen in de jaren tachtig naar buiten en ook meer recent
bleken dergelijke ernstige misdragingen
te hebben plaatsgevonden. Bijna dertig
jaar bezuinigingen hebben daarbij hun tol
geëist op personeel en materieel. De crisis
in de krijgsmacht was vorig jaar groot en
is dat voor een deel nog steeds. Maar het
dieptepunt lijkt voorbij. Een nieuwe CDS
trad op sobere wijze aan, er komt structureel geld bij, een nieuwe cao is afgesloten
en een nieuwe minister met naast haar
ook weer een staatssecretaris is met frisse
moed aan de slag gegaan. De krijgsmacht
gaat uitbreiden (wat overigens niet louter
positief is…), de crisis lijkt overwonnen.
Voor de geestelijke verzorging betekent
het dat er op termijn weer groei in zit.
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Een ander
Landschap,
dezelfde wereld

Er zijn momenten in je leven
dat je aan een ander uitzicht toe
bent. Verandering van landschap,
van omgeving, van ervaringen.
Soms van het ene op het andere
moment. Dit kan ook geleidelijk
aan groeien. Bij mij ging het op
die laatste manier: een geleidelijk
aan sterker wordend gevoel dat
het tijd werd voor een ander
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landschap. Van de kerk maakte
ik uiteindelijk de overstap naar
Defensie. Met recht een ander
landschap! Terugkijkend kun je op
de geleidelijke weg daarnaartoe
momenten aanwijzen, ervaringen,
die een rol hebben gespeeld. Het
zijn natuurlijk vele kleine en
grotere momenten die tot zo’n
keuze leiden. Eén ervan wil ik hier
beschrijven.
Bos van Below
In het jaar 2016 was ik in het bos van Below.
Ik was toen nog gemeentepredikant en nam
in die hoedanigheid deel aan een uitwisselingsweekend met onze partnergemeente
in voormalig Oost-Duitsland. Met een grote
groep Nederlanders en Duitsers bezochten we het bos van Below. Een beladen
landschap. Dit bos is een stille getuige van
iets dat in april 1945 is gebeurd. Duizenden mensen die vanuit concentratiekamp
Sachsenhausen op ‘dodenmars’ werden
gestuurd, op de vlucht voor de naderende
geallieerden, hielden halt in dit bos. Het
bos werd omsingeld door bewakers en verder moesten de gevangenen zich maar zien
te redden. Bijna geen eten of drinkwater,
geen beschutting tegen regen en kou. Velen
zijn er voor altijd gebleven… Wij liepen stil
door datzelfde bos. In het vroege voorjaar,
de zon scheen door het lichte groen. Ik
probeerde me voor te stellen dat het hier
ooit vol lawaai en ellende was, dat dit

bos overvol zat met uitgeputte, uitgehongerde en doodzieke mensen. Ik kon me dat
nauwelijks voorstellen, maar ik ving er een
glimp van op toen ik de bomen van dichtbij
bekeek. Ik zag tekeningen erin gekrast, letters en cijfers. Deze bomen waren getuigen
– en ze dragen de sporen nog. Vervormd,
want ze zijn verder gegroeid. ‘Als die bomen
eens konden spreken…’

Schuldig landschap
De Nederlandse kunstenaar Armando is
gefascineerd door dit soort landschappen. Hij schildert ze en noemt ze ‘schuldig
landschap’. Want hoe is het mogelijk dat
die bomen schaamteloos zijn doorgegaan
met groeien, terwijl ze getuigen waren
van zulke gruwelijkheden? Ik ben gefascineerd door die vraag. Ik begrijp hem – en
tegelijkertijd ook niet. Want hoe kan het
landschap schuldig zijn aan wat mensen
elkaar en de schepping aandoen? Wat is er
mooier dan te beseffen dat ondanks al het
verschrikkelijks dat mensen kunnen doen,
de natuur tóch doorleeft – hoe dan ook?
Is dat schandalig of troostvol? Of is het
allebei tegelijk?

Bezinning.
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Missie
Ik zie het als mijn missie om over dit soort
vragen na te denken. Wat gebeurt er in de
wereld, wat doen wij elkaar en de schepping
aan? Mijn missie is vooral om daar niet in
mijn eentje over na te denken, maar samen
met anderen. Dat deed ik als gemeentepredikant, en dat doe ik nu het landschap waarin
ik werk veranderd is. Drastisch veranderd – de
stap van de kerk naar de krijgsmacht is best
een grote. Van ‘spin in het web’ verschoof ik
naar de zijlijn. Van vanzelfsprekend aanspreekpunt voor levensvragen ben ik nu een
toch wat vreemde eend in de bijt, die eerst
maar moet laten zien wat ik precies kom doen
en wat mensen aan me hebben…
Toch gaat het uiteindelijk om hetzelfde. Ik
beweeg me in een ander landschap, maar in
dezelfde wereld. Ik begeef me onder andere
mensen, maar het zijn mensen met hetzelfde
In het bos van Below.

verlangen naar een mooiere wereld. Er wordt
een andere taal gesproken, maar die blijkt
toch heel goed verstaanbaar.

Geen pasklare antwoorden
De vraag naar ‘schuld’ kan voor militairen wel
een heel specifieke lading krijgen. We werken
in een organisatie die geweld gebruiken kan
en mag – en dat in bepaalde situaties ook
doet. Wat doet dat met ons persoonlijk? Wat
betekent het voor hoe we in het leven staan?
Waar liggen onze eigen grenzen, en wat
gebeurt er als we daar tóch overheen moeten?
Indringende vragen, waarop ook ik als geestelijk verzorger geen pasklaar antwoord heb.
Maar samen stil staan bij zulke vragen, het
erbij uithouden – dat is misschien wel veel
belangrijker dan een antwoord vinden.
Judith Cappon-Vogel
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Viering aan boord Zr.Ms. Van Speijk.

Missie Present

De juiste woorden op de juiste tijd
– hoe voortreffelijk is dat.
(Spreuken 15,23b)

Een leerling komt bij zijn meester
en zegt:
‘Ik wil de wereld verbeteren’.
Zegt de meester:
‘Zit je lekker?’
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Waar ben ik?

Waar kom ik vandaan?

Ik zit op mijn hut. In scheepstaal: op het F-dek,
tweede zone, eerste compartiment, hut 7.
Aan boord van het Multi purpose (M-)fregat,
Zr.Ms. Van Speijk.
Ik heb een eigen hut. Twee bij drie. Compleet
met alles erin. Model kloostercel. Een bureau
en een bed. Toilet buiten de deur op het ‘pleintje kajuit’. Een douche deel ik met de buren.
De wanden zijn van staal. Dunne platen
rondom. Middels popnagels verbonden.
Zoals ook het gehele schip. Rondom van
staal. Van kop tot kont. Alles uitgevoerd in
één kleur: marine grijs. Niet volgens een
RAL-code, maar naar kleurnummer: KN 103.
De nuance zit in de randen. Die zijn donkerder geschilderd: KN 104. Dit zijn de kleuren
marinebreed. Twee tinten grijs.
En dan heb ik het nog niet over scheepssystemen. Bovenop onze huid van staal staat
gevoelige apparatuur. Draaiende radars
en scannende sensoren. Zij voeden onze
‘situational awareness’ (bewustzijn van de
omgeving). Want we willen één ding weten:
Waar zijn we zelf? En waar bevindt de ander
zich? Vriend of vijand?

Er hangen foto’s op mijn hut. Zij maken de
wanden warmer. Zo wordt hutje 7 mijn eigen
ruimte. Vakantiefoto’s: Kreta, zomer 2017, plaatjes van mijn vrouw en kinderen. Ook een foto
met mijn broers. In ons ouderlijk huis aan de
Zeevaart, staan we gearmd opgelijnd. Zes op een
rij. Verder een prent van een binnenvaartschip.
Het schip van mijn vader. Hij voer zand en grind.
Als kind zit ik dagelijks bij hem in de stuurhut.
Genietend van de rivier, van zicht op schepen,
bruggen en kranen. Alles drijft. Alles stroomt.
Zelfs de wolken weerspiegeld in het water.
Boven mijn toetsenbord hangt een kerkinterieur. De lichtruimte van de Martinikerk in Bolsward. Een eeuwenoud huis van hout en steen
waar nog de wolk van gebeden hangt. Ik speel
er soms orgel. Achter klavieren met ivoren toetsen. Pijpenvelden in een fraai bewerkt front.
Bovenop de middentoren zit David. Hij tokkelt
op zijn snaren. Een tere psalmmelodie. Mijn hart
een harp een viool. Ik zing en speel U, Gezegende’ (Psalm
138). Niets dan ruimte om mij heen. Pilaren
en gewelven. Kroonluchters en luchtbogen.
Ademlucht. Nooit denk ik niet aan U.
Als ik op zondagmorgen mijn stola omdoe

Op de brug spreken we in maritiem jargon van ‘contacten’.
In volle zee vraagt dit om voortdurende
afstemming. Op de brug spreken we in maritiem jargon van ‘contacten’. Daar staan de
uitkijken op post. Matrozen met verrekijkers
turend over stuur- en bakboordzijde. Om
over rood (bakboord) en groen (stuurboord)
contacten nader te identificeren.
Op het moment van contact kunnen we kiezen.
Van ‘friendly approach’ tot frontale aanval.
Voor dat laatste zijn er wapens aan boord.
Een kanon voorop. Zijwaarts langs de open
dekken harpoenen en torpedo’s. Bewapening
als pantsering. Zij maakt onze huid van staal
kogelhard. Als staal tot munitie wordt, werkt
zij dodelijk.

voor een viering rond de bar, kijk ik naar deze
foto. Hoe ver reikt de liturgie! Die samenkomst in het licht van de Paaskaars. Die route
naar interne stilte. Dwars door alle herrie
heen. Van groet tot zegen onder de huid
gaande. Ook op zee. Want aan boord van een
marineschip met een huid van staal wonen
en werken mensen van vlees en bloed. Gij laat
nooit varen het broze werk van uw handen.

Wat beweegt mij?
Ik ben vlootpredikant. In mijn element op
het water. Varend ga ik met mensen in zee.
Buitengaats in stroming en deining. Aan
boord heb ik niets dan mijzelf. Soms brengt
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mijn reuk oude herinneringen boven.
Vooral de geur van gasolie wekt het kind in
mij. Hoeveel van vroeger draag ik in mij mee?
Ik ben mijn eigen instrument. Hoe stel ik
mijzelf present? Wat wil er allemaal klinken?
Als protestant weet ik van een Woord. Dat is
mijn voedend ingrediënt. Ik leef van verhalen
maar ze hoeven niet persé uit een boek te
komen. Wel bemerk ik vanuit de Bijbelse literatuur boodschap aan mensen. Ook ontdek ik
mijzelf opnieuw, in stroming en deining.
Tevens ga ik voor anker bij mensen die wortelen in de Bijbel. Die zichzelf daarin verstaan.
Als onderdeel van een groter geheel. Als
personage in een ouder en langer verhaal
dan de eigen geschiedenis. Met vergezichten
voorbij de eigen zintuiglijke waarneming.
Die al lezend de rivier in zichzelf bemerken.
Het levende water. Een stromende Jordaan.
Deze missie komt Buber op mijn pad. De
Joodse filosoof die zichzelf in gesprek weet
met de Eeuwige en sindsdien zichzelf in relatie verstaat. ‘Wie Gij zegt, heeft geen Iets, heeft
niets. Maar die staat in relatie (…). Het rijk van het
Gij heeft een andere grondslag.’
Die relatie vraagt communicatie. Stille omgang die verlangen wekt tot intieme dialoog.
‘Dialogisch leven is niet een leven waarin men veel
mensen ontmoet, maar een leven waarin men met
de mensen die men ontmoet, ook een waarachtige
ontmoeting heeft.’
Het is 5 december. We vieren alle hens Sinterklaas aan boord in de hangaar waar normaal
de helikopter staat. Ook ik word naar voren
geroepen. Ik neem plaats voor de goedheiligman. De bisschop heeft een gedicht voor
mij gemaakt.
‘Op zee tijdens varen organiseert hij bijeenkomsten.
En spreekt daar in de tijd van nu over goddelijke
vondsten.
Op zulke momenten houdt hij speechen en leest
psalmen voor.
De genodigden zitten stil, en luisteren één en al oor.’

Alle hens Sinterklaas.

Ik geloof in Sinterklaas. Meer dan in zijn
geestelijke zakkenroller, de Kerstman.
Sint kent zijn ziel en zo kijkt hij ook. Mild
naar anderen en voor zichzelf. Zo ontstaat
voedend contact, omdat het opent naar
twee kanten. Hier schuilt het geheim van
presentie. Die niet om drukte vraagt, maar
ruimte schept. Want is niet ieder zo vrij, om
te zijn?
Buber beschrijft wat er dan in contact kan
gebeuren: heling vanuit ontmoeting.
Sint weet daar ook van. Zo besluit hij zijn
gedicht dan ook.
‘Johan, wij gaan met elkaar om zoals het hoort.
En met een beetje mazzel staan we uiteindelijk samen
bij dezelfde poort.’
In zee, Johan Trouwborst
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Missie voor de
missie

Iedereen om mij heen weet het:
Helga gaat binnenkort op missie.
Het is te zien in de boeken op
mijn kamer: een reisgids, korte
geschiedenis en taalcursus. De
kleuren van het land komen terug
in de onderzetters van strijkkralen
(gemaakt door mijn kinderen).
Het is te horen in mijn gesprekken,
straks als…
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Ook is het te zien in mijn agenda.
Bovendien is het te voelen. Soms
sluipt er een stukje spanning
in mijn stem als ik het over het
komende jaar heb of ik proef de
moeite als één van mijn dochters
zegt: ‘Ga je nu al weer een nachtje
weg?’

