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Op 20 mei 1921 werd het ambt van vlootpredikant en vlootaalmoezenier bij 
Koninklijk Besluit ingesteld. Vaak heb ik gevaren met een GVer aan boord en
altijd met plezier en bewondering voor het ambt. De GVer, onafhankelijk van
de denominatie, zorgt voor een rustpunt aan boord en in het veld, helpt ons 
na te denken over dingen die er toe doen naast het werk: familie, vrienden,
vriendschap, moed, ethiek, humor, geloofsvraagstukken, en zo kan ik doorgaan. 
Ik heb de GV leren kennen als dienstbaar en als een vorm van eerste lijn 
personeelszorg. De GVer is er voor je als je hem of haar nodig hebt, maar ook
als alles goed gaat, zomaar voor een praatje, voor menselijk contact.

Honderd jaar GV, dat is een gebeurtenis die we in alle bescheidenheid, mogen
vieren via dit Eeuwschrift. Het terugkijken op en vooruitkijken naar de Geestelijke
Verzorging aan boord van de Koninklijke marine.
Ik wens u veel leesplezier toe bij het lezen van deze speciale uitgave.

Vice-admiraal René Tas,
Commandant Zeestrijdkrachten

Naar inhoudsopgave
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Den Helder, augustus 2021

Geachte lezer,

Voor u ligt het Eeuwschrift over 100 jaar Geestelijke Verzorging bij de Koninklijke marine. 
Een rijke schat aan verhalen uit verleden en heden.

Ik kijk vanuit mijn werkkamer in gebouw Flevo, waar de Geestelijke Verzorging Koninklijke marine tegen-
woordig haar ‘hoofdkwartier’ heeft. Ik zie Texel, de schepen, fregatten, OPV’s, mijnenjagers. De vloot is
veranderd, minder in aantal, de TESO is veranderd. Maar Texel ligt ogenschijnlijk onveranderd te stralen
in de zon. En de menselijke natuur is volgens mij ook niet zo veel veranderd in honderd jaar. Die menselijke
natuur, daar mogen wij als geestelijk verzorgers mee werken, in al onze diversiteit. Als Hoofd Geestelijke
Verzorging Koninklijke marine mag ik operationeel leiding geven aan de in totaal zevenentwintig geestelijk
verzorgers - protestants, rooms-katholiek en humanistisch - die op moment van schrijven actief zijn op
een schip in de Oost, een uitzending in Irak, humanitaire hulp verlenen bij Haïti, geplaatst zijn op Aruba,
Curaçao, in Rotterdam, Doorn, Hilversum en natuurlijk Den Helder: een gevoel van trots en dankbaarheid
vervult me als ik hen bezig zie en hun verhalen hoor. Ik hoop dat u als lezer dat gevoel ook zult krijgen bij
het lezen van de verhalen en het zien van de foto’s uit heden en verleden.

Fred Omvlee
Hoofd Geestelijke Verzorging Koninklijke marine
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Na de artikelen uit ‘In de Peiling’ komen drie geestelijk
verzorgers ‘buiten dienst’ aan het woord die in hun
tijd nog werden afgekort tot respectievelijk VLAM,
VLOP en VLORA. Eerst VLAM Jan Bandsma, hij diende
van 1970 tot 1992. Aansluitend VLOP Gerard van der
Klis, actief dienend van 1977 tot 2002. En daarna
VLORA Tineke Dekker-Hundling, zij was in dienst van
1986 tot 2003. Met de interviews van deze drie b.d.’ers
wordt een derde van de eeuw als het ware overbrugd.
Vervolgens weer een serie van drie interviews, nu met
actief dienende GV’ers die al een tijdje meelopen na-
melijk pater Marcel Puts, dominee Klaas Henk Ubels
en humanist Erwin Kamp. Zij worden geïnterviewd
door de jongste GV’er bij de marine van de betreffende
denominatie, zeg maar: de ‘baroes’. Als afsluiting van
de serie interviews komt een oud-bemanningslid in
de rang van matroos aan het woord over zijn ervaring
met de GV aan boord. 

Het Eeuwschrift wordt verrijkt door de felicitatie van
de Commandant der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal
Rob Kramer, en door foto’s met daarbij een korte en
soms langere toelichting.   
En het geheel wordt afgesloten met een speelse over-
denking van ds. Johan Trouwborst die op het moment
van de uitgave van dit Eeuwschrift een wereldreis
maakt met Zr.Ms. Evertsen. Zo hopen we in woord en
beeld recht te doen aan meer dan een eeuw geestelijke
verzorging bij de Koninklijke marine.

Namens de projectgroep 100 jaar GVKM,
Klaas Henk Ubels 
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Inleiding

In mei 1996, bij de viering van het 75-jarig 

bestaan van de geestelijke verzorging bij de

Koninklijke marine, is een speciaal Jubileum -

nummer verschenen van het blad ‘In de Peiling’. Dit

blad was toen nog een uitgave van alleen de Rooms-

Katholieke en de Protestantse geestelijke verzorging

bij de KM, later nam ook de Humanistische GV hieraan

deel. Tijdens de uitgave van het Jubileumnummer 

bestond de redactie uit tien personen en werd het blad

met een oplage van 19.000 exemplaren toegezonden

naar het huisadres van alle militairen werkzaam bij

de KM. Het blad kende een vaste tekenaar in de 

persoon van priester en tevens kunstenaar Jan Haen,

die van 1980 tot 1993 actief was als vlootaalmoeze-

nier. De tekeningen bij deze inleiding zijn van zijn

hand en afkomstig uit het Jubileumnummer.  

Het Jubileumnummer van ‘In de Peiling’ ligt in meer-
dere opzichten aan de basis van dit Eeuwschrift dat
eenmalig verschijnt om het 100-jarig bestaan van de
geestelijke verzorging bij de Koninklijke marine in
2021 luister bij te zetten. Het Eeuwschrift biedt een
gevarieerd aanbod van teksten en foto’s die voor een
belangrijk deel zijn overgenomen uit ‘In de Peiling’
Na het voorwoord van het huidige Hoofd GV bij de
KM, ds. Fred Omvlee, en deze Inleiding, volgt een lang
artikel met foto’s over de historie van de GV bij de KM
onder de titel ‘’Eeuwig’ met mensen in zee’. Dit his-
torisch overzicht is grotendeels samengesteld uit het
Jubileumnummer van ‘In de Peiling’ en wordt gevolgd
door een keuze van artikelen uit hetzelfde nummer. 
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Dubbele dienst. Op het voordek een protestantse en op het

achterdek een rooms-katholieke viering, zoals vroeger te

doen gebruikelijk op Hare Majesteits schepen. 

Tekening van Jan Haen.

Tekening van Jan Haen in 1996 

met zijn voorstelling van de GVKM anno 2000. 

Jubileumuitgave van In de Peiling, mei 1996.



Maar de minister steunt ds. Warners en de admiraal
vraagt om eervol ontslag. Een gevolg is dat de minister
de ‘Regelen’ voor de vlootpredikant opstelt. Ook is er
ruimte voor meer geestelijk verzorgers en zo wordt
in 1912 ds. H. Buyskool benoemd vanwege de vereni-
ging ‘Geestelijke Bijstand’, dat is de vrijzinnige tegen-
hanger van de orthodoxe NCOV. In 1914 wordt door
toedoen van de bisschop van Haarlem H.J.M.M. Alink
als de eerste kapelaan toegewezen aan de marine, hij
is daarnaast kapelaan in de parochie en directeur van
het Katholiek Militair Tehuis in Den Helder. Ook richt
hij in 1916 de vakvereniging ‘St. Christoforus’ op voor
rooms-katholiek marinepersoneel. 

Mobilisatie
Na de afkondiging van de mobilisatie in 1914 bieden
de kerken aalmoezeniers en predikanten aan voor de
geestelijke verzorging te velde. Het aanbod wordt aan-
vaard en op 28 augustus 1914 benoemde koningin
Wilhelmina bij KB vier aalmoezeniers en acht predi-
kanten om als geestelijk verzorgers dienst te doen 
in het dan gemobiliseerde leger. Bij de marine vaart
na de mobilisatie een enkele keer een geestelijke mee

als gast, zoals ds. W.G. Harrenstein die in 1918 aan
boord van Hr.Ms Hertog Hendrik meevaart naar Indië. 

In 1921 vraagt minister van oorlog W.F. Pop de mede-
werking aan hoofdaalmoezenier Evers en pastoor
Alink voor de werving van vlootpersoneel. Dezen ant-
woorden dat zij het dienstnemen bij de marine aan
jongeren zullen ontraden tenzij “(…) tegenover de vele
gevaren voor geloof en zeden als tegenwicht staat een voldoende
geestelijke verzorging.” Pop gaat akkoord en de zaak
wordt in het KB van 20 mei 1921 geformaliseerd. Ds.
Warners en ds. Buyskool worden op 1 juli 1921 officieel
in de betrekking van VLOP benoemd en pastoor Alink
in die van VLAM. 
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‘Eeuwig’ met
mensen in zee

Deze bijdrage is samengesteld uit twee

artikelen uit het jubileumnummer van

In de Peiling van mei 1996, nl. het 

artikel Geestelijke verzorging in de steigers door

VLAM G.J. Jorissen en het artikel Vijfenzeventig jaar

vlootpredikanten in de Koninklijke marine door

VLOP J.G. Majoor. Vanaf ‘Reorganisaties’ wordt de

samenstelling aangevuld door Klaas Henk Ubels.

Kerkwimpel
Op 20 mei 1921 stelt koningin Wilhelmina bij KB no.
47 ‘de betrekkingen van vlootpredikant en vlootaal-
moezenier’ in. Maar de geestelijke verzorging bij de
marine is dan al eeuwen oud. Want in de 16e eeuw
vraagt Willem van Oranje in de zogenaamde Artike-
lenbrief aan de Staten om een vlootpredikant. Vooral
door toedoen van De Ruyter en Tromp zijn er vloot-
predikanten meegegaan aan boord van ’s lands vloot
‘tot stichting van het scheepsvolk’. Een van de eersten
was Westhovius die een bijzonder goede band had
met De Ruyter en regelmatig met hem meevoer. 
In de 17e en de 18e eeuw staan regelmatig vlootpredi-
kanten op de monsterrollen. Uit die tijd stamt ook
de kerkwimpel ten teken dat er een eredienst plaats-
vindt aan boord. Nog steeds is de kerkwimpel in ge-
bruik, zowel bij de Koninklijke marine als bij de Royal
Navy. 

Eerste conflict
In 1900 wordt de Nederlandse Christen Officieren Ver-
eniging (NCOV) opgericht, zij pleit herhaaldelijk bij
de minister voor een predikant bij de marine. Uitein-
delijk wordt bij KB op 22 april 1910 subsidie verleend
voor een predikant die door het NCOV wordt be-
noemd: ds. C.J.Warners. Na vier maanden ontstaat er
al een conflict over een kleinigheid: de lectuur die 
arrestanten krijgen. Vice-admiraal I. van den Bosch
informeert de minister en denkt een stok te vinden
om de kersverse VLOP mee te slaan. 
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Panterskruiser Hr.Ms. Hertog Jan Hendrik.

Het schip vertrekt voor de derde maal 

naar Oost-Indië, 1918 (foto: NIMH)

VLAM H.J.J.M. Alink,

1931 (foto: NIMH)

De kerkwimpel is een vlag van de Koninklijke marine die aangeeft

dat een eredienst op zee plaatsvindt. De vlag is een combinatie

van de Engelse en de Nederlandse oorlogswimpel en gelijk aan de

church pennant, de kerkwimpel van de Royal Navy. De kerkwimpel

dateert uit de 17e eeuw en is voor het eerst gebruikt bij de Engels-

Nederlandse zeeoorlogen om een tijdelijk staakt-het-vuren te 

bewerkstelligen tijdens een kerkdienst aan boord. De vlag wordt

nog steeds gevoerd waarbij er in het operationele programma zo-

veel mogelijk rekening mee wordt gehouden om bemanningsleden

in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het bezinnings -

moment onder leiding van een geestelijk verzorger.

(foto: privé-collectie)



Verschillende malen vermeldt hij aan boord van Hare
Majesteits schepen kerkdiensten te hebben gehouden
voor alle gezindten, voor zowel katholieken als pro-
testanten! De elf jaren van zijn VLAM-schap gaan niet
zonder conflicten met de marineleiding voorbij. 
Hij beweegt zich namelijk, net als Alink, ook op 
het terrein van zedelijke en maatschappelijke belan-
genbehartiging. Dit wordt hem door de Comman -
dant Zeemacht Nederlands-Indië, Vice-admiraal 
H. Ferwerda, niet in dank afgenomen. Het gaat hier
uiteindelijk om de plaatsbepaling van een vlootgees-
telijke als kerkelijke functionaris binnen het over-
heidsbedrijf marine. Litjens wordt in 1938 gedwongen
ontslag te nemen vanwege gezondheidsproblemen,
hij had een maagzweer gekregen. Zijn afscheidsbrief
aan de kerkelijke overheid eindigt hij op veelzeggende
wijze: “Het spijt me dat ik U zo veel moeilijkheden veroorzaakt
heb en dat ik van de Regeering moet bescheiden met de quali-
ficatie van ‘lastig hoofdambtenaar’. Ik hoop dat God, voor wie
ik getracht heb iets te verrichten in zijn van Keien bezaaide
Wijngaard der Marine, (…) oordelen zal op de jongste dag 
wanneer Ferwerda en Litjens beiden geoordeeld zullen worden.” 

Oorlogsjaren
In 1929 vertrekt VLOP Warners en treden ds. J. van der
Giessen en ds. J.H. Vaandrager als vlootpredikanten
aan. De eerste wordt geplaatst in Vlissingen en de
tweede in Den Helder. VLOP Vaandrager geeft lessen
op het KIM, bovendien werkt hij op kazernes en sche-
pen. Vanaf 1935 tot de mobilisatie verblijft hij in voor-
malig Nederlands-Indië. In 1939 wordt ds. S. Oegema
tot VLOP benoemd in Soerabaja. 
In het begin van de oorlog moeten veel officieren in
krijgsgevangenkamp en VLOP Vaandrager meldt zich
als vrijwilliger om hen geestelijk bij te staan. Dat doet

ook VLAM Van der Maden, ze zijn tot het eind van de
oorlog in krijgsgevangenkamp in Duitsland. 

Tijdens de slag in de Javazee op 27 februari 1942 gaat
VLAM G.J.J. van Ravesteijn aan boord van Hr.Ms. Java
met het schip ten onder. Na de oorlog is hij postuum
onderscheiden met het Kruis van Verdienste omdat
hij tijdens de Slag rustig aan dek wandelde en de stuks-
bemanning moed in sprak. 
De vele Nederlandse marinemensen die tijdens de
oorlog in Engeland verblijven krijgen zorg van VLOP
J.H. Sillevis Smitt en VLAM W. Beekman. In het oor-
logsjaar 1944 wordt de Joodse geestelijke verzorging
opgericht. Meteen na de oorlog komen er aparte dien-
sten protestantse en rooms-katholieke geestelijke 
verzorging bij de marine met als eerste hoofdvloot -
 predikant Sillevis Smitt en als eerste hoofdvloot -
aalmoezenier mgr. J.F.M. de Sain. De Joodse GV viel
toen, vanwege haar geringe omvang, organisatorisch
onder de HVLOP. 
De nieuwe Hoofden pakken hun zaakjes voortvarend
op; alleen al in 1945 komen er elf nieuwe vlootpredi-
kanten bij en worden negen nieuwe aalmoezeniers
benoemd, een jaar later ge-
volgd door nog eens zes
priesters. 
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Proef 
In 1921 is op de marinebegroting fl.1200,- uitgetrokken
voor een proef met een geestelijke aan boord om na
te gaan wat er in het geestelijk en zedelijk belang 
gedaan kan worden voor het personeel. De proef
wordt genomen en de aanstaande predikant 
J.H. Sillevis Smitt vaart acht weken mee aan boord
van Hr.Ms. Zeeland. Sillevis Smitt  rapporteert aan de
minister “(…) de vaste overtuiging van de noodzakelijkheid
eener trouwe Christelijke zielzorg als plicht tegenover hen, die
het vaderland dienen.” 
VLAM Alink vaart in 1923 eveneens op Hr.Ms. Zeeland
mee en in zijn verslag beveelt hij onder meer een
priester aan die tijdens de uit- en thuisreizen naar en
van de koloniën meevaart. De minister neemt de voor-
stellen globaal over en tot 1929 vaart er met enige 
regelmaat een vlootgeestelijke mee. 

Samenwerking
Hr.Ms. Sumatra maakt van 1926 tot 1927 een lange
reis naar Soerabaja voor vlagvertoon ‘om de West en
de Oost’. Het is een bewogen reis; het schip heeft een
aandeel in de burgeroorlog te Shanghai en onderweg

deserteren 26 mannen. Tijdens deze reis zijn voor het
eerst een VLOP en een VLAM samen aan boord 
geplaatst. De minister van de Marine J.M.J.H. Lambooy
heeft hen gevraagd om goed samen te werken. Pater
Th.C. Verhoeven en dominee W.J.M. Engelberts heb-
ben dat ook uitstekend gedaan: zij vullen elkaar goed
aan. Naast de geestelijke verzorging organiseren zij
tevens activiteiten van ontwikkeling en ontspanning
zoals cursussen, uitstapjes, muziek en een uitleen -
bibliotheek. Hun hut heeft in de havens veelal de
functie van ‘militair tehuis’. 

Oog voor het stoffelijke
De vlootgeestelijken hebben naast het religieuze ook
oog voor het stoffelijke, voor het materiële belang
van het marinevolk. Vlam Alink zal dit echter uitein-
delijk op gaan breken. Nadat zijn ‘St. Christoforus’ in
1933 in opspraak raakt door betrokkenheid bij de mui-
terij op de ‘Zeven Provinciën’ en de vakvereniging
door de kerkelijke overheid verboden wordt, trekt
Alink zijn conclusie en neemt in 1934 ontslag. Binnen
de marinegemeenschap blijft zijn goede naam echter
nog lang levend. Alink wordt opgevolgd door H.J.
Bangert, die samen met de in 1930 benoemde fran-
ciscaan J.A.P. Albada Jelgersma de RK-kar mag gaan
trekken. 

Oecumene avant-la-lettre
Ook in Nederlands-Indië had de Koninklijke marine
een standplaats en een permanent eskader. In de GV
voor de katholieke marineman wordt vanaf 1927 voor-
zien door de nieuw aangestelde VLAM G.W. Litjens.
Trouw doet hij ieder kwartaal verslag van zijn pries-
terlijke werkzaamheden, maar hij beschrijft ook 
pogingen tot oecumene avant-la-lettre. 
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Pater Th.C. Verhoeven (l) en dominee

W.J.M. Engelberts aan boord van kruiser

Hr.Ms. Sumatra (met 526 bemanningsleden)

tijdens de reis naar Nederlands-Indië via het

Panamakanaal,1926/27 (foto: NIMH)

Glas-in-lood raam ‘Ten Afscheid ~ De katholieke Marinemannen’, aangeboden aan H.J.M.M. Alink

op 22 februari 1934 als afscheidscadeau; het hangt nu in het GV-centrum Flevo te Den Helder 

(foto: Peter Penders) 

VLOP Vaandrager met Nederlandse officieren 

in krijgsgevangenschap,1943 (foto: NIMH)

Wapenschild van de

confessionele GV bij de 

marine met het motto

‘IN NOMINE DOMINI’:

‘In de Naam van de Heer’. 

(foto:Peter Penders)



Uitbreiding functie
In de jaren 70 zien de vlootgeestelijken hun functie
uitbreiden op het gebied van de personeelszorg. Dat
komt tot uiting in het gezamenlijk overleg met de
personeelsofficier, de maatschappelijk werker en de
arts in de ‘sociale coördinatie commissie’, die op ver-
schillende inrichtingen in eerste instantie een niet
officieel bestaan kent. Tegenwoordig krijgt dit overleg
vorm in de sociaal medische teams. 
Steeds meer gaan de vlootgeestelijken GV-lessen ver-
zorgen op de opleidingslocaties en ook het vormings-
werk bij de marine komt van de grond. En dan komen
de jaren 80 met de grote kernwapendemonstraties en
de belangrijke rol die de kerken hierin spelen. Het
worden jaren van polarisatie in de samenleving en in
de kerken, waarmee het moeilijk wordt om nieuwe
vlootgeestelijken te krijgen. De samenwerking tussen
dominees, paters en humanistische raadslieden is in
de marine overigens over het algemeen goed. 

Uitzendingen 
In 1989 valt de muur in Berlijn waardoor er minder
naar het Oosten wordt gekeken en er een periode 
begint waarin marinepersoneel uitgezonden wordt
naar verschillende spanningsgebieden in de wereld.
Zo gaan vlootgeestelijken mee met de mariniers naar
Irak en met de mijnenjagers naar de Perzische Golf.
Als de Golfoorlog uitbreekt rond Irak gaan er geeste-
lijken mee aan boord van de marineschepen die op
missie gestuurd worden. In 1992 en 1993 gaan drie
bataljons van het Korps Mariniers in het kader van de
VN naar Cambodja. Onder hen zijn paters, dominees
en een raadsvrouw. Met het uitbreken van de oorlog
in voormalig Joegoslavië zijn er in de jaren 1992-1996
veel marineschepen in de Adriatische Zee om het 
VN-wapenembargo te controleren. Ook daar is de
vlootgeestelijke er telkens als vanzelfsprekend bij,
evenals bij de mariniers die naar Haïti en Bosnië 
worden uitgezonden.  
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Inzet vanaf 1946
In 1946 komen de politionele acties in Nederlands-
Indië op gang. De geestelijk verzorgers die erbij zijn,
doen hun werk in grote betrokkenheid met hun men-
sen en verwerven het aureool van ‘held’ en ‘vriend’
waarop gerekend kan worden als de situatie gaat span-
nen. Over het algemeen komt er uit hun gelederen
nauwelijks kritiek tegen deze militaire operatie. 
Als in de jaren 50 de Koreaanse oorlog uitbreekt gaan
er weer verschillende vlootgeestelijken mee. In 1952
zijn er in totaal bij de marine negentien dominees en
achttien paters. Een flink deel daarvan is later betrok-
ken bij de marinemensen die in de Oost worden in-
gezet vanwege de kwestie Nieuw-Guinea. In 1963 keren
zij naar Nederland terug. In hetzelfde jaar komen er
ook ‘hemelpiloten’ bij de Koninklijke luchtmacht en
in 1964 wordt de geestelijke verzorging vanwege het
Humanistisch Verbond bij de krijgsmacht ingevoerd. 

