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(Boeddhistische Zendende Instantie) vertegen-
woordigde Sangha’s (de gemeenschappen van 
beoefenaars) vastgesteld. Ze geeft inzicht in wat de 
boeddhistisch geestelijk verzorgers bij Defensie 
beweegt en waar zij voor staan, waar zij zich 
ambtsinhoudelijk door laten leiden en wat zij de 
komende drie jaar gaan doen. Dit gebeurt binnen 
de kaders zoals die door de krijgsmacht en de 
Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van Defensie 
en de bijbehorende missies worden vastgesteld. De 
start van de BGV bij de krijgsmacht viel midden in 
de Covid-19 pandemie. De vergaande beperkingen 
die daarbij aan burgers en medewerkers van 
Defensie zijn opgelegd, beïnvloeden de start en 
implementatie van de dienst BGV met betrekking 
tot strategie en operationele uitvoering.

Op 1 mei 2020 is door het ministerie van Defensie 
en de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) een 
voorlopige erkenningsovereenkomst getekend. Het 
tekenen van deze overeenkomst betekende tevens 
de start van de Dienst Boeddhistische Geestelijke 
Verzorging (BGV) bij de krijgsmacht. De voorlopige 
erkenning duurt tot 1 mei 2023. In die periode heeft 
de BGV twee voltijdsmedewerkers tot haar 
beschikking. Samen zullen zij de komende jaren 
een verkenning uitvoeren van deze voor de BGV 
nieuwe organisatie en van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om haar missie en visie uit te 
voeren.

Deze ‘Missie en Visie’ van de BGV bij de krijgsmacht 
is in 2021 met steun van de in de BUN/BZI 

1. Inleiding
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Missie van de krijgsmacht1

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld 
vol onrust. We beschermen wat ons 
Nederlanders dierbaar is. We strijden voor 
een wereld waarin mensen in vrijheid en 
veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan 
overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. 
Dat is onze missie en daarvoor gaan we op 
missie.

2.2 Geestelijke verzorging

Werken in de krijgsmacht kan belangrijke 
levensvragen oproepen, zoals rondom leven en 
dood, recht en onrecht, verantwoordelijkheid en 
gehoorzaamheid én zin en zinleegte. Geestelijke 
verzorging vanuit verschillende tradities is erop 
gericht om al deze zaken in een veilige en ver-
trouwde omgeving bespreekbaar te maken. 
Geestelijke verzorging is het mee helpen zoeken 
naar antwoorden op deze vragen en draagt bij aan 
het welzijn van mensen.

Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht berust op 
artikel 6 van de Grondwet. Dat artikel handelt over 
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. 
Maar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
berust ook op de verantwoordelijkheid van de kant 
van de overheid om geestelijke zorg te bieden voor 
wie in ethisch en existentieel complexe omstandig-
heden wordt gebracht en wie geen eigen toegang 
heeft tot geestelijke zorg.

1 www.defensie.nl

2.1 De krijgsmacht als werkveld

Het werkveld van de geestelijk verzorgers bij de 
DGV van de krijgsmacht is bijzonder. De krijgs-
macht is net zoals de politie een geweldsorganisa-
tie. De krijgsmacht kan dreigen met geweld en mag 
geweld toepassen. De overheid, die eigenaar is van 
het geweldsmonopolie, bepaalt wanneer en 
binnen welke kaders de krijgsmacht wordt ingezet. 
De krijgsmacht wordt ingezet binnen het 
Koninkrijk der Nederlanden én daarbuiten. Werken 
in de krijgsmacht kan een grote impact hebben op 
het personeel. Dat kan door het uitoefenen of 
ondergaan van geweld of door het getuige zijn 
daarvan. De inzet van de krijgsmacht speelt zich in 
veel gevallen gedurende langere periodes ver van 
huis af. Dat heeft consequenties voor de relatie met 
het thuisfront en omgekeerd. Daarnaast is de 
militaire organisatie strak georganiseerd om in 
crisessituaties adequaat te kunnen opereren. Soms 
neemt de krijgsmacht het karakter aan van een 
‘totale‘ organisatie. De militairen bevinden zich 
dan op een van de buitenwereld afgesloten plek 
waar ze zich moeten voegen in het daar geldende 
regime. Daarin kunnen de menselijke vrijheid en 
autonomie, en daarmee de menselijke waardig-
heid, onder druk komen te staan. Dat kan vooral 
gebeuren bij initiële militaire opleidingen en 
tijdens militaire missies. Het is juist dan van belang 
om mensen te helpen mens te blijven. Deze context 
van het werk als geestelijk verzorger vraagt om 
gedegen kennis van onder meer de militaire 
organisatie, van de effecten van geweldsuitoefe-
ning en van vragen rond oorlog en vrede.