Voorbereidingen
De voorbereiding is een hele klus. Het
blijkt nog helemaal niet zo eenvoudig om
te weten te komen wanneer je precies weg
zult gaan, voor hoelang en met wie. Steeds
komen er verplichtingen bij die vooraf
nagekomen moeten worden. Er moet van
alles geregeld, ingepast en afgevinkt worden. Dat is dan ‘alleen’ nog maar de meer
zakelijke kant.
De menselijke kant behoeft ook voorbereiding. De groep bereidt zich voor. Als
geestelijk verzorger haak ik net iets meer
aan bij de groep met wie ik straks wegga.
Tegelijkertijd neem ik bewust afstand om
te zien hoe ze er voor staan. Daarbij stel ik
mezelf diverse vragen zoals: ‘Kan iedereen
mee? Hebben de leidinggevenden genoeg
ervaring of zijn ze nog nieuw? Is de groep
al een beetje vertrouwd met elkaar? Zijn er
nog onuitgesproken dingen die aandacht
verdienen? En hoe sta ik zelf in de groep?’
Binnenkort hebben we gelukkig nog twee
dagen op vormingscentrum Beukbergen
om te bouwen aan de groep.

‘Ik ga niet alleen’
Dan is er nog mijn eigen interne voorbereiding. Af en toe ga ik bewust een eind lopen
in het bos tegenover de kazerne om mijn
eigen gedachten ruimte te geven. Soms
voelt het bijna als één lang gebed, waarin
kyrië, gloria, dank- en voorbede allemaal
op hun eigen wijze langskomen. De wirwar
van gevoelens komt al lopend tot rust. Een
rust, die ingebed is in mijn geloof. Ik ga
niet alleen. Toch blijven er genoeg vragen
ook op dit vlak zoals: ‘Hoe zal ik daar mijn
‘stille tijd’ inkleuren? Waar heb ik dan
behoefte aan? Zal ik de energie hebben
voor een goed theologisch boek of moet
ik vooral wat luchtigere literatuur meenemen? Kan ik een gesprekskring starten en
waar kunnen we het over hebben? Wat kan
ik van die groep verwachten? Kunnen we
elkaar voeden?’

Groei
Ondertussen voer ik veel gesprekken met de
militairen die net drie maanden terug zijn.
Ze zijn bijna allemaal gegroeid. Een deel
heel letterlijk door veel te sporten, maar
vooral ook op allerlei andere manieren. Ik
zie een gegroeid zelfvertrouwen en mensen
die gegroeid zijn in hun vak. Ik hoor dat
ze belangrijke beslissingen maken na de
missie. Dat ze zijn gaan samenwonen, een
gezin stichten, een passende vervolgfunctie
zoeken, ander werk of een nieuwe studie
oppakken. Wat is er gebeurd? Tijdens de
inzet kun je helemaal opgaan in je werk,
in je passie en in de groep. Je neemt even
afstand van de dagelijkse dingen thuis.
Blijkbaar gebeuren er dan wonderlijke dingen. Hoe zal dit voor mij uitpakken? Wat zal
ik ontdekken? Wat zal het met me doen?

God in het alledaagse
In ieder geval mag ik volop in mijn roeping
gaan staan om met mensen onderweg te
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De kleuren van het land komen terug in de onderzetters van strijkkralen (gemaakt door mijn kinderen).
zijn, lief en leed te delen en samen te zoeken naar wat ons daarin draagt en gaande
houdt. Veel van wat er onderweg zal gebeuren zal ongrijpbaar, onzegbaar en onzichtbaar zijn. Toch geloof ik dat God juist hier
gebeurt. God is volgens mij te vinden in
het gedeelde alledaagse. Mijn aanwezigheid daarin mag een onvoorwaardelijke

Wie weet welke groei ook mij (en mijn gezin) gaandeweg onverwacht en onvermoed
toevalt. In geloof citeer ik een bekend lied:
‘Het is al begonnen, merk je het niet?’
(naar Jesaja 43: 18)
Helga Knegt-De Boer

Veel van wat er onderweg zal gebeuren zal ongrijpbaar,
onzegbaar en onzichtbaar zijn.
betrokkenheid op ieder mens symboliseren, die uiteindelijk van God is. Ik denk dat
ik de enige ben, die dit zo benoemt. Maar
ik ben er heilig van overtuigd, dat iets van
de groei die ik zie bij de militairen, juist
hiermee te maken heeft.
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Studenten en docent Theo Pleizier van de Protestantse
Theologische Universiteit ontmoeten militairen op
Vliegbasis Leeuwarden.

Hallelujah!
Geestelijke
verzorging en het
geheim van het
leven

Vier trips naar het buitenland en
talloze ontmoetingen op en rond de
Vliegbasis Leeuwarden. 2017 was
een bewogen jaar voor mij.
In januari bezocht ik de militairen
van de vliegbasis in Litouwen.
In het kader van de ‘Baltic Air
Policing’ stonden twee F-16’s
paraat om Russische militaire
vliegtuigen te onderscheppen voor
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het geval zij het luchtruim van

Verhalen begrijpen?

de Protestantse Geestelijke

Maar al die reizen en ontmoetingen roepen
de vraag op wat ik dan precies doe. Wat
bespreek je met al die mensen? Daar kan
ik geen eerlijk antwoord op geven, die
gesprekken zijn vertrouwelijk. En wat
privé is, moet privé blijven. Maar dieper
dan dat voert de vraag naar wat mensen
eigenlijk willen zeggen met hun verhaal.
Hun verhalen worden wel gehoord, maar
worden ze ook begrepen? Daarbij: mag er
ook aandacht zijn voor het onbegrijpelijke?
Koning David zegt dat mooi in Psalm 49: ‘Ik
heb een open oor voor raadselspreuken, bij
het spel op de lier onthul ik een geheim.’
Pas bij zorgvuldige begeleiding komt een
verhaal echt tot klinken. En kan ook het
leven in zijn onbegrijpelijkheid aan het licht
komen.

Verzorging bij de Krijgsmacht

‘Suflet’, levensadem, ziel

op de ‘Kirchentag’. In de late

Dit gebeuren is prachtig verbeeld op een
detail van de fresco aan de westzijde van het
klooster Voronet in het gelijknamige dorp
in Roemenië. Linksonder op de foto zien
we een liggende mensenfiguur. Een jongen
met een wit kleed, gesloten ogen en gevouwen armen. Leeft hij? Is hij gestorven?
Daarboven een engel die zijn hand uitstrekt
boven de jongen. Wie goed kijkt ziet een
kleine witte mensenfiguur tussen de hand
van de engel en de mond van de jongen.
Het is de ‘suflet’, de levensadem, de ziel van
de jongen die behoedzaam in veiligheid gebracht wordt. Niet toevallig ontspringt deze
levensadem aan de mond van de jongen, de
plek waar ook onze verhalen het lichaam
verlaten. Onder de zorgvuldige begeleiding
van Koning David wordt het geheim van het
leven bewaard.

de drie Baltische staten zouden
schenden. In Edwards, Californië,
bezocht ik de vijfenveertig
militairen die met hun gezinnen
daar wonen. Zij werken aan het
testen en evalueren van de F-35,
ons nieuwe jachtvliegtuig. In
Berlijn vertegenwoordigde ik
samen met collega Ids Smedema

herfst vloog ik naar Bodø in
Noorwegen om een groep
militairen te bezoeken die een
grote internationale oefening
voorbereidde. Ook thuis op
Vliegbasis Leeuwarden had ik
allerlei ontmoetingen.
‘You are a blessed person, sir’.

God is een melodie
Maar hoe doe je dat? Dat begeleiden van
mensen bij het vertellen van hun verhaal?
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Ik denk aan het beroemde ‘Hallelujah’ van
Leonard Cohen:
‘I’ve heard there was a secret chord
that David played and it pleased the Lord
but you don’t really care for music do you?
It goes like this: the fourth the fifth,
the minor fall, the major lift
the baffled king composing Hallelujah’
Er wordt hier een loflied voor God gecomponeerd. Dat geeft wel de belangrijkste oriëntatie! In dat loflied is blijkbaar
plaats voor verdriet en diepe dalen (‘the
minor fall’), en voor vreugde en dankbaarheid (‘the major lift’). Maar over de
technische aspecten van de begeleiding
is Cohen helaas erg kort. Hoe weet je of
je tempo moet houden, of dat mensen
juist extra tijd nodig hebben? Hoe weet
je wanneer je structuur moet bieden, of
mensen juist vrij moet laten associëren?
Hoe weet je of mensen baat hebben bij
een ondersteunende tweede stem, of
Fresco uit het klooster Voronet (Roemenië).

juist aan een voorzichtige tegenstem?
Het blijkt een kwestie van goed luisteren
en steeds opnieuw je best doen! En misschien is het met geestelijke verzorging
wel net als met muziek maken: je hoeft
er niet goed in te zijn om er toch plezier
in te hebben. Maar pas als anderen er
werkelijk plezier aan beleven merk je dat
je er goed in wordt. Koning David werd
er beroemd mee. Als hij speelde voor
koning Saul, dan verdwenen de kwade
geesten en kon Saul opgelucht ademhalen.
Mensen zijn bestemd voor het volle leven
Maar de militairen en hun relaties, wat
zeggen zij ervan? Toen ik de afbeelding
van de fresco liet zien aan een militair,
merkte die nuchter op dat Koning David
blijkbaar goed was met zijn gitaar, want
hij had toch niet voor niets een gouden
plaat om zijn hoofd! We hebben daar
hartelijk om gelachen. Vaak doet een
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Huwelijksviering.
gram humor een mens meer goed dan
een kilo ernst. In de eetzaal vraagt men
ook niet naar de temperatuur van het vet
waarin de kroketten gebakken zijn. Er is
onderling vertrouwen. Dat vertrouwen is
gebaseerd op een goed persoonlijk contact en de overtuiging dat iemand goed
is in zijn vak. Voor mij is protestantisme
een keurmerk van dat laatste. Je bidt en
studeert met aandacht. Naar de mensen
toe voed je de vrijheid en verantwoordelijkheid van ieders geweten. Je vraagt
naar ieders welzijn, naar gebeurtenissen
en levensgeheimen, je biedt ze gedachten ter overweging omdat je gelooft dat
mensen voor het volle leven bestemd
zijn. Samen met hen ga je op zoek naar
wijsheid. En soms openbaart zich God in
een glimlach, in een lied of in een ironie.
Zoals die keer dat een militair na een

gesprek van hart tot hart met een brede
grijns tegen me zei: ‘bedankt dat ik weer
even tegen je aan mocht balken’.
Erik Asscher
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‘Present to the Max’

Ik maak het vaak mee dat zomaar
ergens onderweg met militairen
mij de vraag word gesteld: ‘Wat
heeft jou in het leger gebracht,
dominee?’ Het antwoord op deze
vraag is blijkbaar interessant. Ook
buiten de krijgsmacht hoor ik deze
vraag regelmatig, hoewel die in een
andere vorm wordt geuit. ‘Wat doet
een dominee bij de krijgsmacht?’
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Dominees bij Defensie blijft een
verrassend gegeven hoewel ze er
al meer dan 100 jaar bij actief
zijn. Een rijke geschiedenis met
illustere figuren en evenzoveel
boeiende verhalen is mij
voorgegaan. Bij het antwoord op
deze vragen houd ik mij veelal bij
mijn eigen verhaal dat antwoord
geeft op de vraag: ‘Wat beweegt
mij om dit werk te doen?’

Hoe het begon
Ik werkte zo’n kleine twaalf jaar als predikant-voorganger onder de rook van de grote
stad Rotterdam tot ik me realiseerde dat het
tijd was voor iets nieuws. De randstad uit om
waar mogelijk ergens als ‘dorpsdominee’
aan de slag te gaan trok mij. In die periode
werd ik geattendeerd op een vacature bij de
krijgsmacht. Ik had eigenlijk niet veel met
de krijgsmacht. Vlak voor afschaffing van
de dienstplicht werd ik vrijgesteld omdat
zogezegd ‘u het ambt ambieert’.
Een oriëntatie op het werk als krijgsmachtpredikant begon. Ik belde wat collega’s, las
diverse publicaties en liet het opgestelde
profiel op me inwerken. Als eenvoudige
boerenzoon opgegroeid op het platteland
in Friesland vroeg ik me af in hoeverre deze
baan voor mij passend zou zijn. Tot op een
ochtend ik het verhaal las over David, in 1
Samuel 17. Hier staat in een aantal verzen
het volgende opgetekend. David hoedde
de schapen van zijn vader in het veld, maar
werd daar op een dag weggeroepen. Hij werd
door zijn vader naar zijn broeders in het leger
gestuurd om te vragen: ‘Hoe gaat met jullie?‘
Het verhaal maakte die ochtend diepe indruk. Ik ben niet iemand van grote woorden
en probeer veelal op de tast mijn levensweg
te gaan. Toch borrelde er iets waarvan ik op
dat moment nog niet kon vermoeden dat het
van Godswege kon zijn. Er groeide iets van
een roepingsbesef en derhalve ging de sollicitatiebrief dezelfde week de deur uit.

