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Inleiding

Sinds 11 september 2000 werk ik met veel plezier als vlootaalmoeze-
nier bij de Koninklijke Marine. Toen ik exact een jaar in dienst was 
werd ik gewaarschuwd door een van de onderofficieren dat ‘er iets was 
gebeurd in Amerika’. Dat was 9/11.
De aanslagen van 11 september 2001 op onder meer het World Trade 
Center in New York, gepleegd door aanhangers van de terroristische 
organisatie Al Qaida, waren niet de eerste aanslagen die deze orga-
nisatie op Amerikaanse doelen had uitgevoerd, maar deze hadden, 
door het grote aantal slachtoffers en de symbolische betekenis van de 
doelen, een zeer grote impact op het westers politieke handelen. 
De aanslagen van 11 september 2001 markeerden een omslag in de 
westerse politiek-militaire inzet. De regering van de Verenigde Staten 
interpreteerde deze aanvallen als oorlogsdaden en verklaarde de war 
on terror. Hierop verklaarden de overige NAVO-lidstaten zich solidair 
met de Verenigde Staten, uitgaande van artikel 5 van het NAVO-
handvest. Dit artikel stelt dat een aanval op één van de lidstaten een 
aanval op alle lidstaten is. 
In de jaren die volgden werden in het kader van de war on terror, een 
oorlog die M. Kaldor in New and Old Wars beschreef als door de rege-
ring van de Verenigde Staten als ideologisch geladen strijd tegen het 
kwaad, door de Verenigde Staten en andere NAVO-lidstaten verschil-
lende oorlogen gevoerd, met name in Afghanistan en Irak.1 De mili-
taire aanwezigheid in deze landen duurt ten tijde van dit schrijven nog 
steeds voort.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen gehad voor de 
Nederlandse krijgsmacht en Nederlandse militairen. Na de val van 
de Berlijnse Muur in 1989 en het einde van de Koude Oorlog ver-
schoof het politiek-militaire zwaartepunt van Nederland en de andere 
NAVO-landen van voorbereiding op een grootschalig militair conflict 
met de Sovjet-Unie naar peacekeeping en wederopbouw na conflicten 
(peacebuilding) wereldwijd. De Nederlandse krijgsmacht werd op deze 

1 Mary Kaldor, New and Old Wars (Stanford: Stanford University Press, 2012), 155.
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nieuwe crisis-beheersende taak aangepast, wat leidde tot een kleinere 
maar meer mobiele krijgsmacht.2

Na de aanslagen van 9/11 werd veiligheid het dominante politiek-mili-
taire thema, met de nadruk op terrorismebestrijding, de bescherming 
van internationale handelsroutes en de bescherming van het eigen 
grondgebied. De Nederlandse krijgsmacht werd in deze periode in 
veel grotere mate ingezet bij militaire vredesoperaties, en met de mis-
sies in Afghanistan, hoger in het geweldspectrum. Deze veranderde 
inzet had ook gevolgen voor de aalmoezeniers die bij de Nederlandse 
krijgsmacht in dienst waren. De toename aan militaire vredesoperaties 
hield in dat ook zij vaker dan voorheen werden uitgezonden.
De veranderde situatie in de wereld en de hiermee samenhangende 
inzet van de krijgsmacht brachten ook andere vragen mee. Waar 
binnen de Nederlandse samenleving godsdienst en godsdienstbeoe-
fening door velen als een achterhaald en verdwijnend verschijnsel 
beschouwd werd, stond religie, en dan met name religie in relatie tot 
fundamentalisme, weer centraal in het publieke debat. Godsdienst 
bleek niet te verdwijnen, maar leek voor een deel van de bevolking 
wel potentieel gevaarlijk. Ook binnen de krijgsmacht moesten aalmoe-
zeniers zich tot deze vragen verhouden, tijdens lessen geestelijke ver-
zorging, vormingsconferenties, maar ook in (pastorale) gesprekken en 
andere ontmoetingen. 
Als vlootaalmoezenier heb ik de veranderingen in de krijgsmacht zelf 
ook van dichtbij meegemaakt, met name tijdens vaarperiodes, maar 
ook tijdens de vele uitzendconferenties voor militairen aan de voor-
avond van hun deelname aan militaire vredesoperaties. 

Aalmoezeniers bij de krijgsmacht werken als kerkelijk gezonden pas-
torale professionals in een bijzondere omgeving. De krijgsmacht is een 
totale institutie, een eigen wereld met eigen regels en eigen mores, 
en tevens een geweldsorganisatie, waar mensen opgeleid en ingezet 
worden om geweld uit te oefenen. Aalmoezeniers werken en, tijdens 
oefeningen, zeereizen en militaire vredesoperaties, leven in deze zeer 

2 Paul Teunissen, Henk Emmens, “De krijgsmacht in internationaal verband”, in 
Krijgsmacht, Erwin Muller et al. (red.) (Alphen aan de Rijn: Kluwer, 2004), 128-129. 

 Tijdens dit onderzoek was dit de actuele versie van Krijgsmacht. In 2017 is een 
tweede, aangepaste druk van Krijgsmacht verschenen. Ik heb er voor gekozen in 
dit proefschrift de eerste druk in alle verwijzingen te gebruiken om zo de consis-
tentie te waarborgen.
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bijzondere werkomgeving. Zij moeten enerzijds militairen pastoraal 
en spiritueel bijstaan, en anderzijds een bijdrage leveren aan de morele 
vorming van militairen. 
Anders dan de andere zorgspecialisten die bij de krijgsmacht aange-
steld zijn, werken geestelijk verzorgers, dus ook aalmoezeniers, niet 
primair vraag gestuurd, maar eerder aanbod gestuurd en proactief. 
Het Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de krijgsmacht beschrijft 
de waarde hiervan aldus: “Noodzakelijk voor een optimaal zorgaanbod, 
wanneer dit geïntegreerd wordt aangeboden, is dat de pastorale zorg niet achter 
een loket weggestopt wordt maar zelf in staat wordt gesteld contacten te leggen 
en een aanbod te doen. Werkers in het pastoraat kunnen zo de humaniteit 
en het succes van de organisatie waarbinnen zij actief zijn op een creatieve 
wijze dienen: hun onafhankelijkheid is in dit opzicht niet zozeer lastig, maar 
juist een voorwaarde en een voordeel. Van hen mag een kritische, onafhan-
kelijke en creatieve opstelling worden verwacht, echter wel binnen het kader 
van voortdurende loyaliteit aan de organisatie van tewerkstelling, haar goede 
naam en haar beleidsdoelstellingen. Op deze manier leveren zij door hun pas-
toraat een maximale bijdrage aan de organisatie.”3 
Deze tegelijk onafhankelijke én nauw met de defensieorganisatie ver-
bonden positie geeft de aalmoezenier een grote mate van nabijheid tot 
de militair. Zij staan niet buiten de eenheid, maar maken er deel vanuit. 
Tegelijkertijd vallen zij niet met de eenheid samen. Als geestelijk verzor-
gers blijven zij toch ook altijd enigszins en ook gewenst buitenbeentjes.

Binnen de Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging leefde de 
behoefte aan onderzoek, in het kader van de professionalisering van 
de dienst. Dit leidde tot de opdrachtstelling door de Hoofdkrijgsmach-
taalmoezenier om een promotieonderzoek te beginnen. Deze opdracht 
was gericht op onderzoek naar de actuele stand van zaken op het 
gebied van de professionele identiteit van aalmoezeniers die bij de 
krijgsmacht werkzaam zijn, en sloot aan op mijn persoonlijke kerkhis-
torische achtergrond en interesse.
De vraag die ik met dit onderzoek wilde beantwoorden was gerelateerd 
aan de specifieke context van de aalmoezenier bij de krijgsmacht: hoe 
beleven aalmoezeniers binnen deze bijzondere omgeving en bijzondere 
omstandigheden hun professionele identiteit?

3 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat in de 
krijgsmacht, Analecta Militair Ordinariaat, jaargang 2017 no1, 34. 
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De doelstelling van dit onderzoek was inzicht te verwerven in de wijze 
waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun professionele en gelo-
vige identiteit beleven, in hun dagelijkse werkzaamheden en tijdens 
hun deelname aan vredesoperaties. Hoe zien zij zichzelf als pastorale 
professionals binnen de specifieke omgeving van twee totaalinstitu-
ties, de krijgsmacht en de katholieke kerk?
Er is weinig bekend over het gelovig zelfverstaan van aalmoezeniers 
die binnen de Nederlandse krijgsmacht werkzaam zijn en de wijze 
waarop zij hun deelname aan militaire vredesoperaties in dit licht 
ervaren. Aalmoezeniers staan niet buiten de ervaringen van de mili-
tairen die zij begeleiden, maar er middenin. Zij maken in veel gevallen 
hetzelfde mee, en moeten tegelijkertijd ook pastoraal prudent kunnen 
optreden. Deze veranderde situatie heeft bij mij de aanvullende vraag 
opgeroepen hoe aalmoezeniers hun deelname aan vredesoperaties 
beleven. Hoe verhouden zij zich hiertoe vanuit hun pastorale professio-
naliteit, en vanuit hun eigen geloof? Voor de Dienst Rooms-katholieke 
Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht was het relevant om dit 
zelfverstaan te onderzoeken, omdat verdere inzichten in de mogelijke 
effecten van de deelname aan militaire vredesoperaties kunnen helpen 
bij de begeleiding, vorming en nazorg van uitgezonden of uit te zenden 
aalmoezeniers. Een onderzoek waarbij een zelfportret van de aalmoe-
zenier geschetst zou worden zou hieraan kunnen bijdragen.

In dit onderzoek heb ik daarom veel aandacht ingeruimd voor de 
deelname van aalmoezeniers aan militaire vredesoperaties. Dit heb ik 
gedaan omdat deze op drie manieren exemplarisch zijn voor het werk 
van de aalmoezenier. 
Ten eerste bestond het vermoeden dat aalmoezeniers tijdens hun deel-
name aan militaire vredesoperaties, meerdaagse oefeningen en (lange) 
vaarperioden het meest ‘puur’ pastoraal werkzaam zijn. Met name tij-
dens missies of lange vaarperioden zijn weinig vergaderingen, intercol-
legiaal overleg of te geven lessen. Ook de eigen familiekring is letterlijk 
op grote afstand, dit geheel van factoren maakt dat eigenlijk alle tijd 
(24/7) beschikbaar is voor pastorale zorg voor de militairen van de 
eenheid.
Ten tweede staat hier iets op het spel. Missies en lange vaarperioden 
vragen veel van militairen, geven druk op het thuisfront en zijn niet 
zonder gevaar. Daarnaast vinden missies in de regel plaats in oorlogs -
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gebieden, en kennen een grote mate van geweldsinzet. Vredesoperaties 
zijn met name daar waar onrecht en lijden aanwezig zijn. 
Ten derde maken aalmoezeniers tijdens hun deelname aan vredes-
operaties mee wat de militairen van hun eenheid ook meemaken. De 
ervaring van lijden en geweld maakt ook deel uit van de persoonlijke 
ervaringen van de aalmoezenier. 

Tegen deze achtergrond, met name de vraag naar een zelfportret van de 
aalmoezeniers en de vraag naar hun ervaring van hun rol bij missies, is 
de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: hoe zien aalmoe-
zeniers bij de krijgsmacht hun gelovige en professionele identiteit, met 
name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties?
Deze centrale vraag is in dit onderzoek in drie deelvragen uitgewerkt: 
Ten eerste de vraag naar de wijze waarop de aalmoezenier zich ver-
houdt tot de krijgsmacht en de kerk. Als aalmoezeniers bij de krijgs-
macht maken zij deel uit van beide werelden. Hoe waarderen zij dit? 
Hoe beleven zij hun plaats binnen de krijgsmacht, en in hoeverre 
vereenzelvigen zij zich, met name tijdens hun deelname aan militaire 
vredesoperaties, met de militairen van hun eenheid? Hoe verhoudt de 
wijze waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht werken zich tot hun 
collega’s in andere werkvelden?
Ten tweede de vraag naar de gelovige identiteit van de aalmoezenier. 
Enerzijds is er de vraag naar de wijze waarop de aalmoezeniers hun 
pastorale rol ervaren. Daarnaast is ook de vraag naar hun eigen geloof 
interessant. Als werkers in het pastoraat zijn zij professioneel gericht 
op levensbeschouwelijke en spirituele vragen, maar daarnaast zijn zij 
zelf ook op persoonlijk niveau gelovig. Hoe ervaren zij hun verhou-
ding tot God, in welke beelden denken en spreken zij over God? 
Ten derde de vraag naar de wijze waarop hun deelname aan militaire 
vredesoperaties zich verhoudt tot hun beleving van hun gelovige iden-
titeit en hun professionele identiteit. Met name tijdens vredesope-
raties, zo onze these, is de aalmoezenier zeer dicht betrokken op en 
neemt hij maximaal deel aan het leven van de militairen van zijn een-
heid. Hoe ervaart hij deze rol? Daarnaast hebben aalmoezeniers met 
name tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties grote kans te 
maken te krijgen met onrecht, geweld en de gevolgen van geweld. Hoe 
verbinden zij deze met hun pastorale rol en hun eigen geloof?
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden is gekozen om een uitge-
breide enquête te houden onder aalmoezeniers van de krijgsmacht die 
in de periode van 2000 tot 2011 werkzaam waren. 
In het geding in dit onderzoek is de wijze waarop de aalmoezenier zich 
verhoudt tot zijn gelovige en professionele identiteit in het licht van zijn 
betrokkenheid op vrede. Dit proefschrift is een neerslag van een onder-
zoek naar aalmoezeniers: christenen die vanuit een kerkelijk vredesper-
spectief een kerkelijke zending hebben gekregen om werkzaam te zijn in 
een geweldsorganisatie. Dit roept vragen op die betrekking hebben op 
de verhouding tussen geloof, geweld, rechtvaardigheid en de katholieke 
sociale leer. Ook de theodiceevraag is hierin relevant. De vredesmoraal 
van de kerk en de wijze waarop zij het gebruik van geweld beschouwen 
is hierbij niet een statisch maar juist dynamisch gegeven: de historische 
ontwikkeling is dat de kerk in steeds mindere mate de rechtvaardiging 
van geweld erkent. F. van Iersel beschrijft in zijn inleiding van Weg van 
geweld de spanning tussen de vredesmoraal van de kerk en de militaire 
praktijk.4 De vraag “wat betekent het als de katholieke kerk haar traditie van 
de ‘rechtvaardige oorlog’ wijzigt” roept het vermoeden op dat de spanning 
tussen de vredesmoraal van de kerk en de eigen plaats binnen de krijgs-
macht als geweldsorganisatie voor katholieke militairen en aalmoeze-
niers met deze ontwikkeling groter wordt.5

Dit onderzoek is geïnspireerd door de fenomenologische benadering 
van religies, analoog aan het onderzoek dat M. Ajouaou heeft uitge-
voerd onder de islamitische geestelijke verzorging in justitiële inrich-
tingen, Imam achter tralies.6 
Hierbij is uitgegaan van het zelfverstaan van aalmoezeniers bij de 
krijgsmacht, en daarmee van de manier waarop zij hun functie als wer-
kenden in het pastoraat in het werkveld van de krijgsmacht ervaren.
Dit houdt in dat voor dit onderzoek gekozen is voor een inductieve 
benadering: de vragenlijst is niet afgeleid uit een theorie, maar in inter-
actie met een representatie van de beroepsgroep tot stand gekomen. 
Tijdens de ontwerpfase van de vragenlijst is aan de hand van een pilot 
en een aantal hierop aansluitende interviews de uiteindelijke vragen-
lijst uitgewerkt.

4 Fred van Iersel, Weg van geweld (Delft: Eburon 2017).
5 Iersel, Weg van geweld, 13.
6 Mohamed Ajouaou, Imam achter tralies (Groningen: Pamac 2010).
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Het boek is opgebouwd in drie delen. Om de bredere context waarin 
aalmoezeniers werken inzichtelijk te maken, wordt in het eerste deel 
van dit boek een historisch beeld geschetst van de inzet van de krijgs-
macht in NAVO-verband sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Tevens geef ik een overzicht van de vredesoperaties waaraan aalmoe-
zeniers van de onderzoekspopulatie deelgenomen hebben. Tenslotte 
wordt in dit deel de wijze waarop geestelijke verzorging binnen de 
Nederlandse krijgsmacht ingebed en georganiseerd is, beschreven. 
In het tweede deel wordt een historisch beeld geschetst van de plaats 
van de katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, en de wijze 
waarop deze binnen de huidige krijgsmacht is geïntegreerd en geor-
ganiseerd. Daarnaast worden in dit deel thema’s geïntroduceerd die 
relevant zijn voor het gelovige en professionele zelfverstaan van de 
aalmoezenier, zoals Godsbeelden, ambtsbeelden en pastorale rolper-
ceptie, evenals de thema’s rond lijden, geweld en de rechtvaardiging 
van oorlog. Deze thema’s komen in het empirisch onderzoek terug. 
Het derde en belangrijkste deel bespreekt en analyseert het empi-
rische onderzoek. De onderzoekspopulatie werd in een enquête 
gevraagd te reageren op vragen in zeven categorieën: (I) algemene 
vragen en vragen naar de professionele achtergrond, (II) verhouding 
tot de krijgsmacht, (III) verhouding tot de kerk, (IV) voorgaan in een 
militaire setting, (V) het eigen geloof, (VI) de verhouding tot lijden en 
geweld, en (VII) vragen naar spiritueel en persoonlijk zelfonderhoud, 
met name tijdens de deelname aan militaire vredesoperaties.
In het eerste hoofdstuk van dit deel wordt verslag gedaan van de geko-
zen onderzoeksmethode en van de ontwikkeling van het veldonder-
zoek. In de hierop volgende hoofdstukken wordt een empirisch beeld 
geschetst van de onderzoekspopulatie, de zelfperceptie van de aalmoe-
zenier en de wijze waarop hij zich tot de kerk en de krijgsmacht ver-
houdt. Ook wordt hier ingegaan op de wijze waarop de aalmoezenier 
zijn gelovige en professionele identiteit ervaart. Bijzondere aandacht 
gaat naar de deelname van de aalmoezeniers aan militaire vredesope-
raties. In dit derde deel wordt ook ingegaan op de ervaring van geweld 
in relatie tot uitzendervaringen. Het derde deel wordt afgesloten met 
een synthese hoofdstuk. Er zal vooral aandacht worden besteed aan 
het model van pastorale zorg dat aalmoezeniers bij de krijgsmacht 
gebruiken en aan de wijze waarop aalmoezeniers hun uitzendervarin-
gen verbinden met hun eigen geloof.
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Noodzakelijkerwijs heb ik mij in dit onderzoek een aantal beperkin-
gen opgelegd. Allereerst is gekozen voor een denominatief beperkt 
onderzoek. Ook al zijn binnen de Nederlandse krijgsmacht zes ver-
schillende denominaties werkzaam, en werken deze ook samen in 
de Diensten Geestelijke Verzorging, toch heb ik voor dit onderzoek 
besloten mij te beperken tot de aalmoezeniers.
Hiervoor waren verschillende redenen. De zes denominaties werken 
met twee verschillende systemen van geestelijke verzorging.7 De drie 
‘grote’ denominaties (katholiek, protestants, humanistisch) werken 
territoriaal, waarbij elke geestelijk verzorger een plaatsing heeft waar 
hij alle militairen bedient, ongeacht de levensbeschouwing. De drie 
‘kleine’ denominaties (joods, hindoe, islamitisch) werken eerder cate-
goriaal, waarbij de categorieën hier de onderscheiden religies zijn. 
Geestelijk verzorgers van deze diensten richten zich met name op mili-
tairen van hun eigen religie, en werken ambulant. 
Daarnaast hebben de zes verschillende religies en levensbeschou-
wingen een zeer verschillende geschiedenis en verhouding tot de 
Nederlandse staat, en verschillen zij onderling sterk in hun visie op de 
mens, God en hun visie op pastorale zorg. 
Deze verschillen zouden het aantal variabelen enorm vergroten en 
bovendien een grote verbreding van de theorie noodzakelijk maken.

Om dezelfde reden is gekozen voor een nationaal onderzoek. De bre-
dere vraag naar de beleving van de geloofsidentiteit van aalmoezeniers 
binnen NAVO-landen is zeker relevant. 
Een internationaal onderzoek zou dus idealiter de voorkeur genieten, 
maar bleek in het kader van een promotieonderzoek niet haalbaar. 
Bij de eerste inventarisering van materiaal uit de militair ordinariaten 
uit de verschillende NAVO-krijgsmachten bleek een grote verschei-
denheid in organisatie en pastoraat, die was terug te voeren op het 
verschil in nationale, militaire en religieuze culturen en ontwikkeling. 
Het maakte onderzoek bij een grotere groep landen voor een promo-
tieonderzoek niet uitvoerbaar.

Een derde beperking betreft het verkennende karakter van dit onder-
zoek. Dit onderzoek is innovatief in de zin dat nog niet eerder de vraag 

7 In 2019-2020 zal de Dienst Boeddhistische Geestelijke Verzorging als zevende 
denominatie deel gaan uitmaken van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht.
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naar de gelovige en professionele identiteit van aalmoezeniers bij de 
Nederlandse krijgsmacht is onderzocht. Daarom is ook gekozen voor 
een descriptief onderzoek. De onderzoeksvragen betreffen immers voor 
een groot deel onbekend terrein. Een goede beschrijving van het veld is 
dan ook de eerste vereiste. Op deze manier kan een goed beeld geschetst 
worden van de aalmoezenier en de wijze waarop hij werkt en gelooft, in 
Nederland en tijdens zijn deelname aan militaire vredesoperaties.
Omdat dit onderzoek een verkennend karakter heeft, is ook geko-
zen voor een kwantitatief onderzoek in de vorm van een uitgebreide 
enquête, bedoeld als een eenmalige momentopname. Dit gaf, meer 
dan met een kwalitatief onderzoek, de mogelijkheid een zeer groot 
deel van de onderzoeksgroep te bereiken. 
Wel is gebruik gemaakt van kwalitatieve elementen in de ontwerpfase 
van de vragenlijst en de verwerking hiervan in de pilot. Hiermee kan 
gesteld worden dat voor de totstandkoming van de vragenlijst gebruik 
gemaakt is van mixed-methods research, zoals beschreven in Analysis in 
Qualitative Research van H. Boeije.8 Deze mixed-methods research bena-
dering is ook toegepast op zowel de uiteindelijke uitwerking en ana-
lyse van het onderzoek. Dit onderzoek is dus enerzijds gebaseerd op 
literatuuronderzoek en anderzijds op de inzichten die vanuit de vra-
genlijst op inductieve wijze naar voren zijn gekomen.
De ontwikkeling van de vragenlijst en de verantwoording van de 
keuze van de vragen waar deze uit bestaat is verder uitgewerkt in 
hoofdstuk acht, waarin de methodische keuzes voor het veldonder-
zoek worden besproken.