Meer kritisch
De houding van geestelijk verzorgers ten opzichte van
de krijgsmacht verandert langzamerhand; minder vol-
gend en meer kritisch, wat hen niet altijd in dank
wordt afgenomen. Niet door de krijgsmacht maar ook
niet door de kerken. De ontwikkelingen in de samen-
leving sijpelen door in de krijgsmacht, zo wordt ook
in de marine steeds vaker gediscussieerd over ethische
vragen rond oorlog en vrede, kernbewapening en ver-
anderende gezagsverhoudingen. In 1968 verschijnt
het blad ‘Kernvraag’ onder verantwoordelijkheid van
de hoofden van de confessionele diensten in de krijgs-
macht; met de uitgave willen ze de meningsvorming
over veiligheid, vrede, gerechtigheid, krijgsmacht en
samenleving stimuleren. Een jaar later gaan ‘De Roer-
ganger’ (een uitgave van de PGV bij de marine) en
‘Stella Maris’ (het blad van de RKGV) samen verder
onder de naam ‘E-69’ (E staat voor ‘Experiment’ van-
wege deze samenvoeging). Het experiment slaagt en
gaat in 1975 verder als ‘In de Peiling’. Dit marineblad
zal tot 2011 blijven bestaan, dan valt het doek omdat
de Diensten Geestelijke Verzorging kiezen voor een
gezamenlijke uitgave voor alle krijgsmachtdelen. 
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Laatste nummer van ‘In de Peiling’ met als titel ‘Vaarwel!’, 

december 2011 (foto: privé-collectie)

Les geestelijke verzorging van dienstplichtigen door een vloot-

geestelijke tijdens Eerste Militaire Vorming, 1975 (foto: NIMH)

Kerkdienst aan boord van Hr.Ms. de Ruyter met VLOP

F.V. Rookmaaker gedurende de handhaving van het embargo 

tegen het voormalig Joegoslavië in STANAVFORMED-verband,

1994 (foto: NIMH)

Een dominee en een ziekenverpleger staan gewonden bij tijdens

een gevechtsactie van Compagnie C van het 1 INFBAT Mariniers-

brigade naar Dringkang (westelijk van Soerabaja). Een marinier

vanachter een Browning M1918 machinegeweer heeft het voor -

terrein onder schot, 1946 (foto: NIMH)



Verkenning
Na al de reorganisaties bij de GV wordt in 2020 door de
toenmalige Commissaris van de Koning in Limburg,
de Gouverneur Theo Bovens, een zgn. verkenning 
gedaan naar de aanpassing van het besturingsmodel
van de GV bij Defensie. In het rapport dat hierover ver-
schijnt schrijft Bovens in de epiloog: “(…) Er is daarbij
alle reden met enige trots te kijken naar hoe bij Defensie het be-
sturingsmodel van de Diensten Geestelijke Verzorging is bedoeld,
ingericht en functioneert. Het is naar mijn mening een geslaagd
voorbeeld van een volwassen relatie tussen levensbeschouwelijke
en religieuze entiteiten enerzijds met een min of meer neutrale
overheidsorganisatie anderzijds. En dan is Defensie ook nog
eens een overheidsdienst die een opdracht vervult waar vele
ethische vragen en keuzes aan het dagelijks werk gekoppeld
zijn. (…) Velen buiten Nederland, maar ook velen binnen 
Nederland buiten Defensie, zijn jaloers op hoe men deze 
samenwerking tussen zendende instanties en Defensie heeft
vorm gegeven. Ik denk terecht!” 
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Reorganisaties
Na de val van de muur wordt, ondanks de toegenomen
inspanningen van de krijgsmacht in het kader van
vredesmissies wereldwijd, decennialang structureel
bezuinigd op de begroting van Defensie en ook de
GV ontkomt er niet aan. Bezuinigingen gaan door-
gaans samen met een golf van reorganisaties, ook die
maakt de GV bij de marine sindsdien mee. De functies
van hoofdgeestelijken per krijgsmachtdeel worden
na vijftig jaar opgeheven, vanaf 1996 zijn er alleen
nog hoofdgeestelijken krijgsmachtbreed. Ook de
VLAM, de VLOP en de VLORA (vlootraadsman/ vrouw)
gaan als officiële afkorting verdwijnen omdat de gees-
telijken organisatorisch ‘verpaarsen’ en in het vervolg
als krijgsmachtgeestelijken worden benoemd.  Na die
eerste grote GV-reorganisatie zijn er vier diensten GV
bij de krijgsmacht: de rooms-katholieke, de protes-
tantse, de joodse en de humanistische. Later komen
daarbij: de hindoe- (2003), de islamitische- (2009) en
de boeddhistische-GV (2020). De voortdurende reor-
ganisaties zowel bij Defensie als vanaf 1996 bij de GV
geven de nodige onrust en betekent ook dat de GV
als ‘vreemde eend’ organisatorisch als het ware weg-
zakt in de steeds paarsere krijgsmacht. ot tien jaar ge-
leden na wat experimenteren en weer een grote
reorganisatie Ron Geenen als Directeur Diensten Gees-
telijke Verzorging werd benoemd. 
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Rapport Bovens ‘Verkenning naar aanpassing van het besturings-

model van geestelijke verzorging bij Defensie’. Als toelichting op

de coverfoto staat in het rapport: “De Chinook heeft een zoge-

naamde tandemrotorconfiguratie: twee rotorsystemen achter elkaar

die in tegenovergestelde richting draaien en elkaar deels overlappen.

(…) Op vergelijkbare wijze hebben de staat en de kerk een rationa-

liteit (rotor) die in tegengestelde richting draaien en elkaar deels

overlappen. Hoe beter de configuratie is afgesteld, des te groter is

het vermogen.”  

Koning Willem-Alexander ontvangt het 1e exemplaar van het

Jubileumboek uit handen van de Directeur DGV Ron Geenen 

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)

Ron Geenen, Directeur DGV sinds 2011 (foto: Hans Karremans) 

Matrix-organisatie
Met deze reorganisatie wordt de GV een zgn. matrixor-
ganisatie waarin functioneel verschil is gemaakt tus-
sen de meer ambtsinhoudelijke aansturing per
denominatie door de Hoofden van dienst en de meer
operationele aansturing per krijgsmachtdeel door de
Hoofden GV per defensieonderdeel (en het vormings-
werk), die functioneel onder de Directeur DGV vallen.
Ook komen de Diensten GV met een gezamenlijke vi-
sie waarin eenheid in verscheidenheid en verbinding
op gemeenschappelijkheid centraal staat. De visie in
2011 luidt:
De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk)
welbevinden van primair militairen en het thuisfront, secundair
overig Defensiepersoneel en veteranen, en aan de moraliteit
van de Krijgsmacht als geheel. Dit doen zij door zichtbare aan-
wezigheid op de werkvloer, persoonlijke contacten en begelei-
ding, 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 van Defensie handelen vanuit een
Joodse, Rooms Katholieke, Protestantse, Humanistische, 
Hindoe of Islamitische traditie, opleiding en vorming. 
En het motto van de GV wordt: Omdat je leven betekenis heeft. 
In 2014 vindt een hoogtepunt plaats in de nieuwe 
GV-organisatie want dan wordt gezamenlijk het jubi-
leum gevierd dat de GV bij Defensie 100 jaar bestaat.
Dat gebeurt op de voormalige marine-kazerne in 
Amsterdam in aanwezigheid van Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander, waarbij hij het eerste exem-
plaar van het Jubileumboek in ontvangst neemt. 

Bij de verdere uitwerking van het rapport door de zen-
dende instanties en Defensie heeft de minister dit jaar
toegezegd dat de DGV organisatorisch direct onder de
Secretaris-Generaal komt te hangen en dus ‘omhoog-
gehaald’ wordt in de organisatie. Waarmee na 25 jaar
van reorganisaties een belangrijke oorspronkelijke
doelstelling van de GV uiteindelijk is gerealiseerd!



Praktijk van het werk
In de praktijk van het GV-werk verandert er tijdens de
reorganisaties overigens niet zoveel. Al die tijd gaan
er geestelijken ‘gewoon’ mee met de schepen en met
de mariniers bij oefeningen en uitzendingen. Zijn ze
actief op de verschillende kazernes en worden er GV-
lessen verzorgd op de opleidingslocaties. Zijn ze actief
in de West, bij de Sociaal Medische Dienst, in het vor-
mingswerk op Beukbergen. Omdat de marine wereld-
wijd optreedt is het ook ‘de wereld’ die meer invloed
heeft op de dagelijkse GV-praktijk dan al de reorgani-
satieperikelen. Zo zijn vlootgeestelijken ook de afge-
lopen decennia qua patet orbis ingezet, waarbij met
name hun soms zeer risicovolle gaan met de mariniers
bij verschillende missies in Afghanistan en Irak ge-
memoreerd moet worden. 

Ook tijdens de antipiraterijmissies in de wateren bij
Somalië gaan GV’ers mee en staan ze ‘hun mannetje/
vrouwtje’. In het bijzonder geldt dit voor dominee
Thijs Oosterhuis, want in mei 2014 ligt hij met Zr.Ms.
De Zeven Provinciën in een haven van Djibouti waar
hij met vijf andere opvarenden licht gewond raakt bij
een dodelijke aanslag in een restaurant. Later zal 
hij hiervoor onderscheiden worden met het Gevechts -
insigne, wat uiteraard uniek is voor een GV’er als 
non-combattant! 

Coronacrisis
In de Middellandse Zee worden in 2016 Nederlandse
schepen betrokken bij de migratieproblemen. 
Daarnaast is er vrijwel permanent gevaren op de West-
schepen waarbij naast regelmatige drugsvangsten de
maritieme inzet voor steun in het Caribisch gebied
ook van belang is bij noodhulpmissies zoals in 2017
op St.Maarten. Aan het begin van de coronacrisis in
2020 krijgt deze inzet wel een heel bijzonder karakter.
Bij vertrek van Zr.Ms. Zeeland en van Zr.Ms. Karel
Doorman uit Den Helder is niet duidelijk wat de im-
pact van de crisis zal zijn, wordt er rekening mee ge-
houden dat er geen of amper havens kunnen worden
aangedaan en dat naar huis vliegen bij familieberich-
ten ook voor de GV’ers zelf aan boord niet mogelijk
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Terug naar de marine
Nu terug naar de GV bij de marine in haar nieuwe,
paars georganiseerde bedding. Door de jaren van re-
organisaties worden de Hoofden eerst Stafgeestelijken
en krijg je bij de marine een Stafvlootaalmoezenier, -
predikant en -raadsvrouw. Deze drie functies worden
bij de reorganisatie in 2011 opgeheven en daarvoor in
de plaats komt één Hoofd GV bij de marine (Hoofd
DefensieOnderdeel, HDO). Dit blijkt in de praktijk
voor de samenwerking tussen de verschillende Dien-
sten GV prima te werken. Binnen de marine komt het
de positie van de GV bovendien ten goede omdat er
nu zaken gedaan kunnen worden door en met één
Hoofd in plaats van met drie Stafgeestelijken. Zo wor-
den bijvoorbeeld sindsdien bijna jaarlijks alle GV’ers
gezamenlijk uitgenodigd voor een werklunch bij de
Commandant Zeestrijdkrachten. 

Na de reorganisatie in 2011 zijn er dertig vlootgeeste-
lijken: twaalf dominees, elf paters en zeven humanis-
ten. Het meer gezamenlijk optreden leidt er ook toe
dat bij de nieuwe behuizing van het Hoofdbureau van
de GV in Den Helder, dat boven de brandweerkazerne
komt in gebouw Flevo, een multi-levensbeschouwe-
lijke gebeds- en bezinningsruimte kan worden 
gecreëerd waarin álle inmiddels zeven Diensten GV
op meer dan alleen symbolische wijze een plekje heb-
ben. En dat kan weer gezien worden in het licht van
de oecumene en de onderlinge samenwerking tussen
de verschillende denominaties, die vooral op zee met
de horizonverbreding en het tegelijk met elkaar in
hetzelfde schuitje zitten van oudsher een grote 
stimulans kent.
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Kerkdienst bij mariniers op Camp Smitty, As Samawah in Irak

met ds. Dick Pranger (l) en pater Peter Peelen, november 2003 

(foto: NIMH)

Gevechtsinsigne (foto: Thijs Oosterhuis) 

Deel van de huidige GVKM-groep samen met C-CZSK vice-

admiraal Rob Kramer na afloop van hun meest recente werklunch 

(foto: privé-collectie) 

Gebouw Flevo, met op de bovenste verdieping het hoofdkwartier

van de GV op de marinehaven in Den Helder (foto: Peter Penders) 

Bezinningsruimte DGV in Flevo. De tafel in het midden bevat zes

lades waarin de eerdere zes diensten GV een voor hun denominatie

belangrijk boek hebben liggen. De boeddhistisch GV is er onlangs

bijgekomen, gesymboliseerd door het Boeddhabeeld. De omge-

keerde scheepsbel in het tafelblad kan, naar oude marinetraditie,

gebruikt worden als doopvont (foto: Peter Penders)



19

is. Uiteindelijk blijken er toch wel mogelijkheden 
gevonden te worden, maar het aantal havens dat 
bezocht wordt is zeer beperkt. 

Tot slot
Op de dag dat de GV bij de KM 100 jaar bestaat verkeert
de marine in zwaar weer. Decennia van bezuinigingen
eisen hun tol. Schepen liggen aan de kant vanwege
technische problemen en personeelstekorten. Daar
is de corona-crisis nog eens overheen gekomen met
al de ongewenste quarantaines en operationele 
beperkingen van dien. Maar er is hoop! Dat wil zeg-
gen, twee dagen na de 100ste verjaardag van de GVKM
is Zr.Ms. Evertsen vertrokken voor een reis van zeven
maanden. Het schip doet mee aan de ontplooiing van
de Britse Carrier Strike Group (CSG), een vlootverband
met Engels vliegdekschip. 
De CSG bestaat in totaal uit tien varende eenheden,
op acht daarvan is een chaplain aanwezig, waaronder
ds. Johan Trouwborst. Het eskader vaart via de Indi-
sche Oceaan en de Zuid-Chinese Zee naar Japan. 
Onderweg patrouilleert een deel van de CSG in de
Zwarte Zee, ook de Evertsen heeft daaraan deelgeno-
men en is daarbij geprovoceerd door Russische 
gevechtsvliegtuigen. Deelname aan de CSG wordt 
officieel benut om diplomatieke, veiligheids-, 
en economische banden aan te halen met landen in
de Indo-Pacifische regio. Tegelijk is het westers
spierballen vertoon richting China. Volgens deskun-
digen zijn Rusland en vooral ook China in toe -
nemende mate de opponenten van het ‘vrije Westen’.
Waarmee de Evertsen in eskaderverband een mogelijk
toekomstig inzetgebied van de marine als het ware
aan het verkennen is. Hoe het ook zij, de GV is erbij.
En blijft ‘eeuwig’ met mensen in zee gaan!

Zr.Ms. Evertsen (l) in internationaal vlootverband, juli 2021 

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)
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“Hoe het ook zij, de GV is erbij.

En blijft ‘eeuwig’ met mensen

in zee gaan!”



kreeg. Toch was die overste een fijne kerel met wie ik
best kon opschieten. Het was voor ‘t eerst in zijn leven
geloof ik, dat hij een dominee van dichtbij zag en een
hoge dunk van predikanten had hij niet. Trouwens,
niet alleen voor hem maar voor alle opvarenden was
ik een ‘rare eend in de bijt’. 

De opperschipper scheen aanvankelijk ongelijk te zul-
len krijgen, want de reis door de fjorden van Noor-
wegen en de oversteek van Bergen naar de Fär-Öer
verliep tamelijk rustig. De enige evenementen waren
het zien van een Duitse onderzeeër buiten de Noorse
kust, die plotseling aan bakboord opdook en het har-
poeneren van een walvis door een Noorse walvisjager,
dat we met het blote oog konden waarnemen. Na een
paar dagen oponthoud in Thorshavn, het hoofdstadje
van de Fär-Öer, begon de reis naar Noord-Amerika.
De loods, die ons buitengaats gebracht had, moest,
naar ik hoorde mompelen, op de brug wat gezegd
hebben over zwaar weer, dat op komst was. De man
had gelijk gehad, want de stormlatten kwamen om
de tafels en de Hendrik begon rare capriolen te maken,
terwijl de barometer met sprongen achteruitging.
Achtenveertig uur later kwam het oorlogsschip geha-
vend hij de Fär-Öer terug. Alle sloepen waren wegge-
slagen en wat het ergste was, het roer was volkomen
defect. Ik laat nu maar rusten wat we in die achten-
veertig uur hebben doorgemaakt, misschien vertel ik
er later nog wel eens van. 

Tussen twee zeesleepboten in, kwam de oorlogsbo-
dem eerst in Bergen aan, waar we een week bleven
liggen. De terugreis vandaar naar Den Helder werd
op dezelfde wijze gemaakt.
Zes weken na ons vertrek voeren we het Marsdiep bin-
nen, de marinekapel liet een vrolijk welkom horen,
terwijl het zwart stond van de mensen, die wilden
zien hoe we het er afgebracht hadden. Ik was één van
de eersten die van boord ging. De opperschipper stond
natuurlijk ook aan de wal. Ik stevende op hem af en
schudde hem de hand. “We leven allen nog”, zei ik
tegen hem. Hij knikte bevestigend met zijn stoere
kop, zonder een woord te zeggen. Toen ik me om-
keerde, om één der anderen te begroeten, hoorde ik
hem mompelen: “Heb ik het niet gezegd, het wordt
niks met zo’n steek aan boord!”

Noot: een steek is een hoofddeksel dat in de achttiende eeuw
veel door mannen werd gedragen en tot in de negentiende eeuw
door geestelijken en zeeofficieren.

(Dit verhaal is eerder verschenen in De Roerganger, 1947
nr. 7 en in In de Peiling, mei 1996)
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De steek aan
boord! (1947)

Door dr. W.G. Harrenstein, leger- en vlootpredikant
in algemene dienst van 1940 tot 1945.

Toen ik als jong predikant in februari 1918 mij in 
Den Helder inscheepte aan boord van Hr.Ms. Hertog
Hendrik, schudde de opperschipper aan de wal mee-
warig het hoofd en zei: “Dat wordt een slechte reis
met zo’n steek aan boord.” Nu tegenwoordig geregeld
vlootpredikanten op onze oorlogsschepen meevaren,
zal dit oude gezegde er bij de marine langzamerhand
uitgaan, maar in die oude tijd was het hoge uitzon-
dering, dat een predikant met een oorlogsschip 
meereisde. 

Mijn verhaal zou veel te lang worden, als ik vertellen
ging hoe het mij gelukt was om als passagier mee te
mogen varen naar Indië aan boord van de Hertog
Hendrik. Ik had nu eenmaal verlof gekregen en ging
mijn eerste grote zeereis doen. Ik kende Den Helder
wel, waar ik als landrot geregeld kwam om als reserve-
veldprediker de daar gelegerde troepen te verzorgen,
maar met de marine had ik nog maar weinig contact
gehad. Ik keek dan ook gek op, toen de overste mij

op zeemansmanier aan mijn verstand bracht, dat ik
voor een kooizak moest zorgen. Omdat ik nog nooit
van zo’n ding gehoord had deed hij mij een goed
adres aan de hand en een uur later meldde ik mij op-
nieuw met mijn beddeke bij me. Twee uur later voeren
we af en namen voor jaren afscheid van het vaderland
onder de vrolijke tonen van de marinekapel, die ons
een laatste groet na blies. 

Een nieuwe wereld ging voor me open in de betrek-
kelijk kleine ruimte van de Hertog Hendrik met haar
ongeveer vierhonderd opvarenden. Je staat eerst even
vreemd te kijken, maar het wende spoedig. Na een
paar dagen voelde ik mij als kind in huis, al kreeg ik
van de overste, die mij altijd majoor noemde, nog
wel eens een uitbrander. Hij liep erop te wachten, dat
ik zeeziek zou worden, maar als ik ‘s morgens vroeg
al met de pijp aan dek kwam, moest hij voor die dag
zijn hoop op mijn ‘offer aan de zee’ laten varen, het-
geen ik in ongezouten taal dan ook van hem te horen
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De steek van de eerste hoofdvlootalmoezenier mgr. De Sain

(foto: privé-collectie) 

Pantserschip Hr.Ms. Hertog Hendrik met averij (verlies van het

roer en diverse sloepen) vanwege een orkaan ten noorden van

Schotland, 1918 (foto: NIMH)



Volk en Kerk dragen in deze een grote schuld en 
verantwoordelijkheid. De oorlog heeft hierin grondige
verandering gebracht. De ogen gingen open. Men 
begreep: de mens kan en zal alleen bij brood niet 
leven. In 1945 werd dan ook de geestelijke verzorging
op nieuwe leest geschoeid en krachtig aangepakt. 
Bij de marine werken nu negentien vlootpredikanten
en achttien vlootaalmoezeniers. Nu is er geen oplei-
dingskamp of marine-commando van enige omvang
of de geestelijke heeft er zijn plaats. De marine-
autoriteiten zijn allen diep doordrongen, niet slechts
van de wenselijkheid, maar ook van de noodzakelijk-
heid dat de geestelijke in de longroom en bij de man-
schappen niet ontbreken mag. De geestelijke
verzorging is nu een natuurlijk en noodwendig on-
derdeel van het geheel der marine-organisatie. Het
spreekt vanzelf, dat er nog genoeg te wensen over-
blijft, maar begrip en medewerking wordt allerwegen
overwogen. 
Wat de plaats betreft van de vlootgeestelijke - er is
maar één plaats voor hem – naast en mét onze man-
nen. Als iemand vlootpredikant wordt, dan geef ik
hem maar één regel voor zijn leven en werken en
allen hebben die regel graag en grif aanvaard: je gaat
waar de mannen gaan en je staat waar de mannen
staan en als het nodig is, dan val je daar waar de man-
nen vallen. En wat hun taak betreft. Deze omvat 

het bevorderen van het geestelijk welzijn van het 
marinepersoneel. Hun zorg is niet beperkt tot de ker-
kelijke jongen of man van een bepaalde kerk, maar
strekt zich uit tot elke levende ziel. Als vriend en raads-
man, als wegwijzer naar God, als zielenherder staat
de vlootgeestelijke in de grote marine-familie, om
hoog en laag, om leider en geleide, tot kracht en zegen
te zijn. Hij moet dat doen door woord en voorbeeld:
eenvoudig, natuurlijk en onbevreesd een dienaar van
God.
Wanneer het vrede is, treedt maar al te gauw dwaze
zelfgenoegzaamheid in plaats van afhankelijkheids-
besef. Daarom is de geestelijke in vredestijd zeker niet
minder nodig dan in oorlogstijd.
Wij zijn als vlootpredikanten bezig een traditie op te
bouwen en hopen niet te rusten, onze grote Meester
en Voorganger navolgend, voor dat voor elkeen 
duidelijk is dat de prediker van het Evangelie bij de
Koninklijke marine een vriend en metgezel wil zijn
van allen die voor heel het volk gesteld worden om te
waken voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van
ons volk en de bewaring van die geestelijke goederen,
welke het leven te leven waard zullen maken. 

(In de Peiling, mei 1996; eerder verschenen in Het lichtspoor,
weekblad voor de Nederlandse Strijdkrachten, extra nummer
voor Lichting 1952)   
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Er is maar één
plaats:
naast en met onze
mannen (1952)

Door J.H. Sillevis Smitt, oud-hoofdvlootpredikant 

Onlangs kreeg ik een brief van een oud-

gediende, waarin hij mij o.a. schreef:

“Indien 35 jaar geleden de geestelijke

verzorging een grotere plaats had gehad op de vloot

dan zouden heel wat jongere levens een andere loop

hebben genomen en voor verwording zijn bewaard

gebleven.” Dat is waar. 