Bij de landmacht als een vis
in het water
Al snel voelde ik me bij de landmacht als een
vis in het water en kijk ik op dat moment
terug als de beste keus ooit. Als pastor met
oog voor mensen die net als ik (vaak letterlijk)
onderweg zijn in het leven, voel ik me als een
vis in het water. Natuurlijk is er wel eens onge-
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mak. Eens werd mij de vraag gesteld: ‘Hoeveel
mensen heeft u al bekeerd?’ Hoewel ik deze
vraag begrijp moet ik bekennen hier eerlijk
gezegd niet mee bezig te zijn en het antwoord
allerminst belangrijk te vinden. Het roept zelfs
wat irritatie bij mij op. Het staat haaks op mijn
visie op het werk van de geestelijk verzorger
bij de krijgsmacht. Waarbij ik één missie heb,
gebaseerd op die ene roeping: ‘Er niet zijn om
zielen te winnen, maar er zijn om te vragen
naar de welstand van mijn broeders’.

om te vragen hoe het met ze gaat. Ik zie u wel
voorbijflitsen en zal vriendelijk zwaaien.’

Juweeltjes van contact
De mogelijkheid om daar te zijn waar militairen
zijn en oog te hebben voor hun leven en beleven
is voor mij een fantastisch voorrecht. Door het
leven met de militair letterlijk te delen ontstaan
kostbare juweeltjes van contact. Deze contacten
vinden veelal niet plaats in de veilige setting van
mijn kantoor, maar op vele andere plaatsen.

Door het leven met de militair letterlijk te delen ontstaan kostbare
juweeltjes van contact.
Terugblik anno 2017
Begin december 2017 zit ik onder de hete zon
in de buurt van Bamako en laat mijn gedachten over de missie in Gao te Mali gaan die nu
net achter mij ligt. De afgelopen periode is
voorbijgevlogen. Ik denk terug aan de weken
voor mijn vertrek. Ik sta even stil bij het moment vlak voor deze missie. Ik was uitgenodigd door mijn kerkgenootschap om tijdens
de jaarlijkse algemene vergadering iets over
mijn werk te vertellen en daarna een zegen
toegebeden te krijgen. Het voelt als de dag
van gisteren. Enkele sprekers met boeiende
gedachten en inspirerende verhalen voerden
het woord. De voorzitter van het kerkverband
zegt in zijn voordracht samenvattend het
volgende: ‘Met oog voor de omgeving moet
je eigenlijk niet sneller op weg willen dan 80
km per uur.’ De bevlogen kerkplanter heeft
echter haast en zegt in diezelfde beeldspraak:
‘Ik rij liever 140 en het gaat mij nog niet snel
genoeg. Ik ben als bumperklever die achter u
hangt en u wellicht opjaagt.’ Als legerpredikant haakte ik gelijk aan in mijn toespraak:
‘Geachte voorzitter, beste kerkplanter. U mag
van mij 80 of zelfs 140 km per uur, maar laat
mij in de bosrand zitten. Ik zit daar in stilte
met die ene uitkijkend over het landschap

Zoals in een donker bos tijdens een zware mars
over onverharde wegen ergens op de Veluwe.
Of in de nachtelijke uren liggend onder een poncho in Fort Hood Texas. Ook wanneer we opgelucht ademhalend op een vlakte in Duitsland
staan, nadat we met een groep uit een vliegtuig
zijn gesprongen. Of hobbelend achter in een
voertuig, tijdens een meerdaagse patrouille in
de woestijn rondom Gao.

Het goede nieuws
Het verhaal van Nicodemus in Johannes 3
vind ik hierbij enorm inspirerend. Het goede
nieuws mag gehoord worden. Het evangelie
mag verteld worden. Het doet er namelijk toe.
Het gaat over heil voor alle mensen. Ook voor
hen met wie ik mijn leven mag delen binnen
de muren van de krijgsmacht. Echter Jezus
schreeuwde het evangelie zoals dit staat opgetekend in Johannes 3:16 niet van de daken. De
liefde van God voor mensen werd gefluisterd
in de nacht tegen die ene mens, Nicodemus.
Daarin is Hij mijn grote voorbeeld. Dat is mijn
werk en dit is mijn missie. Ik wil een vertegenwoordiger zijn van Hem die zegt: ’Ik ben er.’
Zo wil ik er zijn: ‘Present to the max!’
Jan-Derk de Bruin
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Mission
impossible?

‘Jim, ik heb jou nog niet echt
gehoord. Hoe kijk jij eigenlijk tegen
dit onderwerp aan?’ We zitten
midden in de nabespreking van ons
bezoek aan Amsterdam afgelopen
maandag, waarbij we een moskee
en een synagoge hebben bezocht.
Een verplichte excursie voor aanstaande officieren op het Koninklijk
Instituut voor de Marine (KIM)
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om hen kennis te laten maken

zit hier omdat het verplicht is, maar

als Jim, maar ik ben het wel een beetje met
hem eens, want veel mensen die geloven
houden vast aan dingen, die bewezen niet
waar zijn en ook nog eens schadelijk voor
anderen, zoals standpunten over vrouwen
en homo’s.’ Er ontspint zich een levendige
discussie, waarbij ik zoveel mogelijk iedereen aan het woord laat komen, maar zelf
ook voor een aantal dingen aandacht vraag.
‘Wees je bewust van het perspectief, van
waaruit jij naar de dingen kijkt. Wij kunnen
wel iets achterlijk vinden en bewezen onjuist, maar heeft dat ook niet alles te maken
met de bronnen, waar wij onze informatie
uit halen? Hoe objectief zijn die bronnen
eigenlijk en is er ook niet iets te zeggen
voor het perspectief van waaruit een ander
naar de werkelijkheid kijkt en de bronnen
waar die zijn informatie uit betrekt?’

ik vind dit gesprek maar niks en het

Eigen gelijk

liefst was ik er helemaal niet bij.’

Het is niet gemakkelijk om te erkennen, dat
we met z’n allen voortdurend bezig zijn om
onszelf te overtuigen van ons eigen gelijk.
Als we hier een tijdje met elkaar over van
gedachten hebben gewisseld, komen de
mannen zelf ook met voorbeelden, waarbij
de manier waarop we onszelf van informatie voorzien vaak op z’n minst eenzijdig
is. Vervolgens probeer ik met een aantal
voorbeelden te laten zien, hoe belangrijk
religie kan zijn voor mensen en dat dit niets
met domheid heeft te maken.

met de wereldgodsdiensten. Jim
heeft zich tot dat moment afzijdig
gehouden en uit zijn hele houding
blijkt wel dat hij het hele onderwerp maar niks vindt. Nu ik hem zo
expliciet vraag naar zijn mening,
blijkt hij van harte bereid om verbaal te ondersteunen, wat hij al een
tijdlang non-verbaal uitstraalt. ‘Ik

Met aanstaande officieren
in gesprek over de waarde van
religie
‘Heb je moeite met het onderwerp?’, vraag
ik hem. ‘Ja, als mensen willen geloven moeten ze dat zelf weten, maar eerlijk gezegd
vind ik hun ideeën achterlijk en gevaarlijk
en ik wil er niets mee te maken hebben.
Eigenlijk ben ik er gewoon op tegen.’ ‘Vind
je het dan niet belangrijk om wat gevoel
te ontwikkelen voor religie? Per slot van
rekening is de kans groot, dat jullie worden
ingezet in conflictgebieden, waarbij religie
een belangrijke rol speelt.’ ‘Daar is nog
tijd genoeg voor tijdens de missie gerichte
voorbereiding en tot die tijd houd ik me er
het liefst verre van.’
Een kameraad van Jim mengt zich in de
discussie. ‘Ik denk er niet zo extreem over

Heilige dingen
‘Je kunt gevoel ontwikkelen voor de eigen
waarde van religie als je denkt aan de
dingen die voor jou heilig zijn. Ik merk
bijvoorbeeld aan Jim dat het voor hem heel
belangrijk is dat er geen enkele bovennatuurlijke macht is, die ons de wet kan
voorschrijven. Dat is een diepgewortelde
overtuiging waar hij houvast aan ontleent.
Zo vinden anderen houvast in de overtuiging,
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dat er iets is in het leven, dat groter is dan
henzelf, waardoor je je als mens gedragen
mag weten. Hierin verschillen we van mens
tot mens. Je kan toch moeilijk verwachten dat
iedereen dezelfde levensovertuiging heeft?’
Met dit idee kunnen de meeste officieren in
opleiding nog wel leven. Het wordt lastiger als
ik de volgende stap probeer te maken.

Vrijheid met of zonder grenzen
‘De mate waarin je vrijheid geeft aan
anderen om volgens hun overtuiging te
leven ook al deel je die overtuiging op geen
enkele manier en heb je er zelfs bezwaren tegen, is een belangrijke graadmeter
van de vrijheid van de samenleving. Een
liberale overtuiging kan ook uitgroeien tot
een dictatuur als die wordt opgelegd aan
anderen.’ In deze gedachtegang krijg ik de
mannen minder makkelijk mee. ‘Sommige
overtuigingen zijn toch gewoon schadelijk?
Moet je het dan goed vinden dat mannen
hun vrouw onderdrukken op basis van
hun geloof in God of Allah?’ ‘Natuurlijk er
zijn waarden die we als samenleving breed
moeten onderschrijven en normen waar we

ons met z’n allen aan moeten houden. Daar
hebben we een grondwet voor, maar binnen
de marges van die gedeelde waarden laten
we elkaar zo veel mogelijk vrij. Is het juist
ook niet een taak van Defensie om bij die
vrijheid de wacht te betrekken?’ Waar liggen
die grenzen van de vrijheid dan en wanneer
moet je als samenleving ingrijpen? Hier kun
je nog wel een tijd met elkaar over doorpraten en dat doen we dan ook.

Een pittig gesprek
We worden het niet over alles eens, maar
toch kunnen we terugkijken op een goed
gesprek. Een pittig gesprek was het wel en
het viel mij nog niet mee om van deze mannen begrip te krijgen voor de waarde van
religieuze pluriformiteit en hoe belangrijk
het is dat wij daar als samenleving ruimte
aan kunnen bieden. Soms stuit ik op een
muur van onbegrip en dan is het zoeken
naar een ingang. Dat kan lastig zijn, maar
het is geen ‘mission impossible’.
Thijs Oosterhuis
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‘Meeting in the
middle’.
In gesprek met
Mark Boersma

Stefan Dijkhuizen gaat in gesprek met
collega-krijgsmachtpredikant Mark
Boersma over zijn werk op Beukbergen,
maar vooral ook over zijn ervaringen op
missie en zijn drijfveren voor dit werk.
Hij blijkt goed voorbereid op het interview,
want nog voordat het vragen kunnen worden gesteld, komt hij zelf al met een aantal
prachtige opmerkingen vooraf. Zoals de
slogan ‘Verbinden-onthaasten-vernieuwen’.
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Op Vormingscentrum Beukbergen is het
volgens Mark haast als het houden van de
sabbat: even stoppen en even stilstaan bij
‘what’s going on’. Dat zie je terug in alle aspecten van de vierslag van het werk: vieren,
adviseren, groepswerk en het individueel
contact. Verder wil hij vooral stellen dat hij
zichzelf ziet als een middenfiguur. De verbinding staat centraal. Dat is een krachtig
beeld, maar in de praktijk soms ook lastig.
‘In het midden’ kan saai klinken en om
echt te kunnen communiceren tussen alle
tegenstellingen, dat vraagt om een duidelijke rol. ‘Maar’, zo stelt Mark, ‘op de rand,
op de grens, daar is overvloed!’ Wil je verbinden, dan moet je af en toe oversteken,
kunnen bemiddelen. Mark’s missie is dan
ook ‘meeting in the middle’, en Beukbergen ziet hij daarbij als een verbindingspunt.
‘Verbinden gaat samen met verbeelden’,
zo legt hij uit. Genoeg plannen voor het
komende jaar! Eerst maar wat informatie
over Mark zelf:
Vormingswerk op Beukbergen.