2. Beleidskader
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Missie van de DGV2

De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) 
dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden 
van militairen en het thuisfront, overig 
Defensiepersoneel en veteranen, en aan de 
moraliteit van de Krijgsmacht als geheel. Dit 
doen zij door zichtbare aanwezigheid op de 
werkvloer, persoonlijke contacten en 
begeleiding, groepswerk, 
bezinningsdiensten, kerkelijke vieringen, 
knelpuntsignalering en -advisering. 
Zingeving en ethiek staan hierbij centraal. 
De DGV zijn tevens het levensbeschouwelijk 
kenniscentrum ter ondersteuning van 
commandanten met het oog op onderwijs, 
vorming en voorlichting bij Defensie. De 
Geestelijk Verzorgers (GV’ers) van Defensie 
handelen vanuit een Boeddhistische, Joodse, 
Rooms Katholieke, Protestantse, 
Humanistische, Hindoe of Islamitische 
traditie, opleiding en vorming.

2 www.dgv.nl

Dat geldt onder meer voor militairen, maar ook 
voor gedetineerden en voor patiënten in zorgin-
stellingen. Het beginsel van scheiding tussen kerk 
en staat betekent vervolgens dat deze twee zich niet 
tot elkaar laten herleiden en niet in elkaars 
bevoegdheden treden, maar wel samenwerken 
waar het kan.
 
De overheid kan de inhoud van geestelijke 
verzorging niet bepalen. Zij dient daarin neutraal te 
blijven. Daarom neemt zij geestelijk verzorgers in 
dienst die een zending ontvangen van door de 
overheid erkende levensbeschouwelijke instituties. 
Geestelijk verzorgers blijven burger, maar nemen 
op een ‘nuldelijnse’ manier deel aan het militaire 
leven: zij vergezellen de militairen op alle plaatsen 
in binnen- en buitenland waar zij hun werk 
moeten doen. Geestelijk verzorgers vallen niet 
onder de krijgstucht en dragen geen wapens. Zij 
maken geen deel uit van de militaire hiërarchie en 
zijn voor de inhoud van hun werk uitsluitend 
verantwoording schuldig aan hun zendende 
genootschap.

Omdat zij in hun eigen levensbeschouwelijk 
verband ambtsdrager zijn, hebben zij een wettelijk 
erkend ambtsgeheim dat hun een vrijplaats 
garandeert.

In die vrijplaats kan het personeel van de krijgs-
macht absoluut vertrouwelijk met een geestelijk 
verzorger het gesprek zoeken en voeren. Diensten Geestelijke Verzorging

‘Vrede komt van binnenuit’ < 7



Parallel met de geschetste ontwikkelingen op 
levensbeschouwelijk gebied heeft zich al geruime 
tijd een verschuiving voltrokken binnen de 
rolidentiteit van de geestelijk verzorgers. Van 
uitsluitend ambtsdrager is de geestelijk verzorger 
(hierna: GV-er) ook een professional geworden, die 
een vak heeft geleerd en dat vak heeft bij te 
houden. Bovendien is de GV-er in de krijgsmacht  
– op basis van respect voor de levensbeschouwing 
van de ander – gesprekspartner voor ál het 
personeel. De GV-er, zo wordt dat zichtbaar in de 
krijgsmacht, is er voor iedereen.

Geestelijke verzorging heeft oude wortels in de 
christelijke traditie en wordt in die traditie 
‘pastoraat’ genoemd. Daar was en is het de 
aanduiding van de zorg die aan de leden van de 
christelijke gemeenschap wordt geboden. In 
Nederland heeft zich de afgelopen decennia in 
hoog tempo een proces voltrokken van ontkerkelij-
king, de-institutionalisering, individualisering en 
het door mensen zelf uit verschillende tradities 
samenstellen van een hoogstpersoonlijke 
levensbeschouwing (‘bricolage’). De rol en 
betekenis van de traditionele levensbeschouwelijke 
instituties lijkt daarmee in snel tempo af te nemen. 

Dat neemt niet weg dat de organisatievorm van 
geestelijke verzorging in de genoemde werkvelden 
buiten de specifieke geloofsgemeenschappen 
(vooralsnog) door de overheid wordt gehandhaafd. 
Defensie is zich van het belang van geestelijke 
verzorging zeer bewust. In de Defensienota 2018 
staat: “Het werk bij Defensie kan veel van onze 
mensen vragen. Ook in de toekomst zorgen we 
voor de juiste ondersteuning, onder andere 
middels de Geestelijke Verzorging.”

Het motto van de DGV luidt:

‘Omdat je leven betekenis heeft’

8 > Missie en Visie 2021-2023 



over het vermogen om verantwoordelijkheid te 
nemen voor wat we denken, doen en zeggen. Door 
ons meer bewust te zijn van ons denken, voelen en 
handelen, zijn we beter in staat om op die manier 
in het leven te staan die bijdraagt aan ons eigen 
welzijn en geluk en dat van anderen. 

De boeddhistisch geestelijk verzorgers helpen 
anderen om het pad naar meer geluk en welzijn te 
bewandelen. Dit doen ze door het bieden van 
nabijheid en een luisterend oor. Maar ook door het 
aanbieden van contemplatieve en meditatieve 
oefeningen die in het dagelijkse leven toegepast 
kunnen worden. 

De BGV-ers zijn niet dogmatisch en gaan er vanuit 
dat mensen over een ‘eigen wijsheid’ beschikken. 
Daarbij sluiten ze aan en bieden oefeningen aan 
die helpen om deze wijsheid te ontwikkelen.