Toen ik zelf voor het eerst in 1921 met een van Hare
Majesteits schepen voor een reis van acht weken mee-
voer, kwam ik van twee dingen bijzonder onder de
indruk. Ten eerste: wat een groot stuk volkskracht op
de schepen van onze vloot leefde, kundig en flink,
maar ten tweede: het waren schapen zonder herder. 
Dat gold voor de mannen die in Holland gestationeerd
werden, maar dat gold nog veel sterker voor hen die
naar Indië werden uitgezonden. 
In de glorietijd van onze vloot drukten mannen als
Tromp en De Ruyter, admiraals en helden van uitzon-
derlijk formaat, maar tegelijk ook mensen van een
indrukwekkend persoonlijk geloofsleven, hun stem-
pel op het scheepsvolk. Daarna is er een tijd van bijna
onbegrijpelijke verwaarlozing gekomen, die lang, zeer
lang geduurd heeft. Men wrijft zich de ogen uit van
verbazing en ontsteltenis, dat volk en Kerk van 
Nederland er zich bij neergelegd hebben, dat bij het
uitbreken van de grote oorlog in Nederland twee
vlootpredikanten werkten en voor de duizenden die
wij in Indië hadden, zeggen en schrijve één vloot -
predikant in vaste dienst, voor de geestelijke verzor-
ging van het marinepersoneel verantwoordelijk was
gesteld. En toch in die tijd was er, vergeleken bij de
jaren tevoren, reeds heel wat veranderingen ten goede 
gekomen. 
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De eerste hoofdvlootpredikant, 

ds. J.H. Sillevis Smitt 

“De geestelijke verzorging

is nu een natuurlijk en noodwendig 

onderdeel van het geheel 

der marine-organisatie” 



Werkende pater in ruste
Pater Andreoli woont in Huize Mariënweide te War-
mond. Hij typeert zijn huidige verblijf aldaar als een
logistieke oplossing voor een accuut woningpro-
bleem. Onlangs immers werd het pand in Rotterdam,
waar hij met enkele medebroeders woonde, verkocht
en dreigde de bejaarde franciscaan op straat te gera-
ken. Geen nood! In Warmond vond hij weldra een
nieuw onderkomen in het rusthuis voor religieuzen.
Maar van enige rust is bij Andreoli geen sprake. 
Wekelijks nog rijdt hij met zijn autootje door het 
Hollandse landschap om assistentie te verlenen bij
begrafenissen, Eucharistievieringen en kerkdiensten.

Studenten en mariniers
Het fotoboek ‘Nieuw-Guinea 1960-1961’ ligt al op tafel.
Ik hoef er maar naar te wijzen en de pater brandt los.
In sneltreinvaart neemt hij mij mee van Biak naar
Manokwari. Naar de basis en de talloze bivaks, die hij
samen met de jongens in het oerwoud doorbracht.
Naar Fakfak en Kaimana, waar hij meewerkte aan de
logistieke ondersteuning van de buitenposten van
zijn medebroeders missionarissen. In 1951 werd pater
Andreoli uitgezonden door zijn provinciaal overste
‘om een HBS in Biak op poten te zetten’.
Na een jaar belandde hij al bij de Koninklijke marine
in Nieuw-Guinea. In plaats van studenten werden het
de mariniers. Hij raakte met ziel en zaligheid aan hen
verknocht. Ondertussen maakte hij officieren wegwijs
in het oerwoud tijdens patrouilles en tegelijk wist hij
handig gebruik te maken van de marinetransportmid-
delen om zijn collega-paters op de missieposten van
het hoogstnoodzakelijke te voorzien.

Pastoraal
Terug op de basis plaatste Andreoli een stevig pastoraal
anker door dagelijks met de commandant én de ma-
riniers na het ochtendappèl de heuvel af te rennen
om een ferme duik in de zee te nemen. Glunderend
vertelt hij hoe er enkele dagen na zijn aantreden in
het kamp een schermduel werd georganiseerd tussen
de eerste officier van de Kortenaer en... pater Andreoli.
En wie werd met 5-3 de winnaar? Je raadt het al! 
De pater!
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Stoel aan dek
(1955)
Een gesprek met oud-vlootaalmoezenier E.A.J.M. Andreoli
O.F.M. Op de leeftijd van 86 jaar is hij thans de oudst nog in
leven zijnde oud-vlootaalmoezenier.
Door VLAM W.J. van Schie

“Onmogelijk, pater”, sprak de

commandant van Hr.Ms.

Kortenaer. “Wij hebben 

absoluut geen enkel bedje meer beschikbaar. U kunt

deze keer helaas niet met ons mee.” Pater Andreoli

keek de marineofficier licht geamuseerd aan en sprak:

“Dan slaap ik wel in een stoel aan dek!” Verbaasd 

en sprakeloos draaide de commandant zich om en

liep weg.

De daarop volgende week voer vlootaalmoezenier 
Andreoli met de Kortenaer mee, die in 1955-1956 in
de wateren rond Nieuw-Guinea verbleef. Overdag kon
je hem vinden op het tweede kanonsdek of waar zijn
jongens zich ook maar ophielden aan boord. ’s Nachts
legde hij zich te rusten in een stoel aan dek. Koud
was het immers niet in de tropen. En wat is er mooier
voor een ‘hemelpiloot’ om zo dicht bij Gods vrije 
natuur én in rechtstreekse verbinding met de
(sterren)hemel te verkeren?

Torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer in Nederlands Nieuw-Guinea,

1957 (foto: NIMH)
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Pater  Andreoli (met pet) in 

Nederlands Nieuw-Guinea,

1961 (foto: NIMH)  

’s Nachts legde hij zich te rusten 

in een stoel aan dek. 

Koud was het immers niet 

in de tropen. 



De kernwapens
de wereld uit
(1968 - 1990) 

Een tijdsbeeld van de protestantse geeste-

lijke verzorging in de Jaren zeventig en

tachtig. Een gesprek met oud-vloot -

predikant H.J. Hemstede, waarin hij herinneringen

ophaalt aan goede gesprekken in een woelige tijd. 

Door VLOP J.G. Majoor.

Loopbaan
Nadat dominee Hemstede van 1964 tot 1968 jeugd-
predikant in Vlissingen was geweest, werd hij in 
september 1968 vlootpredikant tot maart 1974. Tot
november 1975 werd hij weer jeugdpredikant, maar
nu in de regio Leiden. Toch trok het werk bij de 
Koninklijke marine het meest en hij werd weer vloot-
predikant tot februari 1990. Hij is dus ruim twintig
jaar vlootpredikant geweest in een periode die niet
de meest rustige jaren waren voor de geestelijk 
verzorgers in de krijgsmacht. 

Van het vrije jeugdwerk naar de formele marine
Ik werd in 1968 gebeld door de hoofdvlootpredikant
Sepmeijer. In Vlissingen had ik wel contact met de
vlootpredikanten Cees van Ede en Evert Jan de Jong,
die mijn naam in Den Haag had genoemd. Ik ging
kennismaken in Den Haag samen met Wim Koelé met
wie ik ook tegelijk gekeurd ben. Toen bij de keuring
bleek dat ik ‘gek genoeg was’ om vlootpredikant te

worden, heb ik het gedaan. De overgang van het
jeugdpredikantschap in Vlissingen naar de marine
was in het begin wel wennen. Het was de tijd van de
Beatles en de Rolling Stones, lange haren en schoppen
tegen vanzelfsprekendheden. In het clubhuis van 
Vlissingen hebben we bijvoorbeeld Boudewijn de
Groot en Lennart Nijgh nog eens gehad voor een o
ptreden. Er was een losse sfeer en de jeugd werd steeds
opener. 
Toen ik in de kring van de marine kwam, was het of ik
stappen terug deed. Ik heb de vlootpredikanten en
hun dames voor het eerst ontmoet op de vlootpredi-
kanten-conferentie, waar sommige dames zaten te
breien en te borduren en de heren met elkaar discus-
sieerden. Het was wel een beetje formeel en feodaal,
net als de marine zelf. Als dominee had je in die tijd
ook een heel andere positie. Je hoefde je als dominee
niet zo waar te maken, je wás het. Het was ook be-
schermend: men zag duidelijk wat een dominee was. 
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Op iedere nieuwe werkplek dook hij meestal zo snel
mogelijk bij Bureau Commandant de kaartenbak in
om de persoonlijke gegevens van de jongens en het
kader op het spoor te komen. Met die kennis gewa-
pend sprak hij menigeen rechtstreeks aan. Verbaasd
vroegen velen zich af hoe die pater toch zo snel 
alle namen, verjaardagen, woonplaatsen en privé-
gegevens wist. Sommigen schreven dit toe aan hulp-
van-boven. De aalmoezenier was het hier volstrekt
mee eens!

Op de foto
Wie zijn thuisfront wilde verrassen met een origineel
kiekje uit de Oost, kon uitstekend bij de aalmoezenier
terecht. De pater beschikte immers enige tijd over
een zeldzame en tegelijk handzame boomkangoeroe,
die hij voor de dierentuin in Rotterdam voor vijftig
gulden bij de Papoea’s had aangekocht. Zittend op je
schouder, met beide pootjes boven op je hoofd en
zijn prachtige lange staart dwars over je borst liet de

kangoeroe zich vereeuwigen. Ongetwijfeld hebben
heel wat leden van het Contact Oud-Mariniers deze
prent thans nog in hun fotoalbum. Het meeste plezier
echter beleefde de pater aan zijn papegaai. Het beest
kon op commando blaffen als een hond, rochelen als
een oude opperschipper en verliefd lachen als 
een jonge meid. Maar het allermooiste was het 
agressief gekrijs waarmee het beest elke vrouw die te
dicht in de buurt kwam, verwelkomde. Een betere 
bewaker van zijn celibataire staat kon de pater zich
niet wensen!

Naar huis
De strenge familieregels van de Papoea-bewoners
zorgden er ondertussen óók voor dat er van enig con-
tact tussen de Hollandse jongens en de lokale schoon-
heden absoluut geen sprake was. Met genoegen zag
aalmoezenier Andreoli hoe de meeste van zijn jongens
na veertien maanden met een zuiver geweten huis-
waarts keerden. Hijzelf keerde in 1961 langs vele om-
wegen terug naar Nederland. Dat betekende tevens
het einde van zijn (te) kort, doch heftig dienstverband
bij de Koninklijke marine. 35 jaar later herinnert 
Andreoli zich deze periode van bijna tien jaar als de
dag van gisteren. Desgevraagd zegt hij bereid te zijn
zo weer aan boord te stappen. Als het niet anders kan:
met een stoel aan dek!

(Dit gesprek is eerder verschenen in In de Peiling, mei 1996) 
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Pater Andreoli met zijn tamme boomkangeroe in

de kazerne van Manokwari Nieuw-Guinea, 1961

(foto: privé-collectie)

VLOP Henk Hemstede (foto: privé-collectie)



oog op de allesvernietigende effecten. En hoe leg je
de relatie tussen je geloof en je beroep? Als je dit soort
vragen aan de orde wilde stellen, werd dat als zeer
bedreigend ervaren. 
Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de kerken
werden als boosdoeners gezien en er ontstond een
vruchteloze polarisatie.  
In de kring van vlootpredikanten was dit aanvankelijk
geen thema. Langzaam maar zeker drongen deze vra-
gen vanuit de samenleving en vanuit de marine ook
door tot de geestelijke verzorging. Er werd onder ons
nogal verschillend gedacht over de vragen rond 
bewapening en vooral over de kernbewapening. Wie
links dacht was verdacht, in ieder geval voor de 
marine. Zo werd er door de ene vlop wel, maar door
de andere geen materiaal voor de vredesweek ver-
spreid. Ik vond dat wij ons er zo niet van af konden
maken. Mijn opvatting was dat de dominee in zijn
beroep zich evengoed ethisch moest verantwoorden
als de militair. Het ging in die tijd allemaal wel erg te-
gen de militair en die voelde zich wel eens de boos-
doener en in de steek gelaten door de kerken. Ik was
wel onder de indruk van militairen die op grond van
hun geweten tot het uiterste gingen. Tijdens kerk-
diensten in Nieuwersluis ontmoette ik daar dienst-
weigeraars die gevangen zaten, gewetensbezwaarden.
Die hoorden niet achter de tralies, vond ik. Dat raakte
me diep. 

Zo kunnen wij niet doorgaan
Nadat de Wereldraad van Kerken in Nairobi het 
programma ter bestrijding van het militarisme had
aangenomen, schreef ik in 1976 voor ‘In de Peiling’
het artikel ‘Zo kunnen wij niet doorgaan, maar hoe
dan wel?’. Dit stuk kwam met moeite door de redactie
heen omdat men bang was voor kritiek uit de marine.
Het werd geplaatst en er kwamen schriftelijke reacties

van marineofficieren. Fijn. Dat was ook de bedoeling.
In het februarinummer van ‘In de Peiling’ in 1977 
hebben we het artikel herplaatst met de reacties en 
gesprek daarover erna. 
In datzelfde jaar startte het IKV de campagne ‘Help
de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland’. Die campagne deed nogal wat stof op-
waaien, niet in het minst in de kerken. Voorstanders
en tegenstanders van kernbewapening vlogen elkaar
om het minste of geringste in de haren. Ook binnen
de krijgsmacht ontmoetten voor- en tegenstanders
elkaar, omdat ook militairen lid van het IKV zijn. Zelf
was ik ook lid.

Schip van de wacht
Op zaterdag 21 november 1981 werd in Amsterdam de
grote vredesdemonstratie gehouden tegen de steeds
verdergaande kernwapenwedloop. Dat weekend zat
ik op zee aan boord van het schip van de wacht. We
voeren langs de Nederlandse kust en konden op de
televisie aan boord het verloop van de grote demon-
stratie volgen. In alle verblijven werd veel gekeken.
We zagen spandoeken met opschriften als: ‘NATO-
soldaten tegen kernwapens’, ‘Geen nieuwe kern -
wapens in Europa’ en ‘Nee tegen alle kernwapens’.
Sommigen aan boord reageerden hierop met hoon-
gelach over zoveel domheid. “Ze weten niet waar ze
mee bezig zijn”, zo werd gezegd. “”Het IKV wordt door
de Russen geïnfiltreerd. Ze worden betaald door 
Moskou.” Dergelijke uitspraken hoorde je in die tijd
in marinekringen wel vaker. 
Als IKV-lid en vlootpredikant hoorde ik dit soort 
opmerkingen aan. Het kostte me dan moeite om niet
in discussie te gaan. Ik had intussen wel geleerd dat 
discussiëren niet veel hielp om hierover in gesprek te
komen. Al gauw kwam je terecht in een welles-nietes
spel. Dat leverde slechts verwijdering van elkaar op. 
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Naar de West
In 1969 ging ik naar Curaçao voor het vormingswerk
op Ascencion en ik trof daar Roelof Steenstra en Sicco
Oegema als collega’s aan en ik loste Hans Smit af. Op
Aruba zat pater Lex Buters die het vormingswerk in
Providentia op poten zette. Het vormingswerk vond
ik fijn om te doen. In de West was er al sprake van oe-
cumene: op Ascencion werd het vormingswerk samen
door de dominee en de pater gedaan. 

In 1971 kwam ik terug in Nederland en werd ik ge-
plaatst op het Marine Opleidings Kamp (MOK) in 
Hilversum. Daar kwam de discussie over de vrije haar-
dracht aan de orde, wie lang haar had moest een kapje
dragen. We waren daar met twee vlammen en twee
vloppen en er werden aparte lessen gegeven. Weer
een stapje terug dus vergeleken met de West. In het
MOK werd er in de kapel eerst een rooms-katholieke
en daarna een protestantse kerkdienst gehouden voor
de opleidingen die binnen moesten blijven. 
Ik besloot om gehoor te geven aan de vraag om jeugd-
predikant te worden in de regio Leiden. Toch bleef de
marine trekken. Het mooie vind ik dat je er zo heel
dicht bij mensen komt, met name varend in hetzelfde
schuitje. In 1976 kwam ik terug en werd in Den Helder
geplaatst bij de mijnendienst. 
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Bij het bezoek van aartsbisschop B.J.

Alfrink  (1900-1987, met mijter) in

1957 aan Den Helder werd het R.K.

Militair Tehuis (KMT) door hem in-

gezegend onder het toeziend oog van

de commandant Zeemacht in Neder-

land (CZMNED) schout-bij-nacht

G.B. Fortuyn (1907-1972, links bij het

bloemenboeket). (foto: NIMH)

Experimentele kerkdiensten
Aan het einde van de jaren zestig leiden de vlootaal-
moezeniers Michel van Winkel, Frans van der Vlugt
en Mari Elsen experimentele diensten in het Katholiek
Militair Tehuis in Den Helder. Zij gebruikten vrije tek-
sten in de Eucharistievieringen en vrije tafelgebeden.
Eén zondag per maand werd er ook een dominee uit-
genodigd om mee voor te gaan in de gezamenlijke
viering van de Eucharistie en het Heilig Avondmaal. 

Ethiek en etiquette
Wat ik ervaren heb binnen de marine en wat mij wel
eens stoorde, was dat de aandacht voor de etiquette
– hoe gedraag je je als militair en hoe presenteer je je
naar buiten – zo alles overheersend was. De vrije haar-
dracht, het onberispelijk tenue, met of zonder pet lo-
pen, de groetplicht, in uniform of in burger de wal
op, wel of niet in burger en dan nog mét of zonder
stropdas of colbert in de longroom, dat waren punten
voor heftige en emotionele gesprekken onder de 
kaderleden. Ik noem dit: ethiek-ette, de mini-ethiek.
De grote vraagstukken kwamen heel moeilijk aan de
orde, vragen over de aard en de verantwoordelijkheid
van je beroep als militair, het omgaan met en het
eventueel gebruiken van geweld, het dreigen met
kernwapens, het mogelijk moeten inzetten van kern-
wapens. De vraag of een overheid wel mág vragen
aan militairen om deze wapens te gebruiken met het

Luchtfoto landhuis Ascencion, 2013

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)



De pater te water
(1986)
Door F.E. Sprenger, oppertorpedomaker b.d., 
in dienst 1961-1992

Het gebeurde in 1986 aan boord van Hr.Ms. Tromp.
Onze pater was een goedmoedige, gezellige en wel-
geziene baas. Niet zo piepjong meer, maar al aardig
op leeftijd. 

Tijdens een weekend op zee was het altijd iets drukker
in het onderofficiersverblijf dan op andere avonden.
Door een van de onderofficieren was op deze zater-
dagavond de pater uitgenodigd. Onder het genot van
een biertje merkte de pater op dat het in het verblijf
toch wel druk was. “Goh, was het met mijn kerkdienst
maar eens zo druk,” mompelde hij. We hadden dit wel
gehoord, maar hadden niet direct een antwoord klaar
en het werd even stil. Toen kwam de redding. Eén van
de onderofficieren opperde: “Nou pater, u had vroeger
een collega die over het water kon lopen. Als u dat
ook eens fikst, dan komen wij allemaal naar uw
kerkdienst.” De aanwezige onderofficieren
knikten instemmend. “Dat doe ik,” ant-
woordde de pater, “en beloofd is beloofd.”
Dat was natuurlijk een mooie grap van de
pater. Er werd om gelachten en de avond
ging verder.

De volgende ochtend
was het zondag. Op
het tijdstip dat norma-
liter de kerkdienst be-

gon, verwachtte men
het geluid van de scheepsbel door de scheepsomroep.
In plaats daarvan hoorden wij: “Attentie, attentie, alle
hens aan dek. De pater gaat over water lopen.” Alle
hens dus naar dek, want zoiets hoor je niet dagelijks
praaien. “Wat krijgen we nou?”, vroeg een aantal be-
manningsleden zich af, die zich het gesprek van de
vorige avond met de pater herinnerden. Aan dek keek
een ieder met verbazing naar de pater en menigeen
kon zijn ogen niet geloven. Het was ook nog zo vroeg.
De pater had zich aan de hijskabel van de boordheli-
kopter laten bevestigen. Hangend onder de heli, met
gele kaplaarzen aan, raakte hij met zijn voeten net het
zeeoppervlak. De heli vloog langzaam vooruit, waarbij
de pater met zijn benen loopbewegingen maakte, alsof
hij over het water liep. “Verrek, hij kon het.” Na enige

rondjes om het schip werd hij weer op het dek af-
gezet. Beloofd was beloofd en de onderoffi-

cieren gingen allen naar de
kerkdienst. Het was er vol. Wij had-
den immers een pater die óók over
het water kon lopen.
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Vraag en antwoord
Maar nu werd mij heel direct een vraag gesteld. “Als u
aan de wal was geweest, dominee, zou u dan meege-
lopen hebben?” “Ja”, zei ik. “Waarom?” Ik ant-
woordde: “Om mijn grote ongerustheid samen met
vele anderen te kunnen uiten over de toename van
het aantal wapens en het steeds meer verfijnen ervan.
Vooral de kernwapens, die volgens mij nooit gebruikt
kunnen en mogen worden, verontrusten mij heel erg.
Bij kernwapens is de verhouding tussen het doel en
het middel zoek. Je vernietigt niet alleen de vijand,
maar ook jezelf en de mensen die na je komen. Na
een conventionele oorlog – hoe verschrikkelijk die
overigens ook is – kan nog opnieuw begonnen wor-
den, na een kernoorlog is een nieuw begin niet meer
mogelijk. Kernwapens kunnen niet de gerechtigheid
en de vrede dienen.”

Vuile handen
Een ander vroeg me: “Stel nu eens dat de Russen ons
aanvallen en dat we elkaar de oorlog verklaren. Wij
gaan naar zee, we hebben kernraketten aan boord en
de commandant krijgt de opdracht deze af te schieten.
Gaat u dan met ons mee?” “Jazeker”, antwoordde ik,
“want als ik niet mee zou gaan, zou ik op jullie het
stempel drukken van mensen die het vuile werk 

moeten opknappen en ik zou degene zijn die met
schone handen lekker thuis blijft. Dan ben ik niet
meer solidair met jullie. Als er sprake is van het maken
van vuile handen, dan maak ik die net zo goed als 
jullie, want ik weet geen plaats te vinden waar ik
schone handen kan houden.” Dat leverde gespreksstof
op bij menig biertje en tot diep in de nacht. 

Kerkdienst
Op zondagmorgen ging ik voor in de kerkdienst in
het cafetaria. Het thema was: ‘Hoe dienen wij de
vrede?’ Niet dat ik het antwoord op die vraag kon ge-
ven. Misschien verwachtte ook niemand dat van mij.
Wel zaten er die morgen meer mensen in de kerk aan
boord dan op andere weekenden waarin ik meevoer. 
Op 29 oktober 1983 was er een landelijke vredesde-
monstratie in Den Haag tegen de plaatsing van kruis-
raketten in Nederland. Toen heb ik wél meegelopen.
Maar dat ene weekend aan boord zal ik niet licht 
vergeten! 

(Deze bijdrage is eerder verschenen in In de Peiling, mei 1996
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Demonstatie tegen

Kernwapens, 1983

(foto: PAX) 

Hr.Ms. Tromp, 1986 (foto: NIMH) 

Pater Hein Buskermolen

gaat over het water, 1986

(foto: privé-collectie)

(Dit verhaal betreft pater Hein
Buskermolen en is eerder 
verschenen in In de Peiling, 
mei 1996) 



name voor het Korps Mariniers. Het werk van de man-
nen en vrouwen was zeker niet zonder risico’s. Het
land was ook voor ons gevaarlijk. Het was bezaaid
met mijnen en er vonden nog steeds beschietingen
plaats. Om in deze omgeving veilig te kunnen werken 
aan onze VN-missie was een strakke discipline en 
beheerst optreden noodzakelijk. Mede hierdoor zijn
de ongevallen en de schade voor onze Nederlandse 
militairen beperkt gebleven, zeker in verhouding tot
de militairen van andere betrokken landen.

