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• het vertrouwen dat de kracht van liefde sterker is dan die van wapens.
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Wij als redactie vonden het ook een spannend thema. 

Immers, liefde en Defensie, liefde en een gewelds-

organisatie, liefde en geweldsmiddelen, hoe verhou-

den deze zich tot elkaar, kan dat wel, sluiten dezen 

elkaar niet uit? 

Uiteraard komt deze vraag aan bod.  

Als systematische vraag is het ook een vraag die zeker 

ons als dominees past om aan onszelf en anderen  

te stellen en te blijven stellen. Immers, een van de 

kernwaarden van de Dienst Protestantse Geestelijke 

Verzorging is het vertrouwen dat de kracht van liefde 

sterker is dan die van wapens.  

Tegelijk is het niet alleen een systematische vraag 

hoe liefde en geweld zich voor tot elkaar verhouden. 

Het is ook de brede vraag hoe wij, juist in een  

geweldsorganisatie als Defensie, werk kunnen maken 

van dat grote woord liefde? Uit de diverse bijdragen 

zal blijken dat dit veelkleurig kan en gebeurt.   

Wat ons verder opviel als redactie is dat bij meerdere 

bijdragen de combinatie van liefde en vergankelijk-

heid naar voren kwam. Het thema ‘liefde’ blijkt bij 

Defensie ook te raken aan de dood en aan sterven.   

 

Redelijk uniek in dit jaarschrift is overigens dat er 

twee bijdragen in staan van een Hoofdkrijgsmacht-

predikant: een bijdrage van Klaas Henk Ubels als de 

gaande en een bijdrage van Gert van der Ende als de 

nieuwe Hoofdkrijgsmachtpredikant. In een mooie 

viering in de Haagse Kloosterkerk droeg Klaas Henk 

Ubels afgelopen januari zijn functie over aan Gert 

van der Ende. 

 

We spreken de wens uit dat de lezer zal merken dat 

dit jaarschrift met liefde is geschreven! 

 

Als deels nieuwe redactie bedanken wij onze voor-

gangers, Charissa, Stefan en Martijn! 
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Voorwoord 

Redactie jaarschrift 

Petra Doorn 

Gerben Brunsveld

T   wee jaar geleden koos de redactie van 

het jaarschrift ervoor om de trits ‘geloof, 

hoop en liefde’ als leidraad te nemen bij 

de keuze voor een thema. Zo was in 2020 het thema 

‘geloof’ en was vorig jaar het thema ‘hoop’.  

Dit jaar sluiten we de trits af met ‘de grootste van 

deze drie’: de liefde! Vele collega’ s van ons hebben 

zich – bij het schrijven – laten leiden door de liefde en 

belichten op zeer diverse wijze vanuit dit perspectief 

hun werk. Liefdeswerk dat is wat we doen, op vele 

verschillende manieren en we doen het met liefde,  

zoveel is duidelijk.  

‘Zo blijft het dan: 

geloof, hoop, liefde,  –  deze drie; maar 

de grootste van deze is de liefde! 

1 Korinthe 13: 13 (Naardense Bijbel) 

Terug naar inhoudsopgave



Wat mij daarbij geholpen heeft, zijn woorden van de 

Deense theoloog en filosoof Soren Kierkegaard. In 

zijn boek uit 1847 met de titel Wat de liefde doet 

schrijft hij: “Liefde doen is meeveren met de neer -

daling van de eeuwigheid in de tijd.” Met andere 

woorden, in Jezus Christus verbindt de eeuwigheid 

zich met de mensenwereld. En verenigt Hij de men-

sen in het doen van naastenliefde. Voor mij zijn dit 

bemoedigende woorden omdat de kracht van deze 

‘eeuwige’ liefde uiteindelijk sterker zal blijken te zijn 

dan die van wapens. Zo mogen wij ook als predikan-

ten bij de krijgsmacht liefde doen en ‘meeveren’ door 

in de militaire organisatie mensen te helpen mens 

te blijven.  

 

Pandemie 

Ook het afgelopen jaar hebben de krijgsmachtpredi-

kanten dit met volle overtuiging gedaan. Al bleek dat 

in de praktijk soms wel weer lastig vanwege de coro-

napandemie en de daarmee samenhangende ervaring 

van onveiligheid in de normale menselijke omgang. 

Typerend voor ons werk is dat we vaak tussen mili-

tairen rondlopen en praatjes aanknopen door te 

 vragen hoe het met ze gaat. Maar met een coronabril 

op werd je dan al snel als een mogelijke virus -

verspreider gezien, dus hier waren en zijn we nog 

steeds terughoudend in. Vooral collega’s aan boord 

van de schepen hebben de impact van corona sterk 

ervaren. In het bijzonder geldt dit voor de Oostreis 

van bijna zeven maanden van Zr.Ms. Evertsen met  

Johan Trouwborst aan boord. Waar in eerste instantie 

gesproken werd over veertig havenbezoeken, inclu-

sief een aantal exotische oorden, kwam hiervan  

in de vaarpraktijk door allerlei coronamaatregelen 

per beoogde haven bar weinig terecht. En Hilbrand 

van Eeken heeft aan boord van Zr.Ms. Van Amstel 

maandenlang telkens weer het vaarprogramma zien 

wijzigen. Verder hebben de coronaperikelen ook be-

hoorlijke impact gehad op collega’s die op uitzending 

gingen naar Afghanistan, Irak en Litouwen. Dat alleen 

al vanwege de quarantaineperiodes waarmee hun 

uitzending of inzet begon. (Achterin dit jaarschrift is 

een overzicht te vinden van welke predikanten waar 

op uitzending zijn geweest.) 

Ook het vormingswerk op Beukbergen werd en wordt 

sterk bepaald door de golfbewegingen van de  

pandemie. Als hotelaccommodatie moesten op Beuk-

bergen de coronamaatregelen gevolgd worden,  

maar dit kan schuren met wat ons bij GV-conferenties 

voor ogen staat. Daarbij ben je als geestelijk verzorger 

extra kwetsbaar door met groepen jonge militairen 

te werken tijdens GV-conferenties en -lessen  

op kazernes. 
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Liefde doen

Het vertrouwen dat de kracht van liefde 

sterker is dan die van wapens, is een 

uitdagende kernwaarde voor ons  

als krijgsmachtpredikanten. Ik heb in elk geval  

altijd een bepaalde spanning ervaren tussen mijn  

predikantschap en de militaire context waarin wij  

ons werk mogen doen. 

Val van Kabul 

Wat ook veel impact heeft gehad zowel binnen als 

buiten Defensie is de val van Kabul in augustus 2021. 

Op een bijzondere manier gold dit voor André de 

Oude en Johan Kromhout van der Meer. Beide predi-

kanten zijn, samen met een aalmoezenier, op ‘short 

notice’ naar Islamabad meegevlogen met Nederlandse 

militairen om bij de tussentijdse opvang van vluch-

telingen uit Afghanistan behulpzaam te zijn. Dit is 

voor hen een zeer indringende ervaring geworden. 

Als ik zo hoor en zie wat de val van Kabul doet met 

militairen en met geestelijk verzorgers, vrees ik dat 

die in mentaal opzicht nog wel een tijdje zal nadreu-

nen. Binnen de PGV hebben we de in totaal drieën-

dertig (!) (oud-)collega’s die in een periode van twintig 

jaar op uitzending zijn geweest naar Afghanistan in 

de gelegenheid gesteld om met elkaar te delen wat 

de val van Kabul voor ieder van hen betekent.  

Zo helpen we ook elkaar om mens te blijven…    

Als ik zo hoor en zie wat de val van Kabul 

doet met militairen en met geestelijk ver-

zorgers, vrees ik dat die in mentaal op-

zicht nog wel een tijdje zal nadreunen.

Klaas Henk Ubels  

in Mali

Klaas Henk Ubels 

Terug naar  
inhoudsopgave



Synode PKN 

Wat in dit jaarschrift zeker niet onvermeld mag blijven 

is een doorbraak in de generale synode van de Pro-

testantse Kerk in Nederland. De synodevergadering 

van juni 2021 is namelijk akkoord gegaan met de be-

noeming van twee adviseurs geestelijke verzorging 

die na een wijziging in de kerkorde volwaardig syno-

delid gaan worden. Van deze twee is de ene perma-

nent afkomstig uit de gezondheidszorg en de andere 

wisselend vanuit Justitie en Defensie. Onze collega 

Martijn Barth was op uitzending in Afghanistan toen 

hij via een videoverbinding succesvol solliciteerde 

op deze benoeming. We kunnen hier wat mij betreft 

gerust van een kerkelijk ‘wapenfeit’ spreken! Want 

na de aanpassing in de kerkorde kan er vanuit het 

categoriaal pastoraat, waarin ruim vierhonderd pre-

dikanten werken, mee worden gesproken in de sy-

node. Dat is ook goed voor de PKN zelf die, overigens 

net als de PThU, steeds meer oog heeft voor de bete-

kenis van kerk en theologie in de samenleving.  

 

Functieoverdracht 

Op 27 januari dit jaar heb ik in de Kloosterkerk te 

Den Haag vanwege mijn leeftijdsontslag na negen 

jaar de functie van hoofdkrijgsmachtpredikant  

mogen overdragen aan Gert van der Ende. Ik wens 

hem en heel de PGV Gods zegen toe in dit bijzondere 

ambtswerk bij de krijgsmacht – dat zij volop mogen 

meeveren met de neerdaling van de eeuwigheid in 

de tijd! • 

 

 

Werving 

Nadat we in 2020 zeven nieuwe collega’s konden ver-

welkomen, zijn we in 2021 opnieuw gaan werven om 

het totale bestand van zesenveertig fulltime predi-

kanten optimaal te vullen. Daarin zijn we ook deze 

keer geslaagd, maar we zien wel dat het aantal solli-

citanten de laatste jaren afneemt. Mede daarom  

hebben we in oktober 2021 met de Protestantse  

Theologische Universiteit (PThU) opnieuw een  

samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij een 

doelstelling is om de aantrekkelijkheid van de studie 

tot het ambt van krijgsmachtpredikant te bevorderen. 

Zo is ons ambt steeds meer in beeld op de PThU, 

mede door de bijzondere leerstoel PGV bij de krijgs-

macht die bezet wordt door prof.dr. Pieter Vos.  

En op basis van de overeenkomst wordt door de PThU 

sinds 2021 bovendien de universitair hoofddocent dr. 

Erik Olsman in de gelegenheid gesteld om onderzoek 

te verrichten met betrekking tot thema’s die in direct 

verband staan met het krijgsmachtpastoraat.   
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Op 27 januari jl. mocht ik de functie van 

Hoofdkrijgsmachtpredikant over -

nemen van Klaas Henk Ubels tijdens 

een kerkelijke viering in de Kloosterkerk te Den Haag. 

Ik ervaar het als bijzonder en eervol deze functie de 

komende jaren te mogen bekleden.  
 

Brandende 
harten…

De Bijbel gaat open  
De functieoverdracht vond plaats in een kerk, dat is 

niet zonder betekenis. De kerk is de plek waar we als 

krijgsmachtpredikanten ooit gedoopt zijn, waar we 

het geloof in God hebben ontvangen en waar we  

bevestigd zijn als ambtsdrager. Het is de kerk die ons 

gezonden heeft om werkzaam te zijn in de wereld 

van Defensie. Het is de plaats waar de Bijbel opengaat 

en de christelijke traditie tot klinken komt, in de 

hoop en de verwachting dat de kerk een vindplaats 

van heil zal zijn.  

In de dienst waarin de functieoverdracht plaatsvond 

heb ik het verhaal van de Emmaüsgangers gelezen. 

Een verhaal over twee mensen die terneergeslagen 

onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs. Een  

onverwachte reisgenoot sluit zich bij hen aan, het 

blijkt Jezus te zijn, de Gekruisigde. Hij loopt met hen 

op en gaat met ze in gesprek. En dit doet iets met ze. 

Als ze na afloop terugkijken op hun ontmoeting met 

Jezus zeggen ze tegen elkaar “Brandde ons hart niet 

toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften 

voor ons ontsloot?”  

Ik vind dat mooi om te lezen, brandende harten…  

Er is iets in hen aangeraakt, er is een vuurtje ontsto-

ken Dat kan gebeuren als in een gesprek de Schriften 

opengaan, als de rijkdom van de Bijbelverhalen en 

de christelijke traditie tot leven komt.  

We hebben als dominees veel om uit te putten als 

het gaat om het duiden van wat mensen kunnen  

meemaken in hun leven aan vreugde en verdriet.  

Dr. Pieter Vos heeft dat mooi verwoord in een inter-

view waarin hij zegt: “De christelijke traditie kent 

zo’n rijk repertoire aan betekenissen, duidingen, taal 

die je blik scherpt, die je inzicht geeft in wat er in 

mensen kan omgaan… 

Op 27 januari dit jaar heb ik in de 

Kloosterkerk te Den Haag vanwege mijn 

leeftijdsontslag na negen jaar de functie 

van hoofdkrijgsmachtpredikant  

mogen overdragen aan  

Gert van der Ende. 

Gert van der Ende

Foto Erwin Kamp

Terug naar inhoudsopgave



Dit is een enorme schat om uit te putten, ook in een 

seculiere, levensbeschouwelijk gefragmenteerde con-

text.”  Staande in deze traditie mogen we als krijgs-

machtpredikanten oplopen met de mens die ons pad 

kruist. Met vertrouwen dat er in de ontmoeting iets 

gebeurt waardoor de ander en wijzelf verder kunnen.  

En zo mogen wij er ook voor elkaar zijn als collega’s, 

elkaar bemoedigend en ondersteunend. 

 

PThU  
Over ondersteunen gesproken, vanuit de PThU wordt 

het werk van de dominees bij de Krijgsmacht onder-

steund door twee docenten. De al genoemde prof. 

dr. Pieter Vos, bekleedt aan de PThU de leerstoel ‘Pro-

testantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht’. 

Daarnaast zijn we ook blij met de betrokkenheid van 

dr. Erik Olsman. Erik is universitair hoofddocent prak-

tische theologie aan de PThU. Zijn aandacht gaat 

vooral uit naar het proprium, het eigene, van pro-

testantse geestelijke verzorging. Als PGV zijn we  

bevoorrecht dat deze twee academici met ons  

meedenken over de vele aspecten van ons werk. 

 

Beleidsdag  
Op deze plaats wil ik ook vooruitkijken. Op 20 januari 

jl. hadden we de beleidsdag van de protestantse gees-

telijke verzorging. Op deze dag is een begin gemaakt 

met een update van het beleidsplan. Er zijn vijf 

thema’s geformuleerd waar dit jaar door de collega’s 

inhoudelijk over nagedacht gaat worden. De thema’s 

zijn ‘collegialiteit en samenwerking’, ‘kerk en ambt’, 

‘de profetisch kritische stem’, ‘veranderde tijdsbeel-

den en zelfbeelden’ en ‘expertise en scholing’. Het 

zijn onderwerpen die leven bij de collega’s en waar 

ze graag over door willen denken met elkaar. Ik hoop 

op een verdiepend en inspirerend proces dat uitein-

delijk resulteert in een nieuw beleidsplan. 
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Beroepsprofiel  
Parallel hieraan zal door een commissie bestaande 

uit leden van het CIOM en collega’s van de PGV een 

beroepsprofiel van de Protestantse Geestelijk Verzor-

ger bij de krijgsmacht worden geformuleerd. Eigenlijk 

best bijzonder dat er tot nu toe niet zoiets als een 

beroepsprofiel bestond. Want waar let je op de aan-

name van nieuwe collega’s? Waar moet een kandidaat 

aan voldoen om geschikt te zijn voor het werk bij 

Defensie? En ook, wat mag van een krijgsmachtpre-

dikant verwacht worden bij de uitoefening van de 

functie. Binnen het CIOM zal daar de komende tijd 

over worden nagedacht. Een mooi proces! 