De data van het veldonderzoek zijn vanaf de aanvang van het data-
onderzoek geanonimiseerd. Hiervoor zijn de verstuurde vragenlijsten 
voor inzending genummerd, en ook op deze wijze in SPSS ver-
werkt. Op de vragenlijsten is geen naam gezet, alleen een nummer. 
Kruisvergelijkingen waarbij het aantal betrokken aalmoezeniers zo 
klein werd dat deze wellicht geïdentificeerd zouden kunnen worden, 
heb ik omwille van de anonimiteit achterwege gelaten. Daarnaast zijn 
ook, daar waar aalmoezeniers geciteerd werden uit de vragenlijst, de 
missies waar zij aan deelnamen weggelaten. De Dienst Geestelijke 
Verzorging heeft zelf over de periode die betrekking heeft op het veld-
onderzoek geen administratie bijgehouden van wie wanneer waarheen 

8 Henny Boeije, Analysis in Qualitative Research (Londen: Sage 2011), 157-158.
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werd uitgezonden. De Tilburg University heeft nieuwe regelgeving 
rond het anonimiseren van persoon gerelateerde data ingevoerd. Het 
veldonderzoek voor dit promotieonderzoek was toen al afgerond. Wel 
is in de definitieve versie van het manuscript rekening gehouden met 
deze regelgeving. 

Dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van het onder-
zoeksprogramma De laatmoderne transformatie van religie: de casus het 
nieuwe katholicisme, een van de twee onderzoeksprogramma’s van de 
Tilburg School of Catholic Theology (TST). In het onderzoeksprogramma 
De laatmoderne transformatie van religie: de casus van het nieuwe katholi-
cisme staat het onderzoek naar de nieuwe vormen en gestalten van 
het katholicisme in het huidige tijdvak centraal.9 Dit onderzoek sluit 
hierbij aan. De vraag die hierbij onderzocht wordt is hoe aalmoeze-
niers pastoraal actief zijn in de context van de moderne Nederlandse 
krijgsmacht, en met name hoe zij hun pastoraat en eigen spiritualiteit 
hierin beleven.
Daarnaast maakt dit onderzoek ook deel uit van het onderzoeks-
programma van de leerstoel Vraagstukken geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht van de Tilburg School of Catholic Theology. Hierin staat theo-
logisch onderzoek in de militaire context centraal. 

Dit onderzoek volgt op vier eerdere promotieonderzoeken. Allereerst 
het onderzoek van A.J. Donckers, God bij het leger in de kolonie. Hierin 
wordt een beschrijving van de katholieke geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht in Nederlands-Indië van 1807 tot 1950 gegeven, en met 
name de rol van de aalmoezeniers binnen de veranderende omstan-
digheden in Nederlands-Indië.10

N. Rietveld deed in De gewetensvolle veteraan onderzoek naar de schuld- 
en schaamtegevoelens bij veteranen van de Nederlandse krijgsmacht 
in relatie tot hun uitzendervaring, en de invloed van machteloosheid 
hierop.11

9 Zie hiervoor het onderzoeksprogramma van de Tilburg School of Theology, geraad-
pleegd op 25 januari 2019, https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/theo-
logie/onderzoeksprogramma/transformatie-religie/.

10 Louis Donckers, God bij het leger in de kolonie (Budel: Damon, 2004).
11 Natasja Rietveld, De gewetensvolle veteraan (Oisterwijk: Boxpress, 2009).
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G. Wildering heeft in Morele vorming in de krijgsmacht onderzoek gedaan 
naar de bijdrage die de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de 
krijgsmacht kan bieden aan de morele vorming van militairen.12

Dit onderzoek is een vervolg en een aanvulling op deze eerdere pro-
motieonderzoeken.

Tenslotte wil ik aan het begin van dit boek een aantal definities en 
keuzes beschrijven.
- Binnen de geestelijke verzorging van de krijgsmacht in Nederland 

zijn zowel mannen als vrouwen werkzaam. Ik heb, voor de leesbaar-
heid van dit boek, gekozen om daar waar in algemene zin aalmoeze-
niers of militairen genoemd worden, in enkelvoud deze met hij aan 
te duiden. 

- In dit boek worden de begrippen aalmoezenier en geestelijk verzor-
ger gebruikt. Rooms-katholieke geestelijk verzorgers die werkzaam 
zijn in het werkveld van Justitie of in de krijgsmacht worden aal-
moezeniers genoemd. Deze kunnen priester, pastoraal werker of 
diaken zijn. Daar waar ik aalmoezeniers in het werkveld van Justi-
tie beschrijf, benoem ik deze expliciet. Daar waar het de militaire 
context betreft, heb ik het over aalmoezeniers bij de krijgsmacht of 
gewoon aalmoezeniers. Daarnaast wordt ook het begrip Rooms-ka-
tholieke geestelijk verzorger gebruikt. Het begrip geestelijk verzorger 
gebruik ik alleen waar het de gehele Dienst Geestelijke Verzorging 
betreft, en niet de specifieke katholieke denominatie. 

- Alle militaire inzet door de Nederlandse krijgsmacht die in dit on-
derzoek beschreven wordt, namelijk de missies waaraan de aalmoe-
zeniers van de onderzoekspopulatie hebben deelgenomen, stond 
in het kader van een van de drie hoofdtaken van de Nederlandse 
krijgsmacht, het wereldwijd bijdragen aan vrede, veiligheid en sta-
biliteit. Daarom heb ik ervoor gekozen om alle missies die in dit 
boek beschreven worden aan te duiden als militaire vredesoperaties.

- De onderzochte data blijven in het bezit van de Dienst Rooms-ka-
tholieke Geestelijke Verzorging. In het kader van de regelgeving het 
Ministerie van Defensie aangaande privacybescherming is ervoor 
gekozen de data te ontsluiten op basis van voorafgaande toestem-
ming door de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier.

12 Ger Wildering, Morele vorming in de krijgsmacht (Budel: Damon, 2014), 421.
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In dit deel wordt de wijze besproken waarop aalmoezeniers bij de 
Nederlandse krijgsmacht werkzaam zijn, de context waarbinnen zij 
functioneren. Wat maakt deze context zo belangrijk?
Dit onderzoek behelst de vraag naar de geloofs- en werkbeleving van 
aalmoezeniers bij de krijgsmacht, en in het bijzonder hun deelname 
aan militaire vredesoperaties. Dit behoeft uitleg. Aalmoezeniers func-
tioneren in zeer specifieke omstandigheden, die in sommige opzichten 
zeer sterk verschilt met die van geestelijk verzorgers in het parochie-
pastoraat of in zorginstellingen. 
Zij werken binnen een overheidsinstelling, maar wel met een hoge 
graad van zichtbaarheid voor hun functie en opdracht. De omstandig-
heden waarin zij als Rooms-katholiek geestelijk verzorger aanwezig 
zijn, betekenen ook dat de vragen naar zin en zingeving in hun pasto-
rale praktijk een mogelijk andere lading hebben.

Aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de Nederlandse krijgsmacht 
werken op verschillende niveaus samen. Zij werken, vaak in team-
verband, nauw samen met collega’s van andere denominaties binnen 
de Diensten Geestelijke Verzorging. Daarnaast werken zij samen met 
andere zorg- en hulpverleners, en functioneren zij binnen de speci-
fieke werkelijkheid van de Nederlandse krijgsmacht. 
Zij werken binnen een specifieke cultuur, maar maken er ook deel van 
uit, omdat zij niet alleen een kantoor op een militaire locatie hebben, 
maar ook meegaan met oefeningen, zeereizen, en militaire vredesope-
raties. 
Daarnaast is de Nederlandse krijgsmacht zelf ook geen losstaande 
entiteit, maar functioneert zij binnen het internationale kader van de 
NAVO.
Aalmoezeniers werken bij oefeningen, vaarbewegingen en militaire 
vredesoperaties veelal samen met geestelijk verzorgers en militairen 
van verschillende landen.
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De krijgsmacht is altijd uitdrukking en instrument geweest van nati-
onale politiek, maar werkt ook niet geïsoleerd van andere landen. Zij 
heeft een taak en een rol binnen NAVO-verband voor de bescherming 
van de eigen grenzen en belangen, maar ook die van het hele NAVO-
gebied. 
Dit kader is niet onveranderlijk. De politieke situatie is in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog meermalen ingrijpend veranderd, de rollen 
en taken van de krijgsmacht veranderden hierin mee, allereerst met 
de Koude Oorlog, en na de val van de Muur nogmaals. Hoe is deze 
ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog geweest, wat is er veran-
derd aan de rol en taken van de krijgsmacht binnen de NAVO-landen? 
Deze veranderende taken hebben gevolgen gehad voor de inzet van 
militairen van de Nederlandse krijgsmacht en hiermee ook voor aal-
moezeniers. Zij hebben deelgenomen aan zeer diverse militaire opera-
ties, van vredeshandhavende operaties tot aan counterdrugsoperaties 
en inzet ten tijde van de war on terror. Deze missies hebben een zeer 
verschillende impact gehad op de deelnemende militairen en aalmoe-
zeniers, en zorgden ook voor eigen pastorale vragen.
In dit deel wordt de context van de geestelijke verzorging beschreven, de 
ontwikkeling van de taken van de NAVO na de Tweede Wereldoorlog, 
en de gevolgen daarvan voor de inzet van NAVO-militairen. 

Geestelijk verzorgers hebben een geheel eigen positie binnen de krijgs-
macht. Hoe is de Nederlandse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
georganiseerd, en hoe is zij ingebed en geïntegreerd in de Nederlandse 
krijgsmacht? In dit deel wordt ingegaan op de geschiedenis, plaats en 
organisatie van geestelijke verzorging bij de Nederlandse krijgsmacht, 
en in het bijzonder op de wijze waarop de verhouding tussen kerk en 
staat invloed heeft gehad op de wijze waarop geestelijke verzorging in 
de Nederlandse krijgsmacht georganiseerd is. 
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Hoofdstuk 1.

De krijgsmacht in NAVO-verband 
na de Tweede Wereldoorlog

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de context beschreven waarin de krijgsmach-
ten van de NAVO zich in de periode na de Tweede Wereldoorlog 
bevonden. Allereerst wordt de ontwikkeling beschreven van de peri-
ode van de Koude Oorlog tot aan de val van de Berlijnse Muur in 1989 
en de implosie van de Sovjet-Unie in de jaren hierna, en de betekenis 
hiervan voor de taken en inzet van de krijgsmacht.
Daarna wordt de rol van de krijgsmacht in de periode tot aan de aan-
slagen op de Twin Towers van 11 september 2001 beschreven, waarin 
de bipolaire wereldordening veranderd was in een multipolaire orde-
ning. In deze periode vormden vredesoperaties een van de centrale 
taken van de NAVO-krijgsmachten.
De periode na de aanslagen van 9/11 stond in het teken van terroris-
mebestrijding en militaire inzet in failed states, waarin de vijand veelal 
niet tot een vijandige natie behoorde en als geüniformeerde militair 
herkenbaar was, maar zich kon verstoppen tussen de burgerbevolking, 
of daar als burger deel van uitmaakte. 
Ten slotte geeft dit hoofdstuk een trendanalyse van de huidige uitda-
gingen.

1.1 De Koude Oorlog. Grote staande legers 
De Tweede Wereldoorlog en de geallieerde overwinning betekenden 
een enorme cesuur voor de politieke en militaire verhoudingen. Na 
de Tweede Wereldoorlog bleek de werkelijke macht, en ook de grote 
conflicten, niet meer bij afzonderlijke (vooral) Europese landen, maar 
bij twee grote blokken te liggen. De scheidslijn viel grofweg tussen de 
landen met een communistisch politiek systeem (de Sovjet-Unie, China 
en hun satellieten), en de landen die het kapitalisme aanhingen (de 
Verenigde Staten, hun bondgenoten). Deze twee blokken zouden elkaar 
in meer of mindere mate de volgende vijftig jaar in evenwicht houden. 
Deze periode werd ook wel de periode van bipolariteit genoemd.
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Bij deze beschrijving zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Zo was het 
communistische blok niet geheel een eenheid te noemen. China en de 
Sovjet-Unie stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Over de politieke 
realiteit vanaf de jaren ’60 en ’70 zou men dan bijvoorbeeld ook van 
tripolariteit kunnen spreken. 
J.L. Harper stelt in The Cold War dat bipolariteit wellicht nooit echt 
bestaan heeft.13 Direct na de oorlog waren de Verenigde Staten mili-
tair en economisch oppermachtig. Harper stelt dat desondanks wel 
gesteld kan worden dat beide blokken de hoofdrollen speelden op 
het wereldtoneel: “If the Cold War’s setting was not bipolar, and the United 
States and the USSR never had equal power, this does not mean they were not 
the key players. On the contrary, the U.S.-Soviet ideological and geopolitical 
competition lay at the heart of the conflict and perpetuated it over times.”14 
Voor deze paragraaf heb ik ondanks deze kanttekeningen toch voor 
het begrip bipolariteit gekozen, omdat deze term goed aansluit bij 
de toenmalige militaire realiteit, de wijze waarop NAVO-militairen 
getraind werden en voor welke mogelijke inzet zij werden voorbereid.

De twee machtsblokken, in grote lijnen ontstaan bij de onderhande-
lingen aan het einde van de oorlog, kregen in een groeiende mate wan-
trouwen jegens elkaar. De verhoudingen verslechterden zozeer, dat 
er aan het einde van de jaren veertig van een gewapende vrede, de 
Koude Oorlog, gesproken kon worden. Er was wel sprake van militaire 
dreiging, maar deze mondde zelden uit in directe militaire conflicten. 
Wel ondersteunden de twee grootmachten militaire conflicten van 
cliëntstaten in onder meer de derde wereld, maar ook hier kwam het 
vrijwel nooit tot een direct treffen tussen NAVO- of Warschaupact-
troepen.
De Koude Oorlog zorgde voor een periode van toenemende spanning 
en angst, maar tegelijkertijd zou men kunnen betogen dat deze ook 
voor een lange periode van stabiliteit zorgde. Daarnaast zorgden deze 
verhoudingen voor een langdurige wapenwedloop. C. Kennedy-Pipe 
schrijft hierover in The Origins of the Cold War: “What, in fact, does the 
history of the Cold War suggest about this argument? In the first place, while 
it simplified the centres of decision (essentially Washington and Moscow) in 
terms of major threats to international peace, it also led to a heightening of 

13 John Harper, The Cold War (New York: Oxford University Press, 2011).
14 Harper, The Cold War, 5.
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perceptions about the risks of letting the ‘other’ side develop an advantage, 
military, geopolitical or straightforwardly political. Second, it sharpened the 
ideological elements that had been so prominent in the 1930s but which had 
to some extend been submerged in the common cause against fascism during 
the war. The ‘Free World’ versus the ‘Communist Bloc’ added an edge to the 
‘ bipolar’ conflict that was absent in the largely (though certainly not entirely) 
non-ideological system of the nineteenth century. And third it raised in the 
minds of many, particularly in Western-Europe, the question of threat.”15

Hiermee veranderde de aard van de bedreigingen en daarmee ook 
de taken van de krijgsmacht. Waar eerst een oorlog tussen Europese 
landen de grootste waarschijnlijkheid was, met als grootste bedreiging 
een steeds verdere uitbreiding naar bondgenoten en kolonies, werd de 
dreiging na de Tweede Wereldoorlog vooral bepaald door de kans op 
totale nucleaire vernietiging.
Deze dreiging ontstond met name door de komst van atoomwapens. 
Aan het einde van de oorlog stonden deze alleen de Verenigde Staten 
ter beschikking, maar al snel kregen ook de Sovjet-Unie, en daarna 
ook de Chinezen, en bondgenoten van beide blokken atoomwapens. 
Het atoomwapen was vanaf dat moment als oorlogswapen eigenlijk 
onbruikbaar, daar een aanval hiermee een onmiddellijke en allesver-
nietigende respons zou oproepen. Als politiek middel was het echter 
wel waardevol voor de beide machtsblokken. 
De grootmachten, gevoed door wederzijds wantrouwen, bleven hun 
atoomwapenarsenaal verder ontwikkelen en uitbreiden. Over deze 
wapenwedloop schreef G.J. De Groot in ‘Killing is Easy’: “The Atomic 
Bomb and the Temptation of Terror: The need to prepare fort his new type of 
warfare, including the stockpiling of chemical land biological weapons, was 
justified by the assumption that evil enemies were already doing so. That need 
to pre-empt had originally been the driving force behind the building of the 
atomic bomb, and would continue to fuel the relentless proliferation of arma-
ments in the post-war period.”16

 

15 Caroline Kennedy-Pipe, The Origins of the Cold War (Houndsmills: Palgrave, 2007), 
77-78.

16 Gerard De Groot, “Killing is Easy’: The Atomic Bomb and the Temptation of Ter-
ror”, in The Changing Character of War, Hew Strachan en Sibylle Scheipers (red.) 
(Oxford: Oxford University Press, 2014), 103.
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Dit zou zo, maar niet steeds met dezelfde intensiteit, blijven tot 1989, 
het jaar waarin de Berlijnse Muur viel. In de jaren hierna implodeerde 
de Sovjet-Unie.
De politieke en militaire strategieën waren voor beide machtsblokken 
in deze periode dezelfde. In dit onderzoek staat de westerse visie cen-
traal. Hun doel was grofweg: de (vermeende) expansie van het commu-
nisme tegen te gaan. Hiervoor zochten zij bondgenoten, en bereidden 
zij zich voor op een eventuele aanval op hen of hun bondgenoten. 
In dit verband werd in 1949 de NAVO, de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie, opgericht. Het doel van de NAVO was om in geza-
menlijkheid een agressor af te kunnen weren.

T. Risse-Kappen stelde het zo: “The North Atlantic Treaty Organization 
represents an institutionalization of the security community to respond to a 
specific threat.”17

Een zich in de loop van de jaren steeds verder uitbreidende groep 
landen in het westen van het noordelijk halfrond begon een samen-
werkingsverband op het gebied van veiligheid en defensie. Dit was 
bedoeld als tegenwicht tegen de Sovjet-Unie, en met haar latere satel-
lietstaten samen het Warschaupact.18

Centraal in het in 1949 gesloten verdrag staat dat de NAVO geen 
offensieve, maar defensieve organisatie is. Doelstellingen zijn om de 
vrede en vrijheid van de aangesloten landen politiek en militair te 
verdedigen tegen dreiging van buiten en vrijheid en stabiliteit uit te 
dragen, en in hun handelen niet in te gaan tegen de doelstellingen van 
de Verenigde Naties.
De taken en opbouw van de krijgsmacht waren hiermee in overeen-
stemming. NAVO-landen hadden grote, gemechaniseerde legers, voor 
een deel gevuld met beroepsmilitairen, maar ook met een grote groep 
dienstplichtigen.

17 Thomas Risse-Kappen, “Collective Identity in a Democratic Community: The 
Case of NATO”, in The Culture of National Security, red. Peter Katzenstein, (New 
York: Columbia, 1996), 372.

18 Op het ogenblik van schrijven (2019) zijn zesentwintig landen lid van de NAVO: 
België, Bulgarije, Canada, Tsjechië, Denemarken, Estland, Letland en Litouwen, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Luxemburg, Neder-
land, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tur-
kije, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
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Een belangrijk deel van de taken bestond uit gezamenlijk oefenen en 
patrouilleren. De Koninklijke Landmacht oefende grootschalig in 
Duitsland, het verwachte slagveld bij een confrontatie tussen NAVO 
en het Warschaupact. De Koninklijke Marine maakte deel uit van de 
Standing Naval Force Atlantic ( STAVAVFORLANT) in de Atlantische 
Oceaan, en in de Middellandse Zee de Standing Naval Force Med 
(STANAVFORMED). Deze eskaders waren samengesteld uit mari-
neschepen van verschillende NAVO-landen. Sinds 2005 heten deze 
eenheden SNMG 1 en SNMG 2.

Deze periode kan dus worden samengevat als een periode van voort-
durende dreiging, de dreiging van een nieuwe wereldoorlog, maar 
tegelijkertijd militair ook een van relatieve rust. Doordat beide blok-
ken genoeg (nucleaire) wapens hadden om elkaar meerdere malen 
te vernietigen, beide hun arsenaal steeds verder uitbreidden, en elk 
gewapend conflict, door steeds verdere opschaling, zou kunnen leiden 
tot een nucleaire oorlog, was er sprake van een zeker evenwicht. Door 
de wederzijdse overvloed aan wapens kon geen van de partijen suc-
cesvol een aanval uitvoeren. Hierdoor werd dit tijdperk, ondanks de 
wederzijdse dreiging, een periode van relatieve stabiliteit.