Inspiratie
Tijdens onze periode in Cambodja waren er ook de
christelijke feestdagen. Ik heb getracht de kerkdien-
sten zo goed mogelijk af te stemmen op wat de men-
sen meemaakten. Gelukkig heb ik gedurende mijn
aanwezigheid in Cambodja ook hoopvolle dingen
kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld als Cambodjaanse
vluchtelingen vanuit Thailand weer naar huis konden
terugkeren. Ook zag je dat her en der weer huisjes
van bamboe werden gebouwd en dat er op het land
weer werd gezaaid en geoogst. In de hoofdstad had-
den de mensen hun bewegingsvrijheid weer terug,
omdat ze niet meer bang hoefden te zijn om zomaar
opgepakt te worden, zoals dat een jaar daarvoor nog
gebeurde.
Ik vond deze uitingen van ‘nieuw leven’ hoopgevend
en het inspireerde mij. Toen ik kinderen met blijde
gezichten langs de kant van de weg zag staan, dacht
ik: ”Juist voor hen zijn wij hier gekomen, voor hún
toekomst. We kunnen deze kinderen, die  – zo jong

als ze zijn- al zoveel hebben meegemaakt, misschien
weer vertrouwen in de toekomst geven.”

Hoop
Ik vond dat wij als Nederlandse militairen, waaronder
ook ikzelf als dominee, niet tevergeefs in Cambodja
aanwezig zijn geweest. Wij hebben de Bijbelse zalig-
sprekingen door óns werk als het ware handen en
voeten gegeven. En door het werk van de Geest 
werden ons de ogen geopend, zodat wij konden kijken
en werkelijk zien: tekenen van hoop.

(Deze impressie is eerder verschenen in In de Peiling, mei 1996) 
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Het was niet
tevergeefs (1993) 
Een impressie van mijn VN-uitzending naar Cambodja, 
door VLOP L.J. Lamens

Armoede
Mijn uitzending als vlootpredikant met een bataljon
van het Korps Mariniers naar Cambodja zal ik niet licht
vergeten.
Het was een lange reis om in Cambodja te komen. Na
een vliegtocht vanuit Nederland kwamen we aan in
Thailand vanwaar we naar de ons toegewezen gebieden
moesten reizen. De totaal andere natuur en cultuur
van het land waarin we zojuist waren aangekomen,
maakte diepe indruk op mij: het land was duidelijk
straatarm. Wat ik om me heen zag, was wel wat anders
dan het welvaartspeil dat wij in Nederland gewend
zijn!

Terug in de tijd
Bij het overschrijden van de grens tussen Thailand en
Cambodja werd het nog duidelijker dat wij hier zouden
kunnen helpen. De grens tussen beide landen mar-
keerde als het ware een tijdgrens. Het leek alsof we
van het ene op het andere moment vanuit de twintig-
ste eeuw terugkeerden naar de Middeleeuwen. De om-
standigheden waarin de Cambodjanen leefden waren
erbarmelijk. Het land was verwoest door oorlog en
geweld. Er was geen normale weg of brug te ontdekken
die nog intact was. Alles wat wij in onze samenleving
zo vanzelfsprekend vinden aan voorzieningen, was
hier volstrekt afwezig. He was zo onwerkelijk dat ik
het gevoel kreeg naar een film te kijken. Het was alsof
het mijzelf niet aanging, of ikzelf niet echt middenin
die verscheurde wereld aanwezig was, maar alsof de
gebeurtenissen zich buiten mij om afspeelden. Maar
toch bleef er ook het besef dat het wél werkelijkheid
was wat ik daar zag, hoorde en ook kon ruiken.

Onder de indruk
Of ik het nu wilde of niet, er drongen zich legio vragen
aan me op. Ik voelde me in de eerste plaats overmees-
terd door de grootsheid van de ellende die ik zag, en
de machteloosheid om hier wat te kunnen uitrichten.
Ik vroeg me af wat ik hier te zoeken had en wat ik met
de inwoners van Cambodja te maken had. Zouden zij
eigenlijk wel gebaat zijn bij mijn inzet? Het was te
merken dat iedereen in de bus waarmee we door het
land reden zijn eigen gedachten had. Het werd ont-
roerend stil. Menigeen was blijkbaar net als ik onder
de indruk van wat hij hier zag.

Helpen
Maar toch had ik tegelijkertijd ook het besef dat ik
wél wist waarvoor ik naar Cambodja gekomen was.
Om te helpen. En ik dacht: “Wat is nu zes maanden
van mijn leven als ik daadwerkelijk iets kan doen voor
de mensen hier in deze moeilijke omstandigheden?”
In Cambodja heb ik veel mensen ontmoet die verdriet
hadden om wat zij hadden meegemaakt. Soms kon-
den ze hun emoties niet eens meer laten blijken, 
omdat het gewoon te veel was. Elke familie in 
Cambodja heeft te lijden gehad onder het bewind van
Pol Pot. Ik ben in de schoollokalen van de Tuol Sleng
gevangenis te Phnom Penh geweest. Dat was van 1975
tot 1979 de martelkamer van Pol Pot. Daar werd ik
haast lijfelijk geconfronteerd met de ellende die het 
Cambodjaanse volk had ondergaan. Sporen van dood
en verderf waren nog tastbaar aanwezig In deze 
lokalen staarde je de onuitsprekelijke wanhoop aan.
Aan de wanden hingen tientallen pasfoto’s van man-
nen en vrouwen, van jongens en meisjes, die hier
hadden geleden en hier waren vermoord. Dit waren
de ‘Killing Fields”.

Gevaarlijk werk
Als geestelijk verzorgers rouleerden wij –de pater, de
dominee en de raadsvrouw- over de verschillende 
locaties en buitenposten. Onze zorg strekte zich uit
over het personeel van de Koninklijke landmacht, de
luchtmacht, en de marine. Ik was er natuurlijk met
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VLOP Leen Lamens luistert naar een marinier tijdens

de VN-operatie in Cambodja, 1993

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)

VLOP Leen Lamens ontmoet Boeddhistische monniken in

Cambodja, 1993 (foto: Audiovisuele Dienst Defensie) 



Landhuis
Ascencion
(1964 – 1996)
Door VLOP J. Mooij

Het begin
Op 7 april 1964 vindt de officiële oplevering plaats
van de restauratie van het landhuis  Ascencion op
Curaçao. Het totaal in verval geraakte huis was reeds
in 1960 door de Stichting Monumentenzorg Curaçao
aangekocht met de bedoeling het te restaureren.
De aanvang hiermee laat enige tijd op zich wachten,
maar in 1963 gaat het werk dan toch serieus van start
onder leiding van de Nederlands-Russische architect
Serge Alexenko. 
Pater E.A.J. Kamerbeek O.F.M., vlootaalmoezenier op
Curaçao, had zijn oog op dit fraaie landhuis laten 
vallen als plaats om zijn ideaal, vormingswerk voor de
Koninklijke marine, te kunnen verwezenlijken. Het is
pater Kamerbeek gelukt de juiste personen voor zijn
idee te winnen en hen enthousiast te maken voor deze
zaak.

Zo schrijft hij in zijn boekje ‘Landhuis Ascencion, vor-
mingscentrum Koninklijke marine’: “Toen in decem-
ber 1963 de toenmalige hoofdvlootaalmoezenier, Dr.
L.A.M. Goossens, een oriëntatiebezoek bracht aan ‘de
West’, bezocht hij ook het landhuis Ascencion. Nadat
de architect hem daar had rondgeleid, besloot hij ter
plaatse en slechts in overleg met een collega, dat, in-
dien het mogelijk zou zijn, dit huis gehuurd moest
worden en bestemd tot vormingscentrum voor de 
Koninklijke marine.” 
Aldus geschiedde, natuurlijk naderhand wel in overleg
met diverse hoogwaardigheidsbekleders. Opmerkelijk
in de weergave van pater Kamerbeek is zijn versie van
de bijdrage van de BDZ, A.H.J. van der Schatte Olivier,
tijdens de besprekingen in Nederland omtrent de plan-

nen van Ascencion. De vice-admiraal schuift de aan-
vankelijke (financiële) bedenkingen van de staatsse-
cretaris ter zijde met de woorden: “De Koninklijke
marine heeft vroeger altijd voorop gelopen bij de zorg
voor haar personeel, maar op het ogenblik kan dit niet
meer worden gezegd. Ik zou daarom toch willen advi-
seren om deze opzet een kans te geven.” En die opzet
hield in dat het landhuis zou worden gehuurd ten be-
hoeve van het vormingswerk van de geestelijke ver-
zorging, waarvoor de marine subsidie zou verstrekken
alsmede drie man personeel ter beschikking stellen,
namelijk een kok, chauffeur en hofmeester. “Akkoord”,
antwoordde de staatssecretaris zacht, maar dan niet
meer dan twee man personeel.” En de zaak kreeg uit-
eindelijk zijn beslag.

Ruime bekendheid  
Zo is landhuis  Ascencion sinds 15 februari 1965 tot op
de dag van vandaag in gebruik als vormingscentrum
van de geestelijke verzorging bij de marine. 
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Het
ziekenpastoraat
(1996)
Door VLAM L. van Doorn

Vreemde eend
“Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op je.” Die opmer-
king werd gemaakt tijdens een vergadering van 
ziekenhuispastores in Haarlem. Ik was als vloo t -
 aalmoezenier geplaatst op de Sociaal Medische Dienst
(SMD) in Driehuis en daardoor tevens verbonden aan
het marine-hospitaal in Overveen. Periodiek hielden
wij als ziekenhuispastores in de regio Haarlem werk-
overleg. Als vlootaalmoezenier was ik enigszins een
vreemde eend in de bijt. Niet alleen door het uniform,
maar vooral door de werkomgeving. Die ‘jaloezie’ had
wellicht daarmee te maken.

Ontmoetingen
Een burger-ziekenhuispastor heeft slechts een korte
tijd met patiënten te maken. De opnameduur wordt
steeds korter. De contacten tussen pastor en zieke kun-
nen wel intensief zijn, maar van een langdurige ver-
trouwensrelatie kan niet altijd sprake zijn. 
Die mogelijkheid kreeg ik wel. In het marine-hospitaal
of bij de SMD ontmoette ik soms mensen die ik al
kende en werd het als vanzelfsprekend ervaren dat ik
langs kwam. Een zieke heeft meestal tijd in overvloed.
Een bezoek is alleen al welkom om die tijd door te ko-
men. Maar vanuit die eerste kennismaking ontstonden
ook echte ontmoetingen. Wie wil er niet praten wan-
neer je verwachtingen ineens onderuit worden ge-
haald, of wanneer je bang bent, omdat je toekomst
zo onzeker is? Wie heeft er niet behoefte aan iemand
om je hart bij uit te storten, omdat je in de steek bent
gelaten of langzaam vergeten wordt? Wie heeft er geen
behoefte aan contact wanneer het thuis slecht gaat of
omdat er spanningen zijn op het werk en troost wordt
gezocht in de drank?

Bij alle hulp van artsen, verpleegkundigen, psychiaters
en therapeuten blijft een ziekenpastor wat op de ach-
tergrond. Hij schrijft niets voor, maar probeert te luis-
teren naar verhalen van mensen. 

Open gesprek
Ik heb het altijd als een kostbaar goed ervaren dat het
niet bleef bij een of twee ontmoetingen, maar dat ik
in mijn functie de mogelijkheid kreeg om de contact
voort te zetten wanneer dat gewenst was, ook na de
ziekenhuisopname. Dat vroeg dikwijls veel van me.
Vooral bij een ongeneeslijk zieke of bij ernstig lijden.
Dat went nooit.
De ‘waarom-vragen’ vormden dikwijls het begin van
een gesprek. Aarzelend van beide kanten, dikwijls zoe-
kend naar de goede woorden. Ik beleefde deze ge-
sprekken niet als een gesprek tussen de hulpverlener
en hulpontvanger, maar als een open gesprek tussen
twee mensen die proberen elkaar te verstaan. Dikwijls
had ik het gevoel dat ik meer ontving dan dat ik gaf.
Zieke mensen hebben gezonde mensen heel wat te
vertellen. 
Deelgenoot worden, samen met een ander op weg
gaan, zodat een zieke zich gedragen weet, want ook al
staat hij er alleen voor, hij hoeft het toch niet alleen te
doen. 

Voldoende
Soms kon ik er alleen maar zijn. Dat was voldoende.
Soms kon ik woorden spreken, een Onze Vader of
Weesgegroet bidden of woorden van het ogenblik.
Ziekenpastor zijn bij de Koninklijke marine dat is een
buitenbeentje in een operationeel bedrijf, waar voor
mij ook plaats is. Om jaloers op te zijn. 

(Deze bijdrage is eerder verschenen in In de Peiling, mei 1996)
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SMD te Driehuis, 1990 (foto: NIMH)

Portret van VLAM E.A.J. Kamerbeek,

dat een prominente plek heeft in het

Landhuis (foto: privé-collectie) 

Toespraak van pater Kamerbeek bij de opening van Landhuis 

Ascencion als vormingscentrum van de GV op Curaçao, 1965

(foto: NIMH) 



uit de geschiedenis. Daarbij komt altijd wel aan de
orde wat de nieuw aangekomenen inmiddels aan in-
drukken hebben opgedaan in de omgang met de Cu-
raçaoënaars. Een belangrijk aspect van het cursuswerk
is immers nog steeds het marinepersoneel gevoelig te
maken voor de wortels van de Antilliaanse geschiede-
nis en cultuur. Door middel van dit cursusaanbod wil
de marine er toe bijdragen dat het personeel een zinvol
en plezierig verblijf in de West kan hebben. Deze doel-
stelling geldt evenzeer voor het vormingswerk dat op
Aruba wordt verzorgd. 

Excursie
Maar jonge mensen die door de marine naar Curaçao
worden uitgezonden, willen niet alleen naar pratende
docenten luisteren. Zij stellen ook prijs op aanschou-
welijk onderwijs en willen aan het begin van hun ‘term’
iets van het eiland en de mensen zien en meemaken.
Een hoogtepunt tijdens de cursusdagen is daarom de
excursie via Westpunt naar het landhuis Jan Kock. Daar
geeft mevrouw Jeanette Leito, de bewoonster van het
landhuis, een rondleiding en levensechte demonstratie
van Curaçaose levenskunst. Door haar verhalen komt
de geschiedenis van kolonisatie en slavenhandel, liefde
en leed op het landhuis en in de zoutpannen van het
eiland, tot leven. Ook geloof en bijgeloof, magie en
volkse gebruiken komen aan de orde. 
In een excursie door het Christoffelpark en het bijbe-
horende museum worden de ruige natuur en de geo-
logische oorsprong van het eiland onder de aandacht
gebracht. 

Nieuwsgierigheid en plaats van vooroordelen
Uiteraard is het leuk inhoudelijk iets te weten over die
andere cultuur en natuur, maar dat is niet alles. Al die
nieuwe indrukken doen ook iets met de innerlijke be-
leving van de mensen; er kunnen gevoelens van onze-
kerheid ontstaan, of iemand kan juist veel plezier
hebben, anderen ergeren zich juist vaak aan van alles
en nog wat. 
Door met elkaar te praten over de nieuwe omgeving
en ieders eigen beleving daarvan, wordt geleerd om
anders dan in vooroordelen over Antillianen en hun

cultuur te spreken. Bekendheid met aspecten van die
cultuur, gevoegd bij een verwerking van de eigen 
beleving in de nieuwe situatie, maakt communicatie
tussen mensen met uiteenlopende culturele achter -
gronden mogelijk. Het vormingswerk in de West 
bereikt zijn doel als de deelnemers aan het denken
worden gezet over wat zij zelf belangrijk vinden in
leven en werken. Het mooiste is als de cursisten
nieuwsgierig worden gemaakt naar de Antilliaanse
omgeving en niet in hun vooroordelen daaromtrent
worden bevestigd. Vergelijkbare doelen tracht het vor-
mingswerk ten behoeve van de Antilliaanse en 
Arubaanse miliciens te bereiken. Op Curaçao wordt
dit werk al sinds de jaren zeventig door pater C. Streef-
kerk o.p. verzorgd, die de eigen geestelijk verzorger is
van de Antilliaanse militie. 

Toekomst
Zo is gedurende ruim dertig jaar het werk voortgezet
waarvan pater Kamerbeek ooit het ideaal voor ogen
stond. Wat hij toen is begonnen is door zijn collega’s
en opvolgers in stand gehouden en verder ontwikkeld.
Daaraan hebben ook de bestuursleden van de 
vormingscentra in de West een belangrijke bijdrage
geleverd. Mede dankzij hun bestuurlijke inzet is een
niet onaanzienlijk deel van het werk van de geestelijke
verzorging in de West mogelijk gemaakt. 

Met ingang van 1996 wil Defensie het vormingswerk
van de geestelijke verzorging op andere wijzen finan-
cieren. Daardoor is de vraag des te dringender gewor-
den wat de Koninklijke marine voor dit werk in de
West over heeft en hoe zij haar relatie met de geeste-
lijke verzorging hierbij wil opvatten. Hoe dat zal 
uitpakken is nog lang niet zeker. Zeker is wel dat het
verblijf op Ascencion voortleeft in de herinnering van
vele marinemensen en hun familie. In die herinnering
zal zeker ook iets voortleven van de verwondering over
de Antilliaanse cultuur die in het vormingswerk in de
West wordt overgedragen.

(Dit artikel is eerder verschenen in In de Peiling, mei 1996)
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Elke marineman of –vrouw die op Curaçao heeft ge-
diend, kent zeker het huis en weet waarvoor het wordt
gebruikt. Want bijna iedereen komt wel een keer naar
Ascencion toe.
Voor degenen die alleen worden uitgezonden kan dat
zijn om deel te nemen aan een van de meerdaagse
cursussen. Ook gezinnen, die voor langere tijd naar
Curaçao komen, leren Ascencion kennen. Want in sa-
menwerking met de Maatschappelijke Dienst Defensie
worden zij een ochtend op het landhuis ontvangen
en krijgen dan voorlichting over allerlei aspecten van
het werken en wonen in de West. Bovendien schept
deze ontmoeting de gelegenheid om elkaar te leren
kennen. Vaak worden er op intensieve wijze ervaringen
uitgewisseld over de verhuizing vanuit Nederland en
de eerste tijd van gewenning in de nieuwe (woon- en
werk-) omgeving.  
Voorts komen ook marinemensen met het gezin, of
met familie die op bezoek is vanuit Nederland, het tra-
ditionele maandelijkse ‘open huis’ bezoeken. Boven-
dien is het landhuis met zijn voorzieningen in de
weekenden beschikbaar voor gezinnen van de marine.
Kortom, mogelijkheden genoeg om Ascencion een
keer bezocht te hebben. 

Open huis
Het landhuis is als bezienswaardigheid op het eiland
in trek. Met name tijdens het ‘open huis’ op de eerste
zondag van de maand zijn er doorgaans tal van bezoe-

kers. Vanaf 10.00 uur is het huis geopend en het pro-
gramma begint met een kerkdienst. Daar komt een
aanzienlijke hoeveelheid kerkgangers naar toe. Meestal
zijn het vakantiegangers uit Nederland, die niet altijd
iets van doen hebben met de marine. Ook komen er
vaak marinemensen die familie en vrienden uit 
Nederland te logeren hebben en dit (kerk)bezoek 
opnemen in de fraaie rondrit over Westpunt. 

Op het landhuis klinkt Antilliaanse muziek. Er wordt
gedanst door de kinderen van Bea Muzo, die op
Banda’bao zoveel goed werk verricht met de zorg voor
verwaarloosde kinderen. Er worden natuurlijk ook in-
heemse hapjes en drankjes geserveerd. Dat alles vindt
plaats op het terras in de brandende tropenzon. En
voor de liefhebbers van de geschiedenis (en de koelte
van het doorwaaide huis) geeft de pater of dominee
een rondleiding door het fraaie landhuis, dat met an-
tiek meubilair is ingericht.   

Cursuswerk
Maar op Ascencion draait het natuurlijk om het 
cursuswerk, verzorgd door de vlootgeestelijken op 
Curaçao. De doelstelling ervan is de Nederlandse 
militairen vertrouwd te maken met de omgangsvor-
men en culturele gebruiken van de Curaçaoënaars.   
Het programma van de cursussen verschilt in essentie
niet veel van wat pater Kamerbeek reeds in zijn boekje
beschrijft: “Voor zoveel van deze militairen (nl. afkom-
stig zowel uit Nederland als uit de Nederlandse Antil-
len) worden gedurende hun diensttijd op Curaçao
informatie- en vormingscursussen gegeven, die deel
van de dienst uitmaken en meerdere dagen duren.
Deze dagen en tussenliggende nachten worden op het
landgoed doorgebracht waar ook de maaltijden 
worden gebruikt.” 

De bedoeling
De bedoeling van de cursussen voor het personeel van
de marine was en is nog steeds om informatie te geven
over de (koloniale) geschiedenis en cultuur van 
Curaçao. De vlootpredikanten en -aalmoezeniers die
op Ascencion een cursus begeleiden, vertellen verhalen
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Op de 1e zondag van de maand begint het ‘Open House’ op Ascencion

met een kerkdienst in de kapel, deze keer met dominee Henk 

Hortensius en pater Jules Post, 2013. (foto: privé-collectie)

Schilderij landhuis Ascencion

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)



aalmoezenier niet of nauwelijks met je collega-do-
minees. De denominaties hadden hun eigen verga-
deringen en studiedagen. Op een dag stelde iemand
voor om een gezamenlijke conferentie te organiseren.
Zo geschiedde. Dat werd het begin van een steeds ver-
dergaande samenwerking. Ook op het gebied van de
liturgie groeide een oecumenische traditie.
Over de komst van de eerste humanistisch raadsman
kan pater Jan smeuïg vertellen. “Op een dag kwam er
een vent zonder kruisje op zijn uniform die tegen me
zei: “Ik ben uw collega.” Ik kende hem niet en had
nooit van hem gehoord. Ik vroeg aan hoofdvlootaal-
moezenier Piet van Roozendaal wat ik met die man
moest doen. Piet antwoordde toen ‘Hem mijden als
de pest’. Dat laatste heb ik vanzelfsprekend niet ge-
daan. Deze collega werd betrokken bij al die taken
die dominees en aalmoezeniers ook deden. En altijd
heb ik hun komst aan boord bij commandanten ver-
dedigd.”

Voor Onze Lieve Heer is iedereen gelijk
Het had niet veel gescheeld of Jan Bandsma was geen
aalmoezenier geworden. Onderdeel van de keuring
was destijds – net als tegenwoordig – een psycholo-
gische test. Uit die test was naar voren gekomen dat
hij geen gevoel voor rangen en standen had. Men
twijfelde er aan of hij zich wel als een officier zou
kunnen gedragen en zich binnen de Koninklijke ma-
rine de juiste houding zou weten aan te meten. Jan
ging bij de hoofdvlootaalmoezenier in het verweer:
“Ik wil niet bij de marine, ik wil pater worden bij de
marine.” Hij gaf daarmee kernachtig zijn programma
weer: als geestelijk verzorger ben je er niet alleen voor
de officieren, maar voor iedereen. Ook voor de lagere
rangen. En daarin bleek juist zijn kracht te liggen. Hij
wist bij militairen van iedere rang de juiste toon aan
te slaan en zich in hun leefwereld in te leven. Dat
bleek toen pater Jan op een dag in het korporaalsver-
blijf van het schip kwam, waar hij aan was verbonden.
Eén van de korporaals zei: “Pater, doe uw jasje uit.
We hebben een ander jasje voor u. Dat draagt u als u
bij ons in het verblijf bent.” De mannen hadden een
jasje met korporaalsstrepen voor de pater laten ma-

ken. Hij was één van hen. Dit jasje
was een bevestiging van de wijze
waarop pater Jan in het leven en
in het werk staat.: “Voor Onze
Lieve Heer is iedereen gelijk.
Voor mij ook!”