Naam:
Leeftijd:
Plaatsing:
Tijd in dienst:

Mark Boersma
56 jaar
Vormingscentrum Beukbergen
Bijna 17 jaar

Ben je zelf op missie geweest? Zo ja,
wanneer en waar naartoe?
‘Ik ben drie keer op uitzending geweest.
Van maart tot en met augustus 2004 naar
Irak, Al Khidr. Van augustus tot en met
december 2006 naar Afghanistan, Uruzgan,
en van
september 2013 tot en met januari 2014
naar Turkije, Adana.’
Wat zag je tijdens die uitzendingen als
jouw specifieke missie?
‘Daar ben ik wel in gegroeid en veranderd.
Toen ik tien jaar in dienst was heb ik wel eens
een moment gedacht: ‘Je hebt toch wel een
hele andere positie dan in de kerk. Je bent
eigenlijk een soort zwerver.’ Tijdens mijn eerste uitzending moest ik dat nog echt ervaren.
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Verbinding van twee werelden.
Al kort na mijn eerste plaatsing ging ik op
pad. Op de vrijdag voor het kerstverlof kwam
de vraag of ik snel wilde beslissen voor een
uitzending in het voorjaar erop. In de missie
ben je als geestelijk verzorger functioneel
alleen, maar ik heb mij nooit alleen gevoeld.
Ik wilde er belangeloos zijn voor de mensen,
voor iedereen, en tegelijk gestalte geven aan
mijn zending. Als twee brandpunten in een
ellips. Dat deed ik door diensten te houden
op het kleine kampje. Bij het overlijden van
een sergeant van onze eenheid werd het voor
sommigen pas echt concreet: ‘Nu snap ik
waarom je hier bent dominee!’ Dan ga je de
herdenking inrichten, samen met de maten.
Je moet flexibel zijn. Je wilt er voor iedereen zijn maar tegelijk ben je ook gewoon
dominee.
Wat hebben de missies en het werken
bij Defensie jou gebracht?
‘Het militair bedrijf zet je met de voetjes
op de vloer. Ik ben toch wel idealistisch

ingesteld, van huis uit een natuurvriend.
En Defensie is nou niet altijd een even milieuvriendelijke omgeving. Het heeft me uit
mijn comfortzone gehaald.
Ik ervaar de militaire mentaliteit als iets
kostbaars dat ik heb mogen meemaken. Ik
ben zelf wat filosofischer, van het wikken en
wegen. Dan is het mooi om mee te maken
dat militairen vaak veel pragmatischer in het
leven staan. Maar dat botst ook wel eens. Je
leert in ieder geval jezelf beter kennen. Je
komt mensen tegen die anders denken over
zaken als veiligheid of vluchtelingen. Die
belevenissen zijn juist een verrijking als je
zelf wat anders in elkaar steekt.’
Nu werk je op Vormingscentrum Beukbergen. Wat is volgens jou het grootste
verschil met werken op een eenheid of
op een kazerne?
‘Je werkt hier niet op een paraat onderdeel.
De mensen komen in burgerkleding naar
Beukbergen, en ik werk niet meer op een
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kazerne. Aan de andere kant komen de
mensen hier naar jou toe. Ik hoef niet zelf
rond te zwerven, en me te bewegen onder
de militairen.
Er zit ook een bepaald soort ritme in het
werken hier. Je houdt een conferentie, je
bent intensief betrokken, maar dat is niet
een hele week lang. Je komt trouwens verrassend veel mensen weer tegen op Beukbergen
die je nog kent van eerdere plaatsingen. Een
goed voorbeeld hiervan is een militair die
kampte met PTSS. We keken hier tijdens een
conferentie naar een oorlogsfilm met elkaar,
en dat maakte heel veel los. Dan deel je de
ervaringen van de uitzending. Dingen die je
toen daar niet hebt gezien, kunnen hier wel
gehoord worden. Dat maakt de gesprekken
ook intens, het is vaak een stuk geconcentreerder dan op de kazerne.’
In de missie van de PGV (die ook voorin
dit Jaarschrift te lezen is) staat dat
krijgsmachtpredikanten ingaan op
de vragen die het leven van militairen

oproept. Op Beukbergen wordt aan
morele vorming gedaan. Welke vragen
staan daarin centraal?
‘Soms vraag ik mij af of geestelijk verzorgers er voor de morele vorming zijn. Voor
mij gaat het vooral om bewustwording.
Niet om het bijbrengen van nieuwe normen
en waarden, maar het bewust worden van
je eigen normen en waarden. Wij stellen
vragen aan de orde die gaan over leven en
dood, zin en onzin. Verdieping, juist in een
organisatie die zo gericht is op resultaat.
Het is bovendien erg leuk om militairen in
een groep op elkaar te laten reageren, op
elkaars eigenschappen en het onderlinge
gedrag. De wereld van de militairen is toch
wel een harde; ook in de groepsdynamiek.
Wij komen juist op voor het kwetsbare. Dat
is een kernwaarde: mensen een kans geven.
Maar dat is soms wel eens een spanningsveld. Ik zou zelf wel wat meer de kant van
de waarden op willen gaan. Waar leef ik
voor? Eigenlijk zou elke conferentie daar
over moeten gaan.’
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Welke rol speelt je eigen geloof in je
werk en welke kernwaarden horen
daarbij?
‘Wat mij het meest drijft, is de overtuiging
dat het evangelie vaak onverwacht anders
is. Het trekt je steeds weer uit je comfortzone en breekt clichés af. De omgeving bij
Defensie is juist heel vaak gericht op het
verwachte resultaat. Voor mij is een kernwaarde dat iedereen erbij hoort. Geef Jan
of Piet nog een kans. Mensen die buiten de
boot vallen of slecht liggen toch een plek
bieden waar je veilig bent. Het is al moeilijk
genoeg om daar voor jezelf consequent in
te zijn. Kun je zo genadig zijn voor je zelf?’
Wat hoop je dat een militair meeneemt
van Beukbergen, en wat is jouw missie
daarin?
‘Je werkt hier altijd met een groep, met
al die verschillende stemmen daarin. Ik
vind het leuk dat ze hier ook iets onver-

door mij gezien weten, dan kan er iets
‘vanuit de hoge’ zijn.’
Wat zou een ‘mission impossible’ kunnen zijn in jullie werk? Met andere woorden, wat moet je vooral niet verwachten?
‘Dat je als geestelijk verzorger alle problemen en frustraties moeten kunnen
opheffen. Militairen zijn zo dienstbaar. Ze
zullen het niet snel liefde noemen, maar
ze zijn ontzettend trouw en enorm bereid
om elkaar te helpen. Dat brengt ook spanning met zich mee. Want het is niet altijd
mogelijk om elkaar te helpen. Dat levert
wel eens machteloosheid op en ik vind het
belangrijk om daar mee bezig te zijn.’
Wanneer is jouw missie geslaagd
in 2018?
‘Als ik in mijn werk nog meer de kracht van
verbeelding kan inbrengen, dus niet alleen
maar werken met die flap-over. Doe iets

‘Wat mij het meest drijft, is de overtuiging dat het evangelie vaak
onverwacht anders is.
wachts mogen meemaken. Ik werk hier
echt van harte, want ik vind het vormingswerk ontzettend belangrijk. Geestelijke
verzorging zet naast individueel pastoraat
in op groepsgericht vormingswerk in
een volstrekt vertrouwelijke omgeving
en dat onderscheidt ons van maatschappelijk werk en de psychologische zorg
binnen Defensie. Misschien is geestelijke verzorging ook niet altijd de meest
adequate term, geestelijke vorming zou
beter zijn. Daar zit iets van een proces in,
een training. De missie van Beukbergen
voor de militair zou ik willen omschrijven
als dat hij of zij zich gezien weet. Ik geloof
dat ieder mens door God gezien wordt. Als
ik dat dan kan uitstralen, en mensen zich

met je telefoon, interview elkaar. Ik heb er
zelf een cursus voor gedaan, en hoop daarmee weer mooie nieuwe dingen te kunnen
doen in het nieuwe jaar.’
Stefan Dijkhuizen
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Wat, waarom en
waartoe geestelijke
verzorging in de
krijgsmacht?

In 2016 is een groot onderzoeks-

Over het Case Studies
Project Geestelijke
Verzorging

en onderzoek doen naar de vraag

project van start gegaan waarin
wetenschappers van diverse
universitaire instellingen en geestelijk verzorgers samenwerken

‘Wat doen geestelijk verzorgers,
waarom en waartoe?’. Het project
is een initiatief van Martin Walton,
bijzonder hoogleraar Geestelijke
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Verzorging aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU)
in Groningen en Sjaak Körver,
universitair docent aan de Tilburg
School of Theology. Vanuit de dienst
Protestantse Geestelijke Verzorging
werken Stefan Dijkhuizen, Helga
Knegt, Wouter Johan van Sintmaartensdijk en Jan Derk de Bruin mee.
De wetenschappelijke begeleiding
van de onderzoeksgemeenschap
Defensie ligt bij Carmen Schuhmann
(Universiteit van Humanistiek) en
Theo Pleizier (PThU).

‘Best practices’
Nu is geestelijke verzorging een oud
beroep. Zeker binnen de krijgsmacht.
Toch staat systematisch wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijke hoe en
waarom van geestelijke verzorging nog in
de kinderschoenen. Onderzoek helpt om
beter te begrijpen wat levensbeschouwelijke en existentiële zorg is. Het draagt bij
aan inzicht wat ‘goede’ geestelijke verzorging is, ook wel ‘best practices’ genoemd.
Tenslotte helpt praktijkonderzoek om
het beroep dat al een lange traditie heeft,
empirisch te onderbouwen. Hiermee zijn
zowel professionaliteit als legimitatie van
geestelijke verzorging gediend. Wat drijft
de krijgsmachtpredikant? Uiteindelijk zal
het onderzoek meer inzicht geven in de
rol die levensbeschouwing speelt in het
werk van de geestelijk verzorger. De eigen
biografie, spiritualiteit en levensovertuiging van geestelijk verzorgers - en dus van
krijgsmachtpredikanten - speelt immers
een rol in de zorg die zij geven.

Werkbezoek aan de marine – met collega’s Hannah Novakova en Desirée Scholtens.
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Werkbezoek aan de marine – in een onderzeeër met collega’s Stefan Dijkhuizen en Desirée Scholtens.

Onderzoeksgemeenschap
Het onderzoek wordt verricht in kleinere
verbanden van tien geestelijk verzorgers en een
wetenschappelijk onderzoeker. Geestelijk verzorgers zijn gewend om hun werk met collega’s
te bespreken in bijvoorbeeld intervisie-groepen.
Hierin staat het verbeteren van de eigen beroepspraktijk voorop. In het onderzoeksproject
staat echter niet de persoonlijke beroepsvorming van de geestelijke verzorger centraal. Het
werk wordt bestudeerd vanuit drie invalshoeken: beschrijving (wat doen geestelijk verzorgers feitelijk), verklaring (waarom handelen
geestelijk verzorgers zoals ze handelen) en effect
(wat kan gezegd worden over de doelen die
geestelijk verzorgers nastreven en vanuit hun eigen perceptie bereiken). In de groepen worden
situaties van geestelijke verzorging besproken
in drie fasen. Allereerst selecteert één van de
geestelijk verzorgers een kenmerkende casus
uit de eigen werkzaamheden. Kenmerkend
kan betekenen: de casus is een goed voorbeeld
van de manier van werken of is juist kritisch,

een test voor het eigen werk. Vervolgens wordt
de casus uitgeschreven en voorgelegd aan de
onderzoeksgemeenschap die de casus vanuit
een aantal invalshoeken bevraagt. Er ontstaat
een levendig gesprek: hoe ziet het optreden van
deze geestelijk verzorger er uit, hoe gaat hij of
zij in op de vraag waarmee een militair hem of
haar benadert, welke rol spelen levensvragen,
komt geloof ter sprake en hoe doet de geestelijk
verzorger dat? Op deze manier wordt scherp
wat zich in de beroepspraktijk afspeelt.
In de laatste fase wordt de casus door de
onderzoeksgemeenschap vastgesteld als een
voorbeeld van geestelijk verzorger, een ‘best
practice’ of een kritisch incident. De casussen
zullen in een vervolgfase worden gepubliceerd
of worden gebruikt als data voor een vergelijkend onderzoek. De samenstelling van onze
onderzoeksgemeenschap is uniek. De drie
grote denominaties, humanistisch raadslieden,
rooms-katholieke aalmoezeniers en protestantse predikanten doen mee. Op deze manier is
het mogelijk om na te gaan welke rol levensbe-
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schouwing en religie spelen in de geestelijke
verzorging.

Aspecten van geestelijke
verzorging
Inmiddels hebben we in het eerste jaar zo’n
5 casussen besproken. Het is te vroeg om
grote conclusies te trekken, maar een paar
aspecten vallen op.
1 De dynamiek van presentie en begeleiding.
Geestelijke begeleiding, soms in één
gesprek, soms in een serie van gesprekken,
is ingebed in de voortdurende aanwezigheid van de geestelijk verzorger tijdens een
missie, op een veld, aan boord of in een
kazerne. Presentie creëert relaties. Militairen weten een geestelijk verzorger soms
jaren later te vinden, omdat ze die geestelijk verzorger ooit hebben meegemaakt op
een basis of tijdens een uitzending. Ook
als er geen direct persoonlijk contact is
geweest, zijn er gemeenschappelijke ervaringen, een gedeelde geschiedenis binnen
een bataljon of is er op een andere wijze
vertrouwen ontstaan waar militairen lange
tijd later op terugvallen.
2 In de begeleiding van militairen maken
geestelijke verzorgers gebruik van een
bijzondere combinatie van confrontatie en
empathie. Zij schuwen in hun omgang met
militairen directieve interventies en scherpe
analyses niet. Toch weten ze dat zo te doen
dat het contact in stand blijft en dat de militair zich tijdens de begeleiding erkend weet.
Confrontatie in geestelijke begeleiding kan
goed samengaan met een empathische
houding, zo blijkt uit de casussen.
3 De casuïstiek - dat kan ook haast niet
anders - gaat vaak over existentiële begeleiding tijdens het werk. De militairen zijn
medewerkers van Defensie en lopen in de
werksituatie tegen allerlei grenzen aan.
Die grenzen hebben te maken met de
organisatie van Defensie, maar ook met de

effecten die het militaire beroep heeft op
persoonlijke omstandigheden en relaties.
4 Tussen andere professionals, zoals uit
de militaire geestelijke gezondheidszorg
(MGGZ) en de deelnemers aan sociaalmedische teams (SMT’s), zijn geestelijk
verzorgers ook bezig met wat ‘normaliseren
van levensbeschouwing’ genoemd kan
worden. Ziektebeelden staan voor geestelijk verzorgers niet voorop. Ervaringen
en overtuigingen van militairen zijn vaak
onderdeel van hun biografie, hun geloof,
levensbeschouwing en spiritualiteit. Geestelijk verzorgers zijn bij uitstek in staat om
geloofsuitingen en gedrag dat samenhangt
met het christelijk geloof, als zodanig te
duiden en waar nodig uit te leggen binnen
de Defensieorganisatie.