1.2 Na de val van de Muur: naar een flexibele inzet
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de Sovjet-
Unie in economische problemen kwam en de wapenwedloop met de 
VS op de lange termijn niet meer vol kon houden. Met de komst van 
Secretaris-generaal M. Gorbatsjov in 1985 werden de betrekkingen 
tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten snel beter, en begon 
de Sovjet-Unie een reorganisatieproces dat zou leiden tot de onafhan-
kelijkheid van de satellietstaten, en uiteindelijk het verdwijnen van 
het communistische regime van de Sovjet-Unie. In deze periode werd 
begonnen met het verkleinen van (vooral nucleaire) wapenvoorra-
den. De periode van bipolariteit eindigde in de jaren na de val van de 
Berlijnse Muur, in 1990 zou president George Bush het einde officieel 
aanzeggen.19

19 David Reynolds, “Beyond Bipolarity in Space and Time”, in The End of the Cold 
War, Michael Hogan (red.) (New York: Cambridge University Press, 2008), 245.
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Na het uiteenvallen van het Warschaupact moest een nieuw evenwicht 
gevonden worden. De NAVO moest zich bezinnen op een nieuwe rol: 
een verdedigend bondgenootschap tegen de communistische agressor 
was niet meer nuttig nu de Sovjet-Unie verdwenen was, en de hiervoor 
in de plaats gekomen Russische staat veel kleiner, armer en machtelo-
zer was.
De nadruk werd in deze periode gelegd op stabiliteit in de regio, en 
uiteindelijk, het meewerken aan stabiliteit wereldwijd.
Bipolariteit veranderde hiermee in multipolariteit, waarin in plaats 
van twee grote machtsblokken vele regionale conflicten en brandhaar-
den ontstonden. Het uiteenvallende Joegoslavië was hiervan een voor-
beeld. 
 
De nadruk bij de inzet van militaire middelen kwam in deze periode 
veel meer te liggen bij humanitaire inzet, en de inzet bij vredesope-
raties. Deze nieuwe inzet had ook gevolgen voor de opbouw van de 
krijgsmacht: er was minder behoefte aan grote staande, gemechani-
seerde legers, maar eerder aan snellere interventie-eenheden, flexibe-
ler en eventueel lichter bewapend. 
In Nederland was deze ontwikkeling naar een meer expeditionaire 
krijgsmacht zichtbaar in een verkleining en verdere professionalise-
ring van de krijgsmacht, en de verschuiving naar kleinere, snel in te 
zetten eenheden, bijvoorbeeld de in 1992 opgerichte Luchtmobiele 
Brigade. Bij de Koninklijke Marine werd het aantal schepen verkleind, 
maar werd wel geïnvesteerd in de vernieuwing van het materieel, 
onder meer door de ontwikkeling van schepen waarmee landingsope-
raties uitgevoerd konden worden (Landing Platform Docks). De eerste 
hiervan, de Hr. Ms. Rotterdam, werd in 1998 in dienst gesteld.
Tegelijkertijd werd in 1997 ook de dienstplicht opgeschort (niet afge-
schaft), mede omdat dit concept niet gemakkelijk te verenigen was met 
de beoogde nieuwe inzet. Dienstplichtigen konden alleen uitgezon-
den worden op basis van vrijwilligheid. Een ander argument voor de 
opschorting van de militaire dienstplicht was dat een krijgsmacht met 
louter beroepsmilitairen een hoger niveau van professionaliteit zou 
kunnen bereiken.
 
Een aanzienlijk deel van de inzet van militairen voor vredesoperaties 
was het gevolg van militaire missies op instigatie van de VN. In eerste 
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instantie werden militairen (‘Blauwhelmen’) door de VN met name 
ingezet voor vredeshandhavende taken (peacekeeping). Hierbij was hun 
opdracht om, na wederzijdse instemming door de conflicterende par-
tijen, een herstelde vrede te bestendigen. 
In deze periode verschoof de aard van de inzet echter naar een meer 
interventionistische rol, vredesafdwingende operaties (peace enforce-
ment), waarbij ingegrepen kon worden bij binnenlandse gewapende 
conflicten om vrede af te dwingen. P.J. Theunissen en H. Emmens 
schrijven hierover in De krijgsmacht in internationaal verband: “In het 
kader van deze ontwikkeling zijn de interveniërende strijdkrachten dus 
ook humanitaire hulp gaan geven aan de burgerbevolking en kunnen zij 
anderszins betrokken zijn bij het herstel of de bestendiging van de vrede.”20 
Hierdoor kwamen de militaire operaties hoger in het geweldspectrum 
te liggen. Militaire eenheden gingen hiervoor ook zwaarder bewapend 
op pad. Hier wordt in hoofdstuk twee nader op ingegaan.

1.3 9/11 en zijn gevolgen
In de periode na de val van de Berlijnse Muur dachten velen dat de 
taak van de krijgsmacht, anders dan haar deelname aan vredeshand-
havende of vredesafdwingende operaties, uitgespeeld was.
Dit veranderde met de terroristische aanslagen van Al Qaida op 11 
september 2001. Deze waren de eerste buitenlandse aanslagen op 
Amerikaans grondgebied sinds Pearl Harbor en werden door de 
Amerikaanse regering als een oorlogsdaad gezien. Artikel 5 van het 
NAVO-handvest, waarin gesteld werd dat een aanval op een van de 
NAVO-landen een aanval op allen inhield, kon hiermee zo worden 
geïnterpreteerd dat alle NAVO-landen hiermee in oorlog waren met 
deze terroristische beweging, de door president George W. Bush aan-
gekondigde war on terror. In artikel 5 van het NAVO-handvest wordt 
gesteld: “The Parties agree that an armed attack against one or more of them 
in Europe or North America shall be considered an attack against them all 
and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, 
in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by 
Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties 
so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other 
Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to 
restore and maintain the security of the North Atlantic area. 

20 Teunissen, Emmens, “De krijgsmacht in internationaal verband”, 76.
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Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall imme-
diately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated 
when the Security Council has taken the measures necessary to restore and 
maintain international peace and security.”21

De aanslagen van 11 september zouden grote gevolgen hebben voor de 
inzet van NAVO-militairen. Amerikaanse troepen vielen Afghanistan 
binnen, met het doel de trainingskampen van Al Qaida aan te vallen, 
hun leider Osama bin Laden te arresteren, en uiteindelijk het bewind 
van de Taliban, dat Al Qaida steunde, omver te werpen. 
De eerste Amerikaanse eenheden werden al in september ingezet in 
Afghanistan, een grootschalige aanval en bezetting volgde later. De 
Verenigde Staten vroegen bij deze oorlog hulp bij een ad-hoc samen-
werking, de Coalition of the Willing. Vanaf 2003 namen eenheden van 
meerdere NAVO-landen, waaronder Nederland, deel aan de oorlog. 
Deze oorlog was niet gesanctioneerd door de VN.
Later volgde een omstreden oorlog tegen het bewind van Saddam 
Hoessein in Irak, waarbij ook NAVO-troepen ingezet werden, en 
werd de jacht op het terroristische netwerk van Al Qaida wereldwijd 
geopend.

Nederland had geen groot aandeel in de oorlog tegen Irak, maar 
wel in de strijd in Afghanistan. De aanwezigheid daar, hoog in het 
geweldspectrum en gedurende een aanzienlijke periode, had grote 
gevolgen voor de militairen en hun thuisfront, het materieel en het 
politieke draagvlak voor deze acties. De missie trok een grote wissel 
op de krijgsmacht, voor lange tijd werd een groot deel van de opera-
tioneel in te zetten militairen in shifts uitgezonden, en werd veel van 
het beschikbare materieel en munitie verbruikt of versleten. De inzet 
in Afghanistan had een grote weerslag op de inzetbaarheid van de 
militairen, en op de financiële en materiele situatie bij de krijgsmacht.
Bij deze operaties zijn 26 Nederlandse militairen gesneuveld, een veel 
grotere groep is gewond geraakt. 

21 NAVO-handvest artikel 5, geraadpleegd op 25 januari 2019, http://www.nato.int/
cps/en/natolive/official_texts_17120.htm.
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1.4 Actuele uitdagingen
In de tweede helft van de twintigste eeuw is het aantal oorlogen en 
oorlogsdoden geleidelijk aan gedaald in absolute getallen. Na de val van 
de Berlijnse Muur en het einde van de Koude Oorlog daalde het aantal 
conflicten wereldwijd verder. Deze ontwikkeling zette zich voort, ook 
na de aanslagen van 11 september 2001 en de hieruit voortvloeiende 
strijd tegen Al Qaida en de regimes die deze terroristische organisatie 
steunden. Tegelijk met deze ontwikkelingen is in een groter aandeel 
van de conflicten in de wereld de strijder steeds moeilijker te onder-
scheiden van de non-combattant, en is er steeds minder sprake van 
interstatelijke oorlogen. P. Vennesson schrijft in War without the people: 
“Between 1989 and 2009, the number of major armed conflicts declined sig-
nificantly. Interstate wars and civil wars have been lower in number across 
the period and, despite their brutality, these conflicts have killed fewer people 
compared with major conventional wars. The wars of these twenty years were 
predominantly low-intensity conflicts, usually taking place in the develop-
ing world and involving relatively small, ill-trained, lightly armed forces that 
avoided major military engagements but frequently targeted civilians…The 
available evidence also indicates a decline in global battle-deaths, military and 
civilian, during the second half of the twentieth century.”22

De gevolgen van de lange strijd tegen Al Qaida, en de daaraan gelieerde 
strijd tegen de Taliban in Afghanistan, de veranderende publieke 
opinie en de economische wereldwijde crisis, die in 2007 ontstond, 
hebben de visie op de inzet van de krijgsmacht beïnvloed. 
In veel NAVO-landen werd de deelname aan deze uitzendingen ver-
minderd, terwijl de Verenigde Staten zich opmaakten om Irak en, 
uiteindelijk, Afghanistan te verlaten. Ook Nederland heeft het aantal 
missies verminderd, vanuit de samenleving en het parlement bleek de 
steun voor dit soort missies steeds kleiner te worden, de politietrai-
ningsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz in 2011 was alleen 
mogelijk als het militaire aspect zo klein mogelijk werd gehouden.
Tegelijkertijd werd er bij de bezuinigingen van 2010 en 2011 zeer fors 
gesneden in het budget van het Ministerie van Defensie in Nederland, 
en werd een grote reorganisatie ingezet, waarbij onder meer alle 

22 Pascal Vennesson, “War without the people”, in The Changing Character of War, 
Hew Strachan en Sibylle Scheipers (red.) (Oxford: Oxford University Press, 2014), 
241.
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Leopardtanks werden afgeschaft. Deze ontwikkelingen zijn ook bij 
andere Europese NAVO-landen te zien. Deze structurele inkrimping 
van de krijgsmacht was niet nieuw, maar bij de meeste NAVO-landen 
na de val van de Berlijnse Muur beleid geworden. Bij veel van de 
NAVO-partners halveerde de omvang van de krijgsmacht in de jaren 
1989-2005, soms mede vanwege de afschaffing of opschorting van 
de dienstplicht, zoals in Nederland. R. Moelker, F. Huiskamp en S. 
Soeters schreven hierover in Staatsvorming en krijgsmacht: “Nederland 
reduceerde zijn troepenomvang 103.000 in 1989 naar 53.000 in 2005. België 
van 92.000 naar 40.000, Spanje van 285.000 naar 118.000 en Frankrijk van 
466.000 naar 259.000. Zelfs landen die de dienstplicht tot nu toe gehandhaafd 
hebben, verkleinden hun krijgsmachten. Zo ontwikkelde Duitsland zich 
van een krijgsmacht met 500.000 militairen naar een defensieorganisatie van 
257.000. Alleen bij landen als Griekenland en Turkije is om voor de hand lig-
gende factoren sprake van een stabilisatie in de omvang van de krijgsmachten 
(respectievelijk 200.000 en 500.000).”23

In de periode tot na 2011 zette deze trend zich voort. Het idee dat 
ieder NAVO-land een eigen complete krijgsmacht heeft, was niet meer 
vanzelfsprekend, binnen de NAVO werkten krijgsmachtdelen steeds 
vaker en nauwer samen. Hierbij was sprake van taakverdeling en spe-
cialisatie bij de verschillende NAVO-lidstaten, deels om slagvaardi-
ger te zijn, deels uit financiële overwegingen. Deze samenwerking 
was materieel, maar ook personeel. Zo werden aankopen gezamenlijk 
gedaan, of specialiseerden nationale krijgsmachtdelen zich, waarbij 
onderhoud, onderwijs of commandovoering werden gedeeld of ver-
deeld. Deze verdergaande samenwerking had wel tot gevolg dat nati-
onale krijgsmachten meer en meer alleen in internationaal verband 
konden functioneren. Dit gold zeker ook voor de Nederlandse krijgs-
macht.
Tegelijk was binnen veel Europese landen, maar ook bij de Verenigde 
Staten, de politieke blikrichting en de publieke opinie in toenemende 
mate naar binnen gericht en minder op de rol van peacekeeper of peace-
enforcer of hulp bij humanitaire rampen. In veel landen kwamen popu-
listische bewegingen op, zoals de Tea Party in de Verenigde Staten, 

23 René Moelker, Florian Huiskamp en Sjo Soeters, “Staatsvorming en krijgsmacht”, 
in Krijgsmacht en samenleving, René Moelker, Jörg Noll, Michiel de Weger (red.) 
(Amsterdam: Boom, 2009), 28-29.



De krijgsmacht in NAVO-verband na de Tweede Wereldoorlog

41

en populistische bewegingen in Europa, zoals de PVV in Nederland. 
Deze op etnocentrisme en nationalisme gebaseerde bewegingen 
waren sterk gekant tegen grote uitgaven voor de internationale orde en 
veiligheid, maar wilden deze vooral aan de binnenlandse voorspoed 
en veiligheid besteden. Deze ontwikkeling resulteerde onder meer in 
verkiezingsoverwinningen van populistische en nationalistische par-
tijen in meerdere westerse landen, en het presidentschap van Donald 
Trump in de Verenigde Staten in 2016.
De veranderende politieke verhoudingen leidden tot spanningen, 
onder meer over de verhoudingen binnen de EU, waaronder het aan-
gekondigde, maar tijdens het schrijven van dit boek nog niet geëffec-
tueerde, vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast leidde de 
America First-doctrine van Trump tot een verandering in de verhou-
ding tot bondgenootschappen als de NAVO. Het was niet langer van-
zelfsprekend dat bij conflicten de bondgenoten elkaar hulp zouden 
bieden. Dit, gekoppeld aan een agressieve politieke houding van 
grootmachten als China en Rusland, en de blijvende onrust en geweld 
in het Midden-Oosten, gaf aanleiding tot een heroverweging op het 
gebied van defensie-uitgaven bij meerdere NAVO-lidstaten, waaron-
der Nederland. Meer aandacht voor een adequate krijgsmacht leek in 
deze periode noodzakelijk, een periode die A. Buchanan beschreef 
als: “In blunter terms, the world today is more xenophobic, more nationalis-
tic, and more cynical about the prospects for mutually beneficial cooperation 
among states. It is therefore more hostile to existing and proposed multilateral 
institutions than perhaps at any time since the 1930s.”24

De meeste Westerse democratieën, en met name de landen binnen 
het westelijke deel van de EU, kennen sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog al een lange periode van vrede, maar aan de randen van 
Europa is sprake van grote onrust. 
Hieraan liggen grote geopolitieke conflicten en belangen ten grond-
slag. De Russische regering ziet een bedreiging in de politieke afwen-
ding van hun vroegere satellietstaten, die een buffer vormden tussen 
hen en het NAVO-blok. Zij zien zich in steeds sterkere mate omsin-
geld, en voeren mede hierom een agressieve buitenlandse politiek. 

24 Allen Buchanan, Institutionalizing the Just War (New York: Oxford University 
Press, 2018), 4.
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Een voorbeeld hiervan is het conflict met Oekraïne en de Krim, maar 
ook de toenemende spanning rond Finland en de Baltische staten.
In Azië is met name de grotere rol van China zichtbaar geworden. Zij 
zijn ook militair steeds duidelijker aanwezig, met name in de betwiste 
gebieden van de Chinese Zee. Dit zorgt voor grotere onrust bij de 
andere landen in de regio, die zich politiek en economisch bedreigd 
voelen. 

In het Midden-Oosten is sprake van een toename van burgeroorlogen 
en religieus geïnspireerd geweld, en van failed states, desintegrerende 
staten waarin gezag en infrastructuur wegvallen, waarna warlords 
of rebellerende of terroristische groepen strijden om delen van de 
macht.25 
Het grootschalige geweld van terroristische groepen als IS leidde 
mede tot een enorme stroom aan vluchtelingen, die deels in de buur-
landen konden worden opgevangen, maar ook in grote getalen naar 
Europa trokken. Deze vluchtelingenstroom en de aanhoudende drei-
ging van terroristische aanslagen, zorgen voor veel onrust in Europa, 
maar evenzeer in alle omringende gebieden. Deze situatie lijkt niet 
snel te zullen veranderen.
Andere grote uitdagingen liggen op het gebied van natuur, milieu 
en klimaat. In de komende decennia zullen incidenten en conflicten 
die gerelateerd zijn aan de gevolgen van de klimaatverandering een 
grotere rol spelen, en ook om militaire inzet vragen. Conflicten over 
watertoevoer, grote migratiestromen wegens hongersnood of verdwe-
nen leefgebieden zullen vaker voorkomen en invloed hebben op de 
veiligheidssituatie, ook van NAVO-landen.

In 2016 verscheen een toekomstanalyse van de NAVO, het Strategic 
Foresight Analysis 2015 Update Report, waarin zij aangaven waar in 
hun visie de toekomstige knelpunten lagen: “The world is becoming 
increasingly more complex, more challenging, and less secure, even though 
globalization and developments in technology are expected to provide ample 
opportunities for positive developments in health, welfare and security. 
Increasing interdependency amongst countries has the potential to create sta-
bility in the long-term. However, the on-going transition from a unipolar to a 
multipolar and multi-dimensional world has created instability that is likely 

25 Moelker, Huiskamp, en Soeters, “Staatsvorming en krijgsmacht”, 29-34. 
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to continue. This transition will test the Alliance’s ability to adapt to the chal-
lenges of a rapidly changing global security environment.
Fault lines between civilizations have the potential to promote the growth of 
extremist, radicalized groups. The global economy is changing, with power 
shifting from the West to other regions and also within the nation-state system. 
Advances in technology and the worldwide sharing of ideas and ideologies, 
research and education, supported by social media and big data, are accelerat-
ing these developments. It is not feasible to prepare for every eventuality that 
might occur. However, having the ability to handle the unexpected is import-
ant. This will require individual and organizational level measures and long 
term strategies.”26

Deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de inzet van 
Nederlandse en andere NAVO-militairen. Deze inzet zal humanitair 
zijn, bij rampenbestrijding, maar tevens vaker interventionistisch van 
aard kunnen zijn. Ook zal de militaire aanwezigheid aan de grenzen 
van sommige NAVO-landen groter en duidelijker zichtbaar zijn, zowel 
op het land als op zee. 
De ontwikkeling van de inzet van NAVO-troepen valt samen met 
nieuwe technische ontwikkelingen. Militaire eenheden zullen kleiner 
worden en technisch steeds geavanceerder, en in steeds wisselende 
opbouw functioneren. Bij de nieuwe ontwikkelingen is de robotise-
ring vermoedelijk de belangrijkste. Meer en meer zullen drones, of zelf-
denkende robots in gevechtssituaties optreden. 
Deze ontwikkelingen roepen ook morele vragen op: is alles wat tech-
nisch tot de mogelijkheden behoort ook wenselijk? Welke morele 
gevolgen heeft het gebruik van drones of robots op de militairen die 
ze op afstand bedienen, wie oordeelt over het leven van de tegenstan-
ders, maar ook burgers, in gevechtssituaties: de militair of de robot? 
Deze ontwikkelingen binnen de krijgsmachten brengen de noodzaak 
van een verdere ontwikkeling van goede zorg voor militairen met zich 
mee, en daarmee ook van passende geestelijke verzorging. 

26 NAVO: Strategic Foresight Analysis 2015, geraadpleegd op 25 januari 2019, https://
www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/160121sfa.pdf.
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Hoofdstuk 2. 

Opdracht en taken van de krijgsmacht

Inleiding
Dit hoofdstuk behelst de taken en ontwikkeling van de Nederlandse 
krijgsmacht, en beschrijft hoe haar taken zich verhouden tot de taken 
en missies binnen de NAVO, en de rol die deze speelt bij de uitvoe-
ring van militaire vredesoperaties van de Verenigde Naties. Hiertoe 
worden de NAVO-taakgebieden beschreven, de wijze waarop de inzet 
van militairen ten behoeve van vredesoperaties voor de Verenigde 
Naties zich ontwikkeld heeft, en de inzet bij niet-gemandateerde ope-
raties. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop bij de Verenigde 
Naties het denken over en de toepassing van militaire vredesoperaties 
veranderde in het decennium na de val van de Berlijnse Muur, van 
peacekeeping tot peace-enforcement operaties, en de wijze waarop dit 
gevolgen had voor de inzet van NAVO-militairen.

2.1 De taken van de krijgsmacht binnen de NAVO
W.F. van Eekelen en E.R. Muller openen hun artikel, De krijgsmacht 
als zwaardmacht van de staat, met een beschrijving van wat deze zwaard-
macht behelst. De krijgsmacht is de zwaardmacht van de overheid 
omdat zij de taak heeft de belangen en de veiligheid van de staat te 
beschermen: “De krijgsmacht vormt de ultieme zwaardmacht van de over-
heid en is het instrument van de staat om haar macht te behouden. De krijgs-
macht als zwaardmacht betekent dat zij kan beschikken over een uitgebreid 
scala aan geweldsinstrumenten om de belangen van de staat te beschermen…
Niet de politie, maar landmacht, luchtmacht en marine beschikken over het 
daadwerkelijke geweldsmonopolie in de meer fundamentele zin…De krijgs-
macht beschikt over de mensen en het materiaal om de staat zelf te bescher-
men naast de invloed die zij kan hebben op de eigen burgers of die van andere 
landen”27

27 Wim van Eekelen, Erwin Muller, “De krijgsmacht als zwaardmacht van de staat”, in-
Krijgsmacht, Erwin R. Muller et al. (red.) (Alphen aan de Rijn: Kluwer, 2004), 11.
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De krijgsmacht kent drie hoofdtaken.
De eerste hoofdtaak, en tevens de kerntaak van elke krijgsmacht, 
is de verdediging van de integriteit van de staat: de verdediging en 
bescherming van het grondgebied en de bevolking. Dit is gebaseerd 
op het recht van elke natie zich te mogen verdedigen tegen een aanval 
door een andere mogendheid. Deze taak behelst grensbewaking en 
het beschermen van de territoriale wateren tegen dreiging door bui-
tenlandse machten, en bescherming tegen binnenlandse dreiging als 
opstanden en terroristische acties, maar ook hulpverlening bij (natuur)
rampen. 