Jan Bandsma na zijn FLO (foto: privé-collectie)

Naast mensen staan
Mensen laten voelen dat ze de moeite waard zijn, dat
was de drijfveer in Jan zijn werk. Dat was zijn roeping,
zijn levenstaak. Hij maakte die roeping met hart en
ziel waar. Dat blijkt ook uit zijn betrokkenheid bij
Kees (* de naam is uit privacyoverwegingen verzon-
nen). Pater Jan leerde Kees kennen tijdens een reis
met één van de schepen van de Koninklijke marine.
Kees was kok aan boord. De eerste kennismaking met
de pater verliep niet zo joviaal. Kees had niets met de
geestelijke verzorging. “Dat gelul van jullie!”, zei hij
recht in de pater zijn gezicht. Pater Jan ging echter 
iedere dag met de commandant langs de kombuis om
het eten voor te proeven. Door deze dagelijkse 
ontmoetingen begon Kees te ontdooien. Langzaam 
vertrouwde hij de pater zijn levensverhaal toe. Hij was
gescheiden en zag zijn kinderen niet meer. Hij stond
verbitterd in het leven. Jan ging trouw bij hem langs
en als ze in een haven lagen dronken ze samen een
biertje aan de wal. Er groeide een vriendschap. Toen
Kees de dienst uitging bleef Jan hem thuis bezoeken.
Op een dag trof hij hem niet in zijn huis aan. Hij was
in het ziekenhuis opgenomen. Na enkele weken werd
Kees uit het ziekenhuis ontslagen. Hij was echter te
zwak om naar huis te gaan. Jan heeft hem in huis ge-
nomen en net zo lang voor hem gezorgd dat hij weer
op eigen benen kon staan. 
Deskundigen zullen zeggen dat je als hulpverlener
niet zover mag gaan door iemand in huis op te nemen.
In de Bijbel staat echter geschreven: “Wie één leven
redt, redt de hele wereld.” Die woorden heeft pater
Jan Bandsma in zijn leven meer dan eens waarge-
maakt. Hij ging met mensen in zee. Net als de collega’s
voor én na hem. Nu al 100 jaar!
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‘Wie één leven
redt, redt de hele
wereld’
Interview met pater Jan Bandsma ofm.cap.
(in dienst 1970 – 1992) door Paul Vlaar 

Welkom
Als de deur van het huis in Callantsoog opengaat,
klinkt er meteen een enthousiast ‘Welkom. Fijn dat
je er bent!’. Op tafel staan de kopjes en gebakschotel-
tjes klaar. Het getuigt van de gastvrijheid die pater Jan
zo kenmerkt. Terwijl de gastheer koffie inschenkt,
neem ik het interieur in me op. Verschillende voor-
werpen herinneren aan de 22 jaar actieve dienst als
geestelijk verzorger bij de Koninklijke marine. Zoals
het Delftsblauwe bord dat hij kreeg bij zijn afscheid.
Op het dressoir staat een foto van Paus Franciscus.
“Die plaatjes krijg ik toegestuurd vanaf Curaçao”, 
zegt Jan, die warme herinneringen bewaart aan zijn
tijd in het Caribisch gebied. “En de beeldjes ernaast
heb ik geërfd van collega Arie Wester en van mijn
goede vriend Frans Kuttschrütter.” In 1970 kwam Jan
Bandsma tegelijk met Frans op. De Dienst Rooms-
Katholieke Geestelijke Verzorging ronselde aalmoe-
zeniers bij bisdommen en kloosterordes. Priesters uit

de bisdommen werden vaak voor enkele jaren ‘uitge-
leend’ en moesten daarna weer terug. Soms mochten
ze blijven tot ze met Functioneel Leeftijdsontslag 
gingen. Zo ook pater kapucijn Jan Bandsma.

Wat kom je hier doen?
Zijn start als aalmoezenier was moeizaam. Als begin-
nend geestelijk verzorger werd hij op een schip ge-
plaatst. De commandant vroeg: “Wat kom je hier
doen? Je komt niet aan boord!” Aalmoezeniers waren
eind jaren 60 zeer onwelkom. Collega-aalmoezeniers
hadden op de barricades gestaan en zich tegen 
Defensie gekeerd. Van die erfenis hadden de geestelijk
verzorgers binnen de krijgsmacht last. Deze antipathie
veranderde snel toen men de meerwaarde van de pater
ontdekte. De bemanning wist de weg naar pater Jan
te vinden. Dat gaf voldoening. Meer dan hij de 
jaren daarvoor in de kerk had ervaren. Mensen verlie-
ten de kerk, omdat het instituut te ver van hun 
belevingswereld af kwam te staan. Dat besef had Jan
doen besluiten om de overstap van de parochie naar
de marine te maken. Hij vroeg zich op een goede dag
af: “Waar ben ik als parochiepastor eigenlijk mee be-
zig? Ik lijk wel een vertegenwoordiger die met scheer-
mesjes langs de deur gaat, terwijl iedereen op
elektrisch scheren is overgestapt.”

Mijden als de pest
In de eerste jaren van zijn werk als aalmoezenier 
was er binnen de Diensten Geestelijke Verzorging 
nog sprake van gescheiden werelden. Je sprak als 
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Pater Jan Bandsma achter zijn bureau op De Duif te Den Helder

in de functie van oudst-aanwezige VLAM, 1989 (foto: NIMH)

Pater Jan Bandsma bij

het wapenschild van de

confessionele GV in De

Duif te Den Helder, 1983

(foto: NIMH) 



kring van rond de twintig protestantse collega’s, al
moesten we wel even wennen aan de vele omhelzin-
gen bij begroetingen en aan de drie-zoenen-cultuur.
Er werd goed voor elkaar gezorgd met veel aandacht
voor elkaar en als het nodig was, wanneer de mannen
aan het varen waren, werd opvang onderling geregeld.
Vooral Jan en Annelous van Selms waren geweldig.
Wat hierin waarschijnlijk heeft meegespeeld is dat er
collega’s tussen zaten die nog uitgezonden waren ge-
weest naar Nieuw-Guinea, die mannen waren voor
één tot anderhalf jaar de hort op gestuurd.  

Vaarintroductie
“Mijn vaarintroductie was a/b Hr.Ms. Rotterdam bij
pater Arie Wester, een ontzettend aardige man. De
Rotterdam voer een weekend op zee als schip-van-
de-wacht en ik ging mee. Dat ik bij een pater mijn
eerste varende ervaring als VLOP mocht opdoen, zegt
al veel over de goede onderlinge samenwerking. Tij-
dens de zondagse viering had Arie als aalmoezenier
ook twee conservatieve protestantse bemanningsle-
den onder zijn gehoor, deze kerkelijke ‘grensover-
schrijding’ sprak mij enorm aan. Zo heb ik mijn eerste
weekend als geestelijke op zee meteen mogen ervaren
hoezeer de marine in meerdere opzichten horizon
verbredend is!     

Maandvergadering
“Het vloppenkorps hield maandelijks een vergadering
in Den Haag en jaarlijks een driedaagse VLOP-confe-
rentie, samen met onze vrouwen, op Beukbergen.
Daar werden de mooiste, vaak legendarische verhalen
verteld. Zoals over een vroegere hoofdvlootpredikant
die de gewoonte had in het eindgebed van een maand-
vergadering aan de Here God om kracht te vragen
voor broeder die-en-die, die aanstaande maandag
voor een jaar werd uitgezonden op een van harer ma-
jesteits schepen. Dat was dan eigenlijk indirect de op-
dracht aan de betreffende collega, die vaak nog van
niks wist!

De West 
“De Mijnendienst was mijn eerste plaatsing. En het
mooie was, ik kon de (tweejarige) PPL, waar het toch
eigenlijk allemaal begonnen was, afmaken, nu zelfs
op kosten van de GV. 
Na twee jaar werden we als gezin uitgezonden naar
de West, naar Curaçao. Ver weg van Den Haag moesten
we het daar met elkaar als collega’s zien te rooien en
dat ging prima. Curaçao was bovendien een veelzijdige
plaatsing. Je hebt daar vormingswerk in landhuis 
Ascencion, een kapelgemeenschap op de marinebasis
Parera en maandelijks ook een viering in de kapel van
Ascencion. Je had dienstplichtige mariniers en hun
oefeningen in het hele Caribische gebied. Ik ging 
regelmatig mee. Je had de Westschepen waar we 
beurtelings op meevoeren en je had de marine -
luchtvaartdienst met verschillende vliegtuigen, later
ook de luchtmacht met de Fokker Maritime. Ik vloog
regelmatig mee, ook op lange patrouilletochten. En
natuurlijk niet te vergeten de pastorale zorg voor de
marine-gezinnen, veel meer dan in Nederland. Ik heb
heel goede herinneringen aan de West. Zo moet ik
ook denken aan de eerste oecumenische Kerstnacht-
vieringen op Parera die ik zo’n veertig jaar geleden
samen met o.a. pater Frans Kuttschrütter organi-
seerde.    

Vormingswerk
“Na onze Westterm ben ik in het vormingswerk 
beland. Ik had mijn vinger opgestoken voor het SPB-
werk en heb er erg van genoten om docent van deze
leergang ‘Samenwerkingsproces-begeleider’ te zijn.
Samen met collega Eugeen Baljet, later ook Wessel
Woltjer, zijn we in de leer gegaan bij organisatiepsy-
choloog en denkadviseur Edu Feltmann. Zijn training
heeft mij in sterke mate gevormd, ook als pastor. Ik
werd gesterkt in de overtuiging dat je in het vormings-
werk en in het pastoraat vooral gesprekspartner bent.
Aan boord noemde ik dat wel ‘pastoraat by walking
around’: bij wijze van spreken met de handen in de
zakken rondlopen en weinig willen, maar ondertussen
hield ik wel al mijn antennes uitgestoken. Pastoraat
is vooral samen optrekken, met mensen in zee gaan,
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Een zilte
jongensdroom
Interview met Gerard van der Klis (in dienst 1977 - 2002) 
door Klaas Henk Ubels

Gerard van der Klis heeft als vlootpredi-

kant zijn zilte jongensdroom waarge-

maakt. Ik spreek hem in het voorjaar

van ’21 in de pastorie van ’s-Heer Abtskerke, onder

de rook van Goes, waar hij samen met zijn vrouw Ali

sinds kort voor de tweede keer woont. Deze keer niet

als gemeentepredikant, maar als emeritus en huurder

van dezelfde pastorie. Zijn roots hebben hem terug-

getrokken naar Zeeland en daar nu echt doen worte-

len, nadat hij zich in de tweede helft van de vorige

eeuw als VLOP sterk getrokken heeft gevoeld tot de

zee. Gerard vertelt: 

Pastorie
“Ik ben als domineeszoon opgegroeid in de beschut-
ting van de pastorie, in Zierikzee. Later ben ik ook
zelf predikant geworden en heb zes jaar gestaan in de
Christelijke Gereformeerde Kerk van Wormerveer.
Daar besefte ik dat ik tot dan toe de wereld eigenlijk
alleen maar via pastorieramen had bekeken en dat

het zinvol zou zijn om dat te doorbreken. Misschien
via patrijspoorten, bij de marine? Als jonge knul was
ik al gek op schepen. Mijn middelbare school was aan
de andere kant van de Oosterschelde, in Goes, dage-
lijks ging ik de lange tocht met de veerboot heen en
weer. Het zilte nat kleefde aan mij, ergens wilde ik als
knul ook wel zeeman worden. 

Gevraagd
“In het najaar van 1976 kwam ik een vlootpredikant
tegen bij de Pastoraal Psychologische Leergang, de
PPL, en vertelde ik dat het VLOP-schap mij ook wel
wat leek. Niet lang daarna stopte er een grote dienst-
auto met chauffeur voor de pastorie in Wormerveer
en stond de toenmalige HVLOP Herman van Beek in
uniform voor de deur. De chauffeur moest van hem
bij de auto blijven, hijzelf schoof bij ons aan bij de
lunch. Wat mij opviel is dat hij vooral oog had voor
ons nog jonge gezin. Hij heeft zich vast vooral afge-
vraagd of hij met een gerust hart de man naar zee kon
sturen. Aan het eind van het gesprek vroeg hij: “Wan-
neer kun je beginnen?...”; zo ging dat toen.   

Korps
“Op 1 mei 1977 ben ik op 31-jarige leeftijd in dienst
gekomen. We zijn toen verhuisd naar Den Helder waar
we warm werden opgenomen in het korps van vlop-
pen en vloppinnen, zoals de partners toen genoemd
werden. Het was een zeer hartelijke, gemoedelijke
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Gerard als ‘marinier’ bij de oefening Gebalde Vuist op Aruba, 1979

(foto: privé-collectie) 



terugreis na vier maanden Middellandse Zee. De Pieter
Florisz was mijn ‘adoptieschip’. Ik was een paar weken
tevoren aan boord gekomen om het slot van de reis
mee te varen. Toen we in Lissabon lagen, kreeg het
schip echter de opdracht om terug te gaan naar de
Middellandse Zee en in de Adriatische Zee te gaan 
patrouilleren vanwege de Balkanoorlog die daar uit-
gebroken was. De reis zou met drie maanden verlengd
worden. Een grote tegenvaller voor de hele beman-
ning. Iedereen mocht even naar huis bellen om te
vertellen dat ze drie maanden later thuis zouden 
komen, ik dus ook. Dat werd een boeiende vaar -
periode voor mij als dominee!

FLO
“Na het vele varen werd ik in Den Haag geplaatst. Na
het vertrek van HVLOP Eugeen Baljet ben ik eerst
‘waarnemend hoofdvlootpredikant’ geweest en mijn
laatste drie jaar bij Defensie was ik hoofdkrijgsmacht-
predikant. In 2002 ging ik met FLO. 
Terugkijkend op die 25 jaar kan ik alleen maar zeggen
dat ik het geweldig naar mijn zin heb gehad bij de
marine, het zeemansleven was mij op het lijf geschre-
ven, ook al ben ik wel vaak zeeziek geweest! Vloot-
predikantschap was voor mij de ideale combinatie
van mijn beide jongensdromen: dominee worden én
het zeegat uit. Ik heb er zeer van genoten.
Na mijn FLO heb ik nog een aantal jaren hier in 
’s-Heer Abtskerke in de kerk gewerkt. We waren als
gezin inmiddels naar de Hervormde Kerk / PKN over-
gegaan. Zo werd ik dorpsdominee in een prachtige
oude Zeeuwse dorpskerk. Ook dat is me goed bevallen,
óók dankzij mijn brede ervaring door met mensen in
zee te zijn geweest!”
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aandacht geven en dat vaak ‘als terloops’. Soms, 
onverwacht, kun je dan de meest diepzinnige 
ontmoetingen krijgen, niet alleen aan boord maar
ook groepsgewijs in het vormingswerk.    

Horizonverbredend
“In 1987 heb ik een lange zeereis naar de overkant ge-
maakt met Hr.Ms. Zuiderkruis en later heb ik gevaren
op de Pieter Florisz, de De Ruyter en op de Poolster,
het laatste stoomschip van de marine. 

Als dominee-op-zee heb ik veel mooie, vooral hori-
zon-verbredende ervaringen mogen opdoen. Zo had
ik aan boord van de Zuiderkruis een kerkdienstcom-
missie met bemanningsleden van Katholieke en van
Reformatorische huize. We hebben toen met elkaar
gezocht naar een manier om samen brood en wijn te
delen. We spraken af dat we het eerst op een meer
Katholieke liturgische wijze zouden doen als Tafel-
dienst met een eucharistisch gebed. Een volgende

keer zouden we dan volgens een klassiek-reformato-
rische liturgie Avondmaal gaan vieren, maar dat
hoefde van de reformatorische broeders niet meer,
want de Katholieke variant vonden ze veel mooier!
Voor mij is dit typisch de marine, samen tot een op-
lossing komen en daarbij elkaar blijven waarderen.
Dat heb ik in de ‘gewone’ kerk vaak gemist.    

Pieter Florisz
“Als VLOP ben ik, denk ik, wel heel
erg tot mijn recht gekomen op
de Pieter Florisz. Dat was in juli
’92, het schip was op de 
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Afscheid van Gerard als hoofdkrijgsmachtpredikant in de 

Kloosterkerk te Den Haag, 2002 (foto: Audiovisuele Dienst Defensie) 

Kerkdienst op het voordek van Hr.Ms. Zuiderkruis met Gerard als

voorganger, 1987 (foto: privé-collectie)

Gerard als ‘Happy VLOP’ a/b Hr.Ms. Poolster, 1994

(foto: privé-collectie) 

Het bevoorradingsschip Hr.Ms. Poolster geeft olie 

aan het geleide wapenfregat Hr.Ms. De Ruyter; 1986 

(foto: NIMH)



H
et hart van geestelijk ver-
zorgers ligt bij de mensen
met wie zij in zee gaan.
Maar het hart van de GV zelf
in Den Helder ligt in de

multilevensbeschouwelijke bezinnings-
ruimte in gebouw Flevo, waar mensen met
hun eigen overtuiging terecht kunnen voor
bezinning en gebed. Vanuit alle zeven GV-
denominaties bij Defensie zijn symbolen
aanwezig, o.a. met heilige of belangrijke
boeken in de lades van de tafel die in het
midden staat. Links achterin is de toegang
tot een wasruimte voor moslims.
De bezinningsruimte heeft ook sterke nau-
tische elementen. De cirkel in het plafond
met lichtpuntjes en in het midden een
lighttube die de ruimte overdag van 
natuurlijk licht voorziet, verwijst naar de
hemellichamen. De kompasroos onder de
tafel geeft met een rondje de gebedsrichting
naar het Oosten aan. En de smalle boeken-
kasten die de binnenruimte als het ware
omzuilen zijn bedoeld voor wijsheidslite-
ratuur als pilaren tussen hemel en aarde.
Tegelijk kunnen ze gezien worden als de
spanten van een schip. In de nis achter 
de tafel staat een zogenoemd cross-
of- nails dat symbool staat voor een wereld-
wijd gebed voor vrede en verzoening. 
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Bezinningsruimte 

“Het hart van geestelijk

verzorgers ligt bij de mensen 

met wie zij in zee gaan” 



of ik eens mee mocht varen. Dat vond hij prima, dus
we spraken af om in november 1990 vier weken mee
te varen om ervaring op te doen. In het voorjaar van
1990 liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten
en Irak hoog op. De Koninklijke marine stuurde in
augustus twee fregatten naar de Golf. Deze schepen
werden in november afgelost door twee andere fre-
gatten en een bevoorradingsschip. De marineleiding
vond dat er op ieder schip een geestelijk verzorger
moest meevaren en omdat ik toch al had afgesproken
met de Zuiderkruis mee te gaan, werd ik aangewezen
als de geestelijk verzorger van dit schip. We wisten
van te voren niet hoelang we weg zouden blijven. De
opdracht was dat er niemand om welke reden dan
ook gerepatrieerd zou worden. Al op de Noordzee be-
gonnen we met het lopen van de oorlogswacht (zes
uur op en zes uur af ). We waren ons er dus wel meteen
van bewust dat het een ernstmissie was. Met ons schip
waren wij één van de belangrijkste bevoorraders in
het centrale deel van de Golf.

Soms strijd
“Aan boord hoorde ik bij de longroom, maar werd
door de onderofficieren ‘ingelijfd’. Een prima zet, 
zoals achteraf bleek want ik leerde, door de goede
contacten met de onderofficieren hierdoor de mensen
op het schip goed en snel kennen. Er waren veel 
mensen die mij als beginnend varende geestelijk 
verzorger wilden helpen om mij aan boord wegwijs
te maken. Aan boord van de Zuiderkruis heb ik mijn
werk goed kunnen doen, ik voelde me welkom. 
Naast positieve ervaringen was er soms ook helaas
strijd tussen de geestelijk verzorgers onderling. In de
eerste haven waar we aan wal lagen, Djibouti, stapten
onaangekondigd de twee confessionele geestelijk
verzorgers van de fregatten aan boord. Ik wist van
niets en zij stapten meteen naar de commandant. 

Zij stelden zich voor als de geestelijk verzorgers van
het eskader en zeiden dat zij ook zijn geestelijk ver-
zorger waren. Hij gaf een, voor mij, cruciaal antwoord:
“Ik heb al een geestelijk verzorger, dus ik weet niet
wat jullie komen doen!”
“Op de zondagochtend maakte ik een radiopro-
gramma met (klassieke) muziek en wat gedichten/
spreuken. Ik had met de commandant en de confes-
sionele collega’s afgesproken dat als er bij de beman-
ning behoefte was aan een kerkdienst, ik dat zou
aangeven. De dominee was dan bereid om een aantal
dagen naar Hr.Ms. Zuiderkruis te komen. Als een soort
uitwisseling, en om elkaar niet voor de voeten te 
lopen, heb ik die week op het fregat van de dominee
meegevaren. Wat ik het lastigste vond van deze uit-
wisseling, is het met de touwladder vanuit de RHIB
naar boven klimmen. Toen ik na een week weer terug
was op de Zuiderkruis zei de commandant: “Ik ben
blij dat ik weer mijn eigen Tineke terug heb.” Ik zie
dat maar als een mooi compliment. Om je werk als

47

De eerste
(humanistisch)
vrouwelijk
geestelijk
verzorger die
meegaat op
varende missies
Interview met Tineke Dekker-Hundling 
(in dienst 1986 - 2003) door Erwin Kamp

Begonnen bij luchtmacht
Het is een mooie zomerdag als ik vanuit Doorn met
de auto richting het noorden van het land rijd. Ik ben
onderweg naar Bakhuizen waar sinds 2017 oud-hu-
manistisch raadsvrouw (VLORA) Tineke Dekker-
Hundling woont. Tineke heeft zeventien jaar als gees-
telijk verzorger bij Defensie gewerkt. We hebben 
elkaar voor het laatst in 2006 op Curaçao gesproken. 
In Bakhuizen word ik hartelijk ontvangen door Tineke,
ze vertelt: “Ik ben op 1 september 1986 bij Defensie
als humanistisch geestelijk verzorger gaan werken. Ik
werd niet gelijk bij de Koninklijke marine te werk ge-
steld maar bij de luchtmacht op de Veluwe: LETS/Ka-
derschool/Vliegbasis Deelen. Het is wel grappig hoe
ik in het werk van de geestelijke verzorging verzeild
raakte. Voordat ik solliciteerde, werkte ik in een groot
verpleeghuis als hoofd van de sociaal culturele afde-
ling. Er werkte daar ook een dominee en het werk dat
hij deed, trok mijn aandacht. Ik dacht bij mijzelf: “Dat
zou ik ook wel willen.” Maar goed, als je gelooft in de
kracht van de mens en niet in een hogere macht, is
het wel even zoeken welke opleiding hiervoor bij je
past. Ik kwam uit bij het Humanistisch Opleidingsin-

stituut (HOI) waar een vierjarige opleiding op HBO-
niveau werd aangeboden voor humanistische gees-
telijke verzorging in zowel de Zorg, bij Justitie en bij
Defensie. Gezien mijn vooropleiding (HBO creatieve
therapie drama) kreeg ik een aantal vrijstellingen en
kon ik instromen in de 2-jarige functionarissenoplei-
ding.