 

Ten slotte, dit jaar hopen we drie nieuwe collega’s te 

verwelkomen. Met hen worden de vacatures vervuld 

die het afgelopen jaar zijn ontstaan vanwege dienst-

verlating door collega’s. Als allen de keuringen goed 

doorstaan is het predikantenkorps rond de zomer 

weer op sterkte. • 

 

 

 

Liefde voor 
verbeelding 
 

V  an gestileerde taal en fraai gekozen 

woorden kan ik enorm en intens genie-

ten. Het overkomt mij echter ook dat ik 

regelmatig meer nog geraakt wordt door beelden, 

omdat  een beeld soms meer kan oproepen dan 100 

woorden kunnen zeggen. 
 

 

 

Ik ben een beeld-denker; tijdens een gesprek of een 

ontmoeting popt dan ineens een beeld bij mij op. 

Een beeld dat zorgt voor verheldering, voor verdui-

delijking, dat soms in een keer een situatie kan sa-

menvatten. 

Een andere keer stuit ik onverwachts en nietsvermoe-

dend op een beeld, een symbool, een verbeelding, 

waar mijn denk- en associatievermogen al voortmij-

merend mee op de loop en soms aan de haal gaat. 

In de afgelopen tijd stuitte ik op twee beelden die 

mij verduidelijkten hoe ik mijn persoon en mijn werk 

als geestelijk verzorger bij Defensie beleef. Twee beel-

den die iets vertellen over identiteit en praktijk. 

 

Windmolens 
Komend vanaf de Veluwe over de A50 richting de 

Noordoostpolder zijn ze niet te missen: de vier wind-

molens bij knooppunt Hattemerbroek. Ze dragen En-

gelstalige namen: geloof, hoop, liefde en vrede. Mijn 

associatiebrein slaat aan en waarom weet ik niet, 

maar ergens leg ik een verband tussen die molens en 

mijn persoon als geestelijk verzorger bij Defensie. 

 

Stroomopwekkers zijn het, die windmolens, te mid-

den van het groen – ergens hoop ik dat ook in mijn 

werk als dominee op te wekken; dat er in de contac-

ten, gesprekken en ontmoetingen in de groene we-

reld van Defensie iets van geloof, hoop, liefde en 

vrede gaat stromen. Op dit moment mag ik werkzaam 

zijn op de KMS, de Koninklijke Militaire School, in 

Ermelo; een plek waar jonge militairen opgeleid wor-

den tot sergeant en groepscommandant. Gedurende 

hun opleiding van ruim veertig weken doen zich re-

gelmatig situaties voor die je zou kunnen samenvat-

ten met ‘kortsluiting’ of ‘storing’: in de opleiding 

zelf, in de privésituatie, op het gebied van relaties of 

gezondheid of zingeving, of als een hardnekkige bles-

sure iemand letterlijk en figuurlijk tot stilstand brengt 

en daarmee tot een proces van inkeer en bezinning, 

of als spoken uit het verleden voor onrust in het  

heden zorgen. Wanneer je in die situaties als GV-er 

een soort van stroomopwekker kunt zijn….. 

 

Ergens vind ik het ook rare dingen - die windmolens. 

Ik weet nooit goed of ze mij nou vriendelijk toe-

zwaaien of juist eerder al rondwiekend weg willen 

jagen. Als GV-er hoop ik dat de militairen mij veel-

meer herkennen in de eerste hoedanigheid dan in 

de tweede; ik probeer dat althans wel uit te stralen…

Toch gebiedt de eerlijkheid ook om te zeggen dat er  

wel eens wat schroom rondom onze positie hangt. 

Alex Hoorn 

Er zijn vijf thema’s geformuleerd waar dit 

jaar door de collega’s inhoudelijk over 

nagedacht gaat worden. De thema’s zijn 

‘collegialiteit en samenwerking’,  

‘kerk en ambt’, ‘de profetisch kritische 

stem’, ‘veranderde tijdsbeelden en  

zelfbeelden’ en ‘expertise en scholing’. 

Terug naar inhoudsopgave



Om elf uur ’s avonds spoedde ik mij naar de brug bij 

Almen over het Twentekanaal. Daar zouden ze een 

soort van oversteek maken; aan de ene kant onder de 

brug beginnen, omhoog via laddertouwen inclusief 

alle bagage en rugzakken, dan de brug oversteken en 

aan de andere kant weer via een laddertouw naar  

beneden tot onder de brug. Het liefst ook via een soe-

pel, zorgvuldig en gedegen commandovoeringspro-

ces. De operatie kwam zeker tot een uitvoering, maar 

gelet op het commentaar van de instructeurs waren 

er toch nog aardig wat punten voor verbetering. 

 

Tijdens het wachten, het gereedmaken en de uitvoe-

ring waren er voor mij heel wat momenten om even 

met de militairen in gesprek te komen en ze een hart 

onder de riem te steken. De meegebrachte dropjes 

en chokotoffs zorgden evenzeer voor een morele en 

inwendige opsteker. Daarnaast (de oefening om de 

brug over te steken duurde uiteindelijk tot even na 

drieën in de vroege ochtend) waren er ook genoeg 

momenten voor mijzelf om in het donker van het 

middernachtelijk uur wat weg te mijmeren. 

Ik zag mijzelf staan op de schaarsverlichte brug die 

de verbinding vormde tussen de twee donkere oevers 

en ik zag de aspirant onderofficieren overleggen, 

plannen maken, klimgordels aandoen, worstelen 

met rugzakken om die naar boven te krijgen, zelf  

omhoog ploegen en klauteren, commando’s geven 

om de boel van de ene naar de andere kant van de 

brug te krijgen, en alle eerdere activiteiten opnieuw 

maar dan in omgekeerde richting verrichten zodat 

ze onder de brug hen weg konden vervolgen.  

 

Ontmoeting 
In dat ene beeld van en op die brug zag ik ineens een 

kenschets van hun totale situatie, incluis die van  

mijzelf als gv-er. Zoals zij die brug namen, zo was 

hun hele opleiding geweest. Een tijd van klimmen, 

klauteren, worstelen en overleggen, de overbrugging 

maken van burger naar Defensie, van spijkerbroek 

naar gevechtstenue, van soldaat naar sergeant, van 

instructie en leiding ontvangen naar instructie en 

leiding geven, van thuisfront naar werkplek, van  

familie en vrienden naar kameraadschap. 

 

Tussen die beide werelden, tussen die beide oevers 

moesten zij de brug oversteken, moesten zij de  

verbinding maken. En tijdens die beweging, ergens 

onderweg op die brug liep ik ook rond. Als hun  

GV-er. Met aandacht. Met betrokkenheid. Een vrien-

delijk woord. Een oprechte vraag. Een schouderklop 

of ander gebaar ter bemoediging. Wat lekkers voor 

de inwendige mens. Als een soort stroomopwekker 

om mensen te midden van alle uitdagingen en  

kortsluitingen van wat lucht en adem en liefde  

te voorzien. • 
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Die schroom kan samenhangen met de bijzondere 

positie van de geestelijke verzorging binnen Defensie 

of met onbekendheid over de aard van onze werk-

zaamheden. Of die uit zich als een militair wat  

bedremmeld op de drempel staat en vraagt: ik zou 

graag een gesprek willen hebben, maar ik ben niet 

gelovig…. 

 

Windmolens hebben een andere bron nodig om in 

beweging te komen; het waaien van de wind als 

krachtbron om zelf als stroomopwekker een kracht-

bron te worden. Die beweging herken ik als het gaat 

om zowel mijn identiteit als mijn werk als GV-er.  

Natuurlijk neem ik mezelf mee. Met mijn eigen-wijs-

heid, eigen-aardigheden, voorliefdes, hartenkreten, 

gedachtenspinsels en verhalen. Maar ik heb wel dat 

andere Verhaal en die andere (kracht)Bron nodig om 

te leren en te ontdekken ‘wat liefde vermag’. En de 

wind, de ademtocht van Gods Geest (Ruach) om een 

spoortje of een uitweg te vinden in wat een mens 

soms de adem kan ontnemen. 

 

Brug bij Almen 
Naast het eerste beeld over identiteit nu een tweede 

verbeelding over de praktijk als GV-er. 

Het tweede beeld namelijk dat zich aan mij opdrong 

en mij iets duidelijk maakte over mijn werkzaam -

heden, was de brug bij Almen. Dat kwam zo. 

 

Als KMS GV-er probeer ik de militairen zo veel moge-

lijk op te zoeken waar ze bezig zijn; op de kazerne, in 

de bosrand, op een schietbaan, in een leslokaal. 

Een tijdje geleden was een peloton -aan het einde 

gekomen van de opleiding- bezig met de eindoefe-

ning; op maandag beginnen, een straf programma 

afwerken om vervolgens op donderdagmorgen trots 

de hoofdpoort van de kazerne in Ermelo binnen te 

lopen. 

Of er nog een geschikt moment voor mij was om een 

bezoekje te brengen. En dat was er. 

 

De oefening speelde zich gedeeltelijk dicht in de 

buurt van mijn woonplaats af. 
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De Duikschool en de Duikgroep ken ik dus nog niet 

zo heel goed en nu sta ik er door een crisissituatie 

middenin.  

De molen gaat meteen draaien: maandagochtend 

vroeg een ‘Alle hens’ waarbij alle medewerkers op de 

hoogte worden gebracht van het ongeval, de gevol-

gen en wat er in de komende week gaat gebeuren 

rondom condoleren, uitvaart, afvaardiging en het 

contact met de sergeant. Daarna overleg met de com-

mandant en anderen van de Duikschool over de zorg 

voor de sergeant en andere collega’s. Veel collega’s 

blijken de zoon ook persoonlijk gekend te hebben, 

wat maakt dat het nieuws nog harder is binnen ge-

komen. Een aantal vrienden van beiden werken elders 

bij de Marine en worden ook uitgenodigd voor een 

gesprek, waar ik steevast bij zit. De leidinggevenden 

willen mijn advies over hun aanpak en betrekken me 

als vanzelfsprekend overal bij. Daarna volgt nog con-

tact met de militaire huisarts en Bedrijfsmaatschap-

pelijk werk over de mogelijkheden om professionele 

hulp te bieden. Op de achtergrond wordt er van alles 

geregeld om de familie die van de andere kant van 

het land en van Curaçao moet komen, onderdak te 

bieden in Den Helder. Meermaals spreek ik die week 

uit dat ik onder de indruk ben van de betrokkenheid 

van Defensie en van alle collega’s bij dit persoonlijke 

leed; men staat als een familie om onze collega heen. 

Behalve verslagenheid en verdriet is de sfeer zorgzaam 

en liefdevol. Bij welke werkgever maak je dat op dit 

niveau mee?  

 

Het hele verhaal  
Die week bezoek ik de sergeant zelf ook in het rouw-

centrum, waar hij zo’n beetje al zijn tijd bij zijn zoon 

doorbrengt. Al zijn tijd gaat in de voorbereiding van 

de afscheidsplechtigheid zitten. Die moet perfect zijn. 

En, zoals hij die dagen zei: “zo lang heb ik hem nog 

bij me. Straks is ‘ie weg”.  In de dagen en weken erna 

heb ik regelmatig contact met hem. Er gaan heel wat 

koppen koffie doorheen terwijl ik luister naar zijn 

verhaal, naar hoe hij stukje bij beetje de puzzelstukjes 

van het ongeluk bij elkaar aan het rapen is. Hij moet 

het hele verhaal kennen. Hij kan niet anders. Zo wil 

hij zijn zoon recht doen. Zo rouwt hij.  

 

Rouw  
Van een psychologe, die het op haar beurt van een 

dominee had, leerde ik ooit dat rouw liefde is waarvan 

het adres verloren is geraakt. Liefde die we niet meer 

kwijt kunnen aan degene die het subject is van onze 

liefde. Rouw is diep verdriet, maar spreekt ook van 

gedeelde liefde, van het gedeeld hebben van goed 

en kwaad, ziekte en gezondheid, van herinneringen 

die niet meer samen opgehaald kunnen worden.  

Rouwen is daarom ook heel persoonlijk en iets waar 

je alleen zelf invulling aan kunt geven, dagelijks,  

wekelijks, jaarlijks. Net zolang als jij nodig hebt en 

op de manier die bij jou past.  

 

Gezegend werk 
Zo sta ik dan als ‘nieuwe’ GV-er bij de herdenking, in 

mijn nette uniform met stola er overheen in de  

houding voor het monument met de namen van de  

omgekomen duikers erop en breng de groet. Op dat 

moment realiseer ik me: of het nu gaat om de dood 

van je kind of een omgekomen collega; als GV-er mag 

ik er in deze situaties bij zijn en mensen helpen  

rouwen, mensen helpen in liefde te herinneren en  

hopelijk mensen zo helpen om verder op weg te gaan. 

Het is heftig, maar ik ervaar het niet als een zware 

taak. Het is gezegend werk dat we mogen doen,  

gesterkt door de liefde van de Eeuwige, onze God. •
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In liefde 
herinneren 
 
 

Elke derde donderdag in november is er op 

de Marinebasis in Den Helder een herden-

king van duikers die zijn omgekomen  

tijdens hun werkzaamheden bij de Defensie Duik-

school en de Defensie Duikgroep, beide onderdeel van 

de Mijnendienst waar ik als GV-er aan verbonden ben. 

Afgelopen jaar mocht ik daar een toespraak houden.  
 
 

 

Het heeft impact als een collega tijdens werkzaam-

heden om het leven komt. De laatste collega over-

kwam dat nog maar een jaar of vijf geleden. Het was 

voor mij even wennen, zo’n toespraak. Ik ben gewend 

om te preken en daarbij vastgestelde teksten als uit-

ganspunt te hebben. Een toespraak bij een officiële 

herdenking is dan toch wel wat anders. Ik zocht naar 

een tekst die ik als uitgangspunt kon gebruiken en 

die voor iedereen, ongeacht afkomst of levensover-

tuiging, toegankelijk is. Ik kwam uit bij het gedicht 

‘All things must die’ van Alfred Lord Tennyson (hieronder 

een gedeelte uit dit gedicht).  

 

The stream will cease to flow; 

The wind will cease to blow; 

The clouds will cease to fleet; 

The heart will cease to beat; 

For all things must die.

Nu lag de nadruk in de toespraak 

op de herdenking van de omge-

komen collega’s, maar op de 

achtergrond speelde in de duik-

wereld een meer recente  

gebeurtenis een belangrijke rol. 

Ik moest daar op de een of andere manier ook “woor-

den” aan geven in de betreffende toespraak. Ik neem 

u nog een paar weken mee terug in de tijd om over 

deze gebeurtenis te vertellen. 

 

Slecht nieuws  
Een mooie zondagmorgen in oktober afgelopen jaar. 

Die ochtend mocht ik voorgaan in de Eucharistie in 

een van onze Oud-Katholieke parochies en na afloop 

van de mis staan we in de tuin van de kerk koffie te 

drinken met de aanwezigen. Ik hoor een berichtje 

binnenkomen op mijn werktelefoon en neem de tijd 

om even te kijken. Een verschrikkelijk bericht.  

Afgelopen vrijdagavond is bij een auto-ongeluk in 

de buurt van Den Helder de negentienjarige zoon 

van een sergeant van de Duikschool omgekomen. 

 Of ik contact wil opnemen met de chef der equipage 

van de Duikschool om afspraken te maken over de 

zorg voor de betreffende collega en over verdere  

personeelszorg in het verlengde daarvan.  

 

Alle hens  
Ik werk nu bijna een jaar bij de Mijnendienst en had 

me tot nu toe alleen bezig gehouden met de boven-

waterwereld. Het onderwatergedeelte is in handen 

van een collega die net voor vier maanden naar de 

West is vertrokken. 