De tweede hoofdtaak bestaat uit het verdedigen van de lands- en han-
delsbelangen, en in het verlengde hiervan, ook de militaire bijstand 
aan bondgenoten. Bij het verdedigen van de handelsbelangen en vitale 
belangen hoort onder meer het vrijhouden van zeewegen en han-
delsroutes, bijvoorbeeld de tegenwoordig, vanwege de dreiging van 
piraterij, weer ingevoerde begeleiding van scheepskonvooien. Ook 
drugsbestrijding valt binnen deze categorie.
Het bijstaan van politieke bondgenoten is een zeer oude militaire 
taak, die tot uitdrukking kwam in de oneindige allianties die binnen 
het Europa van de afgelopen eeuwen bestaan hebben. De taak wordt 
tot uitdrukking gebracht in artikel 5 van het Noord-Atlantisch 
Verdrag van 1949, waarin de belofte tot wederzijdse militaire hulp 
aan de NAVO-lidstaten wordt gegeven. Dit werd als belangrijke 
grond opgevoerd voor het internationale militaire optreden in Irak 
en Afghanistan, namelijk dat de terroristische aanvallen van 11 sep-
tember 2001 een aanval op een NAVO-partner, en dus op alle NAVO-
partners was.

De derde hoofdtaak van de krijgsmacht behelst het beschermen en 
ondersteunen van zwakkeren, waar ook ter wereld. Dat kunnen slacht-
offers zijn van rampen, of van geweld en onderdrukking. Deze taak 
is vrij recent, en is gegroeid uit het ideaal binnen de internationale 
gemeenschap dat zij een plicht heeft mee te werken aan vrede, welzijn 
en gerechtigheid, en dat dit ideaal verder reikt dan het eigen grondge-
bied en de bondgenoten. Onder deze taak vallen humanitaire hulpac-
ties, maar ook militaire interventies.
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Zoals al in hoofdstuk 1 werd beschreven, wilde de NAVO een defen-
sieve, en expliciet geen offensieve organisatie zijn, en waren de taken 
en doelstellingen hierop toegesneden. Na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie trad er een verschuiving op van de taken van NAVO-
krijgsmachten. Daar de bedreiging van het grondgebied door een 
vijandig buurland voor NAVO-lidstaten minder actueel geworden 
was, verschoof het zwaartepunt van oefeningen en anticipaties op een 
eventuele aanval vanuit de Sovjet-Unie meer en meer naar vanuit de 
Verenigde Naties aangestuurde vredesoperaties. 
G. Wildering geeft in Morele vorming in de krijgsmacht een typologie 
van vredesoperaties.28 Hij onderscheidt preventieve operaties, traditionele 
vredeshandhavende operaties, tweede generatie of uitgebreide vredeshandha-
vende operaties, vredesafdwingende operaties, overgangsbegeleidende opera-
ties, vredesondersteunende operaties en niet-gemandateerde operaties. Hij 
baseert zich hierbij op de typologie die A. Bellamy en P. Williams in 
Understanding Peacekeeping geven.29

In dit onderzoek zullen vooral vredeshandhavende, vredesafdwin-
gende en niet-gemandateerde operaties besproken worden, waarbij 
traditionele en tweede generatie vredeshandhavende operaties als vre-
deshandhavende of peacekeeping operaties zullen worden beschreven. 

2.2 Veranderende oorlog en een nieuwe inzet van de krijgsmacht 
De situatie na het einde van de Koude Oorlog en de veranderde inzet 
van de krijgsmacht had ook gevolgen voor de opbouw van de strijd-
machten van de NAVO. Deze werden, mede als bezuinigingsmaatre-
gel, kleiner en flexibeler. Bij het merendeel van de NAVO-lidstaten, 
maar niet de Verenigde Staten, werd het defensiebudgetsterk verlaagd. 
In deze tijd nam het aantal vredesafdwingende operaties sterk toe. 
Bellamy en Williams geven in Understanding Peacekeeping een over-
zicht van de ontwikkeling van de vredesoperatie van de jaren negentig 
van de 20e eeuw tot aan het eerste decennium van de 21e eeuw. In 
het hoofdstuk over vredeshandhaving stellen zij dat dit type operaties 
na de Tweede Wereldoorlog voor een grote waaier aan redenen werd 
ingezet: “To date, the UN has authorized the use of military force for a wide 
range of purposes. Among these have been to restore or maintain international 

28 Wildering, Morele vorming in de krijgsmacht, 125-132.
29 Alex Bellamy, Paul Williams, Understanding Peacekeeping (Cambridge: Polity, 2015), 

121-279.
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peace and security; to enforce sanctions; to defend the personnel of peacekeep-
ing operations; to provide physical protection to civilians in conflict zones; to 
protect humanitarian activities; and to intervene in so-called internal con-
flicts.”30 Tegelijkertijd kan men stellen dat bij de militaire vredesopera-
ties die sinds de val van de Muur werden uitgevoerd, al deze gronden 
ook werden aangevoerd.

De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 
2001 hebben voor een nieuwe omslag gezorgd in de inzet van NAVO-
troepen. Militair optreden werd nu niet meer gebruikt om strijdende 
partijen te scheiden en vrede te bewerkstelligen, maar om terroristi-
sche organisaties, met name Al Qaida, en de regimes die deze bescher-
men, te bestrijden. Deze militair inzet valt niet onder de noemer van 
peacekeeping en peace-enforcement onder te brengen, en wordt door de 
Verenigde Staten dan ook als oorlog betiteld. 
Deze bestrijding van terrorisme behelst meer dan alleen gewapende 
inzet. Theunissen en Emmens schreven hierover: “De strijd tegen het ter-
rorisme wordt op een aantal fronten tegelijk gevoerd. In de eerste plaats door 
militair optreden in de gebieden waar terroristische organisaties hun thuis-
bases, of belangrijkste operatiebases hebben. Het belangrijkst is in dit opzicht 
de interventie in Afghanistan, sinds eind 2001, waaraan is deelgenomen door 
Nederlandse land- en luchtstrijdkrachten. In de tweede plaats door de speciale 
militaire bescherming van het nationale grondgebied van bedreigde landen, 
door de zogeheten ‘ home forces’. 
Dit zijn in Nederland met name de Koninklijke Marechaussee en de Nationale 
Reserve. Bij de bescherming van het nationale grondbezit wordt nauw samen-
gewerkt met de civiele autoriteiten. Eveneens worden, zowel nationaal als 
internationaal, inlichtingendiensten ingezet.”31

2.2.1 Peace-keeping en peace-enforcement 
De Verenigde Naties werden op 24 oktober 1945 opgericht door 
51 landen, met het doel oorlogen te voorkomen en de fundamen-
tele rechten van de mens te beschermen: “We the peoples of the United 
Nations determined: to save succeeding generations from the scourge of war, 
which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to 
reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the 

30 Bellamy, Williams, Understanding Peacekeeping, 215.
31 Teunissen, Emmens, “De krijgsmacht in internationaal verband”, 79.
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human person, in the equal rights of men and women and of nations large 
and small, and to establish conditions under which justice and respect for the 
obligations arising from treaties and other sources of international law can 
be maintained, and to promote social progress and better standards of life in 
larger freedom.”32 In 1948 werd hierop volgend de Verklaring van de rech-
ten van de mens getekend.
Deze doelen dienen in vrede te worden verbreid, in het verdrag zijn de 
landen overeengekomen elkaars soevereiniteit te eerbiedigen en geen 
gewelddadige middelen tegen elkaar te gebruiken. Door middel van 
resoluties kan de internationale gemeenschap, vertegenwoordigd in 
de VN, uitgaande van deze doelen, eventueel economisch of militair 
ingrijpen legitimeren. Om militair ingrijpen te kunnen legitimeren, 
wordt het probleem van de in potentie tegengestelde uitgangspunten 
van het VN-Handvest, namelijk de soevereiniteit van staten enerzijds, 
en de oproep tot verbreiding van vrede en voorspoed voor elke aard-
bewoner anderzijds, zichtbaar, vooral daar waar het burgeroorlogen 
betreft. Om te bepalen of militair ingrijpen te rechtvaardigen is, wordt 
gebruik gemaakt van criteria die al door Thomas van Aquino werden 
uitgewerkt, namelijk rechtvaardige oorzaak, intentie, autoriteit, pro-
portionaliteit, waarschijnlijkheid van succes, en het gebrek aan een 
rechtvaardig alternatief. Op deze theorie van de rechtvaardige oorlog, 
en de uitwerking hiervan op het kerkelijk denken rond oorlog en 
vrede wordt in het volgende deel nader ingegaan.
Niet elk internationaal ingrijpen komt voort uit een resolutie van 
de VN. Het besluitvormingsproces van de VN is vanwege de com-
plexiteit en de vaak tegengestelde belangen en partijen niet snel. Een 
bekend voorbeeld hiervan is strijd van de Verenigde Staten tegen het 
internationale terrorisme van Al Qaida en bij de strijd tegen het regime 
van Saddam Hoessein. Hier wachtten de Verenigde Staten een reso-
lutie van de VN niet af en zochten militaire en politieke steun bij de 
Coalition of the Willing, een tijdelijk bondgenootschap van NAVO- en 
andere landen, waaronder Nederland. 

Het respect voor de soevereiniteit van staten is een van de belang-
rijkste uitgangspunten in het denken over de internationale diploma-
tie. De eigen rechten over het eigen grondgebied van een staat horen 

32 Charter of the United Nations, Preamble, geraadpleegd op 25 januari 2019, http://
www.un.org. 
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tot het hoogste goed binnen het statelijk denken. Zodra buitenlandse 
militairen deze soevereiniteit schenden door het land zonder toestem-
ming binnen te trekken, is hier sprake van een oorlogsdaad. 
Dit uitgangspunt heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden van de 
internationale orde om bij conflicten tussenbeide te komen, vooral als 
het hier burgeroorlogen betreft. Van dit uitgangspunt uitgaande kan 
de internationale gemeenschap pas ingrijpen als zij toestemming heeft 
van de strijdende partijen, en er dus overleg gaande is.

In de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde de focus bij de 
inzet van de Nederlandse krijgsmacht naar een andere vorm van inter-
ventie. De rol van de Verenigde Naties veranderde in deze tijd.
S. Chesterman betoogt in Just War or Just Peace dat in deze tijd de VN 
een actievere houding aannam in de wijze waarop in geschillen kon 
worden opgetreden.33 In de eerste decennia na de oorlog was er nauwe-
lijks sprak van door de VN-veiligheidsraad geïnitieerde militaire inter-
venties. Chesterman stelt: “Before the action against Iraq in 1990-1991, the 
Council had authorized what might be considered enforcement actions only 
twice: in 1950 the Council ‘recommended’ action in Korea under the unified 
command of the United States; in 1966 it ‘called upon’ the United Kingdom 
to use force to prevent the violation of sanctions against Southern Rhodesia. In 
addition, the Council authorized the use of force by the United Nations and the 
Secretary-General in the course of the peacekeeping operation in the Congo.”34 
Chesterman stelt dat een van de redenen hiervoor de patstelling van 
de Koude Oorlog was, bij vrijwel elk conflict sprak een van de twee 
blokken een veto uit.35 Overigens was het niet zo dat de opstelling van 
de VN inhield dat de NAVO en Nederlandse militairen niet betrokken 
waren bij militaire interventies. Deze hadden echter geen VN-mandaat, 
en waren dus geen operaties van blauwhelmen. 
Na de val van de Muur nam de VN een veel sterker interventionis-
tische positie in. Chesterman stelt: “On every conceivable measure, the 
Security Council had played a far more active role since 1990. At the most basic 
level, it simply did more…The council also came to demonstrate an extraordi-
narily broad interpretation of its responsibility to maintain international peace 

33 Simon Chesterman, Just War or Just Peace?, (New York: Oxford University Press, 
2003).

34 Chesterman, Just War or Just Peace?, 115.
35 Chesterman, Just War or Just Peace?, 120.
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and security. Acting under Chapter VII, it has set up international criminal 
tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, and authorized the use of 
force to apprehend alleged criminals; it has imposed a war reparations proce-
dure for Iraq and demarcated and guaranteed the Iraq-Kuwait boundary; and 
it has attempted to force Libya and the Sudan to extradite alleged terrorists.”36

Chesterman is kritisch op deze veranderde houding ten opzichte van 
militaire inmenging vanuit de VN. Hij stelt dat in het VN-Handvest 
geen recht op humanitaire interventie is vastgelegd, en ziet een gevaar 
dat hiermee agressieve oorlogsvoering goedgepraat kan worden als 
deze optie in principe erkend wordt: “it is more dangerous to hand states 
a ‘right’-even of such a limited nature- than simply to assert the cardinal prin-
ciple of the prohibition of the use of force and let states seek a political justifi-
cation for a particular action if they find themselves in breach of that norm.”37 
Dit principe zou later op twee manieren wel worden toegepast. Het zou 
worden gebruikt door de VN met hun doctrine van de Responsibility to 
Protect uit 2005, waarbij de VN stelde dat zij de plicht hadden in te grij-
pen bij humanitaire misstanden, en eventueel, als last resort, met militair 
geweld. En als tweede door de Verenigde Staten en hun bondgenoten 
in hun war on terror van 2001, waarbij militair ingrijpen werd gesanctio-
neerd zonder de noodzaak van een last resort of een eenduidige directe 
aanval door de vijandig geachte staat waartegen zij wilden optreden. 
Beide zouden gevolgen hebben voor de wijze waarop NAVO-militairen, 
en hiermee ook Nederlandse militairen, zouden worden ingezet.

Tot 1992 gingen de vredesoperaties van de VN uit van het principe 
van peacekeeping, waarbij de vredestroepen zich, met toestemming of 
op verzoek van de strijdende partijen, tussen de twee vijandige par-
tijen plaatsten. De VN-vredesmacht in Cyprus is hiervan een voor-
beeld.
Vanaf 1992 kwam hier verandering in, en werd gekozen voor een 
actievere rol van VN-militairen. Secretaris-Generaal Boutros Boutros-
Ghali schreef in An agenda for peace: “The present determination in the 
Security Council to resolve international disputes in the manner foreseen in 
the Charter has opened the way for a more active Council role. With greater 
unity has come leverage and persuasive power to lead hostile parties towards 
negotiations. I urge the Council to take full advantage of the provisions of the 

36 Chesterman, Just War or Just Peace?, 121-122. 
37 Chesterman, Just War or Just Peace?, 231.
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Charter under which it may recommend appropriate procedures or methods 
for dispute settlement and, if all the parties to a dispute so request, make rec-
ommendations to the parties for a pacific settlement of the dispute.”38 
Deze actievere rol betekende dat er naast peacekeeping-operaties ook 
plaats was voor peace-enforcement-operaties, waarbij VN-troepen pre-
ventief troepen konden plaatsen: “United Nations operations in areas of 
crisis have generally been established after conflict has occurred. The time has 
come to plan for circumstances warranting preventive deployment, which 
could take place in a variety of instances and ways.”39 
En als laatste middel tot ingrijpen beschrijft Boutros-Ghali peace-
enforcement-operaties, waarmee met militair geweld vredesbesprekin-
gen of een staakt-het-vuren kan worden afgedwongen, of een agressor 
gestopt kan worden. 40 Het uitgangspunt dat de soevereiniteit van een 
staat altijd gerespecteerd moet worden, veelal een hoofdargument om 
niet militair in te grijpen, wordt hierbij als niet alleenzaligmakend 
beschouwd. De tweede Golfoorlog is hier een voorbeeld van.

Naast peacekeeping en peace-enforcement geeft het rapport het belang 
aan van peace-building, om zo een afgedwongen vrede levensvatbaar 
te maken.41 Ook dit is een, ten minste ten dele, militaire taak. Deze 
taak kan bestaan uit zeer verschillende onderdelen: het ontwapenen 
van de strijdende partijen, verwijderen van landmijnen, meewerken 
aan de opbouw van een politiemacht en wederopbouw (CIMIC). Deze 
taken zijn echter afhankelijk van de medewerking van de strijdende 
partijen, en kunnen zeer eenvoudig worden gedwarsboomd, waarmee 
het gevaar groot is dat de vredesmacht nooit toekomt aan wederop-
bouw, en blijft hangen in de enforcement-rol.

2.2.2 Responsibility to Protect 
M. Kaldor beschrijft in New and Old Wars hoe na de val van de Berlijnse 
Muur de gedachte postvatte dat in de nieuwe wereldorde vredesvraag-
stukken wellicht wel opgelost konden worden, nu er geen twee elkaar 
voortdurend bestrijdende machtsblokken tegenover elkaar stonden. Zij 

38 Boutros Boutros-Ghali, An agenda for peace, artikel 35, geraadpleegd op 25 januari 
2019, http://www.un-documents.net/a47-277.htm.

39 Boutros-Ghali, An agenda for peace, artikel 28.
40 Boutros-Ghali, An agenda for peace, artikel 42-45.
41 Boutros-Ghali, An agenda for peace, artikel 55-59.
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schrijft: “After the end of the Cold war, there was a lot of optimism about the pos-
sibilities for solving global problems, particularly wars. In the Agenda for Peace, 
the UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali talked about the ‘second 
chance’ for the UN no wits activities were no longer blocked by the Cold War. 
The term ‘ international community’, implying a cohesive group of governments 
acting through international organizations, entered into everyday usage.”42

De VN-missies die in deze periode werden opgezet ademden deze 
ideologie, en deze speelde ook door in de doctrine die door de VN 
in 2005 werden afgekondigd, de Responsibility to Protect. Deze nieuwe 
doctrine gaf mogelijkheden om op te komen voor bedreigde of onder-
drukte burgers. De Responsibility to Protect vormde een duidelijke 
koerswijziging voor de VN, en gaf aan dat hiermee ingrijpen niet altijd 
exclusief beperkt zou blijven tot conflicten waarbij de strijdende par-
tijen hulp of bemiddeling vroegen, hoewel het uitgangspunt altijd een 
mandaat vanuit de strijdende partijen zou blijven.
Tijdens de Summit van 2005 werd gesteld in artikel 138 en 139: “Each 
individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibil-
ity entails the prevention of such crimes, including their incitement, through 
appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act 
in accordance with it. The international community should, as appropriate, 
encourage and help States to exercise this responsibility and support the United 
Nations in establishing an early warning capability. The international com-
munity, through the United Nations, also has the responsibility to use appro-
priate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with 
Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from geno-
cide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.
In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and deci-
sive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, 
including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with rel-
evant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inade-
quate and national authorities manifestly fail to protect their populations from 
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.”43

42 Mary Kaldor, New and Old Wars, 119.
43 UN World Summit Outcome 2005, artikel 138-139, geraadpleegd op 25 januari 

2019, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalas-
sembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf.
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Een belangrijk element in de ontwikkeling van de wijze waarop de 
VN haar rol ziet, is de nadruk op de plichten van de wereldgemeen-
schap om de rechten van de mens te beschermen. G. Evans stelde 
tijdens het IPI Vienna Seminar van 2010 dat er een spanningsveld 
bestaat tussen de noodzaak tot humanitaire interventie en het uit-
gangspunt van de soevereiniteit van staten, een spanningsveld waar 
binnen de VN-leden geen consensus over was.44 Evans stelt dat hier-
voor binnen de VN humanitarian intervention als doctrine ingeruild 
werd voor de Responsibility to Protect, waardoor de nadruk van 
rechten naar plichten verschuift, een verschuiving die volgens Evans 
vruchten afwerpt: “ for all that remains to be done in meeting the remain-
ing conceptual, institutional and political challenges that confront the new 
responsibility to protect norm, the achievement so far remains very significant 
indeed. We have seen in just a few short years a fundamental shift in attitudes 
on the scope and limits of state sovereignty. The notion that the state could do 
no wrong in dealing with its own people has meant that for centuries human 
catastrophes have gone unprevented, unchallenged and even unremarked. 
The emergence of the new norm may not in itself guarantee that the world has 
seen the end of mass atrocity crimes once and for all. But it gives us a better 
chance of getting there than we have ever had before.”45

Het voordeel van deze benadering was dat hier niet gesproken werd 
over het recht om in te grijpen bij binnenlandse problemen van staten, 
maar over wat het uitgangspunt van verantwoordelijkheid van alle 
staten dient te zijn: elke staat heeft de verantwoordelijkheid de wereld-
bevolking te beschermen, allereerst de eigen. Deze doctrine is dus een 
oproep tot goede staatskunde, en geeft tegelijk ook een grond om wel 
in te grijpen.

De Responsibility to Protect bestaat uit drie elementen: (1) the responsibil-
ity to prevent, (2) the responsibility to react en (3) the responsibility to rebuild.46 
Met deze doctrine werd duidelijk gemaakt dat de verantwoordelijkheid 
van de mensheid, samengebracht in de VN, niet alleen ligt bij het ingrij-
pen bij misstanden, maar dat de nadruk behoort te liggen op het voor-

44 Gareth Evans, “The Responsibility to Protect: Consolidating the Norm”, in The 
UN Security Council and the Responsibility to Protect, red. Hans Winkler, Terje Rød-
Larsen, Christoph Mikulaschek, C. (Wenen: Diplomatic Academy of Vienna Favo-
rita Papers 01/2010: Wenen, 2010).