Overstap naar marine
“Toen ik bij de luchtmacht begon, woonde ik in 
Amsterdam. Ik werkte op de Veluwe, reed regelmatig
op en neer van Amsterdam naar Schaarsbergen, maar
woonde ook deels op de kazerne. Geen ideale situatie.
Bovendien gaf het werken bij de luchtmacht me niet
zoveel voldoening: de mensen woonden ‘om de hoek’
en hadden thuis hun eigen geestelijk verzorger.
Toen ik bij onze dienst aangenomen werd, was de af-
spraak dat je minimaal vijf jaar op je standplaats zou
blijven werken voor er van een eventuele overplaat-
sing sprake was. Maar na drie jaar kwam er, binnen
onze dienst, een vacature op de Operationele School
in Den Helder. Omdat ik het niet helemaal naar mijn
zin had bij de luchtmacht en inmiddels een relatie
had met Maarten die in Noord-Holland woonde, heb
ik overplaatsing aangevraagd. Dat werd gehonoreerd
en ik maakte op 1 januari 1989 de overstap naar de
Koninklijke marine.
Bij de marine had ik het gelijk naar mijn zin: de sfeer
lag me. Wel had ik snel in de gaten dat alles wat er
aan de wal gebeurt raakvlakken heeft met het varen
omdat iedere marineman en –vrouw regelmatig vaart.
Dus om mijn werk beter te kunnen doen en meer be-
grip te hebben van wat het betekent om regelmatig
van huis te zijn en met elkaar te moeten leven in een
kleine ruimte, leek het me, na een jaar werken aan
de wal, logisch dat ik zelf ook de ervaring van het
varen meemaakte. Overigens was dit nog niet zo een-
voudig, want anders dan vlootpredikanten en vloot-
aalmoezeniers, zaten vlootraadslieden nog niet in het
zo genoemde adoptietiesysteem van schepen.
De bevoorradingsschepen zaten niet in dat adoptie-
systeem. Daarom ben ik naar de commandant van
toen nog Hr.Ms. Zuiderkruis gestapt en heb gevraagd
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Tineke klimt vanuit een RHIB aan boord van de Zuiderkruis, 1991

(foto: privé-collectie) 

“Binnen de humanisten was het toen

niet vanzelfsprekend om met vaar -

periodes en uitzendingen mee te gaan”



ik al in het voorjaar zes weken meegevaren had, kende
ik de bemanningsleden en was het makkelijk om later
op te stappen. We wisten al wat we aan elkaar hadden.
Weer Kerst en Oud en Nieuw niet thuis en weer vijf
maanden varen. En ook deze keer met veel voldoe-
ning.

Derde lange vaarperiode
“Mijn derde lange vaarperiode was in 1995 naar de
Oost met Hr.Ms. Van Galen. Ik ben toen voor een 
collega ingevallen. Er waren toezeggingen gedaan om
mee te varen. Ik vond dat je je aan die afspraak moest
houden omdat je anders ongeloofwaardig bent. Maar
omdat er geen collega direct beschikbaar was, ging ik
dus maar weer mee. Ik stond voor wat er gedaan moest
worden en deed dat ook met plezier. Ik heb me daarbij
altijd laten leiden door de woorden van mijn vader:
“Alles wat gedaan moet worden, is het waard om goed
gedaan te worden!” Zo stond ik in mijn werk. Ik was
daarbij niet altijd even diplomatiek en moest soms
knokken om voor anderen en mijzelf op te komen.
Maar goed, ondanks het feit dat ik kritisch was, was
het altijd opbouwend en heb ik altijd mijn werk ge-
daan met inachtneming van de regels. Als (humanis-
tisch) geestelijk verzorger heb je een eenzame positie
en dat is niet altijd makkelijk.

In augustus 1999 werd ik geplaatst op Curaçao en daar
ben ik op 1 januari 2003 met Functioneel Leeftijds
Ontslag (FLO) gegaan. Ik kijk terug op een mooie tijd
bij de Koninklijke marine. Ik denk dat veel mensen
in de omgeving waar ik woon geen idee hebben wat
ik heb meegemaakt en wat voor werk ik heb gedaan.
Dat is ook niet echt nodig. Al heb ik weleens de 
erkenning en waardering vanuit mijn eigen dienst 
gemist. Ik ben trots op wat ik heb mogen doen en ik
had het niet willen missen. Het is mooi om een weg-
bereider te zijn geweest voor de vrouwelijk geestelijk
verzorgers bij de Koninklijke marine die na mij zijn
gekomen.”

Na een gesprek van vier uur en een heerlijke lunch,
stap ik weer in de auto om naar het midden van het
land te rijden. Onderweg realiseer ik mij pas goed dat
veel van mijn collega’s en ik zelf staan op de schouders
van voorgangers zoals Tineke. Voorgangers die 
belangrijk werk hebben gedaan en die wij moeten
koesteren.
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GV’er goed te kunnen doen, moeten de mensen je 
leren kennen en weten wat ze aan je hebben. Als je in
je hut blijft zitten wachten op een ‘klant’, heb je geen
werk. Dus ik liep door het schip, hielp mee met allerlei
werkzaamheden in de wasserij, het kombuis, schil-
deren van de reling, maakte de nieuwsbrief voor het
thuisfront, enz. In april 1991 keerden we na vijf maan-
den weer veilig terug in de haven van Den Helder. 

Drie fronten
“Als ik terugkijk, moet ik constateren dat het soms
behoorlijk vechten was om mee te mogen varen en
dat op drie fronten. Ten eerste al in mijn eigen dienst.
Binnen de humanisten was het toen niet vanzelfspre-
kend om met vaarperiodes en uitzendingen mee te
gaan. Er moesten eerst ethische discussies gevoerd
worden. Daarnaast waren er sommige confessionele

collega’s die helemaal niets van een humanist moes-
ten weten en als klap op de vuurpijl was ik ook nog
eens een vrouwelijk geestelijk verzorger. Maar er is
ook wel iets om trots op te zijn omdat ik misschien
wel een beetje de toon heb gezet als het gaat om het
meevaren als humanist en als vrouw. 
Vanaf mijn tijd op de Zuiderkruis werden ook de 
humanistisch geestelijk verzorgers opgenomen in het
adoptiesysteem. In 1992 adopteerde ik Hr.Ms. Van
Kinsbergen. Begin september 1992 vertrok het schip
vanwege een internationaal handelsembargo naar de
Adriatische Zee en de commandant had aangegeven
dat hij graag wilde dat ik meeging. Op 20 augustus
1992 was mijn huwelijk gepland en om nou mijn wit-
tebroodsweken aan boord door te brengen was voor
mijn echtgenoot wel een beetje te veel van het goede.
Uiteindelijk ben ik eind september ingevlogen. Omdat
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Tineke ontvangt een functioneringsgratificatie uit handen van de

commandant van de Van Kinsbergen, 1992 (foto: privé-collectie) Tineke na haar FLO (foto: privé-collectie)

Hr.Ms. Van Galen; 1994 (foto: NIMH)



hij al snel onder water. Hij wordt met open armen
(en een goed bord nasi) verwelkomd en omschrijft
de Onderzeedienst zelf als een ‘warm bad’. Later zal
hij als pater weer terugkeren bij dit marine-onderdeel. 

Voor wie dieper nadenkt
Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, heeft Marcel
meerdere studies op zijn verlanglijstje staan. Hij koos
voor een baan met meer regelmaat en ging aan de
slag als psychologisch adviseur bij het selectiecentrum
in Amsterdam. Ik moet zelf wel een lach onderdruk-
ken als ik hoor hoe Marcel daar aangenomen is. Hij
vertelt me dat de sollicitatiecommissie zich moeilijk
kon voorstellen dat hij gewerkt had als machinist bij
de Onderzeedienst. Hij paste niet in het plaatje. “Hoe
deed je dat dan, onderdeel zijn van zo’n groep en
meedoen in de havens?”, vroegen ze zich hardop af
tijdens zijn sollicitatie. De toen 30-jarige Marcel be-
antwoordde de vraag rap: “Ik dronk een kopje thee
met honing erin en ging op tijd naar bed”. Hij kreeg
de baan. 
Marcel wordt intern opgeleid en neemt een aantal
jaar het basispsychologisch onderzoek af bij aanstor-
mende militairen. Via een vriendin waarmee hij sa-
menwerkt in Amsterdam, ontmoet hij Hanneke, de
vrouw waarmee hij inmiddels elf jaar getrouwd is en
twee kinderen heeft.
Wanneer hij de kans krijgt om bij het selectieteam
van de Onderzeedienst te werken, komt hij Rolf tegen:
de man die hem destijds keurde voor de Onderzee-
dienst. De twee zijn goede vrienden geworden. Rolf
is op dit moment werkzaam bij de defensieduikschool
in Den Helder, waar Marcel nu als geestelijk verzorger
aan verbonden is. Toeval? 

Verdieping in het geloof
En hoe is het dan gekomen dat hij katholiek geestelijk
verzorger wilde worden? Marcel vertelt dat hij katho-
liek is opgevoed, naar katholieke scholen ging, mee-
deed met de katholieke arbeidersjeugd, functies had
in de toenmalige pluskring en ook regelmatig ter
kerke ging. Hoewel zijn aandacht voor het geloof soms
wat verwaterde, speelden er steeds opnieuw diepe

levensvragen, waardoor Marcel toch weer terugkwam
bij dat eeuwenoude geloof van onze vaderen. Als hij
als militair kennismaakt met een aalmoezenier tijdens
een plaatsing in het buitenland, weet hij wat zijn roe-
ping is: zelf aalmoezenier worden. Uiteindelijk begint
hij aan een zevenjarige studie theologie en levensbe-
schouwing in Amsterdam. Daar wordt de basis gelegd
voor zijn terugkeer bij de Onderzeedienst, als pater
met een flipper.  
Ook hier blijkt dat Marcel goed weet wat hij wil en al-
tijd op zoek gaat naar manieren om zijn doel te reali-
seren, met inlevingsvermogen en een grote portie
creativiteit. Ik gniffel stilletjes als Marcel vertelt hoe
hij twee jaar voordat hij afstudeerde, al aan de slag
kon gaan bij de Diensten Geestelijke Verzorging. Hij
overtuigde de toenmalige hoofdkrijgsmachtaalmoe-
zenier dat het met de aankomende vergrijzing en voor-
ziene uitstroom van collega’s, nodig en verstandig
was om mensen voor te sorteren voor deze functie.
Via detachering kon hij alvast aan de slag bij de DGV
en al lerend in de praktijk zijn studie afmaken. 

Reizen met diepere betekenis 
Ik heb Marcel, in het half jaar dat we collega’s zijn,
vooral leren kennen als een man van gemeenschap,
onder andere door zijn actieve inzet voor bezinnings-
reizen naar Ieper, Verdun, Lourdes en Auschwitz. Dus
ik vraag hem waarom dat zo belangrijk voor hem is.
Hij vertelt: “Je wilt je ten diepste verbonden voelen
met een gemeenschap die denkt en gelooft zoals jij
doet. Daar gaat een hartelijkheid vanuit, daar kun je
jezelf vinden.” In zijn werk als aalmoezenier probeert
hij dan ook steeds een gemeenschap op te bouwen
die bepaalde waarden deelt. Hij is zich bewust dat
sommige contacten maar van bepaalde tijd zijn, maar
weet ook dat je er toch rendement kan uithalen, wan-
neer je je in de ander verdiept.
Bij voorkeur neemt Marcel elke nieuwe groep waar-
mee hij gaat werken mee op reis. In zijn bezinnings-
reizen gaat hij met een groep mensen van A naar B,
maar wel binnen een set randvoorwaarden en 
volgens een goed doordachte verhaallijn. “Als je naar
Auschwitz afreist, leer je kijken vanuit andere 
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Pater met flipper
Interview met Marcel Puts (in dienst sinds 1989) 
door pater Sebastiaan Benders (in dienst sinds 2020)

“Als je later groot bent, kom je

hier te werken,” zei Marcels

oom ooit, die hem vanaf zijn

achtste al mee nam naar de vlootdagen. “Maar je

moet me één ding beloven: ga nooit werken in die

zwarte rioolbuizen die hier langs de kade liggen.”

De diepte onder water
Waar verreweg de meeste paters als burger binnen-
komen en kennismaken met Defensie, is de loopbaan
van de 51-jarige Marcel Puts vrij uniek. In 1989 werd
hij gekeurd als matroos bij de Onderzeedienst, waar
hij met hard werken de felbegeerde flipper, de speld
met de gouden dolfijnen, behaalde, die nu, dertig
jaar later, nog steeds zijn uniform siert. De Onderzee-
dienst zal een rode draad worden door zijn loopbaan.
Marcel is ook en vooral herkenbaar aan zijn scherpe
humor, die ik meermaals voorgeschoteld krijg tijdens
het interview. Als ik hem vraag hoe hij bij de Onder-
zeedienst terechtgekomen is, vertelt hij me een ge-
weldig en weinig politiek correct verhaal. “Nee, wacht,
zet dat er maar niet in”, lacht hij dan droog. Wat er
wel in mag, is dat hij op zijn eerste avond vrij tijdens
de EMMV, al bij een van die ‘zwarte rioolbuizen’ staat,
waar zijn oom hem destijds voor waarschuwde. Hoe-
wel Marcel ook boven water heeft gevaren, belandt
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Dineren in de hekbuiskamer van onderzeeboot Hr.Ms. Potvis, 1990 (foto: NIMH)
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perspectieven (slachtoffers, daders en omstanders).
Je krijgt meer begrip voor de standpunten van een
ander. Voor jezelf en als groep reflecteren op wat dat
betekent, draagt bij aan gemeenschapsvorming bin-
nen de groep. Dat werpt zijn vruchten af eenmaal te-
rug op de werkvloer.”

Hermeneut
Ik vraag hem wat zijn rol als pater daarbij inhoudt.
Hij omschrijft zijn rol als ‘hermeneut van de herme-
neutiek’, je interpreteert interpretaties. Je gaat bij-
voorbeeld beseffen dat de holocaust gebeurde door
mensen als jij en ik, die ondeugden hebben uitver-
groot tot het oneindige zoals  machtswellust en de-
personalisatie, enz. Aan Auschwitz gaat een hele
geschiedenis vooraf. Marcel legt uit: “Die context en
de reflectie daarop wil ik bieden. Daarmee wil ik, juist
in mijn rol als pater, bijdragen aan een dieper bewust-
zijn wie je bent als militair, wat je rol is, je relatie tot
anderen, en wie jouw gemeenschap is.” 
Zijn militairen daarin geïnteresseerd? “Jazeker,” zegt
Marcel, “want Auschwitz gaat namelijk over een totale
institutie, waarvan je ook kenmerken binnen Defensie
terugvindt. Militairen herkennen dit vanuit hun eigen
context. Ook bij ons wordt nog steeds van mensen
een stukje van hun identiteit afgenomen.” Ik luister
ademloos als hij nog meer dwarsverbanden legt: straf-
fen en belonen, bepaalde privileges, het herkennen
van je organisatiestructuur in zo’n concentratiekamp.

Marcel vervolgt dat er vanuit die herkenning tussen
het verleden en de eigen werkomgeving een diepere
reflectie bij de deelnemers aan zijn reizen op gang
komt. Hoe ga ik om met mensen die aan mij zijn toe-
vertrouwd? Kijk ik naar anderen met een materiële
blik, of zie ik de mens als mens, met goede en slechte
kanten?

Ingeving
We zijn aan het einde gekomen van het interview. De
pizzadozen zijn leeg, en ik stel nog één nieuwsgierige
vraag aan mijn collega. Kan hij me nog een kenmer-
kend verhaal vertellen van een van zijn vaarperiodes
als pater? 
Het verbaast me niets dat er weer iets van zijn creati-
viteit naar boven komt, wanneer hij vertelt hoe hij in
een recente vaarperiode geconfronteerd werd met het
-bijna- niet doorgaan van een gepland bezoek aan
een Amerikaans vliegdekschip. De bemanning van 
Zr.Ms. De Ruyter stond aangetreden op het afgespro-
ken tijdstip, maar niemand kwam hen ophalen. Ze
moesten maar een andere keer terugkomen, werd
hen door de dienstdoende wachtsofficier medege-
deeld. Een deel van de bemanning droop al af. 
Maar Marcel nam hier geen genoegen mee. “Ik kreeg
een ingeving”, vertelt Marcel, met een glimlach op
z’n gezicht, en zei tegen de bemanning: “jullie zijn
vandaag allemaal katholiek.” Vervolgens vroeg ik aan
dezelfde wachtsofficier of er ook een Catholic Cha-
plain aan boord was? Na wat wachten, komt inderdaad
een Amerikaanse Chaplain aangelopen, die vervolgens
aan mij vraagt: “Are these all members of your
church?” — Yes, yes, natuurlijk waren ze dat… en zo
hebben we alsnog alles van die Amerikaanse carrier
kunnen zien, met als hoogtepunt een fantastisch uit-
zicht vanaf de brug van de USS Eisenhouwer.” 

Met enige voldoening en een grote grijns beëindigt
pater Puts zijn anekdote met de mededeling dat hij
vanaf dat moment een volle bak trok bij de zondagse
vieringen aan boord…! 
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Toegangshek van Auschwitz, 2019 (foto: privé-collectie)

Foto boven: Hr.Ms. Potvis in Noorse wateren in 1992.

Onderzeeboten Hr.Ms. Zeehond (S809) en Hr.Ms. Potvis (S804) 

(foto’s: NIMH)



gewoon door. Klaas Henk was opgeroepen om de be-
manning van de Willem van der Zaan bij te staan van-
wege haar inzet bij Haïti. Hij werd ingevlogen op
Guantánamo Bay, waar de boordhelikopter hem op-
pikte. Hij werkte op Curaçao in die tijd samen met
VLAM Jaap Zoet en VLORA Marias van Dorp. VLAM en
VLOP waren feitelijk uitwisselbaar. In deze periode
had je in Nederland nog het zogenaamde ‘avondpas-
toraat’. Je had dan als GV’er een week lang een soort
van bereikbaarheidsdienst. Dit werd gedaan door de
VLAM of de VLOP, VLORA’s mochten niet meedoen
want zij deden niet aan pastoraat. Ergens was dat na-
tuurlijk een absurde situatie. Pas later werd het GV-
aanbod meer geïntegreerd. 

Terug in Den Helder
In 1997 kwam Klaas Henk weer terug in Den Helder.
Hij vertelt verder: “In afwachting van een varende
plaatsing heb ik kort op Fort Erfprins gezeten. In het
voorjaar van 1998 kreeg ik een varende plaatsing en

ging met Hr.Ms. Abraham van der Hulst naar de 
Middellandse Zee. We zouden daar gewoon een half
jaar in internationaal eskaderverband varen, maar
toen dreigde de oorlog van Amerika tegen Sadam
Hoessein en voor we het wisten waren we onderweg
naar Irak. 
Na deze periode ben ik nog vier jaar bij de Onderzee-
dienst geplaatst. Dat was ook een bijzondere tijd. 
Ik heb toen  regelmatig meegevaren op de onderzee-
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Dan maar 
de marine
Interview met Klaas Henk Ubels (in dienst sinds 1990) 
door pastor Robin Voorn (in dienst sinds 2020)

Enthousiasme
Wie de huidige Hoofdkrijgsmachtpredikant wil inter-
viewen hoeft weinig moeite te doen. Klaas Henk Ubels
en ik spreken elkaar op de dag dat er in Den Helder
een korte jubileumfilm wordt opgenomen ter ere van
het honderdjarig bestaan van de Geestelijke Verzor-
ging bij de Koninklijke marine. Nog voor we goed en
wel zitten haalt Klaas Henk een aantal foto’s tevoor-
schijn die hem herinneren aan zijn bijzondere tijd als
vlootpredikant. 
Toch was de marine niet de eerste optie voor Klaas
Henk: “Ik hou van het bos, eigenlijk wilde ik graag bij
de landmacht, waar ik tijdens mijn studie ook al stage
had gelopen. Na de afronding van mijn studie was
het plan om eerst vier jaar als godsdienstleraar voor
de klas te gaan, daarna vier jaar in de gemeente en
dan doorstromen naar Defensie. Maar na drie jaar
voor de klas had ik het eigenlijk wel gezien. Ik infor-
meerde bij het deputaatschap voor de geestelijke ver-
zorging bij de Krijgsmacht van de Synodaal
Gereformeerde Kerken. Daar wisten ze me te vertellen
dat als ik op dat moment voor vier jaar de gemeente
in zou gaan de kans klein was dat ik daarna binnen
de krijgsmacht aan het werk zou kunnen vanwege al-
lerlei bezuinigingen die er aan zaten te komen. Op
dat moment was er wel plek voor me bij de Konink-
lijke marine. Hoewel ik dus eigenlijk naar de land-
macht wilde, nam ik de mogelijkheid toch aan en zo
werd ik vlootpredikant. Het grote voordeel van Den
Helder als standplaats was toentertijd dat je in een
team van collega’s terechtkwam. (Dat is tegenwoordig
nog steeds het grote voordeel van Den Helder! RV)
Het was een mooie plek om te beginnen met veel col-

lega’s en een grote verscheidenheid aan denominaties.
Elke maandag werd de week geopend met gebed en
elke vrijdag afgesloten met whisky. Een bijzondere er-
varing was het ‘sollicitatiegesprek’ dat mijn vrouw Ria
en ik hadden met drie senior-vlootpredikanten die in
vol DT-ornaat bij ons thuis kwamen. De hamvraag
bleek te zijn - en die werd aan Ria gesteld – of zij
bereid was mij te volgen als ik in de West werd ge-
plaatst. Zij antwoordde dat ze mij niet wilde ‘volgen’,
maar best bereid was om ‘mee te gaan’. Na dit ant-
woord hield een van de gasten nog een enthousiast
verhaal over het vlootpredikantschap en niet veel later
kreeg ik een uitnodiging om mij te laten keuren.” 

Eerste plaatsing
Eenmaal in 1990 begonnen bij de marine volgde niet
onmiddellijk een plaatsing in de West. Klaas Henk
vertelt: “Mijn eerste plaatsing was de Opschool (Ope-
rationele school). Hier heb ik twee jaar gewerkt voor
ik twee schepen, Hr.Ms. Karel Doorman en Hr.Ms.
Willem van der Zaan als ‘adoptieschepen’ kreeg. Dat
waren twee M-fregatten, spiksplinternieuwe schepen
voor de KM in die tijd. Twee jaar lang heb ik de zorg
voor de Opschool en de beide fregatten gecombineerd
voordat ik geplaatst werd op Curaçao en daar met
mijn jonge gezin naar toe vertrok. In de West kozen
we ervoor om in een Antilliaanse wijk te gaan wonen.
In die tijd waren de GV’ers van de West ook verant-
woordelijk voor de marineschepen die daar gestatio-
neerd lagen. Het kwam dus regelmatig voor dat ik een
paar weken op zo’n schip meevoer. Mijn vrouw was
dan alleen thuis met ons zoontje van een jaar oud. Ik
had de Antilliaanse buurman gevraagd om in die eer-
ste periodes wat extra op mijn vrouw en kind te letten.
Die taak werd gezien als een eer en naar beste kunnen
uitgevoerd. Zo goed zelfs dat toen er middernacht
weer eens stroomuitval was de buurman een aantal
grote bouwlampen op ons huis gericht had, zodat
mijn vrouw niet in het donker zat. Ria heeft toen toch
maar gevraagd of de lampen weer uit mochten, mede
omdat het aggregaat dat voor de elektriciteit zorgde
zoveel lawaai maakte.”
Ondertussen ging het werk van de vlootpredikant ook
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Hr.Ms. Zeeleeuw nadert New York, 2000

(foto: Audiovisuele Dienst Defensie)

“Dat was een periode van letterlijk met

mensen ‘in zee’ zijn. Onderwater moet je

vertrouwen hebben in elkaar en in de 

apparatuur, terwijl je geborgen bent in

de moederschoot van de zee.” 