16

 Robin Voorn
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samen liefdevol de raafjes op, deels in het nest en 

deels daarbuiten. De raven zelf schijnen daar geen 

schade van te ondervinden. Integendeel. Ze groeien 

op tot intelligente, vindingrijke en super sociale die-

ren. Voor wie in hokjes wil denken, ziet de ravenop-

voedstijl er afwijkend uit, maar niet elke vogel is een 

ooievaar en niet elke moeder is een luizenmoeder. 

 

Toen ik voorjaar 2018 met de Zr. Ms. Holland  

drie-en-een-halve maand naar het Caraïbisch gebied 

ging, werd er op de ochtend van moederdag zachtjes 

op de deur van mijn hut geklopt. Daar stond iemand 

van de logistieke dienst met een dienblad met lekkers: 

verse jus, croissantje, een eitje erbij – ontbijt op bed! 

“Omdat je moeder bent,” zei ze. Het was super lief 

dat ze daaraan gedacht hadden. Ik was wel de enige 

die die ochtend ontbijt op bed kreeg. Meer moeders 

hadden we niet aan boord. 

 

Varende moeders zijn er niet zoveel. Bij de marine is 

de vaardruk hoog. Ben je aan een schip verbonden, 

dan ben je door oefeningen, opwerken en vaarperio-

des vaak en lang weg. Zes maanden varen is geen uit-

zondering. Dat is niet handig voor een moeder.  

Je kunt vrouwen nog zo beschermen met een zachte 

cocon van verlofregelingen als de kinderen jong zijn 

– op een gegeven moment moet er onherroepelijk 

gevaren worden en dan moet je de afstand kunnen 

verdragen. Je moet je raafjes loslaten. Niet iedereen 

wil dat. 

 

Ontaard 
En wie dat wel wil, moet de kritische stem van de 

maatschappij kunnen verdragen. Als ik vertel dat ik 

bij de marine werk, dan vinden mannen dat over het 

algemeen stoer en avontuurlijk. Vrouwen vragen  

eigenlijk altijd wat mijn kinderen daarvan vinden. Dat 

ervaar ik als een ondermijnende vraag en het steekt 

dat ik mijn keuze telkens moet verantwoorden. Het 

antwoord op die vraag is namelijk een grote open 

deur: als ik lang weg ben, vindt iedereen (ook mijn 

man) dat moeilijk. Ik ook. "Ja, maar jij kiest daarvoor," 

is dan de volgende opmerking. En jouw kinderen niet 

– klinkt er ongezegd  achteraan. Dus na de ondermij-

ning van mijn keuze volgt een verwijt. Jij kiest voor 

jezelf, niet voor je kinderen. Wat ben jij voor een moe-

der! 

 

Als ik lang weg ben, vindt iedereen dat moeilijk. Laten 

we dat nu eens niet bagatelliseren maar als een gege-

ven aannemen: als ik lang weg ben, dan is dat moei-

lijk. Mijn visie als liefhebbende moeder is dat het niet 

per se erg is als je kinderen het zo nu en dan moeilijk 

hebben. 

Ten eerste: je moet niet alle kreukels in hun jonge  

ravenleven willen gladstrijken, maar ze er juist mee 

leren omgaan. Veerkracht is heel belangrijk en  

dat gaat over meer dan een onvoldoende voor  

topografie. 

Ten tweede vraagt de afwezigheid van een moeder 

om doorzettingsvermogen en om moed. Kinderen 

moeten zelf dingen ondernemen die ze spannend  

of stom vinden. Ze kunnen niet automatisch terug-

vallen op Taxidienst/Wasserette/Hotel Mama. Mijn 

afwezigheid vraagt aan hen om over zichzelf heen  

te stappen. 

Mijn derde punt hangt daarmee samen: het is goed 

als kinderen hun eigen boontjes leren doppen en zich 

niet automatisch vastklampen aan hun moeder. Of 

dat ze ook eens hulp zoeken bij hun vader, een harts-

vriendin zoeken of hun grootouders bellen. Dat ze 

dus hun netwerk verbreden en verdiepen. 
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Sweet 
Motherlove 
 

Na een week zonder bereik liggen we 

onder de kust van Madeira. Eindelijk 

hebben we weer 4G en iedereen is 

opeens maximaal bezig met zijn of haar telefoontje. 

Ik zie een wanhopige app van mijn dochter verschij-

nen. "Mama, er zit penneninkt op mijn knuffel.  

Wat moet ik doen om het er uit te halen :-("   

 
Ik kan ook nooit eens gewoon gaan varen hè. Mijn 

14-jarige klinkt onverwacht hulpeloos! Penneninkt 

dus. Geen vulpen, geen markeerstift, maar een bal-

pen-stip. Right. Met mijn 4G google ik omaweetraad.nl 

en leer dat penneninkt zich laat verwijderen met kar-

nemelk. Daar krijg ik de handen vast niet voor op  

elkaar bij mijn tiener. Alcohol uit de verbandtrommel 

kan ook. Via de app gaan we samen op zoek naar het 

flesje. De afstand van 3000 kilometer is geen  

bezwaar. Er wordt druk gedept. Mijn tiener appt terug: 

"Het helpt wel. Mama, je bent heilig." De crisis is  

beslecht. Mama kan weer naar zee. 

 

Een varende moeder 
Ja, ik kom er eerlijk voor uit. Ik ben een wat je in 

Duitsland een Rabenmutter noemt. Een ravenmoeder. 

Ravenmoeders laten hun kroost al vroeg in de steek 

om hun eigen idealen na te jagen – zegt men. Maar 

wie de raven goed kent, weet dat ze er gewoon een 

andere stijl van opvoeden op nahouden. Naast elke 

ravenmoeder fladdert een ravenvader, de kuikens zijn 

hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze voeden 
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Pizza 
Als moeder hoef ik niet altijd in het centrum van het 

leven van mijn kinderen te zijn. Als ik me een tijdje 

in de periferie bevind, dan gaat het ook goed. Zoals 

gezegd: liefde overbrugt met gemak 3000 kilometer 

– of meer! Vanuit Costa Rica heb ik meegegeten aan 

tafel thuis. Al skypend werd ik als telefoon tegen een 

pan gezet en kreeg ik hapjes eten aangereikt met een 

vork. Op Sint Maarten bestelde ik via Zalando een 

nieuwe zwembroek omdat maat 152 wel erg sexy werd. 

Hij werd netjes thuis bezorgd, tot vrolijke verbijstering 

van mijn zoon. Verdriet, liefde en hilariteit. Varen is 

een rare situatie waar je ook wel weer je weg mee 

vindt. En wat meer is: werken bij de marine heeft mijn 

kinderen ontzettend gestimuleerd om om zich  

heen te kijken. De wereld is letterlijk voor hen open 

gegaan en dat vind ik het mooiste dat ik mijn kind  

kan geven. 

 

Twee oktober jongstleden kwam ik terug van een 

vaartocht van twee weken. Eén van mijn raafjes  

bezwoer me bij hoog en bij laag dat ze op me  

zou wachten. 

“Maar het wordt wel 4:00,...” 

“Nou en?!” 

Het werd 3:30. En daar zat ze: met hele kleine oogjes 

en een fleece-dekentje. En een pizza quattro stagioni 

uit de oven. Pizza smaakte nooit zo lekker! • 

 

Desirée Scholtens 

Terug naar inhoudsopgave



 

Kameraadschap  
Kameraadschap is zowel iets dat min of meer vanzelf 

ontstaat doordat je samen dingen doormaakt, als 

een morele deugd die Defensie bij militairen probeert 

te vormen. In de opleiding wordt al duidelijk gemaakt 

dat men inzet voor elkaar verwacht. ‘Niemand is  

belangrijker dan het team’, schreef commandant Otto 

van Wiggen. Tegelijkertijd is het iets dat gebeurt: door 

in hetzelfde schuitje te zitten groeit de band. Dat be-

gint al in de basisopleiding met lange dagen, koude 

nachten, met steeds te weinig tijd om opdrachten 

uit te voeren in een donker bos. Tijdens een uitzen-

ding ben je nog meer op elkaar aangewezen. Samen 

door moeiten heen gaan smeedt een sterke onder-

linge verbondenheid. Militairen die de dienst hebben 

verlaten, geven aan juist dit aspect nog wel eens te 

missen. 

Het groeit echter niet geheel vanzelf. Sommige groe-

pen worden inderdaad hechter door wat men samen 

doormaakt. Maar er zijn ook groepen die na indrin-

gende ervaringen uit elkaar vallen. Ook lukt het niet 

altijd om het goed te hebben binnen de groep  

mensen die aan elkaar zijn toevertrouwd. 

 

Kameraadschap en loyaliteit  
Kameraadschap heeft te maken met een bepaalde 

loyaliteit aan anderen van wiens loyaliteit jij zelf ook 

weer afhankelijk bent. Juist wanneer het erop aan 

komt. Vanuit de Contextuele Theorie van Nagy gaat 

het om wat je voor elkaar betekent in de dingen die je 

samen doormaakt. Wordt daarin zichtbaar dat je  

bereid bent verantwoordelijkheid voor de ander te 

nemen. Wil je jezelf dienstbaar opstellen voor de  

ander, voor de groep? In de weg die men met elkaar 

gaat kan zo verdiend vertrouwen groeien. Ook het  

leiderschap is hier van belang. Dient de militaire  

leider de belangen van de groep, of misschien meer 

zijn/haar eigen carrière? Een indrukwekkend voor-

beeld van het eerste is Lieutenant Winters in de serie 

Band of Brothers. Elke aflevering wordt ingeleid door 

veteranen van D-Day. Zij vertellen met ontroering 

van de bereidheid van hun pelotonscommandant om 

hen voor te gaan in risicovolle acties. Zijn dienstbaar-

heid versterkte de loyaliteit binnen het peloton 

enorm.  

Hier zijn in zekere zin lijnen te trekken naar Evangelie 

en geloofsgemeenschap.
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“He aint heavy, 
he’s my brother” 
 

Over kameraadschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

In 1884 beschreef James Wells in zijn boek  

‘De gelijkenissen van Jezus’ het verhaal van een 

klein meisje dat een flinke baby droeg.  

Omstanders zagen haar worstelen en vroegen of hij 

niet te zwaar was, waarop zij verbaasd antwoordde: 

“Hij is niet zwaar, hij is mijn broertje”.  
 

 

Kameraadschap is een belangrijk aspect van het mi-

litaire leven. Generaal buiten dienst dr. P.H. de Vries 

schreef in de Militaire Spectator (05/2015) dat mili-

tair-zijn meer omvat dan collega-zijn in een negen 

tot vijf baan. Militairen moeten samenwerken onder 

soms uitdagende omstandigheden waarin men op 

elkaar is aangewezen. De bijzondere verbondenheid 

die dan ontstaat noemen we: kameraadschap. Hij stelde 

overigens voor dat militairen elkaar dan ook beter 

niet ‘collega’ kunnen noemen. 

 

De geschiedenis van het woord is interessant 
Het komt van het Latijnse woord camera, dat kamer 

betekent. Een kameraad is iemand met wie je een 

kamer deelt. Vandaaruit: metgezel. Naast deze meer 

algemene betekenis refereert het woord al eeuwen-

lang aan en wortelt het in het militaire leven: de situatie 

van het delen van wel en wee van militairen binnen 

een bepaalde eenheid (vanuit het Spaanse camarada, 

een gezelschap van soldaten die met elkaar eten en 

slapen; in het Frans  camarade: soldaat die het lot van 

anderen deelt). Deze woordafleiding maakt gelijk 

duidelijk dat het vooral op het niveau van de leger-

eenheid  speelt. 

Een mooi aspect daarbij is dat je elkaar niet uitkiest, 

maar als het ware aan elkaar wordt toevertrouwd. 

Je zult het met elkaar moeten doen, of je de ander 

nu leuk vindt of niet. 
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Samen door moeiten heen gaan smeedt 

een sterke onderlinge verbondenheid. 

Militairen die de dienst hebben verlaten, 

geven aan juist dit aspect nog wel 

eens te missen. 

Gerard van Driesten 

Terug naar inhoudsopgave



In de korte tijd die ik bij Defensie werk heb ik Arjan 

leren kennen als een vrolijk persoon en een betrok-

ken christen. In die tijd heeft hij me door zijn aan-

wezigheid meermalen een hart onder de riem 

gestoken. Daarom was hij de eerste die door mijn 

hoofd schoot toen ik aan het thema liefde en kame-

raadschap dacht. En hij bleek bereid om zijn erva-

ringen en gedachten te delen.   

 

Het meest typerende beeld dat ik van Arjan (51) heb 

is dat hij in de koffiekamer met zijn benen op tafel 

zit, een beetje onderuitgezakt in een lekkere stoel, 

grappen makend met zijn collega’s. Hij heeft een  

relaxte uitstraling en zit duidelijk goed in zijn vel. 

 Arjan werkt bij de afdeling ‘Low Observable’ van de 

F-35 (JSF). “Ik ben eigenlijk een soort schilder 2.0.  

Ik ben meer dan 20 jaar schilder bij de F-16 geweest, 
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Vormingsconferenties  
Sinds ruim een jaar werk ik op het vormingscentrum 

van de DGV: Beukbergen, Huis ter heide. Nooit ge-

dacht dat ik daar nog eens zou belanden. Maar, zoals 

Prediker al zei: ‘voor alles is een tijd’. 

Op Beukbergen verzorgen we vormingsconferenties 

voor militairen en burgers van Defensie. Deze vinden 

plaats in  de verschillende fasen van hun loopbaan: 

tijdens de eerste opleiding, voorafgaand aan een uit-

zending, tot het moment dat ze met functioneel leef-

tijdsontslag gaan. In deze conferenties gaat het om 

de vraag: hoe kan ik mens blijven in het bijzondere 

beroep van militair en in de bijzondere wereld van 

de krijgsmacht? Aan elkaars ervaringen en inzichten 

proberen we te leren en de bewustwording op gang 

te brengen.  

 

Dragende kracht 
Kameraadschap kan hierin aan de orde komen: als 

dragende kracht om elkaar te helpen overeind te blij-

ven. In het zorgen voor en omzien naar elkaar. 

Maar we schenken ook aandacht aan andere zaken: 

aan morele aspecten rondom een uitzending, aan 

het goed recht van eigenheid in verbondenheid, aan 

veelkleurigheid in uniformiteit, aan dienen en het 

goed recht om verzorgd te worden, aan hechtheid in 

de groep en openheid naar anderen, aan de balans 

tussen werk en thuis. 
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Kameraadschap 
bij de Luchtmacht  
een gesprek met een luchtmacht-collega 
 

 

‘Liefde kun je overal tegenkomen. Maar 

je komt het vooral tegen als je het zelf 

geeft’. Dat is één van de dingen die 

Arjan leerde in zijn werk bij de Luchtmacht. Hij heeft 

gemerkt dat je liefde niet uit een boek kunt leren, 

maar alleen in de praktijk.  
 

 

 

Schaduwzijde 
Kameraadschap kan iets moois en sterks zijn, maar 

kan ook schaduwzijden krijgen. Wil je als bestaande 

groep bijvoorbeeld nieuwe collega’s  ‘op de kamer’ 

opnemen? In de genoemde serie Band of Brothers 

zie je hoe moeilijk de zogenaamde ‘replacements’ 

het hadden. De bijzondere gehechtheid aan elkaar 

kan onder oorlogsomstandigheden het zicht op het 

humane voor anderen (burgers, tegenstanders) doen 

vertroebelen.  

Bewustwording in deze conferenties draagt bij aan 

de evenwichtigheid van onze militairen. 

 

Charme 
De kameraadschap die je in de krijgsmacht ziet heeft 

een bepaalde charme. Een sterke bereidheid om  

elkaar als broeder te dragen. Een interessante vraag 

voor andere organisaties, voor kerk en samenleving, 

is dan hoe we de kameraadschap daar zouden kunnen 

herwinnen of versterken. Misschien begint dat met 

het besef dat we ergens ook daar in eenzelfde schuitje 

zitten, waarin we op elkaar zijn aangewezen. • 

 

 

Wim de Bruin 

Vormingscentrum van de DGV: Beukbergen

Bewustwording in deze conferenties 

draagt bij aan de evenwichtigheid van 

onze militairen. 