Vieren 
Vieringen bieden een plek voor rust en bezinning, 
reflectie en meditatie. Het is een plek waar we onze 
openstellen voor ‘onderlinge verbondenheid’ en 
waar we herbezinnen op onze intenties en 
motivatie voor onze beoefening.

Het is ook een plek waar we stilstaan en ruimte 
maken voor de door ons gedeelde menselijke 
ervaringen, zowel voor het geluk als het lijden dat 
we doormaken. Een plek waar we ons weer laten 
inspireren en troosten door de lessen van de 
Boeddha, maar ook door met elkaar van gedachten 
te wisselen en samen te mediteren. We maken 
hierbij gebruik van verschillende rituelen en 
reciteren samen teksten.

Boeddhistische Geestelijke Verzorging heeft een 
eigen positie binnen het hierboven geschetste 
werkveld. Als kleine denominaie is zij beschikbaar 
voor alle medewerkers van de krijgsmacht; 
militairen, veteranen, burgers en hun thuisfront. 
De BGV-ers worden niet langdurig gekoppeld aan 
een specifieke eenheid en gaan niet mee op 
oefening of missie.

De BGV-ers werken landelijk en presenteren hun 
denominatieve aanbod. Hiernaast gaan ze 
deelnemen aan het bestaande DGV-aanbod door 
het bijdragen aan lessen, seminars en conferenties.

3.1 Verzorgen, vieren, vormen

In het gezamenlijke beleidsdocument van de 
Diensten Geestelijke Verzorging Defensie3 wordt de 
drieslag ‘verzorgen, vieren, vormen’ gebruikt. Als 
BGV benaderen we deze begrippen op onze eigen 
wijze.

Verzorgen 
Het boeddhisme is een ‘way of life’. De lessen van 
de Boeddha - die ook wel de Dharma worden 
genoemd - zijn erop gericht om een pad te 
bewandelen dat je een vrijer en gelukkiger mens 
maakt. Deze lessen verwijzen naar methoden en 
oefeningen die tot meer bewustwording en vrijheid 
leiden. Boeddhistische beoefening is een levende 
praktijk. Anders gezegd: boeddhisme is iets wat je 
doet. 

Het boeddhisme leert vertrouwen te hebben in het 
menselijk vermogen, ook op de moeilijke 
momenten in het leven. We beschikken namelijk 

3 www.dgv.nl

3. Boeddhistische Geestelijke Verzorging
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3.2 Het achtvoudige pad

Het achtvoudige pad zien we als de spil van onze 
activiteiten en van ons aanbod omdat de verschil-
lende aspecten van de boeddhistische beoefening 
hierin geordend en gethematiseerd worden: 
ontwikkeling van wijsheid, moraliteit en meditatie. 
Dit pad wordt gesymboliseerd door het 
Dharmachakra zoals dat ook in ons embleem is 
afgebeeld: het symbool van boeddhistisch 
geestelijke verzorging bij Defensie.

Het achtvoudige pad bestaat uit onderdelen die 
nauw met elkaar zijn verweven. Deze acht 
onderdelen zijn:
1. Juist inzicht
2. Juist denken
3. Juist spreken
4. Juist handelen
5. Juist levensonderhoud
6. Juiste inspanning
7. juiste opmerkzaamheid
8. Juiste concentratie

Vormen 
Binnen de boeddhistische vorming vormen de 
ontwikkeling van oplettendheid (mindfulness) en 
concentratie het kloppend hart van het boeddhisti-
sche pad. De ontwikkeling van mindfulness is een 
voorwaarde om in het ‘hier en nu’ te kunnen 
ontdekken wat er speelt, om inzicht te ontwikkelen 
en om een meer bewust leven te leiden. 

Volgens de boeddhistische filosofie zijn we als 
mens continu onderhevig aan veranderingen en 
bestaat er niets zoiets als een ‘vaste kern’ of 
‘absoluut zelf ’. Vanuit dit perspectief betekent 
‘vorming’ dat we ons in een bepaalde richting 
ontwikkelen waarbij we verschillende menselijke 
kwaliteiten tot wasdom proberen te brengen. 
Kwaliteiten zoals: aandacht, vreugde, gelijkmoe-
digheid en compassie en mededogen. 

De essentie van het boeddhistische pad is de 
ontwikkeling van wijsheid. Wijsheid maakt dat we 
de oorzaken van lijden kennen en ook de oorzaken 
kennen die leiden tot vrijheid en geluk. 

Wijsheid is niet iets wat we van buitenaf krijgen, 
maar iets wat we al doende en oefenend van 
binnenuit ontwikkelen. Zoals eerder al gezegd: 
Boeddhisme is iets wat je doet.

“De methode is aandacht, de uiting mededogen en de 
essentie wijsheid.”

Joseph Goldstein (Amerikaanse boeddhistische leraar)

10 > Missie en Visie 2021-2023 



Het hart van het Dharmachakra toont drie met 
elkaar verbonden vormen. Deze verbeelden de 
Boeddha als leraar, Dharma en de Sangha, zowel 
binnen als buiten de kloosters.

Vrede tussen mensen in een gemeenschap, maar 
ook tussen verschillende gemeenschappen, is 
nooit vanzelfsprekend. Die zal echter eerder 
ontstaan als er vrede is ín mensen. Die kan het 
individu door zelfwerkzaamheid - het bewandelen 
van het achtvoudige pad - stimuleren of realiseren. 
Anders gezegd: vrede komt van binnenuit.