Drenthe. Ze wilden hun huwelijk laten inzegenen op
het strand. Hij in uniform, zij in bikini. Beiden in
‘werkkleding’, zoals ze zeiden. Daar moest ik toch wel
even over nadenken. Uiteindelijk heb ik het huwelijk
buitengaats ingezegend aan boord van een klipper.
Hij in uniform en zij met een doorschijnende jurk
over haar bikini.”

De toekomst en de grote horizon
Luisterend naar de verhalen van Klaas Henk, komt
automatisch de vraag op naar de toekomst. Wat is de
toekomst van de GV bij de Koninklijke marine? Klaas
Henk is vol vertrouwen: “Zolang de marine er is, zal
er GV zijn. Daar maak ik me geen zorgen over. Het is
goed en nodig dat er GV is voor de marine en de gehele
krijgsmacht. Dat zal er over een aantal jaren misschien
weer anders uitzien dan nu. Wellicht zullen de kleine
diensten (Islamitisch, Joods, Hindoeïstisch en Boed-
dhistisch; RV) de gelegenheid krijgen om mee te varen
en zo ook meer een operationele plek binnen de GV
te krijgen. Wellicht dat de strepen op onze schouders
gaan verdwijnen, zoals ik in mijn jongere jaren aan
boord al de epauletten op mijn schouder droeg waar
ik de strepen van had afgeknipt. Maar wat er ook ge-
beurt, we zullen als GV binnen de marine en de krijgs-
macht altijd ruimdenkend moeten zijn, een grote
horizon moeten houden. Ik heb er overigens nooit
spijt van gehad dat het de marine geworden is...” 
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boten. Meestal voor een periode van twee tot drie we-
ken. Tijden waarin je ook als GV’er maar weinig privacy
had. Dat betekende automatisch dat je eigenlijk altijd
aan het werk was. Ik werd op mijn eerste reis door
een paar oudere onderofficieren in het Gouden Bal
onderworpen aan een soort kruisverhoor waarna ik
‘Das Boot’ moest kijken. Dan zou ik in elk geval de
humor aan boord snappen, zeiden ze. Dat was een
periode van letterlijk met mensen ‘in zee’ zijn. On-
derwater moet je vertrouwen hebben in elkaar en in
de apparatuur, terwijl je geborgen bent in de moe-
derschoot van de zee. Dat maakte de saamhorigheid
groot, wat vooral te merken was aan de afmeerborrels.
Daar werd duidelijk dat je echt met elkaar onderweg
bent en op elkaar aangewezen. Bij die borrels ontbrak
nooit iemand. Ook niet toen wij in juni 2000 met
Hr.Ms. Zeeleeuw New York aandeden”.

Bijzondere ervaringen 
Vraag Klaas Henk naar bijzondere ervaringen in zijn
tijd bij de marine en ook dan komt er een stortvloed
aan verhalen. Hij haalt er een paar aan: “De eerste
bijzondere ervaring die ik wil noemen is een viering
op de Rietzee. Hier heb ik ook een foto van. Na een
bezoek aan een wapenbeurs in het Midden-Oosten,
kwamen we met het schip in een storm terecht waar
we goed uit kwamen. Die wapenbeurs gaf mij wel een
dubbel gevoel, zeker als GV’er. Uiteindelijk lagen we
met het schip voor anker op de Rietzee. Heel bijzonder
om juist op die plek, waar Mozes met het volk Gods
doorheen trok op weg naar hun vrijheid, een dienst
aan boord te mogen houden. 

Maar ook bijvoorbeeld een doop met Pinksteren aan
boord van een onderzeeboot met, volgens oude 
marine-traditie, water uit een omgekeerde scheepsbel.
Dit gebeurde op verzoek van de ouders van het kindje
waarvan de vader flipperdrager was. Je doopt een kind,
viert daarmee het nieuwe leven en dat doe je op één
van de dodelijkste wapens van de krijgsmacht… 

Of die keer dat ik een huwelijk inzegende op Curaçao.
Een marinier trouwde met de toenmalige Miss 
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Scheepskrant a/b Hr.Ms. Willem van der Zaan met tekening

van LTZ H. Lukas, 1993 (foto: privé-collectie)

Doop van een dochter van KLTZ Herman de Groot en zijn vrouw

door Klaas Henk met water uit een scheepsbel op het dek van een

onderzeeboot, Pinksteren 1999 (foto: privé-collectie)

(foto: AVD)

“Maar wat er ook gebeurt, we zullen als

GV binnen de marine en de krijgsmacht

altijd ruimdenkend moeten zijn, 

een grote horizon moeten houden.

Ik heb er overigens nooit spijt van gehad

dat het de marine geworden is...” 

Klaas Henk kijkt mijmerend uit over de Nieuwe Haven

in Den Helder, 2021 (foto: Peter Penders)



er schuilt een bepaalde trots in de marine mede door-
dat de marine het oudste krijgsmachtsonderdeel is
met veel geschiedenis. Tal van mooie momenten 
heeft Erwin ervaren waardoor het lastig is om iets uit
te kiezen. 

Varen
Met veel plezier kijkt Erwin terug op het varen en op
de meerdere malen die hij met een schip de oceaan
oversteekt. Destijds werd je snel op een schip geplaatst
zonder kennis of hulp vooraf. Het varen vindt Erwin
prachtig met name door de vrijheid die je ervaart aan
boord van een schip. Deze is volgens hem ‘nergens
anders te evenaren’. De oneindigheid van de zee is
iets wat hij mist en wat ik aan hem kan aflezen. Het
werk van een GV’er aan boord van een schip is dyna-
misch, vertelt Erwin. Deze dynamiek moet je als gees-
telijk verzorger snappen en er op in kunnen spelen.
Daarnaast sta je dicht bij de bemanning, je doet mee
met de taken en biedt hulp waar nodig. Je bent als
geestelijk verzorger onderdeel van de bemanning. 
Je bent altijd zichtbaar en voert gesprekken met 
militairen binnen alle rangen en standen van een
schip en organiseert bezinningsbijeenkomsten. Varen
heeft prachtige, mooie kanten maar tegelijkertijd is
varen ook lastig. Niet alleen militairen missen hun
thuisfront, de GV’er aan boord van een schip doet dat
ook. Erwin vertelt dat hij het soms lastig vond om zijn
vrouw en kind zo te missen. Maar ook deze ervaring
zorgt ervoor dat je je als GV’er beter kan inleven in de
militair aan boord van een schip.

Competenties
Voor Erwin is empathie dan ook een belangrijke 
kwaliteit van een GV’er, net als authenticiteit. Hij ver-
telt dat militairen het snel doorhebben als je een rol
speelt of niet jezelf bent. Betrokkenheid bij de militair,
de organisatie maar ook het thuisfront is iets wat een
GV’er moet uitdragen. Naast deze competenties vindt
Erwin het ook belangrijk dat je sterk in je schoenen
staat. Het is geen makkelijke organisatie en het is
altijd zoeken naar de juiste balans tussen afstand en
nabijheid. Dit is aan de orde in de gesprekken die je
voert, de bezinningsbijeenkomsten die je organiseert
en het advies dat je geeft aan de organisatie.

Humanisme
Als we terugkijken op 100 jaar GV binnen de Konink-
lijke marine dan begint de geestelijke verzorging met
een opvoedende rol. Dit is steeds meer veranderd van
opvoedende rol naar geestelijke zorg. Mensen hebben
het recht om hun levensbeschouwing te uiten en hier
helpen geestelijk verzorgers bij. De humanistische 
levensbeschouwing doet dit vanuit de kracht van de
mens. Als de humanisten in 1964 bij Defensie komen
is er sprake van een strijd, vertelt Erwin. De denomi-
naties verschillen onderling sterk van mening. Echter
sinds 2011, met de implementatie van een nieuw 
besturingsmodel en met de aanstelling van een 
directeur binnen de diensten geestelijk verzorging, is
er weinig wrijving meer te vinden tussen de diensten.
De GV’ers zijn er voor de militairen en elke GV’er kan
daarin zijn of haar eigen bijdrage leveren vanuit ieders
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Gaan waar 
militairen gaan 
Interview met Erwin Kamp (in dienst sinds 1997) 
door raadsvrouw Eline Gerritse (in dienst sinds 2020) 

Passie
Op 22 maart 2021 ontmoet ik Erwin op de Van Braam
Houckgeestkazerne in Doorn. We zijn beiden op onze
fiets gereisd naar deze marinierskazerne, waar Erwin
mij eerst een rondleiding geeft. Zonder pen of papier
voel ik dat het interview al is begonnen. Met enthou-
siasme en passie vertelt Erwin over zijn tijd op deze
kazerne. Ik merk meteen dat hij zich hier op zijn plek
voelt, ook al is het een tijd geleden dat hij er was ge-
plaatst als GV’er, namelijk van 2000 tot 2004. Na de
rondleiding nemen wij plaats in het GV-kantoor en
start het interview – nu met pen en papier. Zelf ben ik
dit jaar gestart als humanistisch geestelijk raadsvrouw
bij de marine in Den Helder. Als startende GV’er is het
mooi om ervaringen en verhalen te horen van col-
lega’s die al langer in het beroep zitten. Eén van deze
collega’s is Hoofdkrijgsmachtsraadsman Erwin Kamp.
Erwin is een raadsman die met veel passie en zin over
zijn werk spreekt. Het is mooi en bijzonder om zijn
verhaal te horen.  

Verwonderd
Erwin begint zijn carrière als beleidsmedewerker bij
Per Saldo na zijn studie Personeel en Arbeid aan de
Hogeschool Utrecht. Hij merkt tijdens zijn stage dat
de functie vooral in het teken staat van het manage-
ment. In 1997 rond Erwin zijn opleiding aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek af en solliciteert voor de
functie van geestelijk raadsman bij Defensie. Als eerste
humanistisch geestelijk verzorger volgt Erwin de SPEC-
opleiding op het KIM. Hij vindt dat het nodig is om te

ervaren hoe het is om militair te zijn in de militaire
wereld. Na deze opleiding wordt hij geplaatst op de
Van Ghent-kazerne in Rotterdam. In het begin van
zijn carrière weet hij eigenlijk niet zo goed waar 
hij aan begint. Er is destijds nog niet zo’n duidelijk
beeld van wat het betekent om humanistisch GV’er
bij Defensie te zijn. Humanisten hebben dan nog 
niet zoveel ervaring bij de Koninklijke marine. Redelijk
bleu stapt Erwin de militaire wereld in, maar wordt
door de jaren heen verwonderd door deze mooie 
organisatie.

Eerste plaatsing
Tijdens zijn eerste plaatsing bij de mariniers leert hij
om te gaan en te staan waar de militairen zijn. Dit
leidt ertoe dat hij meedoet met allerlei oefeningen
van de mariniers, zoals de bergtrainingen in Noorwe-
gen en later jungletrainingen in de West en verschil-
lende vaarperiodes. Erwin gaat tevens mee met
uitzendingen naar Ethiopië/Eritrea en Irak. Hier komt
het belangrijkste werk van de GV’er sterk naar voren:
het nuldelijns werk. GV’ers zijn er voor militairen wan-
neer het niet goed met ze gaat, maar Erwin benadrukt
dat hij juist ook met militairen praat wanneer het wel
goed met ze gaat. Hij heeft meerdere plaatsingen bij
de marine gedaan en kijkt met veel enthousiasme 
terug op zijn tijd bij dit krijgsmachtonderdeel. Als ik
aan hem vraag wat dan precies het mooie aan de 
marine is, zie ik op zijn gezicht een glimlach die hem
terugbrengt bij tal van herinneringen. Hij vertelt dat
er binnen de marine veel respect is voor elkaar, 
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Jungletraining met het Korps Mariniers in Suriname, 2006

(foto: privé-collectie)

Erwin tijdens bergtraining met Amerikaanse mariniers

in Bridgeport, Californië, 2007 (foto: privé-collectie)

Erwin in gesprek op de brugvleugel van Hr.Ms. Van Galen in de

Caraïbische Zee, 2008 (foto: privé-collectie)
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eigen levensbeschouwing. Het humanisme biedt
daarin oog voor gelijkwaardigheid, diversiteit, inclu-
siviteit en emancipatie. Erwin wil deze waarden uit-
dragen door elk jaar op de defensieboot tijdens de
Gay Pride in Amsterdam mee te varen.  

Moral injury
Erwin is niet alleen bezig met zingeving maar ook met
humanisering van de krijgsmacht. Hierin is mensge-
bonden zorg van groot belang. Kijken naar ieder in-
dividu omdat ieder individu anders is. Deze
mensgebonden zorg is tevens van belang bij het
thema van moral injury. Moral injury is het gevolg
van een ingrijpende ervaring waarbij je een verwon-
ding oploopt aan je eigen morele kompas. Dit kompas
kan beschadigd of in de war raken wat kan leiden tot
gevoelens van schuld of schaamte. Een morele ver-
wonding gaat vaak over geschonden vertrouwen bij
militairen. Erwin vindt het belangrijk dat er aandacht
is voor dit onderwerp omdat het recht doet aan de er-
varingen die veteranen tijdens hun missie opdoen.

Moral injury is niet iets wat medisch verholpen kan
worden, er is niet zomaar een oplossing of een be-
handelmethode voor. Het gaat om de dialoog met el-
kaar aangaan, het gebruik maken van rituelen om zo
in het reine te komen met de ervaringen van de mili-
tair. 

Toekomst
Voor de toekomst vindt Erwin drie thema’s van belang
om aandacht aan de blijven geven. Ten eerste aan de
borging van de ambtelijke vrijplaats voor de GV’ers.
Dit is iets unieks binnen Defensie en deze onafhan-
kelijkheid dient bewaard te blijven. Daarnaast wil hij
in zijn positie de aankomende jaren nog meer aan-
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Erwin luistert in Roermond naar een veteraan

voordat hij een toespraak gaat houden bij de

Vredesrit met de Veteranenmotorrijders, 2019

(foto: privé-collectie)  

Konvooi rijden van mariniers in Afghanistan, 2008 (foto NIMH)

“Moral injury is het gevolg van een

ingrijpende ervaring waarbij je een 

verwonding oploopt aan

je eigen morele kompas”

dacht geven aan diversiteit en inclusiviteit. Deze twee
pijlers van het humanisme mogen volgens Erwin nog
centraler komen te staan. Tot slot kijkt hij uit naar de
goede samenwerking met de andere denominaties.
Hij vindt dit een unieke samenwerking die gewaar-
borgd moet worden. 

Na het interview bedank ik Erwin voor het gesprek. Ik
heb genoten van het luisteren naar zijn verhalen en
zijn talrijke ervaringen bij Defensie. Zijn hele verhaal
is een mooi onderdeel van het vieren van 100 jaar GV
bij de Koninklijke marine. Het doet ons stilstaan bij
de historie en helpt ons verder te kijken naar de 
toekomst van onze Diensten Geestelijke Verzorging. 



voor de zoveelste keer weer naar Curaçao. Nu zou ik
denken: ‘lekker, doe mij maar even Curaçao!’”
Mike heeft sowieso in zijn tijd veel landen en havens
gezien: van Noorwegen en Zweden tot Londen, 
Amerika en Canada, wat hij zo opsomt. 
“De gesprekken met de GV gaven mij rust in mijn
hoofd. Ik herinner me dat Johan me vroeg hoe ik in

mijn jeugd rust vond. Ik vertelde over mijn hond Max,
een Berner sennenhond, zo’n grote lobbes. Als ik ver-
drietig was, legde die z’n poot op mij. Hij is helaas
overleden toen ik 14 was. Johan zei me dat ik weer die
troost moet vinden. En hij zei dat ik zeker weer een
hond moet nemen als we gesetteld zijn. Die hond
gaat er zeker komen,” zegt Mike lachend. “Ik ben niet
gelovig of zo, maar mijn vriendin wel. Ik ga er wel
meer over nadenken.”
De toekomst voor Mike ligt bij de marechaussee in
Rotterdam, waar hij geplaatst gaat worden.
De toekomst ziet er goed uit voor hem, met het
spreekwoordelijke ‘huisje, boompje, beestje’. “Zonder
de GV had ik hier niet zo gezeten, dan was het waar-
schijnlijk slecht met mij afgelopen….”
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‘Zonder de GV
had ik hier niet
zo gezeten’

Interview met Mike Uitman door Fred Omvlee 

“Ik ben opgeleid om met één hand te

schieten: één hand om de RHIB

(snelle rubberboot) te besturen en in

de andere een Glock (pistool) om te kunnen vuren uit

zelfverdediging.” Aan het woord is Mike Uitman (26). 

Ik spreek hem aan een picknickbank in de zon voor
zijn koopwoning: een huis in Oud-Alblas dat hij aan
het opknappen is, samen met zijn vriendin, Sharon,
matroos LDA in Doorn. Ze hebben elkaar leren kennen
op Zr.Ms. Van Speijk, waar Mike matroos Nautische
Dienst was. Na een tijdje verkering kwam naar boven
dat Mike zich negatief gedroeg tegenover zijn vrien-
din. “Ik dronk teveel en reageerde me af op haar. 
Ik moest hulp zoeken, zei ze tegen mij, anders zou
het uitgaan tussen ons. Maar ik had geen zin in psy-
chologen. Daar had ik in mijn jeugd slechte ervaringen
mee, want zij vertelden alles door aan mijn ouders.
Die zaten in een vechtscheiding en er was drank in
het spel. De Van Speijk was aan het opwerken 
voor een Westreis in 2018. Ik liep over het dek en 
mijn hoofd zat vol. Toen opende dominee Johan
Trouwborst voor mij de lichtsluis en vroeg: “Mike,
hoe gaat het met je?” Ik wist: nu moet ik praten, want

ik kom er niet uit. Ik heb toen Johan mijn hele le-
vensverhaal verteld. Elke maand kwam ik bij hem op
gesprek. Hij leerde me te luisteren naar mijn eigen
gevoel en lijf. Ik reageerde eigenlijk mijn jeugderva-
ringen af op mijn vriendin, vooral als ik gedronken
had. Ik was een gesloten boek en Johan liet me praten.
Ik ging niet naar de diensten aan boord, misschien
twee keer geweest of zo, dan nam ik liever tijd voor
mezelf. Maar Johan bood mij een luisterend oor.”
Tijdens de Westreis speurden ze naar boten die drugs
smokkelden, zogenaamde ‘Go Fasts’. “Als er eentje ge-
speurd was, zorgde het schip met steun van de heli-
kopter en de RHIB met Amerikaanse kustwachters aan
boord dat het verdachte bootje ‘geboard’ kon worden.
Een ‘boarding’ wordt gedaan om een schip te door-
zoeken. Ik bleef dan de RHIB besturen, soms op hoge
deining. Zo vonden we, soms na uren zoeken, vele
kilo’s drugs. Spannend werk. Daarna gingen we dan

Mike met vriendin Sharon tijdens havenbezoek New York 2019. (foto: privé-collectie)

“Toen opende dominee Johan 

Trouwborst voor mij de lichtsluis en

vroeg: “Mike, hoe gaat het met je?” 

Ik wist: nu moet ik praten, 

want ik kom er niet uit.”

Somalie, 4 juni 2011.HRMS Tromp.Ocean shield  van antipira-

terij-missie somalie. Op de voorgrond twee RHIB’s.

(foto: Richard Rigge, Audiovisuele Dienst Defensie)
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Felicitatie Commandant Zeestrijdkrachten 
vice-admiraal Rob kramer 

Beste mensen, 

Van harte gefeliciteerd met het plaatsen van het Boeddhisme in de bezinningsruimte. 

En natuurlijk ook van harte gefeliciteerd met de viering van honderd jaar Geestelijke 

Verzorging bij de Koninklijke marine. De GV opereert vaak niet op de voorgrond, maar

jullie bijdrage is essentieel voor het welzijn van onze mensen. En ik wil jullie daar allemaal

voor bedanken. Jullie maken het verschil voor de eenheden waar jullie embarkeren. En

zeer zeker voor onze mensen als ze door een moeilijke periode gaan. Maar jullie maken

ook het verschil in het brengen van optimisme, het brengen van een positieve boodschap.

Soms is dat hard nodig, zoals in deze moeilijke coronatijd. Juist dan staan jullie er en

maken jullie het verschil. Nogmaals, heel veel dank daarvoor en op naar de volgende

honderd jaar. Succes allemaal! 

Deze felicitatie is uitgesproken door vice-admiraal
Rob Kramer op het Jubileumfilmpje ‘100 jaar
Geestelijke Verzorging bij Koninklijke marine’,
dat op 20 mei 2021 online ging. 