Beperking
Het onderzoek in het case studies project
beperkt zich tot de begeleidende rol van
geestelijk verzorgers. Dat betekent dat in het
project ook veel van het werk binnen Defensie
buiten beeld blijft. Ik noem drie voorbeelden:
1 De advisering van commandanten, met
name tijdens missies;
2 De bijdrage van geestelijk verzorgers aan
de ethische en existentiële vorming van
militairen;
3 De ceremoniële of rituele rol van geestelijk
verzorgers, tijdens liturgische vieringen en
bezinningsmomenten, of bij ceremoniële
gelegenheden, zoals bij 4 mei herdenkingen of bij officiële bijeenkomsten van
legeronderdelen.
Voor de ontwikkeling van het beroep, de
legitimatie ervan en een beter verstaan van
het predikantschap bij Defensie, blijven ook
deze kanten van het werk de aandacht van
onderzoek waard.
Theo Pleizier
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Piet van Duijvenboden bij de Chapel op het kamp.

Een missie in
voorbereiding

Je voorbereiden op een missie
heeft twee kanten. Er is de voorbereiding voor jezelf en je gezin.
Daarnaast is er de werkinhoudelijke voorbereiding. Die doe je
vooral met de mensen met wie
je zult gaan. Die eerstgenoemde
voorbereiding is minstens zo
belangrijk, maar in deze bijdrage
richt ik mij op de werkinhoude-
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lijke voorbereiding. Begin juni
2017 kwam het bericht. De twee
‘F-16 velden’ (vliegbases Leeuwarden en Volkel) moeten zich gaan
voorbereiden op een missie in het
Midden-Oosten. Het doet bij mij
de adrenaline direct stromen. Ten
eerste door de vraag of ik zelf deel
uit zou maken van deze missie en
zo ja, wanneer. Ten tweede zou het
dan mijn eerste uitzending worden met mijn eigen eenheid.
Mijn twee vorige uitzendingen
werd ik toegevoegd aan een – voor
mij – vreemde eenheid.

‘Ga jij?’
Het werd een missie met de eerste groep
die zou gaan en met mijn ‘eigen mensen’.
Ik schilder nu wat dit meebrengt aan
voorbereidingen op de werkvloer. Het
eerste wat ik noem is dat mensen elkaar
gaan ‘identificeren’ als deelnemers van
hun eigen detachement. ‘Ga jij?’ en
‘wanneer ga jij?’ zijn opeens normale
vragen. Ik ging me, zo merkte ik, vanzelf
al wat meer richten op de mensen die
meegaan. Ik wilde dichter bij ze komen,
een band met ze aangaan, zeker als
krijgsmachtpredikant.

Vaardigheden
Mogelijkheden om mensen te leren
kennen zijn er genoeg in deze voorbereidingsfase. Zo nam ik deel aan de Militaire
Basisvaardigheden (MBV). Het is jaarlijks
verplicht voor militairen om zich bij te
scholen in basisvaardigheden als Zelf
Hulp Kameraden Hulp, de omgang met
chemische-biologische-radioactieve en
nucleaire strijdmiddelen, het leren vinden
en ontlopen van springstoffen, brandbestrijding en zo meer. Een militair mag niet
op uitzending als deze niet in de afgelopen periode aan de bijscholing heeft
deelgenomen. Drie dagen lang zitten we
met elkaar in een klaslokaal, lachen we
om elkaars geklungel met een beschermingspak en zien we samen op tegen de
oefening in de Masker Oefenruimte, waar
we door traangas er achter komen of je
gasmaker goed werkt, of niet!
Ik nam deel aan de Missie Gerichte Opleiding (MGO). Hier leerde ik ook een aantal
deelnemers van ons detachement afkomstig van de Vliegbasis Leeuwarden kennen. We kregen les in de cultuur, historie
en religie van het land waar de missie
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allerlei mensen die als taak hebben de
eenheid goed te laten functioneren. Het
zijn de mensen met wie ik veel contact zal
hebben en geregeld zal overleggen. De
tweede teambuilding was die met de commandant van het onderdeel. Als geestelijk
verzorger ben je voor hem een ‘sleutelfunctionaris’, net zoals bijvoorbeeld de
personeelsfunctionaris en de inlichtingenofficier dat ook zijn. Juist in dit deel
van de voorbereiding werden over en weer
verwachtingen uitgesproken. Het gaf mij
de kans wat in te gaan op de vraag hoe we
omgaan met het tonen van gebruik van
geweld tijdens de missie aan het grondpersoneel. Het waren goede besprekingen
en het leidde tot het echt leren kennen
van elkaar.

Horend hart

Kerstviering op missie.
plaatsvindt. We werden doorgezaagd over
het goede gebruik van communicatiemiddelen, vooral inzake ‘digitale veiligheid’.
Tot slot kregen we de laatste stand van zaken betreffende het inzetgebied. Het zijn
dagen waarop we samen zijn en we ons
realiseren dat er gezamenlijk een missie
moet worden uitgevoerd waarin we elkaar
nodig hebben.

Teambuilding
Twee keer nam ik deel aan een teambuilding. Het ene team was dat van de staf van
het onderdeel waar ik rechtstreeks onder
val. Ik zat hier samen met onder anderen de arts, de bedrijfsmaatschappelijk
werker en de sportinstructeur, kortom

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de thuisfront-informatiedag.
Op deze dagen worden militairen en hun
naaste familie geïnformeerd over allerlei
belangrijke zaken van de missie. Ik mocht
mezelf voorstellen en ik heb gezegd dat
ik naar ze wil luisteren met een ‘horend
hart’ (1 Koningen 3:9). Ik heb aangegeven
dat ik wekelijks een dienst zal houden. In
deze diensten is de Bijbel het uitgangspunt, maar is er ook aansluiting op de
ervaringen en belevingswereld van de
eenheid. Militairen willen graag dat wat
ze horen relevant is voor hun leven.
Met het sociaal-medisch team (SMT,
bestaande uit de arts, de bedrijfsmaatschappelijk werker, de personeelsfunctionaris en de geestelijk verzorger) werd
er geoefend op verschillende scenario’s.
Samen met de mensen die tijdens onze
missie onze contactpersonen zullen zijn
inzake personeel, werd er door het team
nagedacht over allerlei situaties en procedures. Het zijn dagen waarop we wat aan
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elkaar gewend raken. Ik kon proeven hoe
iemand denkt, reageert, onderhandelt en
besluiten neemt. Met de personeelsfunctionaris sliep ik die nacht op de kazerne,
wat de mogelijkheid gaf om samen te
gaan eten en elkaar nog wat beter te leren
kennen.
De laatste voorbereiding die ik noem was
de briefing op het hoofdkwartier van de
luchtmacht. Alle sleutelfunctionarissen
waren aanwezig. We kregen de allerlaatste informatie en nog wat details over de
missie. Toen ik ze een hand gaf, wist ik dat
ik de meesten van hen pas weer terug zou
zien in het inzetgebied.

Kerst vieren
Zover is het inmiddels. Als ik dit schrijf
ben ik op missie. Ik zit in het inzetgebied.
Ik heb de afgelopen dagen kerst gevierd
met de Nederlanders die hier zijn en met
de Belgische eenheid die binnenkort gaat
vertrekken. Op Kerstavond dachten we in
een grote gezamenlijke viering (minstens
de helft van alle mensen was aanwezig)
na over de geboorte van onze Heiland
uit Lucas 2. Op Eerste Kerstdag mocht
ik in een dienst met alleen Nederlan-

start voor deze missie. Want met alles
wat ik weet en kan (en niet kan), ben ik
afhankelijk van onze Heiland.

Militairen willen graag dat wat ze horen relevant is voor hun leven.
ders spreken over de naam Immanuël
(Matteüs 1:23). Later die dag bezocht ik de
dienst van onze Duitse collega die sprak
over het komen van God (Psalm 98).
Ben ik goed voorbereid? Op zich is dat
een goede vraag. Ik heb meegedaan aan
alle voorbereidingsmomenten en vond
die waardevol. Ik heb veel mensen leren
kennen en denk dat ik mijn plek heb
gevonden in de eenheid. Toch vormden
de diensten rond Kerst de beste mogelijke

Wat me echt rust geeft, is dat Hij er is.
Hij is nooit verder weg dan één gebed.
Hij gaat met ons, wat de missie ons ook
brengt. Daarom dank ik Hem dat ik dit
heerlijke werk doen mag.
Piet van Duijvenboden
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Stuntman bij de
artillerie

Net als veel anderen liep ik als
twintigjarige vast in mijn studie. Om ontwikkelingswerker te
worden was ik naar Wageningen
gegaan. Ik kwam het eerste jaar
redelijk door, maar er knaagde
wel iets aan me. Ik wist niet
goed waar ik met mijn idealisme
naartoe moest. De pastor bij wie
ik mijn hart luchtte luisterde en
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stelde goede vragen, de psycholoog zette me aan het werk. De
uitslag van een beroepskeuzetest
zal ik nooit vergeten. Ik scoorde
slechts op twee van de vijftien categorieën, de eerste en de laatste.
De ene droeg het label geestelijke
(dominee, begeleider, coach), de
andere was een soort restcategorie
met ‘beroepen’ als ontdekkingsreiziger, circusmedewerker, stuntman. Ik was verbaasd en trots
tegelijk. Ja, zo zit ik in elkaar! Na
de afgelopen twee jaar weet ik nog
iets over mezelf: bij Defensie kan
ik me helemaal uitleven.

Op avontuur
Ik had nooit gedacht dat ik nog eens zou
meemaken: een bergtocht met bepakking,
een klettersteig, buiten slapen bij min
zoveel en de pendulesprong. Soms houd ik
mijn hart vast, maar het is fantastisch om
met je eigen mannen en vrouwen te doen.
Tijdens mentale en fysieke trainingen komen we onszelf en elkaar tegen. Dat is niet
altijd leuk, maar wel leerzaam.
Eén zo’n moment was tijdens de eindbivak
van de opleiding in Breda. Op het pro-

gramma stonden lesjes abseilen. Eerst in
een oude steengroeve. Springen maar en
vertrouwen dat iemand je touw vasthoudt.
Eén van ons moest een flinke berg angst
overwinnen (iets meer dan ik). Hij wilde
wel en deed pogingen om te springen maar
krabbelde steeds weer terug. Uiteindelijk
liet hij zich vallen en kwam veilig beneden.
Even daarna moesten we langs een glibberige heuvel afdalen, nu in tweetallen waarvan één met blinddoek. U raadt het al, aan
mij de eer om met bovengenoemd persoon
als buddy de uitdaging aan te gaan. Maar
wat bleek? Vanaf het moment dat ik een
doek voor mijn ogen had, merkte ik dat
mijn maat een prima begeleider was: ‘Iets
naar links, rechtervoet op de richel zetten,
afzetten en twee meter zakken…’ Met volle
concentratie praatte hij me naar beneden

46

en hij had gewoon geen tijd om aan zijn
eigen angst te denken. Samen grenzen
verleggen was en is inspirerend.

Doorzetten
Als nieuwe doom (de bijnaam van de
dominee bij de landmacht) merk je al snel
dat militairen op nog veel meer manieren
worden uitgedaagd. Ik heb nooit beseft
hoeveel er van hen gevraagd wordt. Ze zijn
geselecteerd op hun bereidheid om veel
te geven voor hun kameraden en voor de
goede zaak. Ze denken in mogelijkheden
en niet in belemmeringen. Ze zeggen ja en
geen nee.
Bij Defensie werken betekent leren
omgaan met spanning en teleurstelling.
De omstandigheden zijn vaak lastig, er is
gebrek aan personeel en goed materieel.
Het toekomstperspectief van veel militairen is onzeker. De werkgever blinkt niet uit
in waardering geven.

Bij de artillerie in ’t Harde komt daar nog
wat bij. De eenheden moeten op verzoek
van anderen doelen uitschakelen op
grote tot zeer grote afstand. Dat betekent
alert zijn, handelingen en procedures
beheersen, blind kunnen vertrouwen op
elkaar en snel kunnen verplaatsen. Daarbij
hoort ook veel wachten. Mogelijk wordt
vuursteun aangevraagd, misschien ook
niet. Vaak niet. Militairen moeten van
goeden huize komen om dan gemotiveerd
te blijven.

Jongleren
Het valt me op dat er maar weinig hoeft te
gebeuren of er knapt iets vanbinnen bij een
militair. Ze worden grotendeels geleefd. Het
leven buiten de poort komt op de tweede
plaats. Tijd voor zichzelf nemen ze vaak
niet. Ik zie nogal eens gebeuren dat tegenslag iemand helemaal van de kaart brengt.
Ineens verandert alles in een puinhoop.

47

Het is niet simpel om als militair alle
ballen in de lucht te houden. Eén van
de mooie kanten van mijn werk vind ik
de vrijheid om er voor mensen te zijn.
Door mee op te trekken met de eenheden
krijg ik oog voor wat er gebeurt en zie ik
wat dat met mensen doet. Ik hoor hun

pijn, schuldgevoel en boze herinneringen. Als alles tegenzit wordt het donker
om iemand heen. Het is bijzonder om
daar als geestelijk verzorger bij te mogen
zijn. Niet om antwoorden te geven. Wel
om ervaringen aan te horen en gedachten
te ordenen. Het licht van een nieuwe dag

Het grootste dat ik mijn mannen en vrouwen kan geven is mijn
tijd en mijn aandacht.
verhalen, zoek mee naar wat ze belangrijk vinden, luister naar hen als militair
én mens. Tijdens bezinningsmomenten
steken we een kaars aan. Ik spreek daarbij
uit dat we achter de waan van de dag
zoeken naar wat waar, oprecht, echt is.
Dat we allemaal verlangen naar vrede in
onszelf. Het grootste dat ik mijn mannen
en vrouwen kan geven is mijn tijd en mijn
aandacht.