Wim Bruin (links)
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tijdens een uitzending leef je echt met elkaar, dat is 

echt kameraadschap ‘next level’. Tijdens sommige 

uitzendingen slaap je met elkaar in een grote tent. 

Dan maak je echt alles van elkaar mee, je leert elkaar 

op een andere manier kennen. En dat is meestal  

positief. Ik heb weleens gehad dat ik met iemand op 

pad ging, en dat ik daar erg tegenop zag, maar in de 

praktijk viel juist die persoon erg mee.”  

 

“Tijdens de uitzendingen in Kandahar 2007 en 2010 

vlogen op de basis de raketten ons bij wijze van spre-

ken om de oren. En dat deed wat met ons. Ik merkte 

dat mensen elkaar meer steunden. En dat we ook 

onze angsten met elkaar bespraken. Zelf maakte ik 

mee dat ik belde met mijn 8-jarige zoon en dat het 

luchtalarm afging. Ik moest toen met een paar woor-

den uitleggen dat ik gevaar liep en dekking moest 

zoeken, dat is wel heel heftig. Als je dat met elkaar 

deelt dan ontstaat er een heel sterke band.” 

 

Niet voor jezelf leven 
Arjan heeft altijd goede contacten gehad met gees-

telijk verzorgers, juist ook tijdens uitzendingen.  

“In 2010 in Kandahar kwam ik met de GV-er in de 

goede-doelen-commissie terecht. Tijdens die uitzen-

ding haalden we geld op voor het Militair Revalidatie -

centrum in Doorn. 

maar bij de F-35 is het schilderwerk zo belangrijk om-

dat het één van de dingen is die het vliegtuig onzicht-

baar moet maken voor de vijandelijke radar. Mijn 

werk heeft nu ook veel raakvlakken met plaatwerk 

en kunststofreparaties. Daarnaast werk ik met veel 

verschillende coatings, dat maakt dit werk echt anders 

dan mijn oude werk.” 

 

Kameraadschap ‘next level’ 
Bij de F-16 werkte Arjan in een klein team van een 

man of 7. “Dan weet je echt wat je aan elkaar hebt, 

en je weet ook heel veel van elkaar. Dat is voor mij 

de kern van kameraadschap, dat je er voor elkaar bent 

in alles, zowel werk als privé”. In de jaren dat Arjan 

bij de F-16 werkte is hij meermalen op uitzending ge-

weest. En juist tijdens die missies ontdekte hij dat 

kameraadschap verder gaat dan gewone collegialiteit. 

“Het werk op Leeuwarden zelf verschilt niet zoveel 

van het werk bij een gewoon bedrijf. Je gaat naar het 

werk, je maakt 8 uur en je gaat weer naar huis. Maar 

Dat is toch wel een keerpunt in mijn leven geworden. 

Ik ontdekte hoe goed het is om niet alleen voor jezelf 

te leven, maar ook voor een ander. Dat heeft er bij 

mij toe geleid dat ik na de uitzending ook veel actiever 

betrokken ben geraakt bij de kerk en het geloof. En 

dat heeft me heel veel opgeleverd, ik ben er echt een 

beter mens van geworden.” 

 

Kun je zeggen dat ‘niet voor jezelf leven’  
een andere uitdrukking is voor liefde?  
Arjan denkt even na en zegt dan: “het tegenoverge-

stelde is in elk geval egoïsme. In het verleden kreeg 

ik dat verwijt weleens van de mensen die het dichtst 

bij me stonden. En dat is nu wel echt veranderd. 

Noem het maar ‘in liefde omzien naar elkaar’. Dat 

probeer ik bij mijn collega’s ook echt in de praktijk 

te brengen. Als ik een begripvolle bril opzet als ik 

met iemand omga, juist als iemand soms moeilijk 

is, dan kan ik er vaak veel beter mee omgaan. Begrip 

en mildheid zijn voor mij belangrijke waarden. Die 

heb ik ook van mijn ouders meegekregen in de op-

voeding. Vooral mijn moeder leerde me al dat iemand 

er woest en onder de tattoos uit kan zien, maar dat 

diegene toch een hele goeie vent kan zijn.” 

“Ik merk ook dat als je goed met mensen omgaat, 

dat je dat ook terugkrijgt. Persoonlijk heb ik dat dit 

jaar erg gemerkt rondom het overlijden van mijn 

broer. Ik vond het heel mooi dat veel collega’s alle-

maal op hun eigen manier daar aandacht aan gaven. 

Dat geeft echt een gevoel van troost.” 

 

Vaderrol 
Sinds 2019 werkt Arjan bij de F-35. Hij is daar als één 

van de eersten binnengekomen. Daarna kwamen er 

steeds nieuwe mannen en vrouwen bij, vaak behoor-

lijk jonger dan hij zelf. “Ik merkte dat ik daardoor 

vanzelf een soort van vraagbaak werd, mensen klamp-

ten zich een beetje aan me vast. Ik kreeg een beetje 

de vaderrol van de afdeling. En dat vind ik mooi. Ka-

meraadschap betekent dan dat ik me openstel voor 

anderen. Dat vind ik ook boeiend. Iedereen is anders, 

iedereen reageert anders, en daar dan goed mee  

omgaan geeft me veel voldoening.” 

 

Voor Arjan heeft deze levenshouding alles met zijn 

geloof te maken. “Vroeger had je van die armbandjes 

met daarop WWJD (What Would Jesus Do). Dat past 

wel heel erg bij mij. Misschien is het niet goed dat  

ik niet vaak over mijn geloof praat met anderen,  

maar ik hoop altijd dat anderen mijn gedrag zien en  

denken: “wat die Arjan heeft, dat wil ik ook”. • 

 

Als ik een begripvolle bril opzet als ik met iemand omga, 

 juist als iemand soms moeilijk is,  

dan kan ik er vaak veel beter mee omgaan. 
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hangt toch echt te hoog. Een brede, sterke militair 

zakt door zijn knieën en vouwt zijn handen als op-

stapje. Na elkaar worden we over de balk geholpen. 

Als ik aan de beurt ben, vlieg ik over de balk. Oeps 

(gekuiste versie), zegt de militair, ik was even vergeten 

dat jij geen 80+ kilo weegt. 

Meer “one-of-the-guys” dan dit wordt het niet.  

Ik geniet! 

Bijna op het eind van de loop zie ik iemand zich ver-

bijten: een oude blessure speelt op. Ik ga naast hem 

lopen en daag hem uit een mop te vertellen. Waarop 

hij antwoordt dat hij alleen schunnige moppen kent. 

“Vertel!”, zeg ik, daar heb ik er inmiddels wel meer 

van gehoord. Na een lange stilte volgt er een vrij on-

schuldige mop. Ik (glim)lach waarderend om de zorg 

die eruit spreekt. We lopen verder, iets achter de rest 

aan. De finish komt al snel in zicht. We spatten uit 

elkaar om een douche op te zoeken. De militair knikt 

me nog toe en steekt zijn hand op: “bedankt” , zegt 

hij nog. Die mop op het eind bracht net even de  

afleiding die hij nodig had.  

 

Herdenken en verbinden 
Afgelopen juli mocht ik een toespraak houden in  

Beneden Leeuwen. Daar worden elk jaar de gevallen 

Stoottroepers herdacht. In mijn verhaal weef ik een 

politieke, een persoonlijke en een eenheidsverhaal 

in elkaar.  

“Maar elk stuk dat je van jezelf inzet voor je eenheid, 

kun je elders niet inzetten. Elke inzet, elke missie, 

elke passie van elke stoter, kost haar of zijn familie 

iets. Het is de prijs, die soms achteloos betaald wordt. 

Het is de prijs, die anderen pijn kan doen. Het zijn 

ook hier twee kanten die naast elkaar bestaan,  

net als de twee kanten van een militaire missie in  

Afghanistan. Het zijn deze twee kanten waar we bij 

stil staan op een dag als vandaag.” 

Na afloop spreekt de burgemeester mij aan op mijn 

durf om het politieke falen rond Afghanistan te  

benoemen. Een nabestaande van een gesneuvelde 

militair bedankt me voor het noemen van de  

persoonlijke prijs, die betaald wordt. De opgestelde 

jonge militairen hebben het tijdens het drankje  

achteraf over het Stotersgevoel, waar ik over sprak.  

 

Drie verhalen en toch ook één 
Het komt bij elkaar tijdens de herdenking en zeker 

ook in de gesprekken voor en na de plechtigheid. 

Niet alleen in de taal, maar ook in de tijd vindt een 

verdichting plaats. Buiten taal en boven de tijd ge-

beurt iets. Iets wat voor mij naar God wijst. Het is 

moeilijk om daar woorden voor te vinden. Het heeft 

te maken met een verbinding die tot stand komt.  

Ik zie iets daarvan gebeuren wanneer een mens in 

een groter verhaal opgenomen wordt en dat voelt. 

Er gaat iets open. In een blik van verstandhouding 

kan dit al gedeeld worden.  

 

Het is wonderlijk hoe de woorden die ik spreek  

hier aan bijdragen. Het is de kracht van het Woord, 

maar het is ook het fysieke samenzijn, stilstaan en 

delen van het moment. Kortom: het is de kern van 

ons werk als Protestantse Geestelijk Verzorgers  

bij Defensie. •

27

Liefde voor het 
kleine moment 
 

Ik zie mezelf zitten aan een tafeltje in een  

restaurant… om me heen zitten bijna twintig 

mannen van onze Bravo-compagnie. Ongeveer 

de helft is net begonnen bij Defensie en dan zijn ze al 

uitgekozen voor deze ‘klus’.  

 

 
De mannen zijn gekozen op grootte en kracht. Ze 

zijn echt heel stoer…dat wilde de familie graag… Ze 

vormen de draagploeg voor een overleden militair. 

De volgende dag heel vroeg zal hij aankomen op 

vliegbasis Eindhoven en deze jonge mannen hebben 

de hele week geoefend om deze ceremonie goed uit 

te voeren. 

 

Koffie  
Het lopend buffet wordt geopend en er wordt gretig 

opgeschept: het is al laat en de reis was lang. Met 

een vol bord voor onze neus vraag ik voorzichtig of 

ze er klaar voor zijn. De jongste begint te vertellen 

hoe lastig het is om de kist heel langzaam te laten 

zakken en ook het op de schouder nemen moet heel 

gelijk gebeuren. Dan opeens vraagt de ander aan mij: 

“maar wat gaat u eigenlijk morgen doen?” Hij weet 

dat ik niet mee geoefend heb. Ik vertel dat ik onder 

andere mee ben om de familie op te vangen. Waar ik 

vol bewondering luisterde naar de kracht van hun 

verhaal, merk ik nu een zelfde soort bewondering als 

ik vertel. Samen gaan we dit doen, elk op onze eigen 

manier… 

Ondertussen gonst het om ons heen van een soort 
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gekke hilariteit. Iemand heeft koffie uit de automaat 

gehaald en dat is duidelijk niet de bedoeling. Het is 

dan wel een lopend buffet, maar de drankjes worden 

apart langsgebracht (en afgerekend). De koffie, die 

bij Defensie altijd overal gratis voor handen is, valt 

hier onder een ander beleid. De bedremmelde en 

tengere ober probeert het subtiel op te lossen, maar 

de groep ziet het probleem niet. Het scheelt hem 

toch weer lopen en je gaat toch niet moeilijk doen 

over een paar koppen koffie? 

De compagnies sergeant-majoor grijpt in en trekt de 

boel recht. Hij ziet gelukkig ook dat hier twee  

verschillende werelden botsen. Als geestelijk verzor-

ger ben je deel van beide werelden en ook niet.  

De blikrichting die dat oplevert heeft een eigen soort 

humor. Ik kan daar enorm van genieten. Er is daar-

naast een speciaal soort verbindende humor die je 

krijgt als je met elkaar optrekt op zulke intense  

momenten. Hier zie ik ze samenkomen… 

 

Samen op weg 
Tijdens een alternatieve functie-fit-test lopen we met 

het 13de bataljon van Luchtmobiel 13 kilometer met 

13 hindernissen door het oefenterrein van Marner-

waard. We kruipen door rioolbuizen, steken het water 

over in apenhang onder een touw, graven een kruip-

ruimte onder een balk door, schieten met een boog, 

sjouwen met gewichten en zo gaan we voorwaarts. 

Eén van de hindernissen is in de bomen opgehangen. 

Het zijn balken waar we overheen moeten klimmen. 

De meeste zijn met een aanloopje en wat handigheid 

prima zelfstandig te overwinnen, maar de laatste 

Helga Knegt 
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Soldaat geeft fruit aan kinderen in Afghanistan - Foto Pexels



Nederland 
En zo gebeurde het. De collega-vervanger bleek bereid 

om zijn plaats af te staan, de eigen kerkenraad gaf 

toestemming en kort daarna ontmoette ik het aan-

staande bruidspaar in het eigen kerkgebouw van hun 

gemeente. De route daarna is zoals het gewoonlijk 

gaat in een gemeente. Ik heb twee gesprekken met 

ze gehouden waarbij ik het huwelijksformulier met 

ze besprak en inging op hun motieven om voor God 

hun ‘ja-woord’ te geven. Ook dat waren fijne contac-

ten. Ik moest immers de bruid, Wieneke, nog leren 

kennen! 

 

Het ijs was snel gebroken en in goede sfeer gingen 

we met elkaar gesprekken aan tot op ons hart. Eind 

juli was het dan zover. De grote dag brak aan. De 

trouwtekst was Rom. 13:8 “Wees niemand iets schul-

dig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander  

liefheeft, heeft de wet vervuld.” 

 

Thuisfront 
Ik vond het bijzonder om deze dienst te mogen lei-

den. Het is een taak die je minder naar je toe krijgt 

dan wanneer je als gemeentepredikant dient. Tegelijk 

vertegenwoordigt dit huwelijk ook een bijzondere 

periode in mijn eigen leven. Ik was die maanden weg 

bij mijn lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

 Gedurende deze uitzending kwamen we een paar 

keer onder vuur te liggen. Uitzendingen betekenen 

veel voor je thuisfront. Naast dat ze jou missen  

(en de dingen die je doet in het huishouden …), leven 

ze maanden in afwachting en toch een zekere  

spanning. Zeker als zich gevaarlijke situaties hebben 

voor gedaan.  

 

Op afstand verbonden 
Maar ook voor mijzelf zijn het bijzondere perioden 

uit mijn leven. Je bent maanden op afstand van hen 

die je lief zijn. Tegelijk bouw je een soort ‘nieuwe  

familie’ op die maandenlang op elkaar is aangewe-

zen. Je weet dat die band tijdelijk is, maar op dat mo-

ment (tijdens de uitzending) is die band reëel en 

essentieel. Het loslaten van die band vraagt ook tijd, 

geeft een poosje een soort heimwee. Dit huwelijk 

markeert voor mij waar die opgebouwde band voor 

staat, namelijk een gedeelde geschiedenis, een  

intensief samen optrekken met de daarbij behorende 

herinneringen. Dat is enerzijds voorbij (geen uitzen-

ding meer) en anderzijds blijft de band. Zoals dit  

huwelijk blijvend is. Zoals ook het feit dat ik die  

inzegening mocht doen. • 
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De liefde 
bevestigen via 
een tussenlanding 
 

 

In de loop der jaren heb ik een aantal huwelijken 

mogen inzegenen van militairen met hun res-

pectievelijke partners. Elke inzegening heeft 

daarbij zijn eigen verhaal.  