Scan QR voor de link naar het filmpje
www.youtube.com/watch?v=_9Bem33Fykw
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100 jaar 
in beeld

‘Eeuwig’ met mensen in zee

Geestelijke verzorging Koninklijke marine

(foto: Screenshot uit het Jubileumfilmpje)
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1.           Kerkdienst aan boord van instructieschip Hr.Ms. Nautilus
(rond 1900)

2.          De drie geestelijk verzorgers aan boord van kruiser Hr.Ms.
Sumatra (met 526 bemanningsleden) tijdens de reis naar
Nederlands-Indië via het Panamakanaal in 1926/27 (1927)

3.           Ontmoeting tussen hoofdaalmoezenier van leger en vloot
mgr. J.J.J. Noordman en plaatselijke kapelaan (1939)

4.          Groepsfoto voor een Rooms-Katholiek Militair Tehuis met
in het midden de hoofdaalmoezenier van leger en vloot,
mgr. J.J.J. Noordman (1939)

5.          Groepsfoto van Nederlandse officieren in krijgsgevangen-
kamp, onder wie VLOP Vaandrager (1943) 

6.          Een dominee en een ziekenverpleger proberen tijdens een
gevechtsactie bij Ploemboengan, Oost-Java, Nederlands-
Indië, de dodelijk gewonde marinier Vos te redden (1946)

7.           Een dominee en een ziekenverpleger staan gewonden bij
tijdens een gevechtsactie van Compagnie C van het 1 INFBAT
Mariniersbrigade naar Dringkang (westelijk van Soerabaja).
Een marinier vanachter een Browning M1918 machinege-
weer heeft het voorterrein onder schot (1946)

8.          Neptunusfeest aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman. In
het midden met een elektrische fan op stok LTZ E.I. Peteri,
daarachter de officier van de Meteorologische Dienst met
zijn ‘zak slecht weer’. De ‘wagen der verbroedering’ wordt
getrokken door de VLAM en de VLOP (1946) 

9.          Protestantse kerkdienst door VLOP O. Veening aan het front
bij Soerabaja, zittend op zandzakken en blikken (1946)

1
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Foto’s: NIMH, tenzij anders vermeld”  
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10.        Mis aan het front aan de Counboulevard te  Soerabaja, ge-
leid door pater G.J. Bots, Nederlands-Indie (1946) 

11.         VLOP J.D.Koers tijdens een begrafenis op Kembang Koening
te Soerabaja (1946, foto NIMH)

12.        In een kapel te Soerabaja traden op 15 december 1946 acht-
endertig mariniers toe tot de kerk. De VLOP O. Veening
doopt eerst een van de mariniers. Op de achtergrond MARN
K. van Vliet die ondanks zijn verwonding toch aanwezig is
(1946, foto NIMH)

13.         Toespraak van vlootgeestelijke bij de begrafenisplechtigheid
op zee van matroos der 2e klasse zeemilicien J. Zwart op
het vliegdek van Hr.Ms. Karel Doorman

             (1946, foto NIMH)

14.        Mariniers bij een kerkdienst aan het front bij Soerabaja
             (1946, foto NIMH)

15.         Doopdienst aan boord van torpedobootjager
             Hr.Ms. Kortenaer te Soerabaja (1947) 

16.        De Apostolische Vicaris op bezoek bij Nederlandse mariniers
in Modjokerto op Java (1947)

17.         Herbegrafenis in 1947 op het ereveld Kembang Kuning van
tien bemanningsleden van Hr.Ms. Tromp, gesneuveld op 
20 februari 1942 bij de nachtactie in Straat Bandoeng 
en één bemanningslid van het opleidingsschip Hr.Ms. 
Soerabaja, overleden op dezelfde dag na een bombardement
op de Soerabaja op 18 fevruari 1942. De kisten worden in
de graven neergelaten. Rechts de vloot aalmoezenier (1947) 

18.        Kerst te Tempeh, Nederlands-Indie, VLOP H.F. Kaat deelt
kerstcake uit (1947)
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19.        VLOP D.M. Jalink en LTZ2 W.C. Lemaire aan boord van het
vracht/passagiersschip Groote Beer in dienst als troepen-
transportschip op weg naar huis (1949)

20.       Kerkdienst op de bak van Hr.Ms. Evertsen door VLOP 
Coenraad in de Koreaanse wateren (1951)

21.        HVLAM mgr. J.F.M. de Sain (2e van links) gaat per Sikorsky
S-51 (‘Jezebel’) naar het rampgebied van de Watersnood in
1953 (1953) 

22.        Doopplechtigheid van de dochter van LTZ1-Arts W.J.M.W.
Timmers en zijn vrouw in de kapel van het marinehospitaal
te Overveen (1954) 

23.        Terugkeer vanuit de Koreaanse wateren van Hr.Ms. Johan
Maurits van Nassau, HVLAM mgr. J.F.M. de Sain gaat ter
begroeting aan boord (1954) 

24.        Mgr. De Sain en HVLOP Sillevis-Smitt op audiëntie bij 
ZH Paul Pius XII (1955)

25.        VLOP W. Kramer in het Marvahuisje te Den Haag (1955)

26.        VLAM in het Marvahuisje te Den Haag (1955)

27.        Deelnemers aan een (internationaal) congres van vloot-
geestelijken in het vormingscentrum Beukbergen te Huis
ter Heide (1956) 

28.        Ook Prins Bernhard toonde zijn belangstelling bij een 
(internationaal) congres van vlootgeestelijken in het 
vormingscentrum Beukbergen te Huis ter Heide (1956)
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29.        Groepsfoto van deelnemers aan een (internationaal) congres
van vlootgeestelijken in het vormings centrum Beukbergen
(1956)

30.        Portret van Hoofdvlootpredikant Ds. J.H. Sillevis Smitt (1957)

31.         Uitdienststelling in november 1957 van de onderzee boot Hr.Ms.
O 21 (S 801, rechts) bij de Onderzeedienst (OZD) te Rotterdam
in aanwezigheid (iets links v/h midden, met Bijbel onder de
arm) van de hoofdvlootpredikant ds. J.H. Sillevis Smitt. 
Links de onderzeeboot Hr.Ms. O 24 (1957)

32.        Kerkdienst in de liftput aan boord Hr.Ms. Karel Doorman
(1959)

33.        Gebed van VLOP W.P.Kramer bij beeidiging van officieren
op het vliegdek van vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman,
sinds 1945 ex-HMS Venerable (1959)

34.        In gebed aan boord Hr.Ms. De Zeven Provinciën (1960) 

35.        VLAM E.A.J.M. Andreoli (midden met pet) in Nederlands
Nieuw-Guinea (1961) 

36.        Kerkdienst aan boord Hr.Ms. De Zeven Provinciën te Toulon
tijdens de voorjaarsreis van het smaldeel naar de Middel-
landse Zee (1961)

37.        Bezinningsweekend voor adelborsten op het vormings -
centrum Beukbergen met achter de piano VLOP 
Kees de Bruïne (1963)

38.        Een groep Nederlandse marinemensen, waaronder een
vlootgeestelijke, gaan met een vliegtuig van de Koninklijke
Luchtmacht naar Rome (1963)
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39.        Een marva-kok 3e klasse in gesprek met een vlootgeestelijke
tijdens ouderdag op de marinekazerne Amsterdam (1964)

40.       Kerkdienst aan boord van Hr.Ms. De Zeeuw tijdens de 
zogenaamde bootjesreis met jongstejaars adelborsten
(1964)

41,        VLOP Kramer wordt overgezet naar de onderzeebootjager
Hr.Ms. Limburg (1970)

42.        Les geestelijke verzorging van dienstplichtigen door een
vlootgeestelijke tijdens Eerste Militaire Vorming (1975)

43.        Enkele officieren van Hr.Ms. Overijssel en VLAM Kutschrütter
(links) in civiel tenue rijden een stukje mee met de 
Nederlandse consul te San Juan, Puerto Rico (1976)  

44.       Pater H.J.G.Bandsma (1983)

45.        Synodebestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk te gast
bij de GV bij de marine (1986)
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46.       Bridgen in de longroom van Hr.Ms. Tromp tijdens 
STANAVFORLANT in de Caraïbische zee met links VLAM
Fons Walters (1987) 

47.        ‘Hulppater’ Arie Bijl is door pater Jan Bandsma benoemd
in deze functie en daartoe met unieke patjes onderscheiden
als plaatsvervangend VLAM wanneer Jan niet aan boord
was (1988, foto privé-collectie)

             Arie Bijl is hoogstwaarschijnlijk de enige hulppater die de
Koninklijke marine heeft gekend. Hij was majoor-kok aan
boord van Hr.Ms. Van Kinsbergen, een fregat van de Korte-
naerklasse. Vanaf het moment dat het schip in dienst werd
gesteld was pater Jan Bandsma de geestelijk verzorger die
af en toe meevoer met het schip. Tussen de aalmoezenier
en de kok groeide een vriendschap. Jan Bandsma was re-
gelmatig in de kombuis te vinden, naar verluidt om voor te
proeven, en werd al snel hulpkok genoemd. Arie Bijl vervulde,
net als de aalmoezenier, op zondag een belangrijke rol en
verdiende daarvoor de status van hulppater, compleet met
onderscheidingstekens en bijbehorende beschikking.

             Op zondag, na de kerkdienst, was het zijn taak om moose
milk te bereiden en te verstrekken aan de liefhebbers, onder
het motto: The moose is loose. De aanleiding was dat in
1987 de Van Kinsbergen deelnam aan een NAVO-eskader-
reis. Het A-Team, waar Arie lid van was, werd uitgenodigd
op een Canadees schip om daar kennis te maken met het

ritueel van de eland. Het 
A-Team maakte blijkbaar
zoveel indruk dat Arie Bijl
het geheime moose milk-
recept kreeg ingefluisterd.
Sindsdien wapperde de
elandvlag ook elke zondag
op de Van Kinsbergen. Wat
er nog meer in de moose milk
zit, naast veel rum en vanille-
ijs, weten we niet. Evenmin of
de aalmoezenier zich (na be-
wezen dienst) te goed deed
aan dit zwaar alcoholische
drankje. We weten wel dat de
vriendschap tussen de pater en
de kok in stand is gebleven, tot
op de dag van vandaag; 1988
(foto: privé-collectie) 

48.       Kranslegging bij het monument voor de gevallenen van de
Onderzeedienst (OZD). De commandant van de OZD heeft
een krans gelegd. Familie en nabestaanden zijn bij de plech-
tigheid aanwezig. De Nederlandse vlag hangt halfstok. Een
vlootgeestelijke spreekt een gebed uit (1988)

49.       Gebouw ‘De Duif’ in Den Helder, het onder komen van de
GV en van het PMT (1989)

50.        GV-les door VLAM Kuttschrütter in het leslokaal van gebouw
‘De Duif’ (1989) 

51.         Kamer in de ‘De Duif’ te Den Helder van en met de oudst-
aanwezende VLAM Jan Bandsma 

52.        Groepsfoto bij afscheid van VLAM H.J.G. Bandsma (1992)

53.        Kerstnachtviering in hangar Marinevliegkamp Valkenburg
(1992)
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54.        Kerkdienst aan boord van Hr.Ms. de Ruyter met VLOP 
F.V. Rookmaaker gedurende de handhaving van het embargo
tegen het voormalig Joegoslavië in STANAVFORMED-
verband (1994)

55.        STASDEF H.A.L. van Hoof (links) heeft de heropening verricht
van het vormingscentrum Beukbergen, hiertoe heeft hij een
bomenkring onthuld die de vier diensten Geestelijke 
Verzorging symboliseren. Rechts staat de ‘bouwpastor’ en 
directeur Beukbergen VLOP Wessel Jan Woltjer, in het 
midden de voorzitter van de stichting GENMAJ b.d. 
Douwe Altena (2000) 

56.        Dominee Fred Omvlee bij de
uitvaart van een Ierse militair
die overleden is aan boord 
van Hr.Ms. Rotterdam tijdens 
UNMIL, Monravia, Liberia;
2003 (foto: AVD)

57.        Oecumenische viering door
VLAM P.J.M. Peelen en VLOP
D. Pranger met mariniers in
Camp Smitty, As Samawah,
Irak (2003)

58.        Vlam Van Zwam houdt een toespraak tijdens de jaarlijkse
kranslegging op de verjaardag van het Korps Mariniers bij
het standbeeld op het Oostplein in Rotterdam (2003)

59.        Kerkdienst met dominee Dick Pranger in Mazar-e-Sharif,
Afghanistan; oktober 2005 (foto: NIMH)  

60.       VLOP Gert van der Ende tijdens kerkdienst
aan boord van Hr.Ms. De Ruyter tijdens UNI-
FIL-missie voor de kust van Libanon (2007)

61.        VLOP André van der Bor op de brugvleugel
van Hr.Ms. Evertsen met KLTZ Rob Kramer
als commandant (met cap) tijdens antipi-
raterijmissie in het kader van het World
Food Programme van de VN, het schip gaat
olieladen langszij een Amerikaanse tanker
(2008)
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62. Dominee Fred Omvlee tijdens kerkdien-
sten op Vlootdagen in Willemstad, Curaçao;
mei 2008 (foto: NIMH)

63. Officiële ontvangst van pater Maarten
Schriks op tall ship Shabab Oman tijdens Tall
Ship Races vanwege oecumenische viering aan
boord, Oman; 2008
(foto: privé-collectie) 

64. Groepsfoto met bemanning (waaronder
pater Maarten Schriks) van Hr.Ms. Johan de
Witt tijdens bezoek aan een weeshuis in

Freetown Sierra Leone tijdens Africa Partnership Station;
najaar 2009 (foto: privé-collectie)

65.        Moment voor kinderen tijdens kerkdienst met dominee Gert
Pennekamp in de kapel van Savaneta op Aruba; september
2013 (foto: privé-collectie) 

66.        Uitvaart met militaire eer van KPL ARUMIL Gernee Geerman
op Begraafplaats Paradera, Aruba, door dominee 
Gert Pennekamp; december 2013

             (foto: privé-collectie)

67.        Dominee Johan Trouwborst klimt aan boord van
de Evertsen bij Port Said (Egypte); mei 2014

             (foto: privé-collectie)

68.        Pater Jules Post, dominee Jan van Aller en hu-
manist Erwin Kamp op het vliegveld van Aruba,
samen met ‘The Star Sisters’; 2005 

             (foto: privé-collectie) 

69.        Overhandiging van Scheepsbijbel door do-
minee Klaas Henk Ubels aan de commandant van
Hr.Ms. Karel Doorman bij de officiële indienststelling van
het schip; mei 2015 (foto: AVD)
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70.        Doopdienst in de hangaar van Zr.Ms. Karel Doorman door
dominee Gert Pennekamp waarbij de Heilige Doop bediend
wordt aan Levi (houdt scheepsbel vast) en Madee Schaap,
aan Hubert Elias (houdt ook scheepsbel vast) en Zoe Lynn
Solangier, Oranjestad Aruba; juni 2015 (foto: privé-collec-
tie)

71.         Vlnr dominee Fred Omvlee, minister van Defensie Jeanine
Hennis-Plasschaert en Hoofd islamitische GV bij Defensie
Ali Eddaoudi a/b Zr.Ms. Rotterdam in het kader van de Ope-
ratie Sophia. Doel was het trainen van de Libische kustwacht.
De lessen aan en legering van de Libiërs vond plaats aan
boord van Zr.Ms. Rotterdam. Er was voor de gelegenheid
een islamitische gebedsruimte ingericht. Ali kon door zijn
kennis van de taal, gewoontes en islamitische rituelen een
succesvolle bijdrage leveren aan de training; oktober/no-
vember 2016 (foto: privé-collectie)

73.        Huwelijksinzegening van Joeri en Kelly
door pater Paul Vlaar bij Eagle Beach
op Aruba; 2017 (foto: Laura de Kwant) 

74.        Drie humanisten tijdens noodhulp-
missie op Sint Maarten, vlnr Norbert
de Kooter, Shefique Nindu en Martijn
Zwiers op de Karel Doorman. Norbert
was ingevlogen vanuit Curaçao als
GV’er in het Caribisch gebied, Shefique
was geplaatst a/b Zr.Ms. Karel Doorman die afgeladen met
hulpgoederen vanuit Nederland gekomen was en Martijn
was geplaatst op Zr.Ms. Zeeland dat destijds als stations-
schip dienst deed in het Caribisch gebied; september 2017

             (foto: privé-collectie)

75.        Een klasje mariniers-in-opleiding bij pater Pieter Visschers
in het Algemeen Militair Tehuis op de Van Ghentkazerne in
Rotterdam. Eerst een GV-les, daarna ontspannen. En dan
komen de verhalen; 2019 (foto: privé-collectie) 

76.        Hoofdkrijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag spreekt op 4
mei in de Nieuwe Kerk te Amsterdam tijdens de bijeenkomst
voorafgaande aan de kranslegging op  De Dam het joodse
gebed voor de overledenen uit; mei 2020

             (foto: 4 en 5 mei-comité) 

77.        Boeddhabeeld in de bezinningsruimte van gebouw Flevo
als symbool voor de 7e dienst GV bij Defensie, geplaatst op
de 100ste verjaardag van de GV bij de KM; mei 2021
(foto: Fred Omvlee)

72.        Boottocht in Amsterdam met hoofdkrijgsmachtrabbijn Me-
nachem Sebbag op weg naar een bijzondere bruiloft. 
Korporaal Chaim Benistant en Nancy Koster gaan in het
echt verbonden worden tijdens een Joodse Choeppa (bruiloft)
met militair ceremonieel. De laatste keer dat een Joodse
bruiloft met militair ceremonieel in Nederland heeft plaats-
gevonden was in 1939. Het religieuze huwelijk wordt door
de Hoofdkrijgsmachtrabbijn ingezegend,;april 2017 (foto:
privé-collectie)
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In de
voorligsteun 

Overdenking door ds. Johan Trouwborst
a/b Zr.Ms. Evertsen, augustus 2021

In de voorligsteun lig ik op het helidek,
waar helikopters oplanden en afvliegen.
Op de plek waar zware kisten altijd maar weer
spotten met de wetten van de zwaartekracht.
Daar sta ik stijf met mijn bezweet lijf
als een rechte plank boven een blauwe mat.
En dat niet voor de eerste keer.
Nee, keer op keer op keer, want routinetraining werkt net als reclame:
de kracht zit in de herhaling. Dan ga je ’t merken.

Midden op het dek staat Tonic Toni.
En zegt onze bezielde trainer:
jullie liggen allemaal in de voorligsteun,
maar nu is het de bedoeling
dat je met je knieën naar boven gaat
en de binnenkant van je ellebogen aantikt.
Links en rechts. Om en om.
Ik hoor wat hij zegt en besef ondertussen
dat ik met mijn benen een kunstje moet doen,
wat eigenlijk een klusje voor mijn armen is.

Was ik maar een helikopter, schiet het door mij heen,
dan kon ik met mijn rotorbladen makkelijker op en neer.
Ik merk dat mijn spieren protesteren.
Vooral mijn armen vinden er wat van.
Ze denken: je hebt toch benen om op te staan!
Miljoenen jaren heeft de mens erover gedaan
om overeind te komen, om rechtop te gaan lopen, op twee benen,
moet je nu dan op je handen gaan staan?
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Ondertussen schiet mij nog iets te binnen. Het oranje boekje.
Ik zag het liggen in de verblijven, behalve in het Gouden Bal.
Die hebben het niet nodig. Mentale kracht heet het.
Er staat een filosofisch zinnetje in:
Mentale kracht is geen ‘staat’, maar een dynamische zoektocht.
Ben ik daar nu mee bezig op het helidek? Boven mijn blauwe mat.
Met mijn dynamische zoektocht?
In het boekje staat dat wij ‘draaiknoppen’ hebben waar we aan kunnen draaien,
om onze weerbaarheid op te krikken. Citaat:
Lichamelijke fitheid en bepaalde mentale vaardigheden kun je zelf trainen.
Je kunt zelf aan de knoppen draaien.
Dat is precies wat ik Toni eerder ook hoorde zeggen.
Op mijn vraag aan hem: waarom doe jij dit eigenlijk, zegt hij:
Ik wil gewoon fit zijn. En dat is een keuze!

Het is een kwestie van mindset. Je doet het allemaal zelf.
Het gaat om de balans tussen lichaam en geest.
Evenwicht tussen die twee houd je op de been.
Ook ik heb niet altijd zin, maar dan maak ik het.
(Toni zegt over sport wat sommigen over seks zeggen:
Als je geen zin hebt, kun je zin maken.
Mijn moeder zei dat zinnetje altijd. Maar dan ging het niet over seks,
maar over de vaat die nog gedaan moest worden).
En zegt Toni: sporten brengt je ook iets. Je leert je lichaam heel goed kennen.
Je weet precies waar welke spier zit. En waar je zwakte en je kracht.
En: sport is ook een uitlaatklep.
Het is ontlading van frustratie. Je knapt er van op!

Even kom ik op het idee om Toni te vragen een
artikel te schrijven voor het blad Happinez.
Laatst bladerde ik door dat mierzoete magazine met wel
185 advertenties voor manieren om gelukkig te worden.
Aloëveradrank nuttigen, wichelroede lopen, Yoga
en Mer-ka-ba meditatie, kleurcode eten, synchronisch leven,
kristallen therapie, zwemmen met dolfijnen,
boetseren vanuit je innerlijk, (niet op de plee, maar in een atelier),
vortex healing, tibetaanse klankschalen, het no-dietdieet enzovoorts enz.
De prijs staat er niet bij, daarvoor moet je naar de websites van de aanbieders.
Wat blijkt: voor minder dan een paar honderd euro kun je niet gelukkig worden.

Dominee Johan Trouwborst  a/b Zr.Ms. Evertsen, 

Oost-Chinese Zee; augustus 2021 

foto: Zaïro Petronilla, SGTODVB 
Foto’s Zr.Ms. Evertsen, Ministerie van Defensie
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Plots voel ik mij weer verliefd worden op de kerk.
Voor een paar tientjes per jaar scoor ik minstens 52 diensten,
krijg ik pastorale gesprekken als ik vast zit,
krijg ik een zegen op mijn relatie, ongeacht de combi van de set.
Ontvang ik de doop, sacramenten all inclusive en een uitvaart in stijl
(met of zonder begrafeniscake)
En om het af te maken – als klap op de vuurpijl – nog een gedachtenis met Allerheiligen,
als ik zelf al lang onder de groene zoden lig.

Waar word ik nou gelukkig van? Wat maakt mij happy?
Soms zoeken wij het geluk buiten onszelf. In dingen en spullen.
Daar speelt de reclame handig op in.
Zij wil mijn geestelijke behoeften vervullen met materiële zaken.
Maar dat gaat niet. Dat is een illusie.
En Loekie de Leeuw zelf weet dat ook wel. Om elke spot lacht hij zich rot.
Daarom komt hij dit jaar weer terug op de vaderlandse buis.

Samenvattend: de sleutel tot geluk ligt in jezelf!  
Gewoon door je verstand te gebruiken.
Je zintuigen in te zetten en te blijven ademhalen.
Door te genieten van je boterham met pindakaas en een glas melk.
Door een swimex midden in de Middellandse zee,
de enige plek waar je het water in- en uitstapt zonder zand tussen je tenen te krijgen.
Geluk ligt niet ver weg. Het ligt voor het oprapen, vlak voor je voeten.
De liturgie ligt op straat.
Je kunt het goddelijke proberen aan te tikken met een ticket to Bali,
maar je kunt God ook ervaren op de wijze van psalm 139.
U bent mijn visie, u bestaat waar ik kijk.
Ik verbeeld mij uw naam, zodra ik u noem.
Heel zintuiglijk is dat. Heel lijfelijk.
Gods aanwezigheid is dan zo nabij dat het niet eens meer opvalt.
Gewoon door jezelf te zijn.
Soms lekker lomp en onhandig, want niet alles lukt in 1x.
Soms met een hoop gedoe, want knakmomenten horen erbij.
Soms stinkt het, maar ook op de wc blijft ons lichaam een tempel van God.
Geef mij maar het boerenverstand van de Bijbel.
De zalige eenvoud van het leven zelf.
Wij zijn mensen. Geen engel en geen dier.
We hoeven elkaar niet op te hemelen.
Wie van de mens een engel maakt, wekt de duivel in hem.
Laten we liever onszelf in de touwen houden!
Dan hoef je spiritueel niet uit de bocht te vliegen. Ook niet in de haven.

Dus: wat is de clou van mijn verhaal?
Besteed je geluk niet uit aan anderen. Neem het heft in eigen handen.
Je bent zelf het best als je eigen deskundige.
Al is het op een blauw matje op het helidek.
Wie zelf verantwoordelijkheid neemt, hoeft anderen niks te verwijten.
Want mijn verwijten zijn niks anders dan vermomde verlangens.
Geef liever aan wat je zelf nodig hebt in plaats van te mopperen op anderen.
En nu wil ik naar de wijsheid van Arie.
Woensdagmiddag stond ik in trapportaal voor.
Ik zei tegen Toni dat ik wel een beetje spierpijn had.
Ondertussen loopt Arie langs. Hij vangt er iets van op.
En in het voorbijgaan, halverwege de trap, draait hij zich om en zegt:
Gedenk uw schepper in de dagen uwer jongelingschap,
eer dat de kwade dagen komen,
en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult:
ik heb geen lust in dezelve.

De meest bevaren man a/b trakteert de vlootpredikant op een koekje van eigen deeg.
Je kunt je wel uitsloven, in het zweet werken,
maar wacht eens even: waar ben jij mee bezig? Alles is ijdelheid!
Vandaag geef ik Arie groot gelijk.
In het licht van de eeuwigheid stelt mijn sporten niks voor.
Toch blijf ik mij wel in het zweet werken, want op het helidek
voel ik nog meer dan op de preekstoel dat ik mijn lichaam ben.
Dat is toch een tempel van God?
Zelfs met zere spieren en zonder rotorbladen. 

Amen.
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