Speuren
Ik moet vaak denken aan het verhaal van
Jezus over de verloren munt. Een vrouw
gooit haar hele huis overhoop om één
munt te vinden. Zij heeft er blijkbaar alles
voor over om die ene munt terug te
krijgen.
Een paar extra euri’s zijn altijd welkom bij
militairen, maar dat terzijde. Dit verhaal
helpt me als ik nadenk over mijn werk.
Soms mag je als doom samen met iemand
zoeken naar wat die persoon kwijt is.
De relatie met het meisje thuis is niet
meer zoals vroeger. Een naast familielid
is overleden. Iemand is zijn zekerheid
kwijt doordat hij geen contractverlenging
krijgt. Frans is niet meer vrolijk maar
humeurig.
Soms staat iemand op de puinhopen van
zijn leven. Wat kan er al niet mis gaan,
wat kan iemand een hoop meedragen aan

kan lang op zich laten wachten, maar
dan ineens doorbreken. Als een munt die
onverwachts gevonden wordt.

Stuntman
De stuntman in me gooit zich met huid
en haar in de wereld van de artillerie.
Ik vlieg weleens uit de bocht (‘Doom,
u heeft de verkeerde slaapzak bij u’) en
schiet mijn doel weleens voorbij (‘Doom,
u bent en blijft een exoot voor ons’). Het
maakt me niet zoveel uit. Ik heb er alles
voor over om de mensen die ik tegenkom
te helpen zoeken naar de zin en betekenis van hun bestaan.
Kees Jan Rodenburg
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‘The Mission, the
men and me’

De wereld van de speciale eenheden hangt van Engelse termen aan
elkaar. Ook de eenheid waar ik
als vlootpredikant aan verbonden
ben, Netherlands Maritime Special Operation Force (NLMARSOF),
is daar niet aan ontkomen. Het
heeft alles te maken met trainen
en opereren in samenwerking met
buitenlandse eenheden.
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NLMARSOF is een bont gezelschap
van allerlei specialisten: kikvorsmannen (duikers), mountain
leaders (berggidsen) en counter
terrorism (anti-terreur) eenheden.
Het zijn de best getrainde en
uitgeruste mariniers die er zijn,
ze opereren vaak onder de meest
uitdagende omstandigheden.
NLMARSOF is een zelfbewuste club
professionals -operators in het
jargon- die beginnen waar andere
eenheden stoppen. Volgorde van
prioriteiten is volgens Pete Blaber
in zijn gelijknamige boek: ‘The
Mission, the men and me’.
Genoeg promo-praat, want wat
betekent dat?

Vreemde eend
De Special Operation Forces-gemeenschap,
kortweg de SOF-community, heeft de reputatie masculien en gesloten te zijn; buitenstaanders worden op z’n best gedoogd. Wat
heeft een dominee te zoeken in deze wereld
van geharde krijgers? In het begin werd mij
regelmatig gevraagd: ‘Wat kom je doen’ en:
‘Wie heeft jou gestuurd?’ Het is de kunst

om hier met dezelfde directheid en een
flinke portie humor op te reageren. Meestal
lukt me dat, soms niet. Ik hoop dan dat de
acceptatie groeit en er iets van een band
ontstaat. Dat ik ‘een vreemde eend’ ben en
blijf, daar kan ik mee leven. Sterker nog:
dat is wat mij betreft een voorwaarde om
in deze tak van het krijgsbedrijf, mezelf
en alles waar ik voor sta, trouw te blijven.
Vreemde eend – prima – zolang ik maar het
gevoel heb dat ik in dezelfde bijt zwem. Je
kunt als geestelijk verzorger ook te vreemd,
te anders zijn. Dat is wat mij betreft dan
ook een valkuil.
Het heen en weer tussen dat waar ik als dominee vanuit de christelijke geloofstraditie
voor sta, en de werkelijkheid van de klussen
die soms door MARSOF-operators moeten
worden geklaard, is meer dan spannend.
De vraag is hoe en op welke momenten
de Bijbelse verhalen te verbinden met hun
levens. Of ‘werkt’ het misschien eerder andersom? Raakvlakken genoeg, zou je kunnen zeggen: neem het verhaal van de twee
spionnen die Jericho en omgeving moesten
verkennen, bij Rachab in huis belanden en
dankzij haar op miraculeuze wijze weten te
ontsnappen. Denk ook aan de geschiedenis
van Gideon in Richteren 7, dat is toch een
schoolvoorbeeld van een Bijbelse SOFoperatie? Een demonstratie van één van de
vijf Special Operation Forces–waarheden:
‘SOF can not be mass produced’. Een kleine
groep strijdbare mannen legt door een
slimme strategie hun wil op aan een grote
legermacht. Of David en Goliath, nog zo’n
dwars Bijbelverhaal. Ook een ander SOFimperatief: ‘Humans are more important
than hardware’, biedt hierbij aanknopingspunten. Wat betekent dat voor de eenheid,
maar ook voor iemand persoonlijk, dat
het uiteindelijk om mensen gaat en niet
om spullen? Dan komen al snel vragen
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over levensoriëntatie in het vizier. Wie of
wat is – als het er op aankomt – heilig voor
iemand?

Moral Fitness
Zoals ik al aangaf, wordt NLMARSOF ingezet
als anti-terreur eenheid. De aanslagen
tijdens de Olympische Spelen van München
in 1972 vormden de directe aanleiding voor
de oprichting van deze Counter Terrorism (CT)
unit. Tijdens de treinkaping bij De Punt en
de ontzettingsactie van de lagere school in
Bovensmilde in 1977 werd voor het eerst
publiekelijk gebruikt gemaakt van deze
Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE).
Recente rechtszaken en het publieke debat
met betrekking tot het optreden van mariniers bij de beëindiging van deze gijzelingssituaties, maken wat mij betreft duidelijk
dat aandacht voor morele professionaliteit
een hoge prioriteit verdient. Waar hebben
we het dan over? Hoogleraar in de militaire
ethiek Désirée Verweij verwoordde het
in haar inauguratie in 2008 als volgt: ‘De

bereidheid en vaardigheid om op militair
adequate wijze te handelen, zonder de
morele dimensie uit het oog te verliezen’.
Een mooie omschrijving, maar hoe is dat
te vertalen naar de weerbarstige militaire
praktijk? Die vraag stel ik nogal eens, als ik
in gesprek ben over dit thema. Vaak worden
er voorbeelden genoemd, dat vind ik altijd
een goed begin. In zulke gesprekmomenten
komt van alles voorbij: de trots omdat de
missie tot een goed einde werd gebracht,
zonder dat er slachtoffers vielen. Maar ook
schuld- en schaamtegevoelens, die samenhangen met ‘de verwarring van goed en
kwaad’, als het allemaal zo anders liep dan
voorgesteld, dan gepland. Ook (juist?) met
alle militaire machtsmiddelen die iemand
ter beschikking heeft, kunnen er gevoelens
van enorme onmacht zijn. Als het gaat om
eenheden die in het hoogste geweldsspectrum opereren -en dat doet NLMARSOF- is
het ontwikkelen van morele competentie
en dus van morele identiteit en integriteit
belangrijk. Gelukkig is hiervoor in toe-
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nemende mate aandacht. Meestal wordt
er dan gesproken over ‘Het ontwikkelen
van moral fitness’. Dat begint wat mij betreft
bij moral awareness, bewustwording van de
morele aspecten van het werk als Special
Forces-operator of staflid. Als geestelijk verzorger probeer ik de gesprekken hierover te
faciliteren, te verdiepen en verder te brengen. Vormingscentrum Beukbergen is een
plek waar ik in dit verband graag naar toe
ga met mensen van mijn eenheid. Naast de
fraaie accommodatie zijn hier collega’s die
graag mee willen denken over dit thema.

Vieringen
Een ander aspect van mijn werk is het begeleiden van de cursisten van de operatoropleiding van deze eenheid. Zij hebben de
mariniersopleiding in Rotterdam al achter
de rug en willen graag een volgende stap
in hun loopbaan zetten. Voordat ze aan
de operator-opleiding kunnen beginnen,
is er een uitgebreid selectieproces. Het is
een echte afvalrace, met alle emoties die

daar bij horen: euforie, diepe teleurstelling
en alles wat daar tussenin zit. In individuele contactmomenten, maar ook tijdens
groepsgesprekken, is hier ruimte voor.
Daarbij wil ik nadrukkelijk ook de vieringen
noemen. Tijdens een intensief trainingsprogramma even een moment van rust en
bezinning. De Paaskaars wordt aangestoken, er is plek voor schriftlezing en gebed.
Er klinkt muziek, er worden waxinelichtjes
aangestoken, meestal in stilte. Sommigen
verwoorden hun intenties: voor een tante
die ziek is, voor collega’s in missiegebieden, voor de achterblijvers, voor een wereld
waarin het er rechtvaardiger aan toe gaat.
Gert Pennekamp

Voor een kijkje in de wereld van NLMARSOF: John van den Heuvel,
RTL Crime Special ‘de mannen van de anti-terreur’, YouTube.
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‘Door bergen en
door dalen,
ja overal is God’

Van half november 2016 tot eind
maart 2017 ‘was ik er van’, zoals
militairen dat zeggen. Met een
kleine honderd militairen op

Hoogte- en
dieptepunten rond
bezinningsmomenten

missie in Mazar e Sharif, NoordAfghanistan. Samen op een kleine
postzegel met de naam ‘Dutch
Mountain’. Het zou mijn eerste
uitzending worden. In alle eerlijkheid: ik had vooraf gemengde
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gevoelens. Zelf nog niet zo lang in
een nieuwe relatie en thuis onder
andere een jongen van 13, die mij
na de scheiding van zijn ouders
zo nodig had. Op pad met een
onbekende club mensen, bij elkaar
geraapt, want de boel moet wel
gevuld worden… Ik had er zo mijn
bedenkingen bij.

Hoge bergen
Het staat nog scherp op mijn netvlies: mijn
eerste zondag daar. Ik liep over de wijde
vlakte van kamp Marmal. Aan de noordzijde een fenomenaal uitzicht op de hoge
bergen. Voor mij lag een periode met elke
vrijdag weer, wekenlang, bezinningsmomenten… ‘Als ik de hoge bergen zie, waar
komt mijn hulp vandaan…?’ zo fluisterde
mijn gelovige (?) hart mij in.
Ook hiervoor gold: gemengde gevoelens.
Aan de ene kant had ik veel zin in die
momenten en in de voorbereidingen ervan.
Anderzijds: wie zouden er komen? Zou er
sowieso wel belangstelling zijn? Ik had
me volgens mij wel vriendelijk en met een
scheutje humor gepresenteerd, maar zou
het voldoende zijn?
Aan de slag
Mijn eerste bezinningsmoment. ‘Ver van
huis’ had ik op de uitnodiging gezet. Ik
koos voor het verhaal uit Lucas 15, over
de vader met zijn twee zonen. De jongste
ver van huis, wij daar ook ver van huis.

Dezelfde woorden, maar andere werkelijkheden. Hoe verbind ik de werkelijkheid van
de Bijbel met die van militairen, van wie
het overgrote deel nooit in een kerk komt?
Een vraag, die als een rode draad door mijn
werk als krijgsmachtpredikant loopt.
Een spannende vraag ook. Een vraag waar
je lange academische discussies over kunt
voeren, maar op missie is daar geen tijd
voor: daar ben je er van en je moet gewoon
aan de slag.

Uit het leven gegrepen
Het voorbereiden en invullen van de bezinningsmomenten leverde een boeiende
zoektocht op. Met (zo mogelijk) de oren en
ogen van de gelovige, minder-gelovige of
andersgelovige militair struinde ik door de
wereld van het Oude en Nieuwe Testament,
las ik opnieuw verhalen over David, Job en
Jezus. Maar ik zocht ook op YouTube naar
filmpjes en muziek, die klikten met wat ik
wilde overbrengen.
Zo stuitte ik op het thema ‘Vriendschap’
(met het verhaal van David en Jonathan),
op ‘Kijk zonder oordeel’ (over de oudste
zoon uit Lucas 15) en op ‘Hoe overleef ik
de prestatiecultuur’ (over identiteit en de
onvoorwaardelijke liefde van God). Ik zocht
naar onderwerpen waar mijn medemens op
missie wellicht ook mee bezig was, die hem
of haar raakten en tot nadenken stemden.

Wie kwamen er?
‘Ties, ik had van tevoren nooit gedacht dat
ik elke week bij jouw bezinningsmomenten
zou komen.’ De reactie van een dertiger,
zelf ook op zoek. Maar wie niet? Boeiend
om dan vervolgens daarover een gesprek
te hebben. Wat zoek je hier? Hoe sluit het
aan? Wat kun je ermee?
Onder mijn gehoor veelal niet-kerkelijke
bezoekers. Die op de één of andere manier
werden geraakt.
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Mysterie

Worsteling

‘Door bergen en door dalen, ja overal is
God’. Ik heb de diepe overtuiging dat Hij
daar was. Dat zijn Geest waaide, beroerde
en bewoog. Vraag me niet hoe, maar het
gebeurde. Een Brabander, katholiek opgevoed, begon de bijbel te lezen. En waarom?
‘Ties, nooit geweten dat er zulke mooie,
spannende verhalen in dat boek stonden.’
Geloven is een mysterie. Een geheim,
waar wij de vinger niet op kunnen leggen.
Mijn ervaring is dat bezinningsmomenten
iets van dat mysterie in zich bergen. Een
tv-hoek wordt omgebouwd tot gewijde
ruimte. Kaarsen worden ontstoken, licht
in het donker. Woorden worden gegeven
aan iets dat ons allen overstijgt. God zelf
is daar, met zijn Woord. Maar net zo goed
via YouTube en ‘Life’, de BBC-natuurserie,
met ontroerend mooie beelden van zijn
creativiteit.