 
 

 

Een contact dat leidt tot een huwelijksinzegening 

ontstaat op allerlei verschillende manieren. Zo mocht 

ik een huwelijk inzegenen van een collega die mij 

had leren kennen als geestelijk verzorger van de KMS 

te Weert. Jaren later hernieuwde ze het contact en 

kwam de vraag of ik ‘hun dominee op hun huwe-

lijksdag wilde zijn’. Geregeld echter gaat het om ie-

mand waar je op dat moment mee samen op een 

kazerne of basis dient en vanuit dat bestaande contact 

komt de vraag naar je toe. Dat kan gaan om mensen 

vanuit protestants-christelijke huize. Soms gaat het 

om collega’ s die geen of een minder sterke band met 

de kerk hebben. Dan zoek je met elkaar naar een 

goede invulling. Dat is spannend, maar tegelijk ook 

prachtig om te mogen doen. En je komt nog eens  

ergens. Zo heb ik een huwelijk mogen inzegenen in 

een strandtent, in een kasteel, buiten in een park en 

een enkele keer in een stadhuis. Natuurlijk ook  

geregeld in een ‘gewoon’ kerkgebouw.  

Twee keer mocht ik het huwelijk van een collega in-

zegenen die ik leerde kennen op uitzending. De eerste 

keer was dat n.a.v. een uitzending in Afghanistan. 

Over de tweede keer zal ik wat meer vertellen.  

 

Irak 

In het afgelopen voorjaar 2021 was ik op uitzending 

in Irak. We waren gelegerd op een basis waar we  

verantwoordelijk waren voor de bewaking. Tijdens 

het opwerken leerde ik Nico kennen. Hij was van huis 

uit christen en in Nederland lid van een kerkelijke 

gemeente in zijn woonplaats. Gedurende de uitzen-

ding werd hij een vaste bezoeker van de bezinnings-

diensten die ik hield op zondagmorgen.  

 

Daarnaast kwam hij naar de wekelijkse Bijbelstudie. 

Iedere week bespraken we met elkaar een Bijbelge-

deelte. Twee deelnemers, waaronder Nico, waren ker-

kelijk meelevend. De overige deelnemers waren 

vooral belangstellend en leergierig. Gedurende de 

maanden dat we samen kwamen, verdiepten de  

gesprekken zich. De deelnemers lieten elkaar over 

en weer ‘in het hart kijken’. Het waren mooie avon-

den en aan het eind hebben we dat naar elkaar ook 

uitgesproken.  

 

Dubai 
Op de vlucht naar huis kwam ‘de vraag’. We waren 

geland voor een tussenstop op Dubai en Nico schoot 

me aan. ‘Of ik zou willen overwegen om hun huwelijk 

in te zegenen …..!’ Uiteraard vroeg ik naar de eigen 

predikant en een eventuele vervanger. Nu bleek dat 

de eigen predikant op hun huwelijksdatum op  

vakantie was en de vervanger kenden ze eigenlijk niet 

goed. Ze hadden samen overlegd dat het fijn zou zijn 

om mij te vragen, een predikant die in ieder geval 

een band met Nico had! 

 

30

Piet van Duijvenboden 
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niet kon voorstellen dat ‘een baan in de burger’ beter 

zou zijn… Vragend keek hij mij aan:  Was dit wat ik 

bedoelde? 

 

Bergrede  
Aanvankelijk vond ik dit wat mager klinken, maar 

achteraf moet ik denken aan de Bergrede, waar Jezus 

zegt ‘Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 

Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Heere, Heere’, zal 

binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie 

de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ 

(Mat 7:20-21) Met andere woorden: Het ware geloof 

zit niet in het met de mond belijden, het vertellen 

van mooie verhalen, maar in het daadwerkelijk doen 

van het goede. En is dat ook niet eigen aan het idee 

van de liefde in de Bijbel? Liefde is geen romantisch 

en rozig concept, maar heeft vlees op de botten, let-

terlijk, in de menswording en zelfovergave van Chris-

tus aan het kruis. 

 

Als het goed zit, zit het goed 
‘Wat drijft je in je werk als militair’, het kan gemak-

kelijk de suggestie oproepen dat daarop grootse en 

wijdse antwoorden gegeven moeten worden, ron-

kende idealen, een geopolitiek perspectief. Terwijl 

het, in de lijn van het evangelie, misschien genoeg 

is om te zeggen dat de kleine dagelijkse gang, doen 

wat er gedaan moet worden, voldoende is? Is liefde 

in een relatie vaak ook niet zo? Elkaar trouw zijn, 

met elkaar verweven raken, oog hebben voor die an-

der, dag in dag uit, tot je tot je verwondering je leven 

samen hebt geleefd? Dat het zó werkt, zó nuchter, 

zó relatief eenvoudig, is dat niet een verademing in 

onze cultuur waarin alles een ‘passie’ moet zijn, 

groots en meeslepend?  

Als het goed zit, zit het goed. Augustinus zei al ama et 

fac quod vis - heb lief, en doe wat je wilt. Als dominee 

kan ik de neiging hebben om overal op te reflecteren, 

en te verwachten dat anderen dat ook doen en dat 

nog kunnen verwoorden ook. Het kan trekken krijgen 

van een soort beroepsdeformatie, waardoor de din-

gen ingewikkelder worden dan nodig, of zelfs pro-

blematisch. Je zou zelfs kunnen stellen dat het 

zelfonderzoek naar je ‘passie’ een soort navelstaard-

erij is waarbij veel energie verloren gaat. Deze nieuwe 

leidinggevende doet gewoon waar hij goed in is en 

waar hij van houdt, anders was hij allang iets anders 

gaan doen.  

 

Inspirerend  
Bij het afronden van het gesprek bedankt hij me toch 

voor ‘de goede vragen’. Hij heeft het gesprek klaar-

blijkelijk wel gewaardeerd. Dat opende voor mij nog 

weer een nieuwe dimensie. Hoewel er geen nieuwe 

inzichten doorbraken, geen levensverandering plaats-

vond, geen beslissingen werden genomen, was het 

tóch goed en inspirerend om van elkaar te horen 

waar onze liefde, onze passie zit, wat ons drijft in 

ons werk. Onafhankelijk van de antwoorden die hij 

kon geven, waren we wel echt ergens over in gesprek 

geweest en vond er ontmoeting plaats. En dat is veel 

belangrijker dan het mooi en welsprekend kunnen 

verwoorden van wat je passie is.  

Ik blijf het toch maar vragen. •
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parate functies vervuld. Ook zijn ze bijna allemaal 

korter of langer geleden op uitzending geweest.  

Anders dan vele anderen hebben ze niet na enkele 

jaren of die ene uitzending Defensie verlaten, maar 

hebben ze ervoor gekozen te blijven, waarschijnlijk 

tot hun FLO (functioneel leeftijds ontslag). Een  

levenskeus die je niet zomaar lichtvaardig maakt. 

Dan moet er toch liefde in het spel zijn, passie voor 

je werk! 

 

Geen baan in de burger  
Je zou zoiets verwachten als ‘wij beschermen wat ons 

dierbaar is’, de officiële corporate story van onze krijgs-

macht. Dat is een verhaal over liefde: de liefde voor 

onze familie, onze stad, ons land, inclusief de liefde 

voor de manier waarop wij leven, in een democrati-

sche rechtstaat, in veiligheid en vrede. Liefde die drijft 

tot een levenslange inzet om als het nodig is goed 

toegerust en getraind, met moed, toewijding en veer-

kracht dit ook te kunnen verdedigen. Met andere 

woorden, je zou hopen dat iedere militair zijn eigen 

werk kan beleven als onderdeel van dit grote verhaal. 

Hij had dat niet zo paraat, die nieuwe leidinggevende. 

Hij moest echt even nadenken over een antwoord op 

die vraag. En toen begon hij, zoekend, over de afwis-

selende carrière die hij als officier had. Nu eens een 

commando-functie, dan weer een paar jaar stafwerk 

in Den Haag. Dat het hem scherp hield, elke keer die 

nieuwe uitdaging om er iets van te maken. Dat hij 

toch elke dag met plezier naar zijn werk ging. Dat de 

Landmacht langzamerhand voelde als familie, een 

groot netwerk, waar hij zijn plek in had. Dat hij zich 
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‘Heb lief, 
en doe  
wat je wil’ 
 

Over passie voor je militaire werk 
 

“W  at drijft jou in je werk 

als militair?” Ik stelde 

deze vraag pas aan 

een nieuwe leidinggevende op mijn werkplek, de Du 

Moulinkazerne in Soesterberg, thuisbasis van de  

logistieke opleidingen van de Landmacht. Hij keek 

me een beetje ontredderd aan. Van zijn stuk gebracht.  

 

 
In kennismakingsgesprekken – en die zijn er veel met 

mensen die constant van functie naar functie hoppen 

– stel ik deze vraag vaak. Omdat het voor mij een we-

zenlijke vraag is, een vraag naar identiteit, waarden 

en passie. Een vraag die hoort bij het werk van een 

dominee bij Defensie; aandacht hebben voor de die-

pere lagen van ons mens-zijn. Doorsteken tot de diep-

ste laag van spiritualiteit, missie, levensbeschouwing, 

geloof: Dat hoort bij mijn roeping. 

Passie 

Tot mijn verrassing merk ik dat deze vraag ‘wat drijft 

jou’ niet zo goed werkt. Je zou misschien verwachten 

dat de senior officieren en onderofficieren die op dit 

opleidings- en trainingscentrum werken hun verhaal 

wel klaar hebben. Ze zijn inmiddels instructeur of 

staflid, dus ze hebben minimaal één of meerdere  

Teun de Ridder 

Het ware geloof zit niet in het 

met de mond belijden, het 

vertellen van mooie verhalen, 

maar in het daadwerkelijk 

doen van het goede. 
Terug naar inhoudsopgave
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“Greater love hath no man than this, that a man lay 

down his life for his friends”. Hier verwijst de tekst 

niet naar Jezus, maar naar de geallieerden die sneu-

velden bij de slag om Arnhem. Ook nu raakt de tekst 

me, maar tegelijk roept hij ook vragen bij me op. 

Kan sneuvelen een daad van liefde zijn? Kan zoiets 

gruwelijks beschreven worden in termen van liefde, 

zonder dat je daarmee het gruwelijke tot iets zoets 

maakt? Zoet wil ik de dood van Jezus niet noemen 

en zo wil ik ook niet aankijken tegen de dood van 

militairen. 

 

Geen groter liefde 
Vaag herinner ik me iets over een Engelse soldaat die 

zich opofferde tijdens de slag om Arnhem. Naar dat 

verhaal ga ik op zoek. Misschien vertelt het iets meer 

over sterven uit liefde. Via verschillende oude Oos-

terbekers kom ik terecht bij dorpsgenoot Robert Vos-

kuil. Hij kent het verhaal. Het gaat over zijn moeder. 

Het verhaal speelt zich af in de septemberdagen van 

1944, wanneer tienduizenden Engelse en Poolse  

parachutisten proberen om de belangrijke bruggen 

over de Rijn bij Arnhem te veroveren. Dagenlang 

wordt er intens gevochten in de straten van Ooster-

beek. Het zijn hevige gevechten van huis tot huis en 

van man tot man. Ondertussen is de burgerbevolking 
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“Er is geen grotere liefde 

dan je leven te geven voor je vrienden”  

(Joh. 15:13) 

 

Over sneuvelen 
en liefde 
 

 

In mijn leven als gemeentepredikant kwam ik 

deze tekst uit Johannes vaak tegen in de week 

voor Pasen. Ik merkte dat de tekst mij toegang 

bood tot de zo moeilijk grijpbare betekenis van de 

dood van Jezus. In 2021 hoefde ik voor het eerst niet 

voor te gaan in de stille week: ik was legerpredikant 

geworden. Toch kwam de tekst weer op mijn pad. Ik 

trof hem aan op één van de vele oorlogsmonumenten 

in het dorp waar ik woon, Oosterbeek. 

 

ook nog aanwezig in het dorp. Langzaam wordt dui-

delijk dat de opdracht een brug te ver is. De Duitse 

troepen zijn sterker en sluiten langzaam het net om 

de geallieerden. Soldaat Albert Willingham is een van 

hen. In de nacht van 21 september strompelt hij met 

zijn gewonde commandant door het puin naar een 

huis in de Annastraat. Daar vinden ze een schuilplaats 

in de kelder. Er zitten 20 burgers opeengepakt en die 

maken plaats voor de gewonde Engelsen. Dan opent 

een Duitse SS-er de deur van de kelder en gooit een 

handgranaat naar binnen. Er is geen ontkomen aan: 

een enorme explosie en daarna grote chaos.  

Wanneer het stof is neergedaald wordt de schade  

opgemaakt: er is veel bloed, er zijn gewonden en op 

de schoot van Bertje Voskuil ligt soldaat Willingham 

met een gapende wond in zijn rug. Zonder zich te  

bedenken had hij zich voor het projectiel geworpen. 

Het betekende zijn dood, maar ook de redding van 

Bertje en haar zoon en de andere aanwezigen in de 

kelder.  

Geen grotere liefde, dan wie zijn leven geeft uit liefde 

Robert Voskuil, die later werd geboren, vertelt dat zijn 

moeder hier nooit over sprak. Hij hoorde het verhaal 

pas toen de schrijver Cornelius Ryan haar kwam  

interviewen voor zijn boek ‘A bridge too far’.  

Wat Robert nog het meeste trof in het verhaal was de 

Petra Doorn

Terug naar inhoudsopgave
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rol die zijn moeder op zich had genomen na de gru-

welijke gebeurtenis waarbij ook zijn broertje ernstig 

gewond was geraakt. Hij kende zijn moeder niet als 

een moedige vrouw, maar in die donkere uren was ze 

opgestaan en was ze heel sterk geweest. Nadat het  

lichaam van Willingham van haar schoot was gehaald, 

had ze zich aangemeld om te tolken tussen de Duitse 

en Engelse commandanten. Daarmee kon de hope-

loze situatie van de Engelsen tot een einde komen en  

konden ze zich overgeven. 

Ik deel met Voskuil mijn vraag over wat mensen  

beweegt om hun leven te geven voor een ander.  

Hij vertelt dat kameraden van Willingham jaren later 

hadden gezegd dat het beeld van een moeder met een 

kind heel veel doet met bijna iedere soldaat. Zij kon-

den zich de reactie van Willingham wel voorstellen. 

Het was de aanblik geweest van moeder en kind.  

Het doet me denken aan de foto die de Amerikaanse 

Nicole Gee (23) van zichzelf plaatste, enkele dagen 

voor haar dood in Kabul. ‘I love my job', schreef ze 

erbij. ,,Ze stierf terwijl ze deed waar ze van hield" aldus 

haar familie.  

Geen groter liefde, dan voor wie zijn leven geeft 

Het is een werkelijkheid die ver afstaat van de 17- 

18-jarige leerlingen die ik voor me heb tijdens de  

morele vorming. We hebben het over ‘doden en ge-

dood worden’; een moeilijk onderwerp. Wanneer ik 

het te groot maak, dan sluiten ze zich af. Dan roepen 

ze: “het is gewoon hij of ik!”, of “ik schiet z’n kop 

eraf!”. Of ze zeggen: “Als we zo denken kunnen we 

nooit schieten”. Ik realiseer me dat ik op dat moment 

de aansluiting niet goed heb gevonden. Maar wanneer 

we een bezoek brengen aan de fusillade plaats achter 

de Lunettenkazerne in Vught, dan is er openheid en 

ernst. Tegenover de grote muur met omgekomen ver-

zetsstrijders wordt voelbaar hoe groot het is om je le-

ven te geven. Met veel respect en nederigheid staan 

de jongens tegenover de muur met namen, alsof het 

een jongere generatie is die om een zegen vraagt aan 

een eerdere generatie.  

Diezelfde eerbied is er op de begraafplaats in Margra-

ten, waar ik een eenheid uit Wezep mag begeleiden. 