45 Evans, “The Responsibility to Protect: Consolidating the Norm”, 77.
46 Thomas Weiss, Humanitarian Intervention (Cambridge: Polity, 2016), 136.
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komen van deze misstanden, evenzeer als het van belang is om mee te 
werken aan de wederopbouw van een crisisgebied na ingrijpen, opdat 
deze een goede en rechtvaardige staat kan worden. T. Weiss schrijft in 
Humanitarian Intervention: “The notion of a logical continuum of responsibility 
before, during, and after assaults on civilians is indisputable. Clearly, prevent-
ing the outbreak of mass violence would be preferable to intervening to stop it, 
although just clearly such a notion is politically very hard to sell. A commitment 
to post-conflict peace building is imperative if long-term benefits of intervention 
are to be realized.”47

De nieuwe doctrine van de VN paste binnen de verschuiving van de 
wereldwijde conflicten na de val van de Berlijnse Muur. Deze con-
flicten werden echter in toenemende mate eerder intrastatelijk dan 
interstatelijk, of werden juist eerder regionale conflicten. 
Ook veranderde het terrorisme van het eerste decennium van de 21e 
eeuw de wijze waarop conflicten zich ontwikkelden, en ook de mili-
taire verhouding hiertoe. Deze ontwikkelingen maakte de doctrine 
van Responsibility to Protect minder gemakkelijk toepasbaar. Daarnaast 
was het ook zo dat deze doctrine niet onomstreden was: vanuit niet-
westerse landen werd deze ook gezien als een mogelijkheid voor 
westerse mogendheden zich te mengen in hun binnenlandse aan-
gelegenheden, zij zagen dit als een potentiële bedreiging. G. Molier 
beschrijft dit zo in Responsibility to Protect: terug bij af?: “Het wantrou-
wen…is daarentegen groot bij ontwikkelingslanden en staten die behoren tot de 
groep van Niet-Gebonden landen. Dit wantrouwen lijkt vooral te zijn ingege-
ven door de recente interventies in Irak en Afghanistan waar de internationale 
gemeenschap (lees: het Westen) nog altijd en met wisselend ‘succes’ aanwezig 
is. Het gevaar van misbruik van responsibility to protect, de hantering van 
dubbele standaarden, de afwezigheid van accountability-mechanismen en de 
onmogelijkheid om op basis van de responsibility to protect tegen een van 
de permanente leden op te treden, wordt door hen dan ook benadrukt.”48 
Ook paus Benedictus XVI gaf in zijn rede bij de Verenigde Naties in 
2008 aan dat de Responsibility to Protect geen legalistische uitweg mag 
zijn voor machtigen, maar juist een onderdeel is van de menselijke 
waardigheid als beeld van God: “Human rights, then, must be respected as 

47 Weiss, Humanitarian Intervention, 136-137.
48 Gelijn Molier, “Responsibility to protect: terug bij af?”, Vrede en veiligheid, jaar-

gang 38 nr 3, 2009: 304.
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an expression of justice, and not merely because they are enforceable through 
the will of the legislators.”49

2.2.3 De gevolgen van 9/11 voor de inzet van de krijgsmacht 
De aanslagen van Al Qaida in september 2001 markeerden een omslag 
in de inzet van westerse militairen. Zeer snel nadat de terroristische 
organisatie Al Qaida de aanslagen had opgeëist, riep de regering van 
de VS op tot een war on terror. Dit had tot gevolg dat de Verengde 
Staten deze terroristische organisatie op verschillende niveaus poog-
den uit te schakelen. Dit gebeurde onder meer door middel van 
informatiegaring en spionage, patrouilles op zee om met controles op 
schepen terreur gerelateerde stromen te kunnen ondervangen, con-
trole en verstoring van de geldstromen van Al Qaida, en de inzet van 
militair geweld. Dit geweld was gericht tegen Al Qaida, én de staten 
die hen steunden of toevlucht verschaften. Hierbij werd Afghanistan 
binnengevallen, en later ook Irak. Deze oorlog voerden de VS, nadat 
zij zich beriepen op artikel 5 van het NAVO-handvest, samen met een 
ad-hoc coalitie van bondgenoten, de Coalition of the Willing.
Een van de doelen was om nieuwe terroristische aanslagen te voor-
komen. Een probleem bij de bestrijding van dit terrorisme was dat de 
militaire doctrines waarmee de krijgsmacht waren uitgerust hiervoor 
niet doeltreffend waren. Nucleaire afschrikking werkt tegen een vij-
andige staat, en een sterke krijgsmacht kan ook als effectieve vredes-
macht eventueel conflicten voorkomen, maar deze werken niet tegen 
(zelfmoord)terroristen. D. Fisher schrijft in Morality and War dat de VS 
hierom in 2002 de strategische doctrine van de pre-emption toepasten. 
Hij stelt: “when the victims of the attack could be many thousands of inno-
cent civilians, a policy of ‘wait and see’ had little appeal to a democratic gov-
ernment whose duty was to protect its citizens. In order to avoid this agonizing 
dilemma, a new doctrine of pre-emption was forged. It was not acceptable to 
wait until an attack had taken place.”50 In de logica van deze doctrine 
vielen pre-emptive aanvallen binnen het kader van een rechtvaardige 
oorlog, omdat het een vorm van zelfverdediging betrof.51 

49 Paus benedictus XVI, VN-lezing 18 april 2008, geraadpleegd op 25 januari 2019, 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/
hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html.

50 David Fisher, Morality and War (New York: Oxford University Press, 2011), 167.
51 Zie hiervoor verder hoofdstuk 7.7.
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Fisher plaatst deze doctrine in de militaire en politieke ontwikkeling, 
en geeft voorbeelden waarin ook in de negentiende eeuw militaire 
acties werden verantwoord vanuit de logica van de pre-emptive strike.52 
Er kleven echter ook grote bezwaren aan deze doctrine. Het is immers 
zeer moeilijk met zekerheid te voorspellen wat een tegenstander zal 
gaan doen, militair gewelddadig ingrijpen voordat er sprake is van een 
onrechtmatige daad van de vijand is dan ook zeer lastig als zelfverde-
diging aan te voeren, en zeker te bewijzen. 
Daarnaast is het ook zo dat bij de politieke afweging voor eventu-
eel militair ingrijpen doorgaans meerdere belangen een rol spelen: 
bescherming van de eigen bevolking en bondgenoten, humanitaire 
belangen, maar ook geopolitieke belangen en soms ook wraak. Deze 
belangen maken een zuivere afweging voor een pre-emptive strike erg 
lastig. Critici hebben dan ook betoogd dat deze doctrine door een 
regering gebruikt kon worden om geopolitieke belangen te maskeren. 
In het geval van de Amerikaanse oorlog in Irak was de aanleiding de 
steun die Saddam Hoessein zei te geven aan volgelingen van Al Qaida, 
en de dreiging van Iraakse massavernietigingswapens. Tegelijkertijd 
was het duidelijk dat de Verenigde Staten ook geopolitieke belangen 
in de regio hadden. Uiteindelijk heeft het ingrijpen van de Verenigde 
Staten in Irak niet geleid tot meer stabiliteit in de regio, maar wel 
gezorgd voor schade aan de geloofwaardigheid en het imago van de 
Verenigde Staten en de bondgenoten van de Verenigde Staten. Deze 
ontwikkelingen hebben een eventueel toekomstig gebruik van deze 
doctrine onder grote druk gezet.
F. van Iersel geeft in Catholic Military Chaplaincy and Moral Leadership 
Dilemmas in the Just War Tradition een duidelijk principieel argument 
waarom de doctrine van de pre-emptive strike problematisch is, met 
name als deze in het kader van humanitaire interventie wordt gebruikt, 
zoals de interventie in Irak. Hij stelt dat deze vorm van ingrijpen, ook 
al heeft men goede bedoelingen, ingaat tegen de gedachte van de 
humanitaire interventie. Van Iersel schrijft: “Early military intervention 
against a genocide as part of humanitarian intervention is only to be consid-
ered as humanitarian intervention, if it is not directed to the safeguarding of 
the political system of the intervening power. Humanitarian intervention 
requires that the military action is directed to a stable society for the rival par-

52 Fisher, Morality and War, 171.



Opdracht en taken van de krijgsmacht

57

ties, and to the ability to manage one self for the states and societies involved 
in a conflict.”53 

2.2.4 Nieuwe conflicten
In de eerste decennia van deze eeuw is een verschuiving merkbaar 
in de conflicten waarbij westerse krijgsmachten betrokken worden. 
T.G. Weiss geeft in Humanitarian Intervention aan dat de doctrine 
van Responsibility to Protect hierbij niet onomwonden werd inge-
voerd. Hij geeft hiervoor een aantal beperkende omstandigheden 
aan.54 Allereerst stelt hij dat ontwikkelingslanden nog steeds vrezen 
dat onder het mom van humanitaire acties imperiale of geopolitieke 
doelen kunnen worden nagestreefd, en dat deze doctrine een inval op 
deze wijze kan rechtvaardigen. De tweede Irak-oorlog zien zij volgens 
Weiss als voorbeeld hiervan. En deze ondermijnde volgens hem ook 
de legitimiteit van humanitair ingrijpen in grote verband, omdat bij 
deze oorlog de doctrine van Responsibility to protect onterecht werd 
toegepast.55

De conflicten na 9/11 beperkten daarnaast de politieke en militaire 
slagkracht van de westerse mogendheden: “the notion that human beings 
matter more than sovereignty radiated, albeit briefly, across the international 
political horizon until the United States tied down its military in Afghanistan 
and Iraq. The political will, as well as operational capacity for humanitarian 
intervention, diminished afterward because the United States as the preponder-
ant power is disinclined to commit significant political and military resources to 
human protection. Meanwhile, other countries complain but do little.”56 

In deze periode werd de kloof tussen de militaire uitgaven en inzet 
van de VS en de andere NAVO-leden steeds duidelijker: de VS inves-
teerden in absolute, maar ook in relatieve zin, veel meer in hun mili-
taire apparaat dan de andere NAVO-leden, en namen hiermee ook een 
veel groter deel van de militaire NAVO-inzet voor hun rekening. De 
VS hebben herhaaldelijk opgeroepen dit verschil te verkleinen, en de 
NAVO-lidstaten aan hun belofte herinnerd dat zij 2% van hun BNP 

53 Fred van Iersel, “Catholic Military Chaplaincy and Moral Leadership Dilemmas 
in the Just War Tradition”, in Religious leadership and Christian Identity, Doris Nau-
er, Rein Nauta, Henk Witte (red.) (Münster: Lit, 2004), 122-123.

54 Weiss, Humanitarian Intervention, 161-203.
55 Weiss, Humanitarian Intervention, 167.
56 Weiss, Humanitarian Intervention, 161.
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aan de militaire versterking van de NAVO zouden besteden. De poli-
tieke haalbaarheid om significant meer uit te geven aan militaire mid-
delen was er echter in de meeste NAVO-landen niet, zodat dit geschil 
tijdens dit schrijven in 2019 nog steeds actueel is.
Daarnaast was ook het publieke, en daarmee ook politieke draagvlak 
voor de inzet van militaire troepen in de westerse landen sterk gedaald. 
Enerzijds omdat in deze landen het sterven van eigen militairen minder 
geaccepteerd werd, en anderzijds omdat de doelen van de militaire ope-
raties in het publieke domein minder gedragen werden. Dit had ook te 
maken met het veranderende karakter van de conflicten. Waar tot 9/11 
de meeste militaire missies als humanitaire interventies beschouwd 
konden worden, werd dit hierna lastiger. De Amerikaanse, en hiermee 
ook de NAVO, war on terror, was voor een deel een vechtoorlog, met 
een aantal humanitaire onderdelen. Politiek, met name in Nederland, 
waren deze missies echter alleen als vredesopbouwmissies te verdedi-
gen, zoals bijvoorbeeld de politiemissie in Afghanistan. Dat de feitelijke 
militaire inzet zich op een veel hoger niveau van het geweldspectrum 
bevond, vergrootte de publieke steun en het vertrouwen doorgaans 
niet. Dit had ook invloed op de wijze waarop Nederlandse militairen, 
en daarmee ook aalmoezeniers, hun eigen inzet konden beleven. Het 
nut en de noodzaak van hun aanwezigheid was soms moeilijk zichtbaar 
voor de militairen tijdens hun missies.

De aard van de conflicten veranderde ook. De terroristische organi-
satie Al Qaida groeide in de periode na 2001, en kreeg vestigingen 
in Azië en Afrika, en steun vanuit de Arabische wereld. P.J. Hoffman 
en T.G. Weiss schrijven hierover in Sword & Salve: “Al Queda’s scope is 
transnational, receiving support from and operating out of a range of countries 
spanning south-eastern parts of Asia through the Middle East and Arabian 
peninsula to eastern and northern Africa. However, cells have also been dis-
covered inside Western countries – mostly in Europe but also the united States 
– engaged in fund-raising and recruiting as well as having supported and staged 
attacks.”57 Daarnaast kwamen ook groeperingen op in onder meer 
Afrika die banden hadden met Al Qaida, of alleen door hen werden 
geïnspireerd. Deze groeperingen deelden hun haat tegen het Westen, 
en de VS in het bijzonder, hun goede organisatie en public relations. 

57 Peter Hoffman, Thomas Weiss, Sword & Salve (Lanham: Rowman & Littlefield, 
2006), 161.
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De strijd tegen het internationale terrorisme veranderde met de 
opkomst van IS in het tweede decennium van de 21e eeuw. Deze bewe-
ging streefde de stichting van een eigen staat binnen de grenzen van 
Syrië en Irak na, en leek in sommige opzichten meer op een reguliere 
krijgsmacht. Tegelijkertijd respecteerde zij het internationale recht 
niet. Door IS-leden of sympathisanten werden onder meer in Europa 
aanslagen beraamd of gepleegd. Deze aanslagen leidden, ondanks de 
kans op represailles, tot meer politieke steun voor militaire inzet. 
In Nederland heeft dit, samen met het neerschieten van het burger-
vliegtuig MH17 op 17 juli 2014 boven het grondgebied van Oekraïne, 
waarbij veel Nederlanders het leven lieten, bijgedragen aan het besef 
dat een slagvaardige krijgsmacht noodzakelijk is, wat zichtbaar werd 
in de politieke beloften minder te bezuinigen op Defensie. Daarnaast 
kwam in deze periode steeds meer aandacht voor veteranen.

Naast de grootschalige, maar militair ongelijkwaardige, conflicten 
waar de VS en andere NAVO-lidstaten in betrokken waren, zoals de 
oorlog in Irak en Afghanistan, bestond een groot deel van de conflic-
ten in de eerste twee decennia van de 21e eeuw uit meer kleinschalige 
conflicten, waarbij met lichte wapens en ongeregelde troepen gestre-
den werd, en de grens tussen combattanten en non-combattanten vaak 
moeilijk te stellen was. 
P. Vennesson noemde deze in War without the People, “the kind of limited 
warfare fought for limited objectives with limited means and with compara-
tively fewer casualties which characterized the period 1989-2009.”58 
In veel van de conflicten in de eerste decennia van de 21e eeuw speel-
den warlords een grote rol, die kleine gebieden beheersten in disfunc-
tionele staten. K. Marten betoogt dat warlords als “state parasites” al 
zeer lang bestaan: “warlordism is not a new phenomenon; state weakness 
in today’s world has simply made warlords more prominent actors than they 
were during most of the twentieth century.”59 Deze lokale leiders en strij-
ders veroorzaakten vaak instabiliteit, waarin mensenrechten veelal 
geschonden werden. Conflicten in deze gebieden waren doorgaans 
lastig op te lossen, zeker zolang de staat disfunctioneel bleef.

58 Vennesson, War without the people, 251.
59 Kimberly Marten, “Warlords”, in The Changing Character of War, Hew Strachan en 

Sibylle Scheipers (red.) (Oxford: Oxford University Press, 2014), 302.
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In deze periode waren de politieke omstandigheden in de VS en de 
meeste NAVO-leden zo dat grootschalige militaire inzet politiek steeds 
minder haalbaar was. Boots on the ground en de hierbij behorende kans 
op slachtoffers bij de deelnemende militairen waren, samen met de 
hoge kosten van een militair offensief, in de publieke opinie niet popu-
lair, en hiermee politiek riskant. 
In veel van de conflicten na de Koude Oorlog speelden bij militaire 
vredesoperaties regionale troepen een grote rol. Vooral ook in Afrika 
werden bij veel vredesoperaties de missies uitgevoerd door krijgs-
machten van omringende landen, soms vanuit een VN-mandaat.60

2.2.5 Andere middelen
Doordat er in deze periode weinig politieke ruimte was voor daadwerke-
lijke boots on the ground bestond veel van de militaire inzet door NAVO-
lidstaten bij de interventie in conflicten, en ook bij de bestrijding van 
terroristische bewegingen, uit bombardementen. Hierbij was het risico 
voor eigen slachtoffers aanzienlijk kleiner. Daarnaast werd samenge-
werkt met regionale strijdmachten en lokale strijdende groepen. 
De Verenigde Staten maakten daarnaast, vooral in de oorlog in Irak 
en Afghanistan, veel gebruik van Amerikaanse privéondernemingen, 
vooral voor vervoer en beveiliging.61 Zij werden door verschillende 
groeperingen en bedrijven ingehuurd, maar ook door de regering van 
de VS. Hun optreden was controversieel. Bedrijven als Blackwater 
waren vaak wel zwaar bewapend, maar hadden minder van doen met 
de Rules of Engagement, en kwamen dan soms ook in opspraak. Weiss 
schrijft in Humanitarian Intervention over de aanwezigheid van deze 
privéondernemingen in uitzendgebieden: “The distinction between ‘guns 
for hire’ by aid agencies and by political-military actors are important, but the 
larger issue is the presence of mercenaries in Afghanistan and Iraq on a scale 
not previously seen. The 20,000-25,000 private soldiers in Iraq in 2006 out-
numbered the second largest national contingent, the United Kingdom’s, by at 
least three to one. The 2105 conviction of several Blackwater employees for 

60 Bellamy, Williams, Understanding Peacekeeping.
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atrocities committed in Iraq was a reminder that such hires are not a guarantee 
of professionalism.”62

Deze bedrijven werden vaak ingehuurd om kosten te besparen, en 
snel professionele krachten in te kunnen zetten, zonder daar verder 
op lange termijn verantwoordelijkheid voor te hoeven dragen (zoals 
pensioenen), en zonder internationaalrechtelijke aansprakelijkheid. 
Daarnaast kon hun deelname ook gezien worden als een manier om 
omvangrijke militaire operaties uit te voeren zonder al te veel inzet 
van de krijgsmacht te vragen, een potentieel riskante inzet van mili-
tairen die politiek moeilijk te verkopen was. S. Percy schrijft in The 
Changing Character of Private Force: “The use of PSCs, accordingly, can allow 
governments to pursue courses of action that would be difficult to sell to the 
public or the international community should they rely on regular personnel, 
thereby increasing their foreign policy manoeuvrability Iraq provides the most 
striking example. The presence of so many PSC personnel allowed the United 
States to pursue and sustain an extremely unpopular war in Iraq. Just as con-
tractor numbers in Iraq are high, so too are contractor casualties.”63

Ook op andere manieren waren ontwikkelingen gaande om de aanwe-
zigheid van reguliere militaire eenheden op het slagveld te verminderen. 
Technische ontwikkelingen hielpen bij de robotisering van de krijgs-
macht, eerst vooral in de vorm van robots die bommen onschadelijk 
konden maken, maar in het tweede decennium van de 21e eeuw werd 
ook steeds meer gebruik gemaakt van onbemande vliegtuigen, drones, 
die gebruikt konden worden voor surveillance en als communicatie-
middel, maar ook konden worden (en werden) ingezet om doelen uit te 
schakelen. Deze drones konden ver van het inzetgebied bediend worden, 
vaak vanuit het eigen land. Deze ontwikkeling gaat zeer snel, het ligt 
dan ook in de verwachting dat op steeds meer plaatsen onbemande en 
(quasi) zelfstandig opererende gevechtseenheden op het slagveld zullen 
opereren.

Deze ontwikkelingen roepen vragen op, ook voor de uitgezonden 
militairen en aalmoezeniers. 
Wat zijn de gevolgen van een steeds verder ‘ontmenselijkte’ krijgs-
macht? Wat betekent deze loskoppeling van persoon en wapen, zijn 
hier ook morele vragen bij te stellen? Wat betekent het voor degenen 

62 Weiss, Humanitarian Intervention, 182.
63 Percy, “The Changing Character of Private Force”, 270.
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die de drones bedienen vanuit silo’s op kazernes ver van het strijdto-
neel, krijgen zij ook te maken met combat stress, hoe maken zij hun 
morele keuzes? En wat is de rol van de aalmoezenier hierin? 
P.W. Singer beschrijft zowel de kansen als de gevaren van een gerobo-
tiseerde krijgsmacht. Hij stelt dat “whether it is watching wars from afar 
or sending robots instead of fellow citizens into harm’s way, robotics offers the 
public and their leaders the lure of riskless warfare. All the potential gains of 
war would come without the costs, and even be mildly entertaining.”64 Singer 
stelt dat dit kansen biedt om humanitaire tragedies te stoppen, waar 
anders geen politiek draagvlak voor te vinden is. 
Tegelijkertijd stelt hij ook dat hierbij een groot moreel probleem ont-
staat: “by cutting the already tenuous link between the public and its nation’s 
foreign policy, pain-free war would pervert the whole idea of a democratic 
process and citizenship as they relate to war. When a citizenry has no sense 
of sacrifice or even the prospect of sacrifice, the decision to go to war becomes 
just like any other policy decisions, weighed by the same calculus used to 
determine whether or not to raise the bridge tolls…Such wars without costs 
could even undermine the morality of supposedly ‘good’ wars. When a nation 
decides to go to war, it is not just deciding to break stuff in some foreign land. 
As one philosopher put it, the very decision is ‘a reflection of the moral charac-
ter of the community who decides’.”65 
Deze vragen zijn zeer relevant voor aalmoezeniers die werkzaam zijn 
bij de krijgsmacht, niet alleen omdat zij te maken krijgen met mili-
tairen die moeten optreden binnen deze ontwikkelingen, en moeten 
kunnen ingaan op hun vragen, maar ook omdat deze nieuwe werke-
lijkheid nieuwe geestelijke en morele problemen oproept, bij de hante-
ring waarvan aalmoezeniers een rol kunnen krijgen. Daarnaast is het 
zo dat deze ontwikkelingen het werken en de inzet van de aalmoeze-
niers zelf beïnvloedt, en dus naast de vraag naar goed en kwaad ook de 
vraag naar de eigen plaats in de organisatie oproept. 