Het woord ‘juist’ is te begrijpen als ‘in overeen-
stemming met’ en is verbonden met intentie en 
richting. Het betekent dus niet dat er één juiste 
manier van inzicht, spreken, handelen, enzovoorts 
is. De acht onderdelen kunnen we samenbrengen 
in drie groepen. Deze groepen verwijzen naar de 
ontwikkeling van wijsheid (1,2), ethisch gedrag 
(3,4,5) en de ontwikkeling van concentratie en 
aandacht (6,7,8). De drie onderdelen beïnvloeden 
en ondersteunen elkaar: opmerkzaamheid en 
concentratie leiden tot meer wijsheid. Meer 
wijsheid leidt tot een ethiek (spreken en handelen) 
die het ontwikkelen van voorspoed en geluk 
ondersteunt. En dat is weer een gunstige factor 
voor de beoefening van concentratie en opmerk-
zaamheid, enzovoorts. Het is niet zo dat je het pad 
puntsgewijs afloopt, de verschillende aspecten 
kunnen in wisselende volgorde en samenhang de 
focus van je beoefening zijn. Het volgen van dit pad 
helpt je om een kalme geest te ontwikkelen. 
Daardoor kun je op een meer passende en geluk 
bevorderende manier omgaan met de voortdu-
rende veranderingen in het leven. 

Motto van de BGV:

‘Vrede komt van binnenuit’

‘Vrede komt van binnenuit’ < 11



Het ambt van BGV-er is in historisch perspectief 
nieuw, maar de historie van het boeddhisme omvat 
juist een hele lange tijdsspanne. Al 2500 jaar 
worden mensen wereldwijd geïnspireerd en 
gesteund door de wijze lessen van de historische 
Boeddha. De Boeddha (‘hij die ontwaakt is’) werd 
als prins Siddhartha Gautama geboren rond 2500 v. 
Chr. Uit onvrede over zijn beschermde leven verliet 
hij op 29-jarige leeftijd zijn paleis om rondtrekkend 
monnik te worden. Na het volgen van verschillende 
ascetische praktijken ontwikkelde hij de zoge-
naamde ‘middenweg’4 en bereikte uiteindelijk het 
Boeddhaschap. De leringen van de Boeddha 
hebben zich in de loop van de tijd verspreid over 
heel Azië. Naar het zuiden (onder andere Sri Lanka, 
Birma - nu Myanmar, Thailand, Vietnam, 
Indonesië), en naar het oosten (onder andere 
Tibet, Nepal, China, Japan, Korea). In elk land 
voegde het boeddhisme zich in de bestaande 
cultuur en religie. Zo ontstonden verschillende 
stromingen binnen het boeddhisme: het Theravada 
boeddhisme in Zuid-Azië, het Mahayana boed-
dhisme in Oost-Azië en het Vajrayana boeddhisme 
in onder andere Tibet.

4 ‘middenweg’: hiermee wordt bedoeld het midden tussen 
fysieke en emotionele genotzucht en extreem ascetisme

Boeddhistische Geestelijke Verzorging is een 
relatief nieuw fenomeen in Nederland. De behoefte 
vanuit de bij de BUN aangesloten Sangha’s om 
meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
nemen, leidde tot een erkenning van de BUN door 
de minister van Justitie in 2008. Sindsdien zijn er 
BGV-ers in dienst bij de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. In 2014 is de ambtsopleiding tot 
BGV-er aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
gestart. Dit is een postacademische opleiding die 
afgestudeerde geestelijk verzorgers met een 
boeddhistische levensbeschouwing en beoefening 
opleidt tot BGV-er. Studenten aan de Vrije 
Universiteit kunnen in hun Master Spiritual Care 
alvast een boeddhistische variant volgen waarbij de 
ambtsopleiding aansluit.

Ook wereldwijd is BGV een relatieve nieuwkomer 
binnen het werkveld van geestelijke verzorging en 
‘chaplaincy’. Met name in de Verenigde Staten 
werken er al enkele decennia ‘Buddhist Chaplains’ 
binnen de zorg. Ook in het gevangeniswezen van 
de VS zijn boeddhisten actief, al is dat vaak als 
vrijwilliger (en dus niet door de overheid aange-
steld). BGV binnen de krijgsmacht kent wereldwijd 
een eigen geschiedenis (zie kader). Nederland is het 
derde westerse land waar een georganiseerde en 
door de overheid gefaciliteerde bijdrage door 
boeddhisten aan de geestelijke verzorging voor 
haar Defensie-medewerkers wordt geleverd. Met 
andere woorden: de historie waarop de BGV zich 
kan beroepen is kort, het beroep boeddhistisch 
geestelijk verzorger nog nieuw én volop in 
ontwikkeling.

4. Achtergrond Boeddhistische Geestelijke Verzorging
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Japan) en de veranderende cultuur na de Tweede 
Wereldoorlog, groeit het aantal westerse boeddhis-
ten. In het Westen voltrekt zich een bijzondere 
ontwikkeling binnen het boeddhisme: de van 
oudsher verschillende tradities ontmoeten elkaar 
hier en beïnvloeden elkaar. Ook de meer traditio-
nele vormen ontkwamen niet aan zekere aanpas-
singen aan de westerse cultuur.