Tussen de duizenden witte grafstenen van Amerikanen 

komen herinneringen naar boven aan eigen kamera-

den die in Afghanistan stierven. Met een lach en een 

traan worden ze tot leven gebracht. Het zijn geen  

heldenverhalen van zelfopoffering. Het zijn verhalen 

van liefde. Er is niets groter dan de liefde. • 

Betaalde liefde?!  
 

Iedere geestelijk verzorger bij Defensie krijgt er 

vroeg of laat mee te maken: Militairen die na 

een opleiding, oefening of bij aandoen van een 

buitenlandse haven op zoek gaan naar betaalde liefde 

in het plaatselijke bordeel. Wat doe je? Hoe reageer 

je daarop? 
 

 

 

 

Het is niets nieuws. Solon, de Atheense legeraan-

voerder uit de zesde eeuw voor Christus, kocht pros-

tituees die zijn manschappen voor een vaste prijs 

moesten bedienen. Keizer Augustus verbood soldaten 

te trouwen. Vandaar dat prostituees een vast onder-

deel uitmaakten van de lixae; een bonte stoet van 

kampvolgers die achter de legioenen aantrok. 

En nog niet eens zo lang geleden (2006) stelde An-

nemarie Jorritsma voor om prostituees te sturen naar 

Nederlandse militairen in Afghanistan. Ze zei: ‘Ik vind 

dat je het daarover met elkaar moet hebben. Want 

als er geen vrouwelijke collega’s in de buurt zijn, gaan 

de soldaten mogelijk met lokale vrouwen de  

verkeerde kant op. En dat wil je dus allemaal niet’. 

Daar kwam veel reactie op. De woordvoerder van het  

ministerie van Defensie liet weten: ‘Wij hebben pro-

fessionele militairen die zich professioneel kunnen 

gedragen. Dat betekent dat ze zich ook zonder pros-

tituees behoorlijk kunnen gedragen’.  

 

En dat klopt. Veel militairen vandaag de dag zijn  

eerzame mannen en vrouwen. Net als veel Nederlan-

ders in de burgermaatschappij. Toch geven verschil-

lenden aan dat zo’n één op de zeven van die brave 

Nederlandse burgermannen één of meerdere keren  

betaalde seks heeft gehad. We kunnen er in ieder  

geval van uitgaan dat de militairen bij Defensie, ook 

wat prostitutiebezoek betreft, een getrouwe afspie-

geling van de maatschappij vormen. Tel daar bij op 

het soms weken- of maandenlang van huis zijn,  

de ‘kamp-roes’, de spanning, de eenzaamheid en het 

opspelend mannelijk libido. Alles bij elkaar een  

combinatie waar morele en seksuele drempels  

gemakkelijk kunnen eroderen. 

Gerrit den Broeder

‘Soldaten en prostituees zijn al sinds mensenheugenis 

gekoppeld. Als je het over de één hebt is de ander om de 

hoek. Het zijn twee oeroude beroepen, en ze gaan  

allebei om iets heel dieps in de mens.  

De prostituee met seks, de soldaat met geweld’ 

 (Anoniem)

Amerikaanse marinier

Terug naar inhoudsopgave
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In mijn tijd als predikant in Den Haag was er een pe-

riode waarin ik met enige regelmaat op vrijdagavond 

erop uitging, om in gesprek te gaan met bezoekers 

van prostituees. Vaak hadden ze veel haast. Maar in 

de loop van de avond waren er altijd wel een paar 

bereid tot een praatje. Opvallend was dat velen van 

hen, en ook militairen met wie ik onlangs hierover 

in gesprek was, bleven vasthouden aan de mythes 

waarmee problemen van prostituees al eeuwenlang 

worden weggewuifd: ‘Het is gemakkelijk geld verdie-

nen’, ‘Ze kiezen er zelf voor’, ‘zonder prostitutie gaan 

mannen verkrachten’, ‘Het is legaal, dus het is nor-

maal’, ‘Het is het oudste beroep ter wereld’. En altijd 

riep er wel iemand: ‘Ik ben een nette klant en er zijn 

ook prostituees die het leuk vinden hoor. Kijk haar 

eens lachen. Dit is wat ze wil. Toch?!’. 

 

Wie echter ook maar even verder kijkt, komt al snel 

tot de ontdekking dat de prostitutie bol staat van de 

mensenhandel. Zeker ook onder meisjes uit Oost-

Europese landen, die met geweld of met behulp van 

financiële trucs en schuldendwang worden uitgebuit. 

Verschillende politiecontroleurs schatten dat alleen 

al van de in Nederland werkzame prostituees 50 tot 

90 procent op de één of andere manier gedwongen 

aan het werk is.  

 

Het is belangrijk dat dit onderwerp, ook binnen  

Defensie, blijvend op de kaart wordt gezet. En dat er 

bewustwording op gang komt van het feit dat pros-

titueebezoek geen onschuldig tijdverdrijf is. Geen 

enkele vrouw gaat fluitend de prostitutie in. Er zijn 

altijd wortels van seksueel geweld in haar jeugd, uit-

huisplaatsing, foute vriendjes, dwang, uitbuiting,  

gebroken gezinnen, vrouwenhandel, schulden en ar-

moede. En wie ooit in een rosse buurt is geweest 

weet ook dat de zware criminaliteit in zo’n omgeving 

nooit ver weg is. 

 

Hoopvol zijn wat dit betreft de gastlessen die ultra-

loopster Sameena van der Mijden nog niet zo lang 

geleden mocht verzorgen bij onder andere de  

Koninklijke Marechaussee. Ze wist zich zelf na jaren 

van misbruik, ellende en strijd te ontworstelen aan 

haar gewelddadige loverboy. Ze mocht haar verhaal 

delen en in gesprek gaan met marechaussees in  

opleiding. Het zou goed zijn als dit soort gastlessen 

ook op andere opleidingsplekken binnen de krijgs-

macht zouden kunnen plaatsvinden.  

 

 

Geestelijk verzorgers kunnen in die bewustwording 

een belangrijke sleutelrol spelen. Allereerst door zich 

in deze thematiek te verdiepen. Op vormingscentrum 

Beukbergen is er in 2022 bijvoorbeeld een cursus  

gepland rondom seksualiteit. Verder zijn er moge-

lijkheden om hierover in gesprek te gaan tijdens de 

lessen over groepsdruk, normen en waarden en  

diversiteit en inclusiviteit. Of denk ook aan  

bezinningsdiensten rondom thema’s als ‘trouw’, ‘zelf-

beheersing’, ‘liefde’, ‘geheimen’ of de evangelie-  

verhalen over de omgang van Jezus met prostituees. 

 

Een essentieel woord hierbij is ‘gids’. Als geestelijk 

verzorger bij Defensie ben ik er niet zozeer om de 

moraalridder uit te hangen, maar om de weg te  

wijzen. Door kritische vragen te stellen, door af en 

toe te triggeren en door daar te zijn waar de ander is. 

David Brooks betoogt in zijn veelgelezen boek  

‘De Tweede Berg’ dan ook, dat jonge mensen in deze 

hyper-individualistische tijd meer dan ooit behoefte 

hebben aan een mentor, die allereerst zelf het goede 

voorbeeld is, die leert om gaan met fouten en die 

een niet aflatende verknochtheid aan zijn leerlingen 

koppelt aan datgene wat hij of zij belangrijk vindt. 

Ik hoop en bid daarom dat we als krijgsmachtspredi-

kanten goede en betrouwbare gidsen kunnen zijn. 

En dat we in woord en daad aan de manschappen 

kunnen laten zien: Voor echte Liefde hoef je niet  

te betalen. • 

‘Ik heb lang beweerd dat ik er zelf voor heb gekozen. 

Die laatste stap heb ik zelf gezet, dat klopt.  

Maar hij heeft me in de richting geduwd, langzaam 

maar zeker. Dat is de truc, hè. Het zo aanpakken dat je 

denkt dat je er zelf voor kiest. Want dan kost het de 

minste moeite om je in de prostitutie te houden’ 

(Jasmijn, acht maanden in clubs en achter het raam)

‘Een Roemeens meisje dat gisteren achttien is 

 geworden en vandaag achter het raam staat,  

dat klopt toch niet? Daar zit een kerel achter,  

dat kan je op je vingers uittekenen. Hoe kan dat legaal 

zijn in Nederland? Roemeense skimmers probeer je  

het toch ook moeilijk te maken? Waarom mogen  

Roemeense pooiers dan wel hun gang gaan?’ 

 (Wim, vijf jaar mensenhandel-rechercheur)

‘Na de Algemene Militaire Opleiding (AMO)  

zijn we met een heel stel naar de rosse buurt gegaan. 

Eén van onze maten was nog maagd.  

Voor hem hebben we betaald’ 

(Militair prostituant)

Als geestelijk verzorger bij Defensie  

ben ik er niet zozeer om de moraalridder 

uit te hangen, maar om de weg  

te wijzen. 

Terug naar inhoudsopgave



Liefde gebeurt 
 

T  erwijl ik deze weken bezig ben met het 

thema ‘Liefde’, gebeurt het. Niet voor het 

eerst. Ik word al vroeg gebeld door een 

brigadecommandant die me meldt dat een jonge  

militair is overleden deze nacht. Niet tijdens het werk, 

tijdens een missie elders of hier op Schiphol,  

maar thuis.  
 

 

 

De schok is groot onder de collega’s. Wat ook groot 

is, is de bereidheid onder de collega’s om dit verlies 

te delen en de wil om iets te betekenen. Het infor-

meren van collega’s wordt met zorg gedaan en ook 

een condoleanceplek wordt ingericht. Er wordt mee-

gedacht om een mooie herdenking te organiseren 

voor collega’s en de familie en er wordt ruimhartig 

gehoor gegeven aan de oproep om een erehaag te 

vormen als de overledene nog eenmaal langs Schip-

hol en de kazerne rijdt. Zomaar op een vrijdagmiddag 

komt men in grote getale bijeen, want hier wil je bij 

zijn. 

Ik vind het hartverwarmend om de liefde te zien, zo-

wel voor de overleden collega als voor elkaar. Er is 

zoveel onderlinge verbondenheid. Als je zo op elkaar 

aangewezen bent in dit verantwoordelijke werk ont-

staat die verbondenheid gaandeweg, of dat nou op 

Schiphol is, tijdens een opleiding, tijdens een missie 

of tijdens een pandemie.  

als het meest zware wapen; het uiterste middel van  

escalatiedominantie. Daar moet je uiterst secuur voor 

kunnen optreden en zo nodig bikkelhard kunnen 

zijn. Gesprekken over de liefde lijken dan niet zo van-

zelfsprekend. En wellicht geldt dat wel voor meer 

operationele eenheden die vooraan in de linie staan 

en voor buitenstaanders soms een wat rauw karakter 

lijken te hebben.  

 

En toch is in ons werk de liefde veel vaker aan de op-

pervlakte te vinden. Zonder dat ze expliciet wordt be-

noemd, zijn de redenen waarom velen van ons zo’n 

enorme betrokkenheid voelen bij het nut en de nood-

zaak van ons werk terug te voeren op de liefde. Zelf 

heb ik een Anglicaanse achtergrond en de vraag was 

daarom ook relevant om te beantwoorden wat de 

liefde in mijn dagelijkse werk voor mij betekent. Toch 

is mijn ervaring dat mijn collega’s en ik, ongeacht 

onze levensbeschouwelijke- of geloofsovertuiging, 
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overlijden van twee collega-vliegers destijds in Mali. 

Nog altijd ben ikzelf betrokken bij mensen die bij dit 

ongeval van een Apachehelikopter betrokken waren. 

Nog altijd ben ik betrokken bij familie van een van 

de vliegers.  

Stephan is ook nog altijd in contact met de familie. 

Over liefde gesproken! Omdat ik Stephan door de 

 jaren heen heb leren kennen dacht ik bij dit thema 

‘liefde’ ook aan hem. Ik vroeg hem of hij iets zou 

kunnen zeggen over dit thema. Hij bood aan zelf iets 

te vertellen over zijn gedachten rond het thema liefde 

en Defensie. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe 

liefde en Defensie samen komen en alles met elkaar 

te maken hebben.  

 

Wat betekent de ‘Liefde’ voor mij in mijn werk? 
Het lijkt wellicht voor sommigen niet zo voor de hand 

te liggen om die vraag te stellen aan een Apache- 

vlieger. De Apache gaat immers mee op uitzending 

 

En er is veel liefde te ervaren hier op Schiphol en op 

andere plekken. Ik zie militairen die respectvol  

omgaan met mensen die hier asiel komen aanvragen. 

Ik zie ze met aandacht voor de mens uitgeproce-

deerde mensen begeleiden terug naar hun thuisland. 

Ik zie een leidinggevende die het belangrijk vindt dat 

zijn militairen zorgzaam en open omgaan met men-

sen die beschuldigd worden van een strafbaar feit en 

hen niet vast als schuldig behandelen. Ik zie een mi-

litair die zich zorgen maakt om zijn collega en vraagt 

of ik eens met hem wil praten. Ik spreek veel leiding-

gevenden die de Defensieorganisatie en haar mensen 

willen opbouwen, beter willen maken. Ik zie mensen 

die hun beste kunnen en hun mooiste jaren geven 

voor hun missie en voor elkaar.  

 

Helikopterongeluk Mali 
Zo iemand is ook Stephan, vlieger van een Apache-

helikopter. Wij hebben elkaar leren kennen rond het 

Corine Sloots
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bijbehorende taken anderzijds.  

Persoonlijk heb ik mij daarop voorbereid door het 

afscheid van mijn thuisfront ook daadwerkelijk als 

een afscheid te laten voelen, voor mijzelf tenminste. 

Ik wilde er alles aan doen om te vermijden dat het 

verlangen naar thuiskomen mij zou verhinderen om 

risico’s te nemen voor mijn kameraden die op mij 

rekenen. Een afscheid met alle brieven gereed en 

alles uitgesproken hoorde daar in mijn ogen dan ook 

bij, ongeacht of het een vredesmissie was of niet.  

Ik moet wel toegeven dat dat niet zo makkelijk was 

als dat het nu klinkt.  

 

Later bij aankomst in het missiegebied besprak ik dat 

met mijn meest vertrouwde kameraden. Hun reactie 

was voor mij gelukkig wel ontnuchterend. We zouden 

immers vóór de zomer weer thuis zijn en de risico’s 

waren nihil.  

In een team werk je jarenlang met elkaar samen en 

ben je talloze dagen per jaar van huis. Dan ken je el-

kaar heel goed en door je kameraden leer je jezelf 

ook beter kennen. Ik kan soms wellicht wat zwaar 

zijn in mijn denken, inderdaad.  

Diezelfde kameraden zijn in die missie verongelukt 

in hun Apache waarvan de besturing plots niet goed 

meer functioneerde. Als vlieger ken je de risico’s van 

het vak en dat heb je te aanvaarden. Toch is dat in de 

praktijk bijzonder weerbarstig en bitter gebleken.  

 

Ik zei al eerder dat we in onze teams elkaar zó goed 

kennen door jarenlang teamwork. Dat heeft veel weg 

van een sportteam in de hoogste competitie. Dan be-

tekenen je kameraden veel voor je. En is er door het 

werk sprake van een vriendschap met bijzondere  

karakteristieken; ultieme toewijding naar de ander.  

In de nasleep van het ongeluk heb ik door het gemis 

van twee prachtige jonge mensen, twee vrienden en 

het van dichtbij meemaken van het ultieme verdriet 

van hun dierbaren vaak gedacht: ‘was ik het maar 

geweest’.  

Liefde in mijn vak betekent voor mij de zekerheid 

van het geloof dat mijn omgekomen kameraden  

datzelfde gevoeld zouden hebben zowel voor mij als 

voor onze overige kameraden. • 
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gedreven worden door de liefde voor ons vak en al 

wat daarbij komt kijken. Dat stemt mij altijd  

optimistisch en ik kan daar met enthousiasme over 

vertellen. Maar vanuit mijn persoonlijke overtuiging 

zal ik die vraag beantwoorden aan de hand van een 

tweetal geboden waarover Jezus sprak.  