64 Peter Singer, “Robots at War: The New battlefield”, in The Changing Character of 
War, Hew Strachan en Sibylle Scheipers (red.) (Oxford: Oxford University Press, 
2014), pag. 350.
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2.3 De veranderde taakstelling van de Nederlandse krijgsmacht 
De Tweede Wereldoorlog betekende in meerdere opzichten een cesuur 
voor de Nederlandse krijgsmacht. Dit omdat de vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw gevoerde politiek van neutraliteit met de 
Duitse inval in Nederland doorbroken werd. 
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog zou Nederland zich opstel-
len als voorstander van economische en militaire samenwerking, 
en als een van de initiatiefnemers in de ontwikkeling van grotere 
Europese samenwerking.66 Deze samenwerking begon in 1944 met de 
oprichting van het samenwerkingsverband tussen Nederland, België 
en Luxemburg, de Benelux. Hierna maakte Nederland deel uit van de 
EGKS in 1951, die in 1958 zou uitgroeien tot de EEG, en in 1993 tot 
de EU.67

De militaire inzet heeft in deze periode eenzelfde ontwikkeling door-
gemaakt. Waar de Nederlandse krijgsmacht voor de Tweede Wereld-
oorlog voornamelijk werd ingezet om de eigen (overzeese) bezittingen 
te beveiligen en verdedigen, werden de militaire operaties na de oorlog 
steeds meer gekenmerkt door internationale samenwerking en boven-
nationale doelen, zozeer dat nu gesteld zou kunnen worden dat de 
Nederlandse krijgsmacht tegenwoordig vrijwel alleen in internationaal 
verband, als NAVO-operatie of als VN-vredesoperatie, optreedt. Ook 
dit is een ontwikkeling die ook voor vele andere landen geldt.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse 
krijgsmacht deelgenomen aan tal van militaire operaties, te beginnen 
met de twee politionele acties vanaf 1947.
De Nederlandse inzet van militairen valt onder te verdelen in twee 
groepen, inzet voor eigen, nationale doelen, en de inzet voor boven-
nationale doelen.
De inzet voor de nationale doelen bestaat, behoudens de inzet bij 
rampen, voornamelijk uit de militaire acties die na de Tweede Wereld-
oorlog zijn gedaan in de toenmalige koloniën. De twee politionele 
acties in het toenmalige Nederlands-Indië van 1947 tot 1949, de inzet 
in Nieuw-Guinea (1956 en 1962), en Curaçao (1969) hoorden bij de 
pogingen van de Nederlandse regering de koloniën onder Nederlands 

66 Tony Judt, Na de oorlog (Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2006), 356.
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beheer te houden, opstanden te beëindigen, en het beschermen van 
inwoners en belangen. Koloniën werden gezien als een onvervreemd-
baar onderdeel van Nederland, een notie die zeker in eerste jaren na 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland breed gedragen werd. Deze 
militaire acties worden gekenmerkt door het feit dat deze alleen door 
Nederland werden uitgevoerd, en, in het geval van Nederlands-Indië 
en Nieuw-Guinea, onder internationaal protest.68

Deze vorm van inzet verdween met het verdwijnen van de koloniën, 
met uitzondering van de militaire aanwezigheid op de Nederlandse 
Antillen, alhoewel hierbij de kanttekening gemaakt kan worden dat 
de huidige inzet van deze militairen ook hier voor een groot deel in 
internationaal verband geschiedt, en een bovennationaal doel, bestrij-
ding van de internationale drugshandel, dient.

De Nederlandse militaire inzet voor bovennationale doelen bestaat 
uitsluitend uit militaire operaties in internationaal verband. Na de 
Tweede Wereldoorlog sloot Nederland zich, aanvankelijk aarzelend, 
aan bij de Verenigde Naties, en in 1949 ook bij de NAVO. 
C. Klep en R. van Gils beschrijven in Van Korea tot Kosovo hoe de 
Nederlandse regering niet direct enthousiast was om toe te treden tot 
de VN: “Om te beginnen zag Nederland in de structuur en werkwijze van de 
VN de illusie doorgeprikt dat het ook na de Tweede Wereldoorlog nog steeds 
een grote (of in elk geval: een middelgrote) mogendheid was. Ons land maakte 
direct aanspraak op een ‘speciale positie’ onder de lidstaten, vooral op basis 
van zijn inwonertal van tachtig miljoen - Nederlands-Indië inbegrepen. Dit 
was een idee-fixe waaraan de dominerende mogendheden binnen de VN (lees: 
de permanente leden van de Veiligheidsraad) op geen enkele wijze wilden 
meewerken. Dit was de eerste Nederlandse teleurstelling.
Daarnaast had Nederland, als de meeste kleinere landen, grote moeite met 
het vetorecht dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zichzelf toe-
eigenden.”69

Een andere verandering was het loslaten van de neutraliteit: “Met 
de ondertekening van het Noord-Atlantisch Verdrag op 4 april 1949 nam 

68 Jaap de Moor, “Met klewang en karabijn: een militaire geschiedenis van Neder-
lands- Indië”, in Met man en macht, Jaap Bruijn, Cees Wels (red.) (Amsterdam: Ba-
lans, 2003), 233-244.

69 Christ Klep, Richard van Gils, Van Korea tot Kosovo (Den Haag: Sdu, 2000), 27.
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Nederland definitief afscheid van de vooroorlogse neutraliteitspolitiek. 
Voortaan ontwikkelde het zijn veiligheidsbeleid in nauwe samenwerking 
met andere landen.”70 De toetreding tot de NAVO betekende dat de 
Nederlandse krijgsmacht op een geheel andere wijze ging opereren. 
Internationale samenwerking stond vanaf deze tijd centraal. 
Landsverdediging betekent vanaf deze tijd voornamelijk het verde-
digen van de landsbelangen en de veiligheid van de bondgenoten, 
voornamelijk in het buitenland. Tot aan de val van de Muur lag de 
verdedigingslijn van de NAVO in Duitsland bij de rivieren Weser en 
Fulda, en was bedoeld om eventuele Sovjetaanvallen te kunnen stop-
pen, of op zijn minst te vertragen.
Ook de taak van de marine veranderde: in plaats van een permanente 
vloot in Azië ter bescherming van de belangen in Nederlands-Indië, 
verschoof de nadruk na de onafhankelijkheid van Indonesië naar het 
werken in internationaal NAVO-eskaderverband, voornamelijk op 
de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Hierbij kromp de 
marine ook in omvang.
De toetreding tot deze organisaties heeft uiteindelijk geleid tot een 
verandering in de wijze waarop de Nederlandse krijgsmacht werd 
ingezet, en ook tot een steeds verdergaande samenwerking en integra-
tie van de krijgsmachten. Deze samenwerking uitte zich niet alleen in 
gezamenlijke operaties, maar ook steeds meer in gezamenlijke oefe-
ningen.
De samenwerking met de NAVO-krijgsmachten stond tot 1989 voor-
namelijk in het teken van de Koude Oorlog. Hierbij bestond een zeer 
groot deel van de militaire inzet uit internationale oefeningen, voor 
de Koninklijke Landmacht deels in Duitsland, als onderdeel van 
de bescherming tegen een eventuele aanval vanuit de Sovjet-Unie, 
en voor de Koninklijke Marine met lange patrouilles, bestaande uit 
schepen van verschillende landen, op de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee. 
De taak van de Nederlandse krijgsmacht bestond voor een toenemend 
deel uit humanitaire missies, vooral na de val van de Muur, toen de 
NAVO haar doelen opnieuw moest definiëren. 

70 Jan Willem Brouwer, Ine Megens, “De Koude Oorlog (1949-1990)”, in Met man en 
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De krijgsmacht heeft vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog 
meegewerkt aan meer dan vijftig buitenlandse missies van verschil-
lende grootte en intensiteit.
Wel bleef Nederland steeds een ‘complete krijgsmacht’ houden. Dit 
hield in dat de Nederlandse krijgsmacht nog steeds alle onderdelen, 
eigen vloot, landmacht en luchtmacht, maar ook alle taken daarbin-
nen, in stand hield, zij het, wegens steeds grotere bezuinigingen en 
veranderende visies op de taken, in steeds verder afgeslankte vorm.
Vanaf het einde van de jaren negentig werd de krijgsmacht steeds 
meer als expeditionair gepositioneerd. Dit werd ingezet met de priori-
teitsnota van 1998 en de Defensienota van 2000. Hierin werd gesteld 
dat de taken van de Nederlandse krijgsmacht zo veranderd waren dat 
de eenheden die nodig waren voor een groot staand leger, in deze tijd 
niet meer nodig waren en omgezet moesten worden in kleinere, elkaar 
af te wisselen eenheden, die flexibel inzetbaar konden zijn.71

De veranderende rol van de Nederlandse krijgsmacht vroeg ook om 
een ander type militair. Waar Nederlandse militairen in de tijd van 
de Koude Oorlog voornamelijk oefenden, en vechtsituaties zeer onge-
bruikelijk waren, stonden de missies na de val van de Muur steeds 
vaker hoog in het geweldspectrum, waarbij de langdurige missie in 
Uruzgan een duidelijk voorbeeld was. 
Een belangrijke verandering was de opschorting van de dienstplicht. 
Tot 1997 was de Nederlandse krijgsmacht een dienstplichtigenleger, 
met een kleine kern van beroepsmilitairen. 
De dienstplicht had twee doelen. Enerzijds had de dienstplicht ten 
doel een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking inzetbaar 
te kunnen maken voor de verdediging van het vaderland, anderzijds 
werd het gezien als een middel om jonge mannen geestelijk te kunnen 
vormen. Een belangrijk deel van de krijgsmacht was ingericht op de 
training en verzorging voor deze dienstplichtigen, die, met uitzonde-
ring van dienstplichtige onderofficieren en dienstplichtige militairen 
die in Duitsland gelegerd waren, gewoonlijk negen maanden in dienst 
bleven. Niet alleen was er een grote groep instructeurs, maar ook koks, 
militaire (keuring-)artsen en geestelijk verzorgers, specifiek gericht op 
een groot dienstplichtigenleger.

71 Rob de Wijk, “Defensiebeleid in relatie tot veiligheidsbeleid”, in Krijgsmacht, Er-
win R. Muller et al. (red.) (Alphen aan de Rijn: Kluwer, 2004), 164-167.
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De dienstplicht kwam in de periode na de val van de Muur steeds 
meer onder druk te staan. Enerzijds werd betoogd dat een groot 
staand leger niet meer nodig was, omdat de vrees voor een inval vanuit 
de Sovjet-Unie verdampt was, anderzijds werd door het toenemen van 
het aantal humanitaire missies de vraag naar professionele militairen 
groter. Er was nu vraag naar hoger en meer specialistisch getrainde, 
uit te zenden militairen. Dienstplichtigen waren maar zeer beperkt 
op te leiden, en konden alleen op basis van vrijwilligheid uitgezonden 
worden. 
Daarnaast daalde ook de publieke steun voor de dienstplicht. 
De huidige Nederlandse krijgsmacht is een veel kleinere, hooggespe-
cialiseerde organisatie geworden, waarin het idee van een ‘complete 
krijgsmacht’ steeds meer losgelaten wordt. Deels komt dit doordat er 
steeds meer ingezet wordt op internationale samenwerking, bijvoor-
beeld in Europees of NAVO-verband. 

Deze ontwikkeling wordt ook beschreven door C.C. Moskos in The 
Postmodern Military als hij de postmoderne militaire organisatie van de 
Amerikaanse krijgsmacht beschrijft.72. Hij stelt dat de krijgsmacht zich 
vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt in drie fasen. 
De eerste fase, Modern, de situatie aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, is die van het grote, staande leger, dat een grote popu-
latie aan dienstplichtigen heeft, en als hoofdtaak heeft het land te ver-
dedigen. Moskos typeert de dominante militaire rol hier als combat 
leader, de hoofdtaak ligt bij het gevecht. In deze periode geniet de 
krijgsmacht ruime steun vanuit de samenleving.
In de tweede fase, Late Modern, de periode van de Koude Oorlog, is de 
krijgsmacht een groot beroepsleger geworden, waarbij sinds de komst 
van nucleaire wapens de kans op een invasie veel kleiner geworden 
is. De hoofdtaak is nu binnen een bondgenootschap de status quo te 
bewaren. De dominante rol is hier de manager of technician. De samen-
leving neemt in deze periode een meer ambivalente houding aan 
tegenover de krijgsmacht.
In de derde fase, Postmodern, heeft een klein, maar veel professioneler 
getraind beroepsleger vooral de taak humanitaire- en vredesmissies 

72 Charles Moskos, “Towards a Postmodern Military: The United States as a Para-
digm”, in The Postmodern Military, Charles Moskos, John Allen Williams, David 
Segal (red.) (New York: Oxford University Press, 2000), 14-27.
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uit te voeren. De dominante rol heeft hier die van soldier-statesman of 
soldier-scholar. Militaire leiders moeten op uitzendingen veel meer dan 
eerst politieke en diplomatieke vaardigheden beheersen, terwijl tege-
lijkertijd steeds meer specialistische kennis vereist is. De samenleving 
staat in deze fase onverschillig tegenover de krijgsmacht.  
In deze fasen neemt het aantal burgermedewerkers steeds meer toe, 
terwijl tegelijkertijd de afstand naar de samenleving en ook het eigen 
gezin steeds groter wordt, bijvoorbeeld doordat militairen steeds 
minder met gezinnen op een basis wonen. De relatie met de krijgs-
macht wordt steeds meer een professionele werkrelatie, in plaats van 
een levenswijze.

De beschrijving van Moskos lijkt grotendeels van toepassing te zijn 
op de Nederlandse ontwikkeling, met uitzondering van het feit dat 
de Nederlandse krijgsmacht pas in 1997 geen dienstplicht militairen 
meer kende. Hierin lijkt Nederland meer op andere landen in Europa, 
die ook pas veel later overstapten naar een krijgsmacht zonder dienst-
plichtigen.
In een apart hoofdstuk over Nederland in The Postmodern Military 
beschrijft J.S. van der Meulen de typerende Postmodern karaktertrek-
ken van de Nederlandse krijgsmacht.73 
Van der Meulen ziet de val van de enclave in Srebrenica in 1995 
als een keerpunt voor de Nederlandse krijgsmacht. Eenheden van 
de Nederlandse krijgsmacht hadden in de strijd tussen Servische, 
Kroatische en Moslimgroeperingen in de Bosnische burgeroorlog de 
taak een Moslimenclave te beschermen. Deze viel uiteindelijk toch 
na zware druk van de Servische troepen, mede vanwege het beperkte 
mandaat en de te lichte bewapening van de Nederlandse militairen, 
en het ontbreken van luchtsteun. De bevolking van de enclave werd 
afgevoerd, en een groot deel van de mannen werd, na later bleek, ver-
moord. Deze gebeurtenissen leidden in Nederland tot grote beroe-
ring, en uiteindelijk tot de val van het kabinet Kok in 2002. Van der 
Meulen schrijft hierover: “Whether or not the Netherlands ‘ lost its inno-
cence’, support for sending professional armed forces on new missions was 
diminished- if not in the eyes of the public, then certainly among politicians. 

73  Jan van der Meulen, “The Netherlands: The Final Professionalization of the Military”, 
in The Postmodern Military, Charles Moskos, John Allen Williams, David Segal 
(red.) (New York: Oxford University Press, 2000), 101-120.



Opdracht en taken van de krijgsmacht

69

From the start, the military had been somewhat sceptical about next-genera-
tion peacekeeping.”74 In dit verband heeft de onmogelijke neutrale posi-
tie van Dutchbat en de andere vredestroepen in deze missie zeker een 
rol gespeeld. Hier wordt in het volgende hoofdstuk nader op ingegaan.
Van der Meulen stelt dat politici en militairen bij het aangaan van vol-
gende vredesmissies veel terughoudender zullen zijn, en ook dat het 
vinden van consensus over wat onder de missie verstaan wordt niet 
vanzelfsprekend zal zijn. Hierin heeft hij zeker gelijk gekregen.
Van der Meulen heeft nog een ontwikkeling beschreven die na de 
val van de Berlijnse Muur begonnen is. Waar tot aan het einde van 
de Koude Oorlog militairen een baan voor het leven hadden, is in de 
periode hierna de Nederlandse krijgsmacht, in lijn met de ontwikke-
lingen in de arbeidsmarkt, veranderd in een kleinere en meer flexibele 
organisatie, waarin militairen vaker voor bepaalde tijd in dienst zijn. 
Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de betrokkenheid van 
militairen bij de krijgsmacht en de onderlinge cohesie.

Eén ontwikkeling is door Moskos niet weergegeven, en dat komt 
omdat zijn boek in 2000 verscheen. Na de aanslagen van 11 septem-
ber 2001 verschoof het zwaartepunt van de taken van de krijgsmacht 
opnieuw. De nadruk kwam minder te liggen op deelname aan huma-
nitaire operaties, maar veel meer op inzet bij de strijd tegen terroristi-
sche bewegingen, in die tijd met name tegen Al Qaida. 
Het lijkt erop dat de militair de vaardigheden van de eerste en de 
derde fase moet kunnen combineren. Er is sprake van een (officieel 
verklaarde) oorlogssituatie, met de kanttekening dat de combattanten 
en non-combattanten moeilijk te scheiden zijn, en de tegenstander niet 
als leger gezien kan worden. Tegelijkertijd moet de militair het wan-
kele evenwicht zien te bewaren tussen de militaire doelen, de inter-
nationale verhoudingen, en de precaire verhouding met de publieke 
opinie thuis. 

74 Meulen, van der, “The Netherlands: The Final Professionalization of the Milita-
ry”, 102.
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Hoofdstuk 3. 

De vredesoperaties

Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergronden en inzet van de militaire 
vredesoperaties en ondersteuningsoperaties waaraan de onderzoeks-
populatie van dit onderzoek heeft deelgenomen. Alleen de missies 
die expliciet genoemd werden door de respondenten, zijn hier uitge-
werkt. Dit hoofdstuk beschrijft dan ook niet alle operaties waaraan de 
Nederlandse krijgsmacht heeft deelgenomen.
De operaties bestrijken een periode van ruim twintig jaar, vanaf de 
eerste missies na de val van de Muur, tot aan de grote vredesoperaties 
in Afghanistan, bij de verschillende krijgsmachtdelen. 

3.1 Geestelijke verzorging en militaire missies
De aanwezigheid van geestelijk verzorgers bij militaire missies is een 
direct voortvloeisel van het grondwettelijke recht van de militair op 
vrijheid van de uitoefening en onderhoud van zijn religie. Dit recht is 
tevens voor een belangrijk deel ook de legitimering van het bestaan 
van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, en vormt dan ook een 
van de kerntaken van geestelijke verzorging.
Geestelijk verzorgers zijn in de periode vanaf de inrichting van de 
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 1914 op verschillende 
manieren ingezet bij militaire operaties, om te beginnen bij de mobi-
lisatie aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Zij waren betrok-
ken bij de voorbereiding, de nazorg, en veelal ook bij de uitzending 
zelf. Tot 1979 waren dit alleen aalmoezeniers en predikanten, sinds de 
vredesmissie van 1979 in Libanon werden ook humanistisch raadslie-
den uitgezonden (de humanistische geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht bestaat sinds 1964. De raadsman Van Sandwijk was, voordat 
hij in 1979 naar Libanon werd uitgezonden, in 1973 al mee geweest 
met een hulpactie naar Tunesië. Toch wordt 1979 als eerste missie 
aangehouden).75

75 Jules Braber, Van pioniers tot professionals (Utrecht: De Tijdstroom, 2006), 103.
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Een belangrijke taak die de aalmoezeniers vanaf de instelling van de 
Rooms-katholieke geestelijke verzorging hadden, was de specifieke 
zorg voor katholieke militairen. Bij de aalmoezeniers lag vanzelfspre-
kend veel nadruk op de sacramenten van eucharistie, de biecht, en 
het sacrament van de zieken.76 Toch was het niet zo dat geestelijk ver-
zorgers zich alleen tot de militairen van hun eigen denominatie richt-
ten, met name op plaatsen waar maar een enkele geestelijk verzorger 
aanwezig was, en vooral ook daar waar de tijden en omstandigheden 
moeilijk waren. De pastorale zorg gold iedereen.
Ook was het zo dat tijdens militaire operaties predikanten en aalmoe-
zeniers vaak nauw samenwerkten, vooral in de interneringskampen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Politionele Acties en de oorlog 
in Korea.77 Dominee Ph. Meerburg schrijf hierover in het boek 
Legerpredikant in Korea: “De nood dreef ons vaak te samen. We hadden in 
veel opzichten dezelfde moeilijkheden, moesten één front vormen ter verde-
diging van de geestelijke belangen, die wel eens in de verdrukking kwamen.”78 
Wel was het zo dat deze samenwerking door de geestelijk verzorgers 
als opvallend werd ervaren, en duidelijk anders dan de situatie thuis 
in Nederland.79 Deze samenwerking zou in de periode hierna steeds 
vanzelfsprekender worden, terwijl tegelijkertijd de strikt binnen-deno-
minatieve taak van de geestelijk verzorger minder sterk op de voor-
grond zou komen te staan, en de nadruk meer ging liggen op passende 
pastorale zorg voor alle militairen.

Een andere verandering in het functioneren van geestelijk verzorgers 
bij militaire operaties was zijn rol als moreelsofficier. In de Tweede 
Wereldoorlog, en ook tijdens de Politionele acties, was het vanzelf-
sprekend dat geestelijk verzorgers naast pastorale zorg ook mede zorg 
droegen voor het op peil houden van het moreel van de militairen, en 
zich ook vereenzelvigden met de doelen van de missie.80 Van deze rol 
van moreelsofficier is na de politionele acties afstand genomen. 