De ontwikkeling van het boeddhisme in het 
Westen kent een veel kortere historie. In de 19e 
eeuw verschenen er westerse publicaties en studies 
over die bijzondere oosterse religie en werden er 
boeddhistische teksten vertaald. Deze belangstel-
ling breidde zich gestaag uit. Maar met de komst 
van boeddhistische leraren uit Azië (gevlucht uit 
Tibet en Vietnam, maar ook overgekomen uit 

BGV binnen defensieorganisaties in het buitenland

Defensie heeft in 2020 BGV binnen haar organisatie opgenomen. Nederland is hiermee 
naast Amerika en Groot-Brittannië het derde westerse land dat BGV aanbiedt binnen 
defensie. In voornoemde landen zijn sinds 2004 BGV-ers werkzaam binnen defensie. In 
deze multiculturele samenlevingen werd de roep om multiculturele geestelijke verzorging 
binnen defensie steeds groter. Minderheidsgroepen, zoals boeddhisten, kregen een steeds 
zichtbaardere rol binnen defensie. En hoewel er al lange tijd boeddhistische soldaten 
meevochten in de Amerikaanse en Britse legers, zoals tijdens de tweede wereldoorlog en 
de Vietnam-oorlog, heeft het toch nog tot het begin van deze eeuw geduurd voordat 
BGV-ers officieel geïnstalleerd werden binnen deze legers. 

In de meeste boeddhistische Aziatische landen wordt spirituele zorg aan militairen al sinds 
lange tijd verleent door de monniken en priesters uit de kloosters. Uitzonderingen zijn 
Thailand en Zuid-Korea. In Thailand werden rond 1900 officieel BGV-ers geïnstalleerd. In 
Zuid-Korea werd eind jaren zestig BGV aangesteld binnen het leger. 
De afgelopen 15 jaar vindt er regelmatig uitwisseling plaats tussen BGV uit oosterse en 
westerse landen. 

Voor de diversiteit van het aanbod van GV binnen Defensie is het een goede ontwikkeling 
dat militairen met een boeddhistische achtergrond of interesse voor boeddhisme toegang 
hebben gekregen tot BGV. Het doet recht aan de pluralistische samenleving en de ontwik-
kelingen op het gebied van zingeving en religie die ook binnen onze maatschappij zicht-
baar zijn.

‘Vrede komt van binnenuit’ < 13



De korte geschiedenis van het beroep boeddhis-
tisch geestelijk verzorger tegen een achtergrond 
van een lange religieuze historische ontwikkeling 
maakt het beroep levendig en in ontwikkeling. Er 
kan niet worden geput uit een lange traditie van 
pastoraal werk, maar er hoeft dus ook geen traditie 
in stand te worden gehouden. De BGV kan zich 
binnen het huidige, veranderende religieuze 
landschap in Nederland ontwikkelen, daarin haar 
eigenheid bewakend maar tegelijkertijd tegemoet-
komend aan de veranderende vragen vanuit de 
samenleving.

Binnen de Krijgsmacht is de BGV voor iedereen 
beschikbaar: voor medewerkers, het thuisfront en 
de veteranen met een boeddhistische levensover-
tuiging, maar ook voor degenen die interesse 
hebben in boeddhisme of meditatie en degenen 
die graag contact willen met een geestelijke 
verzorger met een boeddhistische achtergrond.

De opkomst van het boeddhisme in Nederland start 
rond het begin van de 20e eeuw. Maar pas sinds de 
jaren ’60 is er sprake van een echte groei, zowel 
door de toename van Nederlandse boeddhisten als 
door de immigratie van boeddhisten uit bijvoor-
beeld China en Thailand. Uit een onderzoek in 2016 
blijkt dat Nederland ongeveer 55.000 geregistreer-
de boeddhisten telt. Ook voelen nog ongeveer 
135.000 Nederlanders sterke affiniteit met het 
boeddhisme5. Hiernaast kent het boeddhisme nog 
een veelvoud aan los-vaste, soms tijdelijke 
beoefenaars. Het boeddhisme is erg in de belang-
stelling bij zowel jongeren als ouderen die in het 
boeddhisme een aansprekend alternatief vinden 
voor traditionele, monotheïstische religies. Ook zie 
je veel interesse in het boeddhisme binnen de 
groep die zich een eigen levensbeschouwing vormt 
uit elementen van verschillende religies (het 
eerdergenoemde ‘bricolage’). Tot slot wordt er 
steeds vaker om therapeutische redenen gebruik 
gemaakt van oefeningen die afkomstig zijn uit het 
boeddhisme, bijvoorbeeld het fenomeen 
mindfulness.

5 Bron: God in Nederland, Ton Bernds en Joantine Berghuijs, 
maart 2016

“Het vermijden van al het foute gedrag,

Het ondernemen van het goede, 

En het ontwikkelen van je eigen geest; 

Dit is de leer van de Boeddha’s.”