Terugkijkend besef ik: het had mij veel energie bespaard, als ik het meer aan Hem had
overgelaten. Teveel is het toch ‘mijn project’
geweest, met mijn filmpjes en foto’s, mijn
thema’s. Ik heb teveel met mezelf geworsteld
en te weinig met de God van Jakob. Had ik
meer losgelaten, dan had het mij meer doen
ontspannen. Maar ik wilde zo graag ‘mijn
toko’ runnen en goede sier maken. Dat
leverde ook momenten op van eenzaamheid.
Van boosheid zelfs en vragen. Waarom kwamen mensen niet, wat is er mis, wat moet ik
anders doen?! Dalen waren er dus zeker ook.

Bezinningsmoment op kamp Marmal.

Leerzaam
Meer dan ooit heb ik geleerd dat niets in mijn
werk ‘vanzelfsprekend’ is. Waar je in je kerkelijke gemeente van een zekere gemeenschappelijkheid mag uitgaan, is in de wereld van
een militaire missie die vanzelfsprekendheid
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Kamp Marmal in Mazar e Sharif (Afghanistan).
ver te zoeken. Er is geen gemeenschappelijke
noemer dan dat men met elkaar bij Defensie
werkt. Levensovertuigingen lopen ver uiteen.
Om in die wereld God ter sprake te brengen
vergt geduld, vraagt nederigheid en meer

Mijn ervaring is dat bezinningsmomenten iets van dat mysterie
in zich bergen.
nog: gevouwen handen. ‘Heer wijs mij Uw
weg’. ‘Spreek Heer, uw knecht hoort.’

Dankbaar
Hoe moeilijk en eenzaam soms ook, ik had
deze missie niet willen missen. Het was een
boeiende tijd, met veel gesprekken, veel humor, ontroerende momenten en een hoop
plezier. God ben ik dankbaar. Hij droeg mij
door deze missie heen, dag aan dag.
Ties Schutte
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Zorg voor de
veteraan, missie
voor onbepaalde
tijd

Medio 2017 ben ik als geestelijk
verzorger aan de slag gegaan op
het Veteranen Instituut in Doorn.
Een uitdagende job. Bij Defensie
werk je normaal gesproken op één
locatie, met redelijk afgebakend
werk. Je bent bijvoorbeeld paraat
geplaatst en gaat dan veel met
militairen mee op oefening. Of je
werkt op een opleidingscentrum
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waar je werk voor een groot gedeelte uit lesgeven bestaat. Wie in
deze bundel rondneust komt een
grote verscheidenheid aan werkzaamheden tegen. Te land, ter zee
en in de lucht…

dacht voor wat er toen en daar gebeurd is.
Maar er is ook heel veel dat niet verteld
en nergens beschreven wordt. Slechts
mondjesmaat komen de verhalen naar
boven. Daarmee ook verdriet en schuld,
wroeging of schaamte. Bepaald geen verhalen waar militairen mee te koop lopen,
maar die ze wel kwijt willen. Of toch niet?
Vaak gaat er een hele innerlijke strijd aan
vooraf, voordat met iemand echt gesproken wordt over wat er toen en daar precies
gebeurd is.

Vertrouwen
Veteranen in soorten
en maten

Verhalen

Als geestelijk verzorger verbonden aan
het Veteranen Instituut mag ik de verhalen aanhoren van veteranen. Waarbij ik
me vooral mag richten op hen die voor
hun gevoel al zo vaak tegen een muur
van onbegrip zijn opgelopen. Ze kwamen
beschadigd uit de oorlog. Ze lopen soms
al jaren met een trauma rond en als ze
dan eindelijk hulp aanvaarden, haken ze
af omdat het bijvoorbeeld niet klikt met
de zorgverlener of omdat ze het gevoel
hebben dat ze niet serieus genomen worden. Weer anderen zijn niet in staat een
hulpvraag te formuleren of het lukt niet
om het aangereikte intakeformulier goed
in te vullen. Miscommunicatie op vele
fronten met als resultaat dat er soms geen
hulp gegeven wordt, of dat de aangeboden
hulp wordt afgeslagen. Vertrouwen in een
goede afloop is er niet (meer). Dan kan het
gebeuren dat de veteraan zich terugtrekt,
in zijn cocon kruipt en alles en iedereen
wantrouwt.

Veel van de belevenissen van militairen
zijn beschreven. Dagboeken zijn bijgehouden. Verhalen werden en worden
doorverteld. Veteranen vertellen vandaag
de dag voor de klas wat de oorlog met
hen gedaan heeft. Op gezette tijden, zoals
rond 4 en 5 mei, is er ook nationaal aan-

In de meeste gevallen zal de veteraan die
hulp vraagt uiteindelijk ook goede hulp
ontvangen. In een aantal gevallen lukt dat
toch niet. Deze veteranen raken buiten
beeld en worden niet meer bereikt door de
zorg die er in principe wel voor hen is.

Op het Veteranen Instituut is de doelgroep
de veteraan: de militair die ooit uitgezonden is geweest. Veteranen zijn er in vele
soorten en maten. De oudere veteranen
zijn ons wel bekend. Mensen op leeftijd
die vroeger dienst hebben gedaan voor het
vaderland in voormalig Nederlands-Indië of
Nieuw Guinea. Of het gaat over militairen
die gediend hebben in Korea of in Libanon.
Daarnaast is er een steeds groter wordende
groep jongere veteranen. Militairen die
ingezet zijn onder andere in voormalig
Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali of
die op de wereldzeeën met diversie missies onderweg geweest zijn. Kortom, een
gevarieerde groep mensen die allemaal het
nodige voor de kiezen gehad hebben en op
de één of andere manier nog graag gehoord
willen worden.
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Pilot

Ik ben erbij

In september 2017 is er op het Veteranen
Instituut een pilot gestart om juist deze
categorie veteranen weer op het spoor
te komen en met hem of haar contact
te leggen. Normaal gesproken wordt
van de veteraan verwacht dat hij of zij
zich meldt tijdens kantoortijden bij
een zorginstelling. Dat betekent reizen;
plaatsnemen in een wachtkamer; je
verhaal doen tijdens een intakegesprek;
wachten op de uitslag; terug naar de instelling; opnieuw een gesprek… een heel
protocol moet afgewerkt worden voordat
er ook maar een begin gemaakt is met de
behandeling.

Nuldelijns werken, dat is de kracht van deze
pilot. Bij de ander zijn en het met hem of
haar uithouden in de leegte, in de pijn, in
de verwarring of de wanhoop soms. Trouw
op bezoek blijven komen. Zonder veroordeling de verhalen blijven aanhoren. Om op
een bepaald moment wel aan te voelen dat
er iets van je verwacht wordt. Een gedachte
die je delen kunt; een vraag die verheldering brengt; een mening waar op dat
moment expliciet naar gevraagd wordt.
Het blijft vaak aftasten. Ik wil de ander niet
kwijt raken, juist omdat die zich zo vaak
al afgewezen of verloren heeft gevoeld.
Als geestelijk verzorger doe ik, denk ik,
nederig werk. Veel woorden heb ik niet
nodig. Bijbelse woorden landen meestal
niet. Hoewel, soms onverwacht toch ook
wel. Dan resoneert er iets van een grijs

In de pilot gaan wij zelf bij de veteraan
op bezoek. Wij reizen. Wij komen op de
tijd die voor de veteraan uitkomt. Wij

Soms is het een hele toer om alleen al binnen te komen.
zijn niet gebonden aan kantooruren. Wij
werken niet met protocollen. Niet onze
vragen staan voorop, maar dat wat de
veteraan zelf aangeeft.
Soms is het een hele toer om alleen al
binnen te komen. Door vertrouwen te
wekken, dunne lijntjes via collega’s of
familie, proberen we contact te leggen.
Al is het in eerste instantie alleen maar
samen een kop koffie drinken, de lat ligt
zo hoog als de ander aangeeft. Wanneer
het wantrouwen diep ingebakken zit,
bestaat een bezoek soms alleen maar uit
luisteren. Laat hem of haar maar vertellen. Te vaak hebben ze meegemaakt dat
ze hun eigen verhaal niet hebben kunnen
vertellen. Altijd weer in de rede gevallen
door vragen van een hulpverlener die
maar beperkte tijd beschikbaar heeft.

godsdienstig verleden. Maar meestal is het
genoeg om vertegenwoordiger te zijn van
God die zelf zegt: ‘Ik ben erbij’. Wat ik zo
vrij vertaal als: doe jij dat dan maar, erbij
zijn, gewoon bij die veteraan aan huis. Op
hem of haar betrokken zijn voor onbepaalde tijd. Dat is mijn missie nu.
Albert van der Velden
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Nieuw begin

Als krijgsmachtpredikanten wisselen we
regelmatig van standplaats. Dat blijkt niet
zomaar uit de verhalen in dit jaarschrift.
Tussen de vier à zes jaar zoeken we een
nieuwe plek op. Als we vacatures hebben en
als ik gebeld word om informatie, blijkt dit
voor geïnteresseerde dominees verrassend te
zijn. Gemeentepredikanten werken gemiddeld wat langer in één gemeente.
Vertrouwdheid met je militairen is in ons
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vak een groot goed, en het duurt
soms ook even voordat die ontstaat;
voordat jij de mensen op je eenheid
kent en zij ook in de gaten hebben
wie jij bent en wat ze aan je kunnen
hebben. Het eerste jaar op een onderdeel is vaak een jaar van zaaien
en investeren. Pas daarna komt het
oogsten. Dan kan het jammer zijn
om opgebouwde banden weer los te
moeten laten en opnieuw te moeten
beginnen. Overigens zit de gemiddelde militair vaak nog korter op
een plaatsing, dus je komt vanzelf
telkens nieuwe mensen tegen.

Cultuurverschillen tussen
krijgsmachtdelen
Een nieuwe start houdt je ook scherp. Je
kunt bij jezelf te rade gaan of je sommige
dingen anders wilt aanpakken, andere
accenten wilt leggen in je werk. Leren van
wat niet lekker liep. Mooie initiatieven die
je hebt ontplooid ‘als nieuw’ inbrengen op
je nieuwe onderdeel. Doordat je ook van
krijgsmachtdeel kunt wisselen, biedt dat de
mogelijkheid om opnieuw te ontdekken
hoe jij je verhoudt en wilt verhouden tot de
cultuur waar je in terechtkomt.
Zelf heb ik mijn eerste werkende jaren bij

Defensie op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) doorgebracht, qua cultuur zeker
toen nog een behoorlijk door de Koninklijke Landmacht gedomineerd instituut voor
de opleiding van officieren. Na tien jaar
operationeel werk binnen de Koninklijke
Luchtmacht en twee uitzendingen heb ik
een kleine drie jaar mogen rondlopen op
eenheden van de Koninklijke Marechaussee.
Het is een prachtige ervaring geweest om
de verschillen te zien, maar soms vroeg het
ook veel. Zonder te willen generaliseren: de
strakke en formele landmachtcultuur verruilen voor de soms wonderlijk informele
luchtmachtcultuur vraagt om aanpassing.
Als commandanten opeens een voornaam
blijken te hebben en als de baret, die eerst
altijd op moest, nu soms niet op hoeft of
zelfs niet mag, is dat even wennen. Dat gold
ook voor de overgang van de op samenwerking gerichte cultuur van de luchtmacht – al
die mannen en vrouwen proberen ten slotte
vooral samen vliegtuigen in de lucht te
houden – naar de veel individuelere en op
controle gerichte cultuur van de marechaussee. Het zijn maar een paar heel onvolledige
pennenstreken. Waar het me om gaat: het
vroeg iets van me. Wie ben ik en hoe wil ik
mij als dominee tussen deze mensen bewegen? Wat is mijn missie? Met altijd de dubbelheid van enerzijds een kern, iets ‘wat mij
heilig is’ (om de titel van een prachtige tweedaagse module te gebruiken, die startende
geestelijke verzorgers van alle denominaties
samen volgen, om elkaar te leren kennen en
in de spiegel daarvan zichzelf ), en anderzijds
de wisselende omgeving waarin je dat doet.
Nogmaals: werken bij Defensie biedt de mogelijkheid om in die wisselende contexten
dichter bij jezelf te komen.

Profetisch en priesterlijk
Wat was en is mijn missie? Ik begon in de
tijd waarin de profetische kant van ons
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ambt behoorlijk tot de verbeelding sprak.
Waarin nog net de echo doorklonk van de
vredesvraagstukken waar de kerken uitspraken over deden, en wat krijgsmachtpredikanten soms tot lastig laveren dwong tussen loyaliteit aan die kerkelijke uitspraken
én aan de militairen die hun werk moesten
doen. Overigens blijven die vragen relevant
en blijven de kerken mijns inziens uitgedaagd om een bijbels licht te laten schijnen
op vragen rond vrede en veiligheid.
Tegelijk zat en zit in die profetische kant
de aandacht voor humaniteit binnen de
krijgsmacht als instituut, dat van alles in
mensen naar boven kan halen. Aandacht
voor behoud van en respect voor de menselijke waardigheid is iets waar we afgelopen
jaar – de incidenten spraken voor zich – als
geestelijke verzorgers weer sterk bij zijn
bepaald. Dat is dus een doorgaande lijn
waarop ik ook zelf op sommige momenten
mijn missie heb gevoeld: als ik militairen
mocht bijstaan, die – soms door eigen
gedrag, soms ook door de hardheid van de

predikant omschreven: het bewegen van
de nood en de hoop van de mens. Je mag
er samen naar kijken, wikken en wegen,
er woorden aan geven, het soms voor de
voeten van God neerleggen, en hopen en
bidden dat er een genadig licht valt, over
deze mens en wat hem of haar beweegt.
Zodat er een nieuw begin ontstaat.