76 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 325.
77 Gerardus Wentholt, Priesters in krijgstenue (Amsterdam: Van Soeren & Co, 1993), 

100-101.
78 Philippus Meerburg, Legerpredikant in Korea (Wageningen: Gebr. Zomer en Keu-

nings, 1952), 70.
79 Meerburg, Legerpredikant in Korea; en Donckers, God bij het leger in de kolonie, 331.
80 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 346-351; en Wentholt, Priesters in krijgste-

nue, 68-69, en 143.
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In de jaren ’70 en ’80 had een deel van de geestelijk verzorgers een 
zeer kritische houding tegenover de krijgsmacht en overheid, met 
name daar waar het ging om kernwapens of de rechtvaardiging van 
oorlog, en de omschrijving van geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht. Deze andere rol werd niet altijd even positief gewaardeerd in 
de krijgsmacht, zoals J.L. Swarte aangeeft in Tussen schip en kaai: “De 
nieuwe aanpak, gericht op het bewust maken van mensen, ondermijnde naar 
de mening van militairen gezag en krijgstucht. Die geestelijk verzorgers ver-
toonden trekken van pacifisme, richtten zich te veel op de gemeenschap en te 
weinig op het individu en vooral, zo klonk het verwijt, deden zij te weinig 
aan zielzorg. De vraag is of deze verwijten werden ingegeven door werke-
lijke bezorgdheid voor de zielzorg of doordat een bruikbare hulpkracht bij de 
handhaving van de discipline langzaam veranderde in een lastpost die kriti-
sche vragen stelde.”81

In de periode vanaf de opschorting van de dienstplicht, en de ont-
wikkeling van een professionele en expeditionaire krijgsmacht, 
ontwikkelde geestelijke verzorging zich meer tot een professionele 
organisatie, waarin vooral individuele zielzorg centraal stond, en de 
vergroting van de slagkracht van de krijgsmacht niet als taak van de 
geestelijke verzorging werd gezien. Hiervoor was de onafhankelijke 
positie van de geestelijk verzorger binnen de krijgsmacht essentieel.
Samengevat kan deze rol omschreven worden als: “wel bij defensie, maar 
niet van defensie.” 
Legerbisschop R.Ph. Bär beschreef het onderscheid tussen de moreels-
officier en de rol van de aalmoezenier aldus in een interview in 1987: 
“Aalmoezeniers zijn geen ‘moreelsofficieren’. Ze zijn niet aangesteld om de 
motivatie van de militairen op peil te houden of te bevorderen, maar om hen 
in vrede te laten zijn met God, met henzelf en de medemens. Alleen als daarbij 
de motivatie aan de orde komt, zullen zij daarover natuurlijk met de militai-
ren spreken.”82

De militaire missies waaraan de deelnemers van de veldonderzoek 
hebben deelgenomen, speelden zich af in de periode 1990-2011.

81 Johannes Swarte, Tussen schip en kaai (Kampen: Kok, 1993), 20.
82 Interview met legerbisschop R.Ph. Bär in de Leidse Courant van 4 december 1987, 

geraadpleegd op 25 januari 2019, https://leiden.courant.nu/issue/LLC/1987-12-
04/edition/0/page/2?query=bar&period=december%201987&sort=relevance&f_
periodicalcode%5B0%5D=LLC.
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In deze periode werd de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid 
van geestelijk verzorgers bij militaire vredesoperaties steeds groter. 
Bij vredesoperaties waarin vanuit grotere compounds werd geopereerd 
werkten zij veelal nauw samen met de aanwezige zorg- en hulpverle-
ners: het medische team, en eventueel psychologen of maatschappelijk 
werkers, en maakten zij deel uit van het zorgoverleg van het medisch 
team, een eventuele maatschappelijk werker en de personeelsofficier.
Desondanks vielen zij niet met deze teams samen, onder meer omdat 
zij als enige beroepsgroep buiten de militaire organisatie stonden. 
Daarnaast zagen veel geestelijk verzorgers hun hoofdtaak niet binnen 
de poorten van de compound, maar was het voor hen evenzeer van 
belang om regelmatig mee te gaan met patrouilles. De mogelijkheden 
hiertoe waren afhankelijk van de omstandigheden, en verschilden ook 
per commandant.
Aan boord van schepen was de situatie vergelijkbaar. Ook hier maakte 
de geestelijk verzorger doorgaans deel uit van het zorgoverleg, had 
tijdens gevechtswachten een taak in de noodhospitalen, maar was 
daarnaast ook roving, wat inhield dat hij vrij door het schip kon rond-
gaan om militairen bij te staan. Ook kon hij bij noodhulpacties, bij-
voorbeeld na natuurrampen, met het medisch team aan wal ingezet 
worden.

In de volgende paragrafen worden de verschillende militaire operaties 
die de deelnemers aan de survey hebben meegemaakt, beschreven. De 
aard en impact van de vredesoperaties in de survey lopen zeer uiteen, 
bij verschillende krijgsmachtdelen en op verschillende niveaus van het 
geweldspectrum. 
De missies bestonden doorgaans uit verschillende shifts, en bestonden 
soms uit verschillende locaties. Zo komt het dus vaak voor dat meer-
dere aalmoezeniers deelgenomen hebben aan eenzelfde missie, soms 
in een andere periode, soms op een andere locatie. Ook is voorgeko-
men dat een aalmoezenier meerdere malen mee geweest is met een 
missie. Hier was dan wel sprake van een missie die zich over een lange 
periode afspeelde.
De missies zijn zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt, door de 
lange duur van sommige van de missies zullen de data niet altijd aan-
sluiten, en daarnaast zal er soms ook overlap zijn. 
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3.2 Cyprus 1964-200183

Na de onafhankelijkheid van Cyprus in 1959 dreigde in 1963 een bur-
geroorlog tussen de Griekse Cyprioten en de minderheid van Turkse 
Cyprioten. De VN besloot hierop een vredesmacht te sturen om de 
vrede te bewaren. Desondanks kwam het toch tot een gewapend con-
flict, waarbij zowel Griekenland als Turkije een rol speelde.
Uiteindelijk werd het land in tweeën verdeeld. VN-troepen kregen na 
de wapenstilstand de taak de bufferzone tussen de twee delen te bewa-
ken, en toe te zien op de wapenstilstand. Deze situatie duurt voort tot 
op heden, waarbij wisselende landen bijdragen leveren door middel 
van militairen. Daarnaast levert de VN-missie (UNFICYP) ook een 
internationale politiebijdrage, waaronder marechaussee.
Ook de Nederlandse krijgsmacht heeft vanaf 1998 eenheden naar 
Cyprus gestuurd, bestaande uit een kleine groep van de marechaus-
see, en verder infanterie-eenheden (waaronder eenheden van de 
Luchtmobiele Brigade).

3.3 De tweede Golfoorlog 1990-1991
In 1989 viel Irak het buurland Koeweit binnen. Nadat de VN deze 
inval hadden veroordeeld en militair ingrijpen had goedgekeurd, werd 
onder leiding van de Verenigde Staten een internationale troepen-
macht samengesteld, met als doel de Iraakse bezetting van Koeweit te 
beëindigen. De militaire operatie bestond uit eenheden van de lucht-
macht en marine, maar voor het grootste deel uit grondtroepen. 
De uiteindelijke aanval, onder de naam Desert Storm was zeer succesvol 
en verliep zeer snel. 
Na het behalen van de gestelde doelen volgde een staakt het vuren. 
Het regime in Irak bleef intact, Irak werd verder niet bezet. Wel bleef 
een aanzienlijke (Amerikaanse) troepenmacht achter in Saoedi-Arabië 
om de veiligheid te garanderen.

De Nederlandse deelname aan de internationale militaire interventie 
bestond uit verschillende eenheden, vanuit de Koninklijk Landmacht, 
de Koninklijke Marechaussee en vooral de Koninklijke Marine.84

83 Zie hiervoor: UNFICYP, geraadpleegd op 25 januari 2019, https://unficyp.unmis-
sions.org; en ook: Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 356-360.

84 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 236 ev.
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Vanuit de Koninklijke Marine werden in deze periode twee fregat-
ten gestuurd, later afgelost door twee andere en het bevoorradings-
schip Hr.Ms. Zuiderkruis. Deze groep werd opgevolgd door drie 
Nederlandse mijnenjagers. Deze schepen maakten deel uit van een 
internationaal opgebouwd eskader van de NAVO.85 Aan deze opera-
ties hebben meerdere aalmoezeniers deelgenomen.
Daarnaast is in 1991 vanuit de Koninklijke Landmacht een medisch 
team werkzaam geweest in Saoedi-Arabië, en zijn er in 1991 ook een-
heden met geleide wapens gestationeerd geweest in Turkije en Israël, 
om aanvallen tegen deze landen te kunnen bestrijden.
In 1991 vond de operatie Provide Comfort plaats. Deze operatie had tot 
doel de Koerdische minderheid in het noorden van Irak en de grens-
streken te beschermen tegen dreigende agressie door het Iraakse leger. 
Aan deze operatie in Noord-Irak namen ook Nederlandse eenheden 
deel, afkomstig van de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke 
Landmacht en het Korps Mariniers. Ook aan deze operatie hebben 
aalmoezeniers uit de survey deelgenomen.

Het leeuwendeel van de Nederlandse inbreng in de tweede Golfoorlog 
speelde zich op zee af. 
Deze operaties hadden minder te maken met direct geweld, veel van 
het werk bestond uit het controleren van schepen en het handhaven 
van de boycot tegen Irak.
Op papier leek het leger van Saddam Hoessein zeer sterk. In de begin-
fase van de operatie was dan ook nog onzekerheid bij militairen hoe 
de oorlog zich zou ontwikkelen en eventueel zou kunnen uitbreiden. 
Daarnaast werd gevreesd dat er door het Iraakse leger wellicht chemi-
sche of biologische wapens gebruikt zouden worden, ook tegen schepen.

85 Vanaf de Koude Oorlog, patrouilleerden in de Middellandse zee en op de Atlan-
tische oceaan permanent internationale eskaders van de NAVO, de STANAV-
FORLANT (Standing Naval Force Atlantic), tegenwoordig Standing NATO 
Maritime Group One (SNMG1) en de STAVAVFORMED (Standing Naval Force 
Mediterranean), tegenwoordig Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2). 
Deze eskaders patrouilleren niet slechts, maar staan ook paraat om direct op te 
kunnen treden bij een crisis. Binnen deze structuur worden zij ook tijdens mis-
sies ingezet.
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3.4 Cambodja 1992-1993
Nadat het schrikbewind van de Rode Khmer over Cambodja in 1979 
door Vietnamese interventie was beëindigd, volgde een periode van 
guerrilla, die pas in 1989 met een wapenstilstand werd beëindigd. 
In 1991 werd een VN-mandaat van kracht waarmee begonnen kon 
worden aan een vredeshandhavende missie. De doelen van de missie 
bestonden uit de ontwapening van de strijdende partijen, het oprui-
men van mijnen en de voorbereiding van verkiezingen voor het jaar 
1993. Hiervoor werd een internationale troepenmacht van in totaal 
meer dan vijftienduizend militairen ingezet.

De Nederlandse inbreng aan deze operatie bestond allereerst uit een 
kleine groep militairen van de explosievenopruimingsdiensten van de 
Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht. Deze had vooral een 
opleidingstaak. Daarnaast werden in totaal ruim tweeënhalf duizend 
militairen van het Korps Mariniers naar Cambodja uitgezonden.86 
Deze missie (UNTAC) begon in 1992.
Wat de missie bemoeilijkte was het feit dat de wapenstilstand, vooral 
door de Rode Khmer, niet werd gehandhaafd. Ook werkte met name 
de Rode Khmer niet mee aan het vredesproces.
Hiernaast was er sprake van grootschalige corruptie, waren de mili-
taire routes onveilig door mijnen en werd door verschillende strijdende 
partijen regelmatig geweld tegen VN-militairen gebruikt. Tijdens de 
missie in Cambodja sneuvelden twee Nederlandse militairen.

3.5 Voormalig Joegoslavië 1992-heden
De vredesoperaties in voormalig Joegoslavië bestrijken een zeer lange 
periode, en bestaan uit een groot aantal zeer verschillende missies, in 
wat tegenwoordig verschillende staten zijn. Toch zijn deze operaties 
hier in een paragraaf ondergebracht, omdat zij alle deel uitmaakten 
van hetzelfde conflict, de vijf oorlogen die in voormalig Joegoslavië 
hebben gewoed van 1991 tot 1999.87

Aalmoezeniers die deelnamen aan de survey zijn relatief vaak mee 
geweest met deze missies: in totaal worden door de deelnemers 27 
missies of missie-gerelateerde acties (hierbij valt te denken aan assis-

86 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 256-265.
87 Judt, Na de oorlog, 835-836.
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tentie bij een medivac) genoemd, waarbij sommige aalmoezeniers meer-
dere missies hebben meegemaakt.88

Bij een aantal operaties in voormalig Joegoslavië was slechts een zeer 
kleine groep militairen betrokken (individuele uitzendingen of kleine 
groepjes specialisten of waarnemers), waarbij doorgaans geen geeste-
lijke verzorging aanwezig was. In deze paragraaf worden uitsluitend 
de missies uitgelicht waar de deelnemers van de survey bij betrokken 
zijn geweest.

3.5.1 Achtergronden en verloop van het conflict89

Joegoslavië was een na de Eerste Wereldoorlog kunstmatig samenge-
stelde monarchie, waarin verschillende volkeren, die van oudsher niet 
harmonieus samenleefden, samengevoegd werden. Aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog werd de federale staat Joegoslavië geleid en 
bijeen gehouden door de communistische dictator Tito (1892-1980).
Na de val van het communisme verbrokkelde ook de federale staat 
Joegoslavië, en kwam het nationalisme, dat door Tito verboden was 
geweest, weer op. 
De verschillende staten binnen de federatie eisten onafhankelijk-
heid, zeer tegen de zin in van de dominante staat Servië, wiens leider 
Milošević (1941-2006) met een agressieve nationalistische politiek 
probeerde een Groot-Servië op te bouwen ten koste van de andere 
republieken binnen de federatie. Tussen 1990 en 1992 verklaarden 
vervolgens Slovenië, Kroatië en Bosnië de onafhankelijkheid.
Met uitzondering van Slovenië was de bevolking in deze republieken 
niet of nauwelijks homogeen. Ze bestonden uit een heterogene bevol-
king met soms aanzienlijke minderheden, wat na het uiteenvallen van 
de federatie tot spanningen en conflicten leidde.
De vijandigheden begonnen in 1991 met de Servische aanvallen op 
Slovenië, welke voor de Serven op een echec uitliepen. De volgende 
oorlog vond plaats in Kroatië, waar het fel nationalistische regime in 
conflict kwam met de Servische bevolkingsgroep, die met militaire 
steun uit Servië streefde naar eigen onafhankelijkheid. Deze oorlog 
duurde tot 1993, en eindigde pas na bemiddeling door de VN. 

88 Medivac: medical evacuation.
89 Judt, Na de oorlog, 824-849.
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In 1993 begon de oorlog in Bosnië nadat de Servische minderheid 
aldaar ook hun eigen onafhankelijkheid uitriep, ook hier met mili-
taire steun uit Servië. Deze oorlog werd uiteindelijk een strijd tussen 
Bosnische Serviërs, Kroaten en Moslims, en liep uit op een met 
name door milities jarenlang durende burgeroorlog, en resulteerde 
in etnische zuiveringen, en uiteindelijk genocide op een deel van de 
Moslimbevolking door Servische Bosniërs. 
Pas na bombardementen door de NAVO en zware Amerikaanse pres-
sie konden in 1995 vredesonderhandelingen worden begonnen.90

In 1989 verloor de regio Kosovo, waarvan de meerderheid van de 
bevolking uit etnische Albanezen bestond, haar autonomie binnen 
de Joegoslavische federatie, en kwam zij onder direct bestuur van de 
Serviërs te staan. In de hierop volgende periode van onderdrukking 
tegen de etnische Albanezen ontstond meer, en ook meer gewapend, 
verzet.
In 1998 begon Servië een groot militair offensief tegen het verzet in 
Kosovo, wat vooral vanwege het disproportionele geweld en rapporten 
over wederzijdse massamoorden in 1999 leidde tot luchtaanvallen op 
Servië door de NAVO.91 
Het succes hiervan zorgde ervoor dat in 1999 vredesbesprekingen 
geopend konden worden, en hetzelfde jaar een VN-vredesmissie naar 
Kosovo gestuurd kon worden.

3.5.2 De Nederlandse militaire inzet in voormalig Joegoslavië 
De inzet van Nederlandse militairen bij de vredesoperaties in voor-
malig Joegoslavië valt onder te verdelen in missies van de Koninklijke 
Landmacht, missies van de Koninklijke Marine, en missies van de 
Koninklijke Luchtmacht. Aan elk van deze drie typen inzet zijn aal-
moezeniers die deelnamen aan de survey, betrokken geweest.
De Koninklijke Landmacht is vanaf 1992 actief geweest in Bosnië en 
Kosovo, waarvoor zeker in het begin grote politieke steun was. Naast 
waarnemers en militairen op hoofdkwartieren zijn communicatie-een-
heden, transportbataljons en eenheden van de Luchtmobiele Brigade 
(Dutchbat) ingezet. De impact van de missies verschilde sterk per plaats, 

90 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 270.
91 Zie ook: NATO’s role in relation to the conflict in Kosovo, geraadpleegd op 25 janu-

ari 2019, http://www.nato.int/kosovo/history.htm; en: Chesterman, Just War or just 
Peace?, 207-210.
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maar vooral ook per periode. Na de vredesakkoorden waren vooral de 
gevolgen van de oorlog zichtbaar en voelbaar voor de Nederlandse 
militairen. Zo had de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) naast het 
zoeken en onschadelijk maken van mijnen en bommen als taak mas-
sagraven te controleren op boobytraps. 
In de jaren na de vredesakkoorden is de aanwezigheid van Nederlandse 
militairen geleidelijk verminderd, maar niet gestopt. Hun aanwezig-
heid maakt onderdeel uit van wat in het rapport Evaluatie Nederlandse 
bijdrage aan missies en operaties 2016 van het Ministerie van Defensie de 
inspanning wordt genoemd van de internationale gemeenschap om 
de stabiliteit en wederopbouw in de regio te bevorderen, een rol die 
steeds kleiner moet worden: “Nederland heeft direct belang bij de stabi-
liteit in de Westelijke Balkan vanwege de geografische nabijheid en geopo-
litieke relaties. De internationale gemeenschap spant zich sinds de oorlogen 
in voormalig Joegoslavië hier voor in met een combinatie van diplomatieke, 
ontwikkelingssamenwerkings- en militaire middelen…De internationale 
gemeenschap neemt steeds minder uitvoerende taken op zich en streeft er naar 
om ook de adviserende rol langzamerhand terug te brengen.”92

Deze vermindering is in 2017 doorgezet, de Nederlandse militaire deel-
name aan EUFOR Althea (Bosnië-Herzegovina) en KFOR (Kosovo) is 
in 2017 beëindigd. Alleen aan EULEX (Kosovo) bleven ook in 2018 
een klein aantal Nederlandse militairen verbonden.93

In de periode tot 1995 lag de situatie heel anders. De strijd was toen 
nog volop aan de gang, en veel geweld was ook vaak direct tegen 
Nederlandse militairen gericht. De transporteenheden hebben tot 
1994 in Bosnië veel te maken gehad met beschietingen onderweg, 
vooral op een aantal vaste routes, net zozeer als Dutchbat-eenheden in 
de periode tot 1995 in hun observatieposten vaak beschoten werden.94

92 Ministerie van Defensie: Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties 2016, 
7, Geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
jaarverslagen/2017/05/15/evaluatie-nederlandse-bijdrage-aan-missies-en-opera-
ties-in-2016.

93 Ministerie van Defensie: Evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies en operaties 2017, 
12-13, Geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten/jaarverslagen/2018/05/16/evaluatie-nederlandse-bijdrage-aan-missies-en-ope-
raties-in-2017.