 
Uw naaste liefhebben als u zelf  
Onze taak is het om grondtroepen veilig hun werk te 

kunnen laten doen in gevaarlijke gebieden. Om door 

onze aanwezigheid in de lucht de vijand ervan te 

weerhouden het vuur te openen. En om - wanneer 

dat toch gebeurt - zo snel als mogelijk ter plaatse te 

zijn om te helpen het vuur te stoppen. Dat is zo  

concreet als dat wanneer wij ‘Troops in contact!’ horen 

in onze headset (vanaf de grond de radio call met het 

verzoek om onmiddellijke vuursteun) wij op oog-

hoogte in de cockpit een timer aanzetten die ons 

dwingt elke seconde nuttig te maken, om zo gesneu-

velden en gewonden aan onze zijde te voorkomen. 

 

Dat is ons werk. Zo voelt elke Apache vlieger dat en 

met die vastberadenheid leiden we onze nieuwe col-

lega’s op. Wij leren hen dat wij niet die vliegers in de 

lucht zijn, maar dat wij tussen de mannen en vrouwen 

op de grond staan. En dat wij al het mogelijke doen 

en niets zullen laten om samen met hen weer veilig 

de poort van het kamp te betreden. Elke keer als dit 

ter sprake komt in de opleiding van een nieuwe back-

seater, frontseater, section- of flightleader moet ik denken 

aan dat gebod. En ongeacht onze levensbeschouwe-

lijke of religieuze achtergrond, is dit de gemeenschap-

pelijke overtuiging die wij delen. Precies die trouw 

en toewijding die elke militair ervaart voor zijn buddy, 

zijn maatje, zijn kameraden. Dat is liefde voor de 

naaste.  

 

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden 
Een eerste uitzending is iets wat altijd gepaard gaat 

met wat meer spanning dan normaal. Als militair 

moet je altijd bewust omgaan met de risico’s van ge-

vaar enerzijds en de noodzaak van de missie en je 
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Liefde in mijn vak betekent voor mij de 

zekerheid van het geloof dat mijn 

omgekomen kameraden datzelfde  

gevoeld zouden hebben zowel voor mij 

als voor onze overige kameraden.
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verbindt mensen met elkaar. ‘Wie dient, denkt niet 

alleen in “ik”. Wie dient, denkt niet alleen in “zij”. 

Wie dient, denkt ook in “wij”. Daar begint de over-

winning op het onrecht. Want, zoals de voormalige 

Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm zegt: 

“Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, een betere 

wereld, die maak je samen.”  

 

Herstel van verbinding 
Als geestelijk verzorger ben ik geplaatst bij de verbin-

dingstroepen, ook wel ‘verbindelaars’ genoemd. Het 

zijn de militairen die verantwoordelijk zijn voor de 

communicatiemiddelen van het leger. Hun dagelijkse 

werk, het leggen van verbindingen, werpt een mooi 

licht op mijn werk vind ik. In een organisatie die soms 

de neiging heeft om mensen te reduceren tot hun in-

zetbaarheid zie ik het als mijn roeping om bij te dra-

gen aan een leven in verbinding. Met jezelf, met de 

ander, met de natuur en wellicht ook met God. Wer-

ken bij Defensie kan het leven in verbinding onder-

mijnen. Militairen zijn veel van huis en dat kan hun 

relaties onder druk zetten. Zij maken soms heftige 

dingen mee waar ze moeilijk over kunnen praten. En 

als ze al een poging wagen om iets te vertellen stuiten 

ze nogal eens op een schrijnend gebrek aan aandacht 

voor wat ze hebben meegemaakt. Ook de verbinding 

met de samenleving kan onder druk komen te staan 

als er geen erkenning of waardering is voor de offers 

die werden gebracht voor vrede en veiligheid. Vaak is 

er ook sprake van teleurstelling in de politiek als mi-

litairen het idee krijgen dat hun inzet politieke be-

langen diende in plaats van kwetsbare mensen.  

Ook de Defensieorganisatie zelf kan de nodige  

teleurstellingen veroorzaken. Bijvoorbeeld doordat 

mensen niet de carrière kunnen maken die zij graag 

hadden gewild. Of hun taak moeten uitvoeren met 

sterk verouderd materieel. Of omdat zij moeten  

samenwerken met gedemotiveerde collega’s. Hoe dan 

ook, het is juist door de liefde dat mensen gewond 

raken en achter veel bitterheid zit teleurstelling. Lief-

devolle aandacht voor de deuken en butsen die men-

sen hebben opgelopen blijft erg nodig. Als er ruimte 

komt om de teleurstellingen onder ogen te zien, kan 

er soms ook weer iets terug gevonden worden van de 

oorspronkelijke overtuiging en het besef dat de inzet 

wel degelijk van betekenis is geweest. Liefde is veer-

krachtig. Soms kan het gevoel niet opgewassen te zijn 

tegen al het kwade in de wereld overweldigend zijn. 

Maar de liefde houdt in die zwakheid toch haar sterkte 

overeind, in die zin dat ze door de strijd van het kwade 

tegen het goede niet kapotgemaakt kan worden.  

Ze kruipt koppig overeind, zoals een platgetrapt gras-

sprietje ons achter onze rug al staat uit te lachen door 

zich weer langzaam maar veerkrachtig op te richten. 

Ze is eeuwig, onverwoestbaar, ook al is ze onmachtig 

om voorgoed een wereld zonder geweld te  

garanderen. Juist zo is de liefde ontwapenend en  

onoverwinnelijk. 

 

Inspiratiebron 
Als dominee bij Defensie vormt de liefde die Jezus 

heeft laten zien mijn inspiratiebron om militairen 

een luisterend oor te bieden en te proberen om hen 

onbevooroordeeld nabij te zijn. Ik beschouw het als 

een voorrecht om een stukje met hen mee te lopen, 

letterlijk en figuurlijk. En ik geniet van de momenten 

waarin ik het idee heb dat Gods liefde als een glimlach 

verrassend oplicht. Daar loop ik graag warm voor. •

Liefde verbindt  

Z  omaar een dag op de kazerne. Mijn tele-

foon trilt in mijn broekzak: “Dominee, kan 

ik even met u praten?” Meteen maak ik 

ruimte. Als iemand zelf contact opneemt, zit het vaak 

hoog, is mijn ervaring. Wie moet er geen drempel over 

om de stap te zetten om te gaan praten? Mede hierom 

probeer ik me regelmatig te laten zien op de werkvloer 

en ga ik soms mee op oefening.  

 

 
Dat geeft gelegenheid voor spontane ontmoetingen 

waardoor de drempel om me aan te spreken hopelijk 

wat lager wordt. Door een luisterend oor te bieden 

vanuit een open houding, probeer ik een veilige 

ruimte te creëren voor het verhaal van de ander. Dat 

helpt soms om wat op verhaal te komen. Daarbij kan 

er aanleiding zijn om het over bijvoorbeeld God, kerk 

of geloof te hebben, maar dikwijls ook niet. En dat is 

prima wat mij betreft. Wat de ander beweegt vormt 

het uitgangspunt voor het gesprek.  

 

Het kruisje 
Tegelijk resoneert wat mij persoonlijk beweegt wel 

mee in de ontmoeting. Het kruisje op mijn uniform 

vertelt daar iets over. Het laat iets zien van de bijzon-

dere positie die ik heb als dominee bij Defensie op 

het kruispunt van twee werelden: de wereld van de 

christelijke traditie en de wereld van Defensie. Voor 

mij persoonlijk staat het kruis symbool voor de weg 

die Jezus is gegaan. Door één van zijn leerlingen tref-

fend omschreven als ‘liefde tot het uiterste’. Bij Jezus 

bleef het spreken over liefde niet bij mooie woorden 

maar werd het zichtbaar in zijn omgang met mensen. 

Met grote passie zette hij zich in voor het recht van 

ieder mens om er te mogen zijn. Mensen durfden bij 

hem voor de dag te komen. Iedereen kon rekenen op 

zijn volle aandacht en zijn bewogenheid strekte zich 

zelfs uit tot degenen die hem vijandig gezind waren. 

Omdat Jezus zelf voortdurend verwees naar Gods 

liefde kreeg door zijn houding Gods liefde betekenis. 

Zozeer zelfs dat christenen geloven dat Jezus deze 

liefde belichaamde. Het kruisje op mijn uniform ver-

wijst daarnaar. Als christen geloof ik dat een leven in 

de geest van Jezus een goed leven is. Dat het een  

inspiratiebron kan vormen voor een liefde die muren 

tussen mensen kan afbreken. Dat het een bron kan 

zijn om ieder mens als oneindig waardevol open  

tegemoet te treden en telkens weer te beseffen dat 

ieder leven betekenis heeft. 

 

Ieder mensenleven waardevol 
Liefde is meer dan een emotie. In het onderwijs van 

Jezus heeft liefde alles te maken met inzet voor  

gerechtigheid en de zoektocht naar vrede. In de Bijbel 

wordt liefde gedragen door het besef dat ieder men-

senleven oneindig waardevol is. Dat besef maakt het 

er allemaal niet makkelijker op, zeker niet als er  

wapens moeten worden ingezet. Maar waar dat besef 

verloren dreigt te gaan, staat er veel op het spel. De 

inbreng van religieuze tradities, waarvan de christe-

lijke er één is, kan helpen om dit besef van menselijke 

waardigheid telkens weer terug te veroveren, juist ook 

in onmenselijke situaties. Als dominee bij Defensie 

voel ik me geroepen om de overtuiging levend te hou-

den dat de kracht van liefde sterker is dan die van wa-

pens. Ik ben ervan overtuigd dat alleen uit liefde vrede 

gewonnen kan worden. Helaas is de inzet van wapens 

soms onvermijdelijk, al was het alleen al om de rand-

voorwaarden te kunnen scheppen waarbinnen ge-

werkt kan worden aan herstel van vrede en veiligheid. 

Maar het uiteindelijke doel is het herstel van verbin-

ding tussen mensen. Daar willen militairen zich graag 

voor inzetten en dat doen zij door te dienen. Dienen 

Helaas is de inzet van wapens soms  

onvermijdelijk, al was het alleen al om 

de randvoorwaarden te kunnen schep-

pen waarbinnen gewerkt kan worden 

aan herstel van vrede en veiligheid. 

Tanno Verboom 
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en de vriendschap wil wederkerigheid en zoekt 

vreugde, maar de naastenliefde bestaat in het over-

winnen van het eigenbelang. Naastenliefde is liefde 

die zich uitstrekt naar veel mensen, naar alle mensen, 

en omvat dus ook de vijand. Naastenliefde is liefde 

voor ‘de mensheid’ en daarmee liefde voor ieder 

mens. Anders dan de hartstocht en de vriendschap 

maakt het voor de naastenliefde niet uit wie die ander 

is. Ze komt niet voort uit voorkeur maar uit een ge-

meenschappelijkheid: het leven dat wij mensen delen 

in een gedeelde kwetsbaarheid. Op die manier herken 

ik in de andere mens ook mezelf. We zijn broeders 

en zusters.  

 

De vijand overwinnen 
Ook al staan we tegenover elkaar en zijn we elkaars 

vijanden of stelt de ander zich op als vijand tegenover 

mij, we staan als mens uiteindelijk allemaal oog in 

oog met onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Naas-

tenliefde betekent niet dat we verliefd op onze vijan-

den moeten zijn – dat zou absurd zijn. Evenmin be-

tekent het dat we de vriend van onze vijanden moeten 

worden. In de opdracht van Christus blijft de vijand 

de vijand. We moeten hem dus op een andere manier 

liefhebben.   

Dietrich Bonhoeffer legt het gebod uit als overwin-

ning van de vijand door liefde voor de vijand. Niet 

wat de vijand doet is bepalend, maar wat deze nodig 

heeft. En wie heeft meer liefde nodig dan degene die 

zelf zonder liefde is en in haat leeft?   

 

 

Rechtvaardige oorlog 
Laat de naastenliefde nu ook een cruciaal motief ge-

weest zijn in het christelijke denken over oorlog en 

vrede vanaf kerkvader Augustinus. Het vechten tegen 

de vijand is in deze traditie opgevat als een paradoxale 

vorm van naastenliefde. Naastenliefde bestaat er dan 
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De vijand 
De vijand 
bestrijden 
en toch 
liefhebben 
 

 

Je vijand liefhebben – dat lijkt een onmogelijke 

opdracht. Kunnen we met deze opdracht uit 

de voeten in de praktijk van de krijgsmacht? 

Zou je als militair werkelijk je vijand lief moeten  

hebben?  

 
 
 
De Taliban liefhebben? 
Over de liefde zijn we graag lyrisch. Maar als we eerlijk 

zijn lukt het maar om een handjevol mensen lief te 

hebben. De liefde strekt zich bij de meesten niet veel 

verder uit dan tot de kringen van vrienden en familie 

en misschien een paar collega’s. De liefde voor deze 

mensen is prachtig, maar tegelijk ook exclusief. Ze 

komt voort uit hartstocht, verwantschap of voorliefde 

en is daarmee tegelijk een vorm van zelfliefde. Aan 

mijn geliefden en vrienden beleef ik immers zelf 

vreugde. Door hen lief te hebben heb ik ook mezelf 

lief. Met een beetje goede wil kunnen we in de vorm 

van naastenliefde misschien ook liefde opbrengen 

voor de vreemde ander en deze uitdrukken in on-

baatzuchtig handelen. Maar wat als die ander mij 

niet liefheeft, mij zelfs haat? Wat als die ander zich 

als mijn vijand opstelt en ook mijn liefde niet wil? 

Om het concreet te maken voor de krijgsmacht: zou 

je de Talibanstrijder die bermbommen legt met de 

bedoeling dat jij daar op rijdt, werkelijk moeten lief-

hebben? Heb je vijand lief - dat lijkt een al te hoge 

christelijke eis. 

 

Gedeelde mensheid 
Toch is dat de opdracht van Christus: “U hebt gehoord 

dat er gezegd is: ‘Heb uw naasten lief en haat uw  

vijanden’. Maar ik zeg u: ‘heb uw vijanden lief ’”  

(Matteüs 5:43). Deze liefde is een ergernis en een 

dwaasheid. Ze gaat inderdaad de wet en het gezonde 

verstand te boven. Toch kunnen we de betekenis van 

deze liefde begrijpen als we er wat nader bij stilstaan. 

Dat kan alleen door de naastenliefde duidelijk te on-

derscheiden van de voorliefde, de liefde voor geliefden 

en vrienden. De naastenliefde is geen hartstocht en 

geen vriendschap, maar een belangeloze liefde met 

een universele reikwijdte. De hartstocht wil bezitten 
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Prof. dr. Pieter Vos

Prof. dr. Pieter Vos, bijzonder hoogleraar 

Protestantse  Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht 

aan de Protestantse  Theologische Universiteit

Maar wat als die ander mij 

niet liefheeft, mij zelfs haat?  

Wat als die ander zich als mijn  

vijand opstelt en ook  

mijn liefde niet wil? 

Afghaanse stamhoofden in gesprek. 
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bijvoorbeeld in dat je door de vijand te bestrijden en 

zelfs onschadelijk te maken hem als het ware  

beschermt tegen zichzelf en tegen het kwaad dat hij 

wil aanrichten. Dat is in feite de enige gerechtvaar-

digde reden om in te grijpen met geweld en oorlog 

tegen de vijand te voeren: het kwaad dat de vijand 

aanricht bestrijden of voorkomen. Het motief daar-

voor is de naastenliefde en die omvat zowel de slacht-

offers als de daders: de vijand. Eigenbelang of 

bescherming van nationale belangen daarentegen 

vormen in dit denken geen gerechtvaardigde reden 

voor militair ingrijpen. 
 