Betrouwbaarheid en barmhartigheid van God
Van buitenstaander, die vooral gericht
wilde zijn op het kritisch-profetische,
zeker ook in politieke vragen rond vrede
en veiligheid, heb ik me zelf met vallen
en opstaan willen ontwikkelen naar een
betrokken pastor in het spoor van de
betrouwbaarheid en de barmhartigheid
van God. Die zijn mij heilig, daar ligt (met
een wel heel groot woord) mijn missie. En
nu als predikant-secretaris probeer ik de
collega’s te ondersteunen in hun zoektocht
naar wie ze willen zijn en wat ze daar voor
nodig hebben. Ook dat is mooi!

Wat hij of zij ook gedaan heeft: er mag een nieuw begin zijn.
organisatie of door gedrag van collega’s – in
de knel kwamen. Wat me, zeker bij dreiging
van strafontslag van militairen, altijd gedreven heeft, is het besef dat een mens recht
heeft op een tweede kans. Wat hij of zij ook
gedaan heeft: er mag een nieuw begin zijn.
Zelfs als dat buiten de defensieorganisatie
ligt, en als die organisatie de betrokken
medewerker laat vallen, dan doe je dat als
krijgsmachtpredikant juist niet. Het gaat je
om de mens, de pure, stoere en kwetsbare
mens, met zijn of haar nood en hoop. Dat
mag je als predikant helpen aanraken,
bewegen, in een ander licht plaatsen.
Een bekende theoloog heeft dat ooit als
de priesterlijke kant van het werk van de

Ik merk dat die verrijkende wisseling van
standplaatsen en krijgsmachtdelen, én de
pastorale begeleiding van mensen met het
oog op heelheid en uitzicht, iets met elkaar
te maken hebben. Nieuw begin is, of je het
coram Deo mag helpen bewerken bij een
ander, of dat je het in je eigen werkbestaan
mag ervaren, altijd een geschenk.
Ids Smedema
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Jaarverslag Contact in Overheidszaken
Militair (CIO-M) 2017

Samenstelling CIO-M 2017
Mr. drs. H.C.F. van den Berg

Nederlands Gereformeerde Kerken

Ds. J. den Boer

Hervormde Kerk in Hersteld Verband

L. Boogerd

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Ir. ing. B. Hop

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Ds. D. Huurman

Protestantse Kerk in Nederland

Mr. R. de Groot

Remonstrantse Broederschap

J. de Kleyn

ABC gemeenten

Ds. S. van Meggelen

Protestantse Kerk in Nederland

A. Mons

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Drs. J.P. van der Steen

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Ing. bc. H. Stokking

Protestantse Kerk in Nederland & Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

M.A. van Ulden

Onafhankelijk voorzitter (afkomstig uit PKN)

Ing. A. Vietje

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
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Het CIO-M
Het CIO-M is het samenwerkingsorgaan van
de Protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland inzake militaire
aangelegenheden. Het CIO-M is een commissie van het Contact in Overheidszaken
(CIO) en heeft als opdracht op te treden
als onverdeeld intermediair tussen kerken
en overheid voor alle zaken betreffende de
Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV)
(zie ook www.cioweb.nl). Het CIO-M treedt
op als gesprekspartner voor de overheid, in
dit geval het ministerie van Defensie.
Het CIO-M adviseert met name over de
manier waarop Defensie organisatorisch en
personeel technisch inhoud geeft aan de
Diensten Geestelijke Verzorging (DGV).
Het CIO-M overlegt daar waar mogelijk en
zinvol met andere kerkelijke en levensbeschouwelijke instanties van Rooms-Katholieke, Joodse, Humanistische, Hindoe- en
Islamitische huize, waar het gaat over geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. In
2017 vond dit overleg van de Gezamenlijke
Zendende Instanties (GZI) tweemaal plaats,
in bijzonder goede sfeer en harmonie.
Het CIO-M is zelf geen zendende instantie.
Predikanten worden gezonden door hun
eigen kerken en aangesteld door Defensie.
Het CIO-M is wel betrokken bij het selectieproces, onder andere door het vaststellen
van de sollicitatieprocedure en doordat
CIO-M-leden deel uitmaken van de respectievelijke sollicitatiecommissies.

Vergaderingen CIO-M
Het CIO-M kwam in 2017 zesmaal in vergadering bijeen. Tijdens deze vergaderingen
deed de Hoofdkrijgsmachtpredikant (HKP)
onder andere verslag van diverse aangelegenheden die binnen de DGV aan de orde
waren en/of vroeg advies hoe in specifieke

situaties te handelen. Tevens hield het CIOM zich bezig met het voornemen van de
minister van Veiligheid en Justitie (V+J) om
binnen de politie over te gaan tot het aanstellen van functionarissen die een zekere
vorm van geestelijke verzorging zouden
gaan leveren. Gezien de nauwe band die er
is tussen dit ministerie en dat van Defensie,
denk aan de samenwerking in uitzendgebieden tussen politiefunctionarissen en
medewerkers van de Marechaussee, is de
invulling van deze functies ook voor de
DGV binnen Defensie niet zonder belang.
Het CIO-M vindt het van groot belang dat
Geestelijk Verzorgers (GV-ers) ook binnen
V+J een duidelijke zending ontvangen. Dit
waarborgt de zogeheten vrijplaatsfunctie
die de GV heeft.

Vacatures Krijgsmachtpredikant
Binnen de PGV ontstonden in 2017 verscheidene vacatures, die niet alle vervuld
konden worden. Het CIO-M constateert
dat de kleinere Protestantse kerken naar
verhouding moeite hebben om geschikte
kandidaten te leveren.
In 2015 is met Defensie overeengekomen
dat de omvang van de DGV met die van de
krijgsmacht “meebeweegt”. In 2018 zal dan
ook naar verwachting een kleine uitbreiding van de DGV plaatsvinden, omdat
de Krijgsmacht zal uitbreiden qua aantal
eenheden.
Door de eind 2017 afgesloten Defensie-cao,
waarover jaren is onderhandeld, zal de leeftijd voor functioneel leeftijdsontslag (FLO)
de komende jaren stijgen. Dat heeft tot
gevolg dat ook GV-ers later met FLO zullen
gaan. Het aantal vacatures zal daardoor de
komende jaren (tijdelijk) wat lager komen
te liggen dan aanvankelijk gedacht.
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Betrokkenheid CIO-M bij
de PGV
De verschillende kerken die in het CIO-M
vertegenwoordigd zijn, hebben vrijwel alle
op gezette tijden contact met hun “eigen”
Krijgsmachtpredikanten.
Het CIO-M organiseert jaarlijks in samenwerking met de PGV een tweedaagse
conferentie. In 2017 was het thema: Stroom
en bedding. Tegen de achtergrond van de
herdenking van 500 jaar Reformatie stond
de vraag centraal: Hoe verhouden Krijgsmachtpredikanten zich tot hun bronnen,
terwijl ze merken – meegevoerd op de daartoe ingezette stroom – dat het landschap
voortdurend verandert. Bij de conferentie
waren op de eerste dag ook externe gasten
uit de wereld van kerk en wetenschap
aanwezig. Er waren onder meer een “dienst
te velde”, een kunstzinnige verbeelding
van het thema en bijdragen van dr. Theo
Pleizier, trendwatcher Jeanneke Scholtens
en krijgsmachtpredikant Teun de Ridder.
Medio 2017 brachten de HKP en leden van
diverse in het CIO-M vertegenwoordigde
kerken een werkbezoek aan Mali. Hun
“warme” belangstelling werd door de daar
op missie zijnde militairen en de mee uitgezonden Protestantse Geestelijk Verzorger
zeer op prijs gesteld.

Voorzitter CIO-M
Na een lange speurtocht werd een zeer
geschikte kandidaat bereid gevonden de
huidige voorzitter in 2018 op te volgen.
Deze kandidaat wordt binnenkort door
het CIO-M voorgedragen aan het CIO, dat
bevoegd is tot benoeming. Wanneer de
voordracht wordt overgenomen, zal de
benoeming openbaar gemaakt worden.
Chris van den Berg
Secretaris CIO-M
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Kerkgenootschap en plaatsing van de
predikanten per 1 januari 2018
K.H. Ubels
I.J. Smedema

PKN
PKN

Hoofdkrijgsmachtpredikant, Den Haag
Predikant-secretaris, Den Haag

PKN
UvB
VPE
PKN
PKN
PKN
PKN
UvB
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN

KMS School Noord, Assen
Staf OOCL Apeldoorn
HQ Luchtmobiel, Schaarsbergen
JISTARC, ’t Harde
KMS, Ermelo
OTCO, Amersfoort
11 Infbat. Luchtmobiel, Schaarsbergen
1 (GE/NE) Corps HQ, Münster
44 Painfbat., Darp
101 CISbat, Garderen
17 Painfbat., Oirschot
VUSCO, ‘t Harde
Supporteenheid Luchtmobiel, Schaarsbergen
B&T, Garderen

PKN
PKN
PKN
PKN
PKN
PKN

Vliegbasis Leeuwarden
Vliegbasis Woensdrecht
Vliegbasis Volkel
DGLC, Vredepeel
Vliegbasis Gilze-Rijen
Hoofd GV CLSK, Breda

Koninklijke Landmacht
D. van den Bosch-Heij
I.P.C. Brouwer
J.D. de Bruin
J. Cappon-Vogel
W. van Domselaar
G. van Driesten
H.A. Hoorn
H.D. Huiting
H.C. Knegt-de Boer
J. Knoop
T. de Ridder
C.J. Rodenburg
T. Schutte
J.C. Sent

Koninklijke Luchtmacht
E.B. Asscher
M.P.D. Barth
P. van Duijvenboden
W.J. van Sintmaartensdijk
P. van der Waal
A.H. Zweers
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Koninklijke Marine
J.P. van Bruggen
J.S. Dijkhuizen
G.J. van der Ende
H. Nováková
F.R. Omvlee
T. Oosterhuis
G.P.R. Pennekamp
D.A.J. Scholtens
J.C. Trouwborst
J. Wójcik

GKV
PKN
PKN
PKN
PKN
NGK
PKN
PKN
PKN
OKK

Nieuwe Haven, Den Helder
Onderzeedienst, Den Helder
Hoofd GV CZSK, Den Helder
Mijnendienst, Den Helder
DMI/ De Kooy, Den Helder
NLDA/KIM, Den Helder
Mariniers Den Helder / Doorn
Erfprins, Den Helder
SMD, Amsterdam
Marinebasis Parera, Curaçao

GKV
PKN
PKN
PKN
PKN
GKV
PKN
PKN
PKN
PKN
OKK

Vliegkamp De Kooy, Den Helder
Onderzeedienst, Den Helder
Hoofd GV CZSK, Den Helder
Mijnendienst, Den Helder
DMI/CZSK, Den Helder
NLDA/KIM, Den Helder
Mariniers Den Helder / Doorn
Van Genthkazerne, Rotterdam
Erfprins, Den Helder
SMD, Amsterdam
Marinebasis Parera, Curaçao

PKN
PKN
PKN

KMAR, BSB, Soesterberg en Brigade ZH
KMAR, Zuid
KMAR, Schiphol

PKN
PKN
VPE
PKN
GKV
PKN

Veteraneninstituut, Doorn
NLDA/KMA, Breda
DGOTC, Hilversum
Veteraneninstituut, Doorn
Veteraneninstituut, Doorn
MRC, Doorn / CMH, Utrecht

Koninklijke Marine
J.P. van Bruggen
J.S. Dijkhuizen
G.J. van der Ende
H. Nováková
F.R. Omvlee
T. Oosterhuis
G.P.R. Pennekamp
D. Pranger
D.A.J. Scholtens
J.C. Trouwborst
J. Wójcik

Koninklijke Marechaussee
A.F. de Oude
A.W. Lubbinge
C. Sloots

Interservice
W. Bos
J.P. Kromhout van der Meer
C.I. Meeuwenoord-Karsten
J.T. Schneider
A.H. van der Velden
W. van Wakeren
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Vormingswerk
M.J. Boersma
J.J. van Eenennaam
J.W. Veltkamp

PKN
PKN
GKV

Vormingscentrum Beukbergen, Huis ter Heide
Vormingscentrum Beukbergen, Huis ter Heide
Vormingscentrum Beukbergen, Huis ter Heide

In 2017 bij uitzendingen betrokken predikanten
J.D. de Bruin
J.P. van Bruggen
P. van Duijvenboden
H.D. Huiting
A.F. de Oude
T. de Ridder
T. Schutte
J.C. Trouwborst

Mali
a/b Zr.Ms. Rotterdam
Jordanië
Afghanistan
Mali
Afghanistan
Afghanistan
a/b Zr.Ms. Van Speijk

Afscheid van de dienst Protestantse Geestelijke Verzorging namen in 2017
D. Pranger
F.J.T. Schipper
P.L.D. Visser

PKN
PKN
CGK

Betekenis van de afkortingen
CGK
GKV
NGK
OKK
PKN
UvB
VPE

Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
Nederlands Gereformeerde Kerken
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Protestantse Kerk in Nederland
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