Boeddha (Dhammapada vers 183)
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De identiteit van BGV is te zien als een gelaagde 
identiteit. Dat is een identiteit waarin professie, 
ambt en persoon afwisselend met elkaar in dialoog 
zijn en beurtelings op de voorgrond staan. Dat is 
afhankelijk van de vraag, de situatie en de context. 
Iedere situatie vraagt om een specifieke benade-
ring. In de volgende paragrafen worden de 
verschillende aspecten van kwaliteit, professie en 
ambt verder toegelicht. 

5.2 Kwaliteit door professionele BGV

De BGV-ers bij Defensie zijn academisch opgeleid 
en hebben een ambtsopleiding afgerond. 

Ze hebben een brede kennis van zingevingsproces-
sen, levensbeschouwing en ethiek om vanuit dit 
kader een gesprekspartner te zijn voor iedere 
militair, boeddhist en niet -boeddhist. Ook zijn ze 
op de hoogte van de hedendaagse academische 
ontwikkelingen en onderzoeken op dit terrein en 
dragen ze graag bij aan ontwikkelingen in het 
vakgebied. 

De BGV hanteert de professionele standaard van de 
VGVZ6 als leidraad voor het professionele handelen 
en de daarmee samenhangende competenties. 

De BGV-ers zijn representant. Namens de hele DGV 
behartigen ze de belangen van zowel de BGV als 
van de gehele DGV. Daarnaast zijn BGV-ers ook 
opleider: ze ontwikkelen lesmateriaal en hebben 
de intentie om mee te werken aan conferenties en 
andere opleidingstrajecten.

6 www.vgvz.nl

Missie van de BGV:

Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande 
geestelijke verzorging vanuit een 
boeddhistische oriëntatie om mensen hun 
potentieel te helpen ontwikkelen.

5.1 Inleiding

De BGV biedt goede, gekwalificeerde geestelijke 
verzorging aan binnen Defensie. De BGV voldoet 
daarmee aan de eisen en verwachtingen van 
Defensie en haar personeel én aan die van de 
zendende instantie, de Boeddhistische Unie 
Nederland (BUN). De uitvoering van de zending 
wordt namens de BUN gedaan door de 
Boeddhistische Zendende Instantie (BZI).

Om kwaliteit te borgen verbindt de BGV zich op 
professionele wijze met de organisatie. Hoe? Door 
zichzelf te scholen en thuis te geraken in Defensie 
en het militaire leven. Maar ook door zich aan te 
sluiten bij activiteiten en taken van de DGV en 
daardoor zichtbaar te zijn.

Tegelijkertijd is er de opdracht om het boeddhisme 
binnen Defensie een gezicht te geven en te 
vertegenwoordigen. De BGV neemt ook de ruimte 
om activiteiten te ontwikkelen die van een 
meerwaarde kunnen zijn binnen Defensie. 

5. Kwaliteit in professie en ambt
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Zij vertegenwoordigen verschillende boeddhisti-
sche tradities, onder andere het Zenboeddhisme 
(afkomstig uit China, Zuid -Korea en Japan), het 
Tibetaanse boeddhisme, Zuid-Aziatisch boeddhis-
me en Westers boeddhisme. De BGV-ers werkzaam 
in de krijgsmacht vertegenwoordigen al deze 
tradities, dat betekent in de praktijk dat zij 
traditie-overstijgend werken.

BGV-ers zijn geen boeddhistische leraren of 
priesters. Ze hebben een academische opleiding tot 
geestelijk verzorger gevolgd en ze zijn goed 
geschoold in de professie. Daarnaast is het 
belangrijk dat de BGV-ers hun eigen meditatieprak-
tijk en andere oefening onderhouden. Het motto 
van de BGV-er is: ‘practice what you preach’. 

De eigen boeddhistische beoefening is namelijk 
een belangrijke bron van waaruit aan het werk bij 
Defensie en met militairen vorm en inhoud wordt 
gegeven. Deze beoefening bestaat hoofdzakelijk uit 
formele en informele meditatie en studie én uit het 
volgen van retraites. Dit doen ze onder andere 
binnen de eigen boeddhistische gemeenschappen 
- de Sangha’s - maar ook door het volgen van lessen 
binnen andere tradities.

De BGV-ers laten zich binnen deze Sangha’s 
begeleiden en inspireren door gekwalificeerde 
boeddhistische leraren. In de toekomst wil de BGV 
meer samenwerken met de verschillende Sangha’s 
in het land en een brug slaan tussen de Sangha’s en 
de krijgsmacht en haar medewerkers door de 
organisatie van congressen en vieringen. 

De zending door de BUN/BZI waarborgt de 
ambtelijke kant van de BGV-er en het daarin 
opgenomen ambtsgeheim. Het ambtsgeheim zorgt 
voor de ambtelijke vrijplaats van de BGV.

Tevens is de BGV-er een ‘begeleider’ die zowel 
individueel als in groepsverband geestelijke zorg 
weet aan te bieden vanuit een boeddhistisch, 
therapeutisch en algemeen pastoraat.
Een BGV-er is ook een adviseur daar waar levensbe-
schouwelijke en ethische aspecten in de dienstver-
lening en het werk van militairen aan de orde zijn. 