Liefde overwint haat 
De vijand liefhebben betekent ook de strijd aangaan 

zonder haat. Daar zit misschien wel de grootste moei-

lijkheid. Want wat ligt meer voor de hand dan de vij-

and te haten als deze je kameraden of je geliefden 

op brute wijze heeft afgeslacht. Het is dan ook een 

leidend motief in tal van oorlogsfilms en westerns, 

waarbij genoegdoening gevonden wordt in wraak. 

Maar haat is een kracht die niet alleen de gehate maar 

ook de hatende verteert. De wraak kan de haat  

temperen, maar dan heeft ze haar tol al geëist.  
Machtiger dan de haat is de liefde. 

De liefde voor de vijand komt namelijk ook jezelf ten 

goede: in plaats van vervuld te worden met haat, 

word je vervuld met liefde. De naastenliefde is geen 

voorliefde en ze concurreert ook niet, niet tussen 

naasten en ook niet tussen liefde voor de ander en 

liefde voor jezelf. Deze liefde komt altijd zowel  

degene die geliefd wordt als degene die liefheeft  

ten goede.  

 

Ook de Taliban  
Maar is de liefde voor de vijand nu echt een reële 

optie voor militairen in gevechtssituaties? Allereerst 

geldt dat een militair die moet vechten of andere mi-

litaire handelingen moet uitvoeren, zich daarop ge-

heel moet concentreren en deze zo efficiënt en 

effectief mogelijk moet uitvoeren op basis van skills 

en drills. Op zo’n moment kun je niet bezig zijn met 

liefde. Dat neemt niet weg dat onder die concrete 

handelingen heel verschillende houdingen kunnen 

schuilgaan die bepalend zijn voor hoe de vijand wordt 

bejegend. Het maakt dan wel degelijk verschil of je 

je hierbij door naastenliefde laat leiden of niet. Ik 

heb een naar Afghanistan uitgezonden militair die 

onmogelijke, paradoxale liefde voor de vijand eens 

horen verwoorden. Hij zei: ‘Wat kunnen die Taliban -

strijders anders doen dan bermbommen leggen en 

proberen hun bestaan veilig te stellen door tegen 

ons te vechten? Zou ik zelf in hun omstandigheden 

niet hetzelfde doen?’ Deze militair begreep volgens 

mij wat het betekent om de vijand lief te hebben, 

zonder dat het hem verhinderde om de vijand te  

bestrijden. Hij bleef in die vijand een medemens  

herkennen. •

Foto Amber Clay - Pixabay 
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Jaarverslag 
Interkerkelijk Contact in  

Overheidszaken Militair 

(CIO-M) 2021

Gezamenlijke Zendende Instanties (GZI) diverse  

malen plaats, in bijzonder goede sfeer en harmonie.  

 

Personalia 
In 2021 kwam CIOM-lid ds. D. Huurman, één van de 

vertegenwoordigers namens de PKN, na een slopende 

ziekte te overlijden. Ds. Huurman kon mede door 

zijn ervaring als krijgsmachtpredikant steeds een 

praktische bijdrage leveren aan discussies en besluit-

vorming in het CIO-M.  

In het afgelopen jaar nam ds. J. den Boer afscheid 

van het CIO-M als vertegenwoordiger van de  

Hersteld Hervormde Kerk. Hij werd opgevolgd door 

ds. K. den Boer. 

 

Rapport 
In 2020 kwam het rapport ‘Verkenning naar aanpas-

sing van het besturingsmodel van geestelijke verzor-

ging bij Defensie’ gereed. Dit rapport is op verzoek 

en in opdracht van het ministerie van Defensie  

opgesteld door drs. Th.J.F.M. Bovens. Het rapport is 

de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke  

Het CIO-M 
Het CIO-M is het samenwerkingsorgaan van verschei-

dene protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk 

van Nederland inzake militaire aangelegenheden. 

Het CIO-M is een commissie van het Contact in Over-

heidszaken (CIO) en heeft als opdracht op te treden 

als onverdeeld intermediair tussen kerken en over-

heid voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Ver-

zorging (PGV) betreffende (zie ook www.cioweb.nl). 

Het CIO-M treedt op als gesprekspartner voor de over-

heid, in casu het ministerie van Defensie. Het CIO-M 

adviseert met name over de manier waarop Defensie 

organisatorisch en personeeltechnisch inhoud geeft 

aan de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). Daar-

naast benoemt het CIOM de hoofdkrijgsmachtpre-

dikant en is het betrokken bij de werving en selectie 

van nieuwe krijgsmachtpredikanten.  

Het CIO-M overlegt daar waar mogelijk en zinvol met 

andere kerkelijke en levensbeschouwelijke zendende 

instanties, van Rooms-Katholieke, Joodse, Humanis-

tische, Hindoe, Islamitische en Boeddhistische huize, 

waar het gaat over geestelijke verzorging binnen  

de krijgsmacht. In 2021 vond dit overleg van de  

Samenstelling CIO-M per ultimo 2021 
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aanpassingen en verbeteringen van het besturings-

model voor de Diensten Geestelijke Verzorging bij 

Defensie.  Naar aanleiding van dit rapport is door de 

Gezamenlijke Zendende Instanties en het ministerie 

van Defensie een nieuwe werkgroep ingesteld. Deze 

werkgroep heeft zich gebogen over een aantal aspec-

ten van de rechtspositie van geestelijk verzorgers bij 

Defensie, die immers ambtsdrager, maar ook amb-

tenaar zijn. De werkgroep heeft met instemming van 

de zendende instanties vastgesteld, dat geestelijk ver-

zorgers ook voor wat betreft hun status als ambtenaar 

op de op dat gebied geldende regels kunnen worden 

aangesproken en in het uiterste geval gesanctioneerd. 

Op dat punt zat onduidelijkheid in de rechtspositie. 

Ook is bepaald dat geestelijk verzorgers in de toe-

komst bij aanstelling de ambtenaren-eed afleggen.  

Voor nu al werkzame geestelijk verzorgers geldt die 

verplichting niet, ook al wenst de overheid dat wel. 

Bovenstaande doet niets aan af – en ook dát is na-

drukkelijk vastgesteld – dat geestelijk verzorgers van-

uit hun zending en opdracht de ruimte hebben en 

houden om zich profetisch-kritisch uit te spreken 

over alles wat met Defensie te maken heeft en wat 

binnen de organisatie en met mensen gebeurt. 

Als het met betrekking tot gedragingen en uitingen 

van geestelijk verzorgers toch op een lastige manier 

gaat schuren tussen staat en kerk, dan zal de overheid 

niet alleen met het CIOM spreken, maar ook met het 

afzonderlijke kerkgenootschap van een geestelijk ver-

zorger.  

Mede ter wille van de onafhankelijkheid van  de gees-

telijke verzorging zullen de Diensten Geestelijke  

Verzorging organisatorisch als bijzondere organisatie 

eenheid (BOE) rechtstreeks onder de Secretaris- 
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Generaal worden ‘opgehangen’ in plaats van onder 

het Defensie-ondersteunings-commando, waar zij 

sterker afhankelijk dreigen te worden van militaire 

commandanten. 

Over deze kwesties is uitvoerige gesproken binnen 

het CIOM zelf, maar onder leiding van de voorzitter 

van het CIOM en een lid van de ministeriële werk-

groep ook met de geestelijk verzorgers zelf. 

 

 

Zendende kerken 
Predikanten worden niet door het CIO-M gezonden, 

maar door hun eigen kerken en aangesteld door  

Defensie. Het CIO-M is wel betrokken bij het proces 

van werving en selectie, onder andere door het vast-

stellen van de sollicitatieprocedure en doordat CIO-

M-leden deel uitmaken van de sollicitatiecommissies. 

De verschillende kerken die in het CIO-M vertegen-

woordigd zijn, hebben vrijwel allemaal op gezette 

tijden contact met hun ‘eigen’ krijgsmachtpredikan-

ten. Zij rapporteren ieder op hun eigen wijze aan hun 

zendende kerken. 

 

Vergaderingen CIO-M 
Het CIO-M kwam in 2021 zesmaal, waarvan drie keer 

online, in vergadering bijeen. Tijdens deze vergade-

ringen deden de hoofdkrijgsmachtpredikant en de 

predikant-secretaris als adviseurs onder andere  

verslag van diverse aangelegenheden die binnen de 

DGV aan de orde waren en/of vroegen advies hoe in 

specifieke situaties te handelen.  

Onderwerpen van gesprek waren onder andere: 

•      De beleidsnota PGV 2019-2022; 

•      Wel of geen instroom sollicitanten zonder 

         professionele pastorale ervaring.  

•      De impact van de val van Kabul op hen die  

         op uitzending zijn geweest naar Afghanistan; 

•      Het hernieuwde convenant tussen PThU, PKN  

         en PGV met betrekking tot de bijzondere 

         leerstoel Protestantse Geestelijke Verzorging 

         bij de krijgsmacht. 

 

Opvolging Hoofd-Krijgsmacht-Predikant (HKP) 
Per 1 februari 2022 eindigde het dienstverband van 

ds. K.H. Ubels als HKP. Om in zijn opvolging te voor-

zien werd een Sollicitatie-Advies-Commissie (SAC) 

ingesteld, bestaande uit twee krijgsmachtpredikan-

ten, twee leden van het CIO-M en de ambtelijk secre-

taris van het CIO-M. De SAC kon met een unanieme 

voordracht aan het CIO-M komen, die door het  

CIO-M ook con amore is overgenomen. Eind 2021 is 

ds. G.J. van der Ende bij Koninklijk Besluit benoemd 

tot HKP. Zijn termijn zal D.V. drie jaar omvatten. 

 

Vacatures DGV 
Parallel hieraan zal door een commissie bestaande 

uit leden van het CIOM en collega’s van de PGV  

een beroepsprofiel van de Protestantse Geestelijk 

Verzorger bij de krijgsmacht worden geformuleerd.  

Predikant-secretaris Ids Smedema heeft hier een eer-

ste waardevolle aanzet voor gegeven door de kaders 

te schetsen waaraan zo’n beroepsprofiel zou moeten 

voldoen. Eigenlijk best bijzonder dat er tot nu toe 

niet zoiets als een beroepsprofiel bestond. Want waar 

let je op de aanname van nieuwe collega’s? Waar 

moet een kandidaat aan voldoen om geschikt te zijn 

voor het werk bij defensie? En ook, wat mag van  

een krijgsmachtpredikant verwacht worden bij de 

uitoefening van de functie. 

Mooi dat dit wordt opgepakt! 

 

CIO-M/PGV-conferentie 
Wegens Corona was de jaarlijkse CIO-M/PGV-confe-

rentie, die traditiegetrouw steeds in het voorjaar 

plaatsvindt, in 2020 uitgesteld naar het najaar van 

2021. Om voldoende tijd te hebben om niet alleen 

allerlei beleidszaken, maar ook de inhoudelijke kant 

van het PGV-werk aan bod te laten komen en de  

onderlinge band weer aan te halen, besloeg de  

conferentie dit keer drie dagen. Tijdens de conferentie 

werd vooral aandacht besteed aan de feitelijke  

inhoud van het werk van PGV-ers. Mede daardoor  

beoordeelden de deelnemers de conferentie als  

uiterst geslaagd. •

Henk Morsink

Terug naar inhoudsopgave
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Koninklijke Marechaussee 
G.B.H. Brunsveld                                                PKN           Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn 

C.J. Rodenburg                                                    PKN           Camp New Amsterdam, Soesterberg 

C. Sloots                                                                 PKN           Schiphol 

J. Vogel                                                                   PKN           Camp New Amsterdam, Soesterberg 

 

Vormingswerk 
G. van Driesten                                                   PKN           Beukbergen, Huis ter Heide 

H.D. Huiting                                                         UvB            Beukbergen, Huis ter Heide 

H. Nováková                                                         Rem          Beukbergen, Huis ter Heide 

W. van Wakeren                                                  Rem          Beukbergen, Huis ter Heide 

 

Veteranenwerk 
J.C. Sent                                                                 PKN           Veteraneninstituut, Doorn 

 

In 2021 en begin 2022 bij uitzending betrokken predikanten 
W. Bos, Afghanistan 

P. van Duijvenboden, Irak 

H. van Eeken, aan boord Zr.Ms. van Amstel  

A.P.S. van der Meulen, Litouwen 

J.C. Trouwborst, aan boord Zr.Ms. Evertsen 

 

Afscheid van de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging namen 
A.W. Lubbinge                                                     PKN 

K.H. Ubels                                                             PKN 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                                                   

Betekenis van de afkortingen van de kerkgenootschappen 
ABC                                                                          Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten 

CGK                                                                          Christelijke Gereformeerde Kerken 

GKv                                                                          Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 

HHK                                                                         Hersteld Hervormde Kerk 

NGK                                                                         Nederlands Gereformeerde Kerken 

OKK                                                                         Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

PKN                                                                          Protestantse Kerk in Nederland 

Rem                                                                         Remonstrantse Broederschap 

UvB                                                                          Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

VPE                                                                           Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 

G.J. van der Ende                                                 PKN Hoofdkrijgsmachtpredikant, Den Haag 

I.J. Smedema                                                       PKN Predikant-secretaris PGV, Den Haag 

T. Oosterhuis                                                        GKv Promotieonderzoek, Den Haag 

 

Koninklijke Landmacht 
W. Bos                                                                     PKN Luitenant-kolonel Tonnetkazerne, ‘t Harde 

D. van den Bosch-Heij                                      PKN Johannes Postkazerne, Havelte 

I.P.C. Brouwer                                                     UvB Buitenlandplaatsingen 

J.D. de Bruin                                                         VPE Generaal Spoorkazerne, Ermelo 

W. van Domselaar                                              PKN Generaal Spoorkazerne, Ermelo 

P.J. Doorn                                                              PKN Lunettenkazerne, Vught 

P. van Duijvenboden                                         PKN Koning Willem III-kazerne, Apeldoorn 

H.A. Hoorn                                                           PKN Generaal Spoorkazerne, Ermelo 

H.C. Knegt-de Boer                                           PKN Johan Willem Frisokazerne, Assen 

C.I. Meeuwenoord-Karsten                            PKN Kromhoutkazerne, Utrecht 

A.P.S. van der Meulen                                       PKN Koninklijke Militaire Academie, Breda 

T. de Ridder                                                           PKN Dumoulinkazerne, Soesterberg 

H. Velten                                                                ABC Johannes Postkazerne, Havelte 

J. Verboom                                                            PKN Generaal-majoor Kootkazerne, Stroe 

                                                                      
Koninklijke Luchtmacht 
M.P.D. Barth                                                         PKN Vliegbasis Woensdrecht 

G. den Broeder                                                    GKv Vliegbasis Woensdrecht 

W. de Bruin                                                           CGK Vliegbasis Leeuwarden 

J. Kommerie                                                         HHK Vliegbasis Woensdrecht 

W.J. van Sintmaartensdijk                              PKN Vliegbasis Volkel 

K. Smouter                                                            NGK          Vliegbasis Gilze Rijen 

A.H. Zweers                                                          PKN Hoofd GV KLU, Breda 

 
Koninklijke Marine 
J.P. van Bruggen                                                  GKv Marinebasis Parera, Curaçao 

J.S. Dijkhuizen                                                     PKN Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder  

H. van Eeken                                                        CGK          Onderzeedienst, Den Helder 

J.P. Kromhout van der Meer                           PKN DMI, Den Helder 

F.R. Omvlee                                                          PKN Hoofd GV KM, Den Helder 

A.F. de Oude                                                         PKN Korporaal van Oudheusdenkazerne, Hilversum 

G.P.R. Pennekamp                                             PKN SATG, Den Helder 

D.A.J. Scholtens                                                  PKN Koninklijk Instituut voor de Marine, Den Helder 

J.C. Trouwborst                                                   PKN Operationele School, Den Helder 

R. Voorn                                                                 OKK Mijnendienst, Den Helder 

J. Wojcik                                                                 OKK Van Ghentkazerne, Rotterdam 
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