Om deze rollen en taken goed te kunnen vervullen, 
is het belangrijk dat de BGV-ers bekend raken met 
het leven van militairen. 
Deskundigheidsbevordering is dan ook een 
belangrijk onderdeel van de professie van de 
BGV-er. 2021 zal daarom in het teken staan van 
opleiding en ontmoeting. Hoe? Door het volgen 
van de SPEC-opleiding, de lesmodules van de DGV 
en kennismaking met de verschillende aspecten 
van het militaire leven. 

De BGV werkt samen met de Ambtsopleiding aan 
de Vrije universiteit van Amsterdam. Deze 
opleiding is volop in ontwikkeling en de BGV-ers 
dragen actief bij door het geven van gastcolleges en 
door samen onderzoek te doen naar BGV. 

De BGV-ers werken ook nauw samen met de 
collega’s uit het veld van justitie door samen 
studiedagen te organiseren en conferenties bij te 
wonen. Ook zoeken we contact en gaan we 
samenwerken met onze boeddhistische collega’s in 
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

5.3 Gezonden door de BUN

Net als in andere westerse landen zijn in Nederland 
allerlei vormen van het boeddhisme te vinden. Veel 
van deze kloosters, tempels en Sangha’s (georgani-
seerde groepen van beoefenaars) hebben zich 
aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland. 
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• De BGV-er brengt mediatie en concentratie in 
zijn of haar werk tot uitdrukking door ruimte te 
maken voor en in zichzelf en de ander, door 
gewaar zijn en oplettendheid te cultiveren. 

• Daar waar nodig weet de BGV-er te relativeren en 
humorvol te zijn. 

• De BGV-er weet een brug te slaan tussen de 
boeddhistische beoefening en de context van het 
werken bij Defensie.

5.3.1 Boeddhistisch Geestelijke verzorging als ambt 
De kwaliteitseisen voor het ambt van BGV komen 
tot uitdrukking in de competenties en kwaliteitsei-
sen van het beroepsprofiel boeddhistisch geestelijk 
verzorging dat is opgesteld door de BZI7. De BGV-er 
probeert deze zo goed mogelijk na te leven en er 
handen en voeten aan te geven. 

Dit betekent dat de BGV-er bekwaam is in het 
begeleiden van verschillende vormen van meditatie 
en rituelen kan begeleiden en uitvoeren. Belangrijk 
is dat de BGV-er kennis heeft van Sutra’s en andere 
bronteksten uit verschillende tradities en ethische 
vraagstukken vanuit een boeddhistisch perspectief 
weet te benaderen.

De BGV-er laat zich in zijn of haar gedrag leiden en 
inspireren door de zes paramita’s oftewel de zes 
perfecties. Dit betekent dat: 

• De BGV-er vrijgevig en ruimhartig is naar 
anderen, niet dogmatisch of sektarisch, 
respectvol naar alles wat leeft en niet op het 
eigen belang is gericht. 

• De BGV-er neemt (mede)verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van anderen, is geduldig en is 
hierin consistent en consequent, ook wanneer 
onmiddellijk zichtbaar resultaat uitblijft. 

• De inspanning van de BGV-er is erop gericht te 
inspireren en geïnspireerd te zijn. 

7 Het volledige beroepsprofiel is te vinden op onze 
website:www.dgv.nl/boeddhisme/

De zes paramita’s (de zes perfecties)

- Vrijgevigheid

- Deugd, juist gedrag

- Wijsheid, inzicht

- Geduld, tolerantie

- IJver, energie

- Concentratie
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6.2 Verbinden en zichtbaar zijn

De BGV-ers werken landelijk en op afroep. Ze zijn 
niet verbonden aan een eenheid of kazerne. Toch 
streeft de BGV ernaar om zo veel mogelijk zichtbaar 
te zijn op de kazernes, in het veld en binnen de 
opleidingen. Ze wil meedoen en zichtbaar zijn en 
zich verbinden met de verschillende 
krijgsmachtonderdelen. 

De BGV maakt de boeddhistische levensbeschou-
wing (de Dharma) op een laagdrempelige manier 
toegankelijk voor de medewerkers van de krijgs-
macht, zowel voor de burgers als de militairen. 
Zoals gezegd doet ze dat voor boeddhisten en 
niet-boeddhisten, voor mensen van elk geloof of 
mensen zonder geloof, en ook voor degenen die 
boeddhistische oefeningen gebruiken vanwege de 
therapeutische waarde ervan. De BGV gaat dit doen 
aan de hand van de volgende begrippen:

Aansluiten en verbinden: Omdat de dienst BGV 
nieuw is binnen de krijgsmacht, hebben de BGV-ers 
nog veel te leren. Dit doen ze graag van de mensen 
in het veld: de militairen, het ondersteunend 
personeel en de collega’s van de DGV. Daarom 
zullen ze veel locaties bezoeken en kennis maken 
met mensen. Ook zullen ze de nodige opleidingen 
volgen die noodzakelijk zijn om voor Defensie te 
kunnen werken. Verbinden omvat tevens de 
samenwerking met de Sangha’s die door de BGV 
vertegenwoordigd worden, met de collega BGV-ers 
in andere werkvelden en met de ambtsopleiding 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

6.1 Kalyāņamitra

De Boeddha stond ook wel bekend als een 
Kalyāņamitra. Een Kalyāņamitra wordt omschreven 
als een ‘nobele of spirituele vriend’ die als een 
metgezel op het levenspad van een ander fungeert. 

De Kalyāņamitra bezit zeven kwaliteiten:
1. Hij/zij geeft wat moeilijk is te geven
2. Hij/zij doet wat moeilijk is om te doen
3. Hij/zij verdraagt geduldig wat moeilijk is te 

verdragen
4. Hij/zij onthult de eigen geheimen
5. Hij/zij bewaart de geheimen van een ander
6. Hij/zij laat iemand niet in de steek bij 

tegenspoed
7. Hij/zij kijkt niet op iemand neer omdat diegene 

verloren heeft

Een BGV-er laat zich door dit beeld inspireren en is 
beschikbaar voor een luisterend oor, contemplatie, 
studie en bezinning en voor ondersteuning bij 
meditatie en andere oefeningen. 

Doel BGV:

De BGV-er draagt bij aan de ontwikkeling 
van inzicht en innerlijke vrede, individueel 
en in samenhang met elkaar. Daarmee 
bijdragend aan de persoonlijke 
ontwikkeling van het individu en aan een 
organisatie en samenleving waarin 
compassie en vrijheid op de voorgrond 
staan.

6. Kalyāņamitra: BGV in de praktijk van alledag
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De komende jaren gaat de BGV zich vanuit kwaliteit 
verbinden met de organisatie, hierboven hebben 
we beschreven tegen welke achtergrond dit 
gebeurt.

De DGV doet mee aan de activiteiten van de DGV op 
verschillende locaties, binnen Beukbergen en 
ander plekken binnen Defensie. Zo wordt de BGV 
zichtbaar, ook voor andere zorg- en hulpverleners 
binnen Defensie. De BGV gaat ook met hen de 
samenwerking aan. 

Om dit te realiseren - de BGV-ers kunnen uiteraard 
niet overal aanwezig zijn - worden daarom ook de 
digitale wegen gebruikt, zoals intranet en sociale 
media. Dit ook om zichtbaar te worden en om 
vindbaar én bereikbaar te zijn.

Meedoen en zichtbaar zijn: De BGV-ers doen mee 
met bestaande activiteiten zoals conferenties, 
trainingen en andere GV-activiteiten. Op deze wijze 
laten ze zichzelf zien en dragen ze bij aan de 
inhoud van de al bestaande lessen en conferenties.

Ontwikkelen: De BGV staat voor de uitdaging om 
het boeddhisme binnen Defensie een gezicht te 
geven. Hiertoe worden er activiteiten ontwikkeld 
die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor 
Defensie en haar personeel. Dit aanbod kan 
variëren van een bijdrage aan een les, een 
zelfstandige lezing, een workshop of een 
conferentie.

Zorgen en vormen: De BGV-ers zijn beschikbaar 
voor individuele vragen of groepsactiviteiten. Op 
deze wijze dragen ze zorg voor individuele mensen 
of groepen.
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Het ontwikkelen van conferentie- en lesmateriaal 
kan ook door thuis te werken, evenals het 
digitaliseren hiervan. Zo zijn we in het voorjaar van 
2021 gestart met het aanbieden van online 
cursussen mindfulness/meditatie. Ook zijn er al 
een aantal themaconferenties ‘Inleiding 
Boeddhisme’ gepland In vormingscentrum 
Beukbergen. Afgaande op de eerste reacties op ons 
aanbod kunnen we vaststellen dat er zeker 
behoefte bestaat aan de bijdrage van de BGV aan de 
Diensten Geestelijke Verzorging. We hebben er dan 
ook veel zin in om onze toegevoegde waarde voor 
zoveel mogelijk geïnteresseerden binnen Defensie 
toegankelijk te maken en uit te bouwen.

Zoals in de inleiding van deze nota al is genoemd, 
vindt de start de dienst BGV bij Defensie midden in 
de Covid-19 pandemie plaatst. Dat betekent dat de 
BGV-ers slechts beperkt toegang hebben tot 
Defensieonderdelen en activiteiten van de DGV. De 
ontwikkeling en implementatie van de BGV zal dan 
ook langzamer verlopen dan voorzien. Dat neemt 
niet weg dat we ons voor de komende jaren een 
aantal doelen hebben gesteld. Opleidingen binnen 
Defensie (SPEC en modules DGV) kunnen hopelijk 
doorgang vinden. En wanneer de mogelijkheid 
daar is, zullen we zo veel mogelijk locaties, 
collega’s en eenheden gaan bezoeken, zodat we 
theorie en praktijk kunnen samenbrengen.

7. Tot slot

“Laat de Dhamma jullie tot eiland zijn, laat de Dhamma 
jullie tot toevlucht zijn en niet iets anders. Wees een eiland 
voor jezelf.”

(Digha Nikaya 16 deel 2 vers 33)
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Hoofd BGV A. (Alie) Rozendal MA
E-mail: A.Rozendal.02@mindef.nl
Mobiel: o6-20614846

BGV-er P. (Paul) van Gogh MA
E-mail: PA.v.Gogh@mindef.nl
Mobiel : 06-13305537
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