94 Klep en Van Gils, Van Korea tot Kosovo, 276.
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In 1994 kreeg Dutchbat de opdracht Srebrenica, door de VN aan-
gewezen als safe area, te beveiligen. Deze stad, gevuld met Moslim-
vluchtelingen, werd door de Bosnische Serven belegerd. Het te 
licht bewapende Dutchbat was eigenlijk niet toegerust op deze taak. 
Daarnaast werkten de strijdende partijen ook niet mee: “De Bosnische 
Serviërs controleerden de toegang tot de safe area volledig en knepen de 
bevoorrading van Dutchbat steeds verder af. De lokale moslimstrijders op 
hun beurt bleken niet bereid te zijn zich werkelijk te ontwapenen. Soms voer-
den ze bloedige raids uit op de omliggende dorpen om aan voedsel en andere 
voorraden te komen. Srebrenica was in feite een maffiastaatje onder leiding 
van de charismatische Naser Oric.”95

Dutchbat had opdracht gekregen om (1) VN waarnemingsposten in te 
richten en te bezetten, (2) een zo goed mogelijke communicatie op te 
bouwen met de strijdende partijen en eventueel liaison te zijn, en (3) 
informatie in te winnen.96 
Een probleem hierbij was de positie van de Nederlandse militairen 
in deze missie. Zij werden geacht een neutrale positie tussen de twee 
strijdende groepen in te nemen, waarbij de rules of engagement zeer 
beperkend waren voor de Nederlandse militairen. Zij dienden de-
escalerend op te treden, alleen bij een directe aanval was zelfverdedi-
ging toegestaan.97

Deze rol was voor Dutchbat, evenzeer als voor de andere vredes-
machten, een zeer lastige. C. Klep beschrijft dit in Somalië, Rwanda, 
Srebrenica: “Ondanks alle provocaties en belemmeringen – en ondanks de 
op papier krachtige hoofdstuk 7-elementen in het mandaat – zagen de VN en 
Nederland geen alternatief dan het handhaven van een strikte neutraliteit. Net 
als alle andere VN-militairen op de Balkan waren de Dutchbatters kwets-
baar voor represailles. Tegelijkertijd echter ontwikkelde de missie een eigen 
negatieve dynamiek: de VN en de meeste afzonderlijke lidstaten beschouwden 
vertrekken uit de Balkan al snel als een optie die méér leed zou opleveren dan 
voortmodderen. Dat gold al helemaal voor de in permanente doodsangst ver-
kerende safe areas. Opnieuw bleek hoe lastig het was voor vredesmachten 
om humanitaire hulp met geweld af te dwingen én tevens de eigen neutraliteit 
te handhaven.”98 

95 Christ Klep, Somalië, Rwanda, Screbrenica (Amsterdam: Boom, 2008), 81.
96 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel II (Amsterdam: Boom, 2002), 1361.  
97 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel II, 2167.
98 Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica, 81.
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Dutchbat bleek uiteindelijk niet in staat de belegering en verovering 
van de enclave te kunnen voorkomen, en werd gedwongen te vertrek-
ken. Hierna werd door de Bosnisch-Servische militairen een groot 
deel van de mannelijke bevolking van de stad meegenomen en gedood. 
De nasleep hiervan leidde onder meer tot de val van het kabinet Kok 
II en vragen naar het optreden van de Nederlandse krijgsmacht, maar 
ook tot schuldvragen bij Nederlandse militairen zelf.
In 1992 en 1993 werd om het handelsembargo tegen Servië en het 
wapenembargo voor de gehele voormalige federatie te controleren 
een NAVO-eskader, waaronder een Nederlands fregat, ingezet in de 
Adriatische Zee. Daarnaast werden voor deze taak Nederlandse Orion-
vliegtuigen gebruikt.99

De Koninklijke Luchtmacht werkte van 1993 tot 1995 mee om 
het vliegverbod boven Bosnië te controleren. Daarnaast werden 
Nederlandse vliegtuigen ingezet bij de bombardementen op Servische 
doelen. Zij opereerden in deze periode vanuit bases in Italië (onder 
meer op de basis van Villafranca).100

3.6 Haïti 1993-1996 101

Nadat een militaire coup het bewind van de gekozen president 
Aristide had verdreven, besloot de VN tot een embargo van Haïti 
om zo de terugkeer van Aristide af te kunnen dwingen. Hiervoor 
werden door de Verenigde Staten schepen ingezet om een blokkade te 
bewerkstelligen. 
In het kader van de verdediging van de Nederlandse Antillen heeft 
de Nederlandse krijgsmacht een permanente militaire aanwezigheid 
op de Antillen, met als doelen: “Naast de verdediging van het Koninkrijk 
zijn de bevordering van de internationale rechtsorde, het leveren van militaire 
bijstand ter handhaving van de interne veiligheid en de openbare orde, steun-
verlening bij rampen en ongevallen en de ondersteuning van de kustwacht 
voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A) de andere taken van 
Defensie in dit gebied.”102 Hiervoor leveren verschillende krijgsmachtde-

99 Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica, 288-292.
100 Klep en van Gils, Van Korea tot Kosovo, 293-296.
101 Klep en van Gils, Van Korea tot Kosovo, 310-316.
102 Commando Zeestrijdkrachten: Leidraad Maritiem Optreden (Den Helder: Com-

mando Zeestrijdkrachten, 2005), 101.
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len eenheden, waaronder een fregat van de Koninklijke Marine, dat 
als stationsschip een periode in de West blijft.
Een van de belangrijke taken van het stationsschip in de West is de 
onderschepping van drugstransporten, waarmee in internationaal ver-
band, en in samenwerking met de kustwacht van de Verenigde staten, 
geopereerd wordt. Het stationsschip werd ook van 1993 tot 1994 bij de 
blokkade van Haïti ingezet.

Na de terugkeer van Aristide in 1994 werd een internationale vre-
deshandhavende VN-macht op Haïti geplaatst, om de stabiliteit en 
naleving van de mensenrechten te beschermen. Daarnaast had zij de 
taak de voorbereiding en uitvoering van de geplande verkiezingen van 
1995 te begeleiden. Hiervoor werden vanuit Nederland eenheden van 
de marechaussee en de mariniers ingezet, waarvan de laatste Haïti in 
1996 verlieten.

3.7 Sint Maarten 1995
In 1995 trok Luis, een buitengewoon zware orkaan, over het 
Caraïbische gebied. De schade was enorm, met name op het eiland 
Sint Maarten. Eenheden van de Koninklijke Landmacht en de 
Koninklijke Marine hebben, onder leiding van de commandant der 
Zeemacht in het Caraïbisch gebied (CZMCARIB), bijstand verleend, 
noodhulp geboden en geassisteerd met de wederopbouw van vitale 
gebouwen en infrastructuur. 

3.8 Ethiopië en Eritrea 2000-2008103

De VN besloot in 1999 een vredesmacht naar Ethiopië en Eritrea te 
sturen toen na een twee jaar durend grensconflict een wapenstilstand 
was gesloten en Eritrea, voormalige provincie van Ethiopië, onafhan-
kelijk was geworden.
De vredesmissie ving aan in 2000. De wapenstilstand was gesloten 
toen de Ethiopische troepen terreinwinst op Eritrea hadden gemaakt, 

103 Peacekeeping Operations UN: UNMEE, geraadpleegd op 25 januari 2019, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmee/; en ook: Defensie.nl: 
historische missies. Het Nederlandse aandeel in de United Nations Mission in 
Ethiopia and Eritrea (UNMEE), geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.
defensie.nl/onderwerpen/historische-missies/missie-overzicht/2000/united-nati-
ons-mission-in-ethiopia-and-eritrea-unmee/nederlands-aandeel; en: Klep en van 
Gils, Van Korea tot Kosovo, 381-382.
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en één van de doelen van de vredesmacht was het toezien op de terug-
trekking van de Ethiopische troepen uit het Eritrese grondgebied. Dit 
hield in feite een terugkeer naar status quo ante bellum in. Daarnaast 
hadden de VN-militairen de taak de wapenstilstand te controleren 
en bij te staan met het ruimen van de vele land- en persoonsmijnen 
in het gebied. Ook zou een bufferzone tussen de twee landen moeten 
worden gecontroleerd. De Nederlandse krijgsmacht zou in het jaar 
2000 de eerste shifts leveren, bestaande uit eenheden van het Korps 
Mariniers.

Bij deze missie waren de gevolgen van de oorlog nog duidelijk te zien. 
Zichtbare herinneringen aan de oorlog waren de Ethiopische killing 
fields, waar na een mislukte Ethiopische bestorming van een Eritrese 
heuvel de vele lichamen onbegraven achtergebleven waren. 104 Er 
waren meer dan zeventigduizend doden gevallen, in de grensgebieden 
waren velen dakloos of leefden in vluchtelingenkampen, en er was een 
groot gevaar voor mijnen.
De Nederlandse eenheden zouden in 2001 Ethiopië en Eritrea verla-
ten. De VN zouden in 2008 de vredesoperatie afsluiten nadat beide 
partijen hun afspraken hadden geschonden.

3.9 De inzet van de Koninklijke Marine ten gevolge van 9/11105

Nadat op 11 september 2001 terroristen van Al Qaida hun aanslagen 
op het World Trade Center en het Pentagon hadden gepleegd, reageer-
den de Verenigde Staten met een war on terror, waarbij zij zich baseer-
den op het recht van zelfverdediging. Deze was allereerst gericht 
op het verslaan van Al Qaida, die door Osama bin Laden geleid en 
getraind werden vanuit bases in Afghanistan. Op de weigering van het 
Taliban-regime de leden van Al Qaida aan de Verenigde Staten over 
te dragen, besloten deze het regime van de Taliban aan te vallen. Deze 
missie, die de naam Enduring Freedom kreeg, duurde van 2001 tot en 
met 2006. Zij werd gesteund door de NAVO-lidstaten die zich, beroe-
pend op artikel vijf van het NAVO-handvest, achter de Verenigde 
Staten schaarden. 

104 Erwin Kamp, Raadsman, heeft u nog raad? (Breda: Papieren Tijger, 2009), pag. 39-41.
105 Defensie.nl: Enduring Freedom, geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.

defensie.nl/binaries/defensie/documenten/brochures/2010/03/23/enduring-
freedom-2/enduring-freedom-2.pdf. 



Deel 1. Geestelijke verzorging in de context van de krijgsmacht

84 

Ook Nederland sloot zich hierbij aan, en zegde ook militaire steun toe, 
mits deze niet gebruikt zou worden voor gevechtsacties in Afghanistan.
De Nederlandse inbreng in deze strijd was voornamelijk nau-
tisch. Nederland leverde een aantal vliegtuigen, waaronder F-16s 
voor verkenningsvluchten, maar het grootste aandeel bestond uit 
de deelname van onder meer fregatten, onderzeeboten en mijnen-
jagers. Deze schepen maakten deel uit van de Standing Naval Forces 
Mediterranean (STANAVFORMED) en de Standing Naval Forces Atlantic 
(STANAVFORLANT), die hiervoor naar de Middellandse Zee ver-
plaatst werden. Ook werd door F-16-eskaders gepatrouilleerd in de 
Perzische Golf, vooral nadat de Verenigde Staten in 2003 Irak bin-
nengevallen waren.
De taak van de fregatten was het controleren van de waterwegen op 
transporten van wapens of terroristen, naast hun gebruikelijke bevei-
ligingstaken binnen het eskader. Voor hun controletaak konden zij 
schepen ondervragen of met teams van (meestal) mariniers boarden en 
onderzoeken. In later jaren, na 2005, kwam hier een andere taak bij, 
die van de beveiliging tegen Somalische piraten. De escorte van vracht-
schepen en strijd tegen piraterij zou als taak voor de Nederlandse 
marine na 2006 steeds prominenter worden, zoals bijvoorbeeld de 
antipiraterij-missie (ATALANTA) in 2010 in de Indische Oceaan.
Op de fregatten die deelnamen aan Enduring Freedom en Active 
Endeavour zat doorgaans ook een geestelijk verzorger. Vele van de toen 
dienende vlootaalmoezeniers hebben deelgenomen aan één of meer-
dere van deze missies.

3.10 Irak 2003-2012106

In 2003 viel een coalitie van Amerikaanse, Britse, Australische en 
Poolse troepen Irak binnen, als gevolg van het vermoeden van de 
aanwezigheid van massavernietigingswapens, en de angst dat deze in 
handen van terroristische bewegingen als Al Qaida gespeeld zouden 
kunnen worden. Enig bewijs voor deze wapens is echter uiteindelijk 
nooit gevonden, waardoor hierop de vraag naar de legitimiteit van 
deze missie in de media en de politiek opkwam.
Het regime van de dictator Saddam Hoessein viel al snel, waarna hier-
voor in de plaats een stabilisatiemacht (SFIR) kwam, die als doel had 

106 Defensie.nl: Inzet in Irak, geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.defensie.
nl/onderwerpen/historische-missies/missie-overzicht/2003/inzet-in-irak/neder-
lands-aandeel.
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de rust in Irak te herstellen, voor veiligheid te zorgen en te helpen met 
de wederopbouw van het land.

Ook de Nederlandse krijgsmacht leverde van 2003 tot en met 2012 
een bijdrage aan deze stabilisatiemacht. Hiervoor heeft zij onder meer 
eenheden van het Korps Mariniers, de Infanterie, de Luchtmobiele 
Brigade, de Marechaussee, en helikoptereenheden geleverd.
“Regime change” bleek echter niet eenvoudig. Na de val, en later de 
arrestatie, van Saddam Hoessein keerde de rust niet terug, integen-
deel. 
In Irak bleef een voortdurende strijd gaande tussen verschillende 
bevolkingsgroepen en geloofsstromingen, die zich uitte in een grote 
mate van geweld. Veel van dit geweld vond plaats door middel van 
bomaanslagen, op militairen, militaire objecten, maar evenzeer op 
burgerdoelen.
Het is in deze periode niet gelukt om het geweld in Irak te beëindigen, 
laat staan de wederopbouw te bewerkstelligen.

3.11 Afghanistan107

3.11.1 Achtergronden en verloop van het conflict
“Afghanistan is een insulator state die nooit een eenheidsstaat is geweest die 
op eigen kracht kon functioneren. Het land heeft in de loop van de laatste 
drie decennia van oorlog en conflict de karakteristieken van een zeer fragiele 
staat gekregen. De staat hield geleidelijk op te functioneren, de samenleving 
veranderde drastisch. De situatie vertoonde overeenkomsten met de eerste 
(patrimoniale) fase van het staatsvormingsproces. Ook in Afghanistan over-
heersten de leenmannen (daar krijgsheren en door de Afghanen ‘commandan-
ten’ genoemd) opportunistisch...Als gevolg hiervan lieten de maatschappelijke 
en de basisveiligheid te wensen over.”108 
Na de aanslagen op het World Trade Center eisten de Verenigde 
Staten de uitlevering van de leiders van Al Qaida, de organisatie achter 
de aanslagen, door het Taliban-regime in Afghanistan. Hun weigering 
werd gezien als een steunbetuiging aan deze terroristische organisatie, 

107 Allard Wagemaker, Afghanistan (Breda: Bureau Repro Defensie, 2012), 121-153; 
en: Defensie.nl: International Security Assistance Force (ISAF), geraadpleegd op 
25 januari 2019, https://www.defensie.nl/onderwerpen/historische-missies/mis-
sie-overzicht/2002/international-security-assistance-force-isaf.

108 Wagemaker, Afghanistan, 279.
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en was voor de Verenigde Staten een grond om het land binnen te 
vallen en het Taliban-regime ten val te brengen. De aanval werd geleg-
itimeerd met een beroep op artikel 51 uit het VN-handvest: “Nothing 
in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 
self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, 
until the Security Council has taken measures necessary to maintain inter-
national peace and security.”109 In 2001 zouden Amerikaanse, Britse en 
Australische troepen Afghanistan aanvallen en het Taliban-regime 
omverwerpen. 
Het hoofddoel van de aanval op Afghanistan was het opsporen van 
en het onschadelijk maken van Al Qaida, en de arrestatie van hun 
leider Osama bin Laden. Daarnaast zou echter ook de wederopbouw 
van Afghanistan vorm moeten krijgen, en de voorbereidingen voor de 
vestiging van een legitiem, democratisch en humaan regime getroffen 
moeten worden.

Dit alles bleek na de overwinning van de coalitietroepen niet een-
voudig. Wagemaker beschrijft dit als volgt: “Generaal Franks maakte 
eind 2001 bekend dat er een historische overwinning geboekt was door de 
Amerikanen. Wat hij hiermee bedoelde was voor velen onduidelijk. Er was 
een negatieve vrede in grote delen van het land, de Taliban en Al Qa’ ida waren 
verjaagd maar niet verslagen, de bevolking was verdeeld, de economie functi-
oneerde niet meer, het aantal vluchtelingen en ontheemden was enorm en het 
land zat zowel fysiek als maatschappelijk aan de grond Grotendeels ontbrak 
het potentieel om de nieuwe staat vorm te geven.”110

Na deze militaire overwinning was in Afghanistan nog in het geheel 
geen sprake van vrede. Al Qaida had zich teruggetrokken in de bergen 
en in Pakistan, de Taliban begon een bloedige guerrillastrijd, onder 
meer gevoerd met mortieren, bomaanslagen en bermbommen. Osama 
bin Laden bleek uiteindelijk ondergedoken te zijn in Pakistan, waar hij 
in 2011 door speciale eenheden van de Verenigde Staten werd gedood. 
Veel geweld was gericht tegen de westerse militairen, maar ook tegen 
Afghanen die zich met hen hadden ingelaten. 

109 UN: Charter of the United Nations, chapter 7, geraadpleegd op 25 januari 2019, 
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html.

110 Wagemaker, Afghanistan, 160.
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De wederopbouw van Afghanistan werd bemoeilijkt door acties 
van de Taliban, die bijvoorbeeld net gebouwde scholen direct weer 
opblies, of dorpelingen die hadden meegewerkt met de militairen 
bestrafte. Ook de politieke wederopbouw ging moeizaam, in een 
groot en soms moeilijk begaanbaar land, waar zeer grote tegenstel-
lingen tussen regio’s, stammen en zelfstandig opererende krijgsheren 
bestonden. Daarnaast was het ook niet eenvoudig om een werkend 
politieapparaat op te bouwen en de corruptie te bestrijden. Veel aan-
slagen werden juist op politieposten, trainingskampen of politiefunc-
tionarissen zelf gepleegd.
Bij de militaire NAVO-operaties in Afghanistan (ISAF) zijn uitein-
delijk militaire eenheden van veel landen betrokken geweest, maar 
tot in 2012 heeft het niet geleid tot structurele stabiliteit en rust. De 
Verenigde Staten wilden in 2014 hun combat mission in Afghanistan 
afsluiten, en dan alleen nog ondersteuning leveren.

3.11.2 De Nederlandse inzet in Afghanistan
De Nederlandse militaire inzet in Afghanistan begon in 2002 met 
de deelname van eenheden van de Luchtmobiele Brigade, in shifts 
van drie maanden. Later kwamen hier eenheden van de Koninklijke 
Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, en de Koninklijke Marine 
bij. Een groot deel van de inzet van de Koninklijke Marine betrof de 
inzet van eenheden van het Korps Mariniers.
De Nederlandse eenheden zijn op verschillende locaties werkzaam 
geweest, allereerst nabij Kabul. Later kwamen daar eenheden van de 
Koninklijke Luchtmacht bij. Deze eenheden hadden op Kandahar 
hun basis.

De taken van de Nederlandse eenheden bestonden uit het doen van 
patrouilles, het (ver)bouwen van onder meer een vliegveld (Kandahar), 
het trainen van politiefunctionarissen, en het ontwapenen van de 
milities van lokale krijgsheren. Daarnaast begeleidden zij CIMIC-
projecten (Civil Military Cooperation). Deze eenheden zijn een samen-
werking van militairen en burgers, met onder meer als taak om in het 
uitzendgebied te werken als contactpersoon tussen de militairen en de 
lokale autoriteiten, en het uitvoeren van wederopbouwprojecten. 
Tegelijkertijd werd verwacht dat door middel van wat de Dutch 
Approach werd genoemd de hearts and minds van de bevolking gewon-
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nen zouden kunnen worden, wat inhield dat gepoogd werd minder 
door dreiging en meer door middel van dialoog een evenwicht tussen 
de verschillende stammen te kunnen bewerkstelligen, dit in tegenstel-
ling tot de meer robuuste en confronterende wijze van optreden van 
vooral de Amerikaanse militaire eenheden.

In 2006 werd door het kabinet besloten dat Nederlandse eenheden 
zouden worden ingezet in Uruzgan. Deze missie gold als zeer gevaar-
lijk, en paste binnen de Nederlandse ambitie de krijgsmacht in te 
kunnen zetten in het hoogste geweldspectrum.
In Uruzgan waren meerdere gewapende partijen actief, de Taliban, 
maar ook lokale krijgsheren. De missie kende veel geweld, bij deze 
operatie lag het aantal TICs (Troops In Contact, ofwel vuurgevechten 
met vijandige eenheden) zeer hoog, net als het aantal aanslagen en 
bermbommen.
Toch was de operatie in Uruzgan tegelijkertijd ook bedoeld als opbouw-
missie, en in het politieke debat ook zo aangekondigd en beschreven. 
Het doel was een veilige omgeving te creëren, waarmee wederopbouw 
in de regio mogelijk zou worden. Hiervoor werd intensief gepatrouil-
leerd, maar werden bijvoorbeeld ook politiefunctionarissen opgeleid. 
Deze wederopbouw werd echter ernstig gehinderd, er was geen sprake 
van hiervoor benodigde stabiele situatie: er was sprake van veelvuldige 
aanvallen en aanslagen op militairen én hun projecten.
Hierdoor werd deze missie door vele militairen eerder als een vecht-
missie dan als een opbouwmissie beleefd, en ook in Nederland steeds 
vaker zo geïnterpreteerd. Zoals Achterhuis bijvoorbeeld in Met alle 
geweld beschrijft: “Oorlogen lijken bijna alleen te kunnen worden begon-
nen wanneer ze als humanitaire interventies worden gepresenteerd. De 
Nederlandse militaire aanwezigheid in Uruzgan biedt hiervan een fraai voor-
beeld. Het wordt steeds duidelijker dat het gaat om een regelrechte strijd tegen 
de Taliban. Daar is vanuit veiligheidsbelang (het voorkomen dat Afghanistan 
opnieuw een basis voor terrorisme wordt) iets voor te zeggen, maar dit punt 
speelt echter nauwelijks in de discussie in ons parlement. Grotendeels wordt 
daar nog steeds de fictie opgehouden dat ons leger in Afghanistan is om hulp te 
geven en de opbouw van het land te bevorderen.”111 
Dit had invloed op de steun in het publieke debat en in de politiek 
aan deze operatie. G. Dimitriu en B. de Graaf beschreven dit aldus: 

111 Hans Achterhuis, Met alle geweld (Rotterdam: Lemniscaat, 2010), 519-529. 



De vredesoperaties

89

“Dit heeft gevolgen voor het publieke draagvlak. In Nederland ontstond 
tussen 2006 en 2010 een situatie waarin er geen duidelijk ‘winnend’ narra-
tief bestond, maar waarin het debat al vrij snel werd gedomineerd door de 
tegenstelling tussen twee (of meer) concurrerende narratieven. Nog voordat de 
eerste troepen in Uruzgan waren aangekomen werd het debat al gekenmerkt 
door het begrippenpaar ‘vecht- of wederopbouwmissie’. En dat woordenpaar 
verdween niet meer van het toneel. De pogingen van ministers Bot en Van 
Middelkoop om de complexe werkelijkheid en de aard van de missie te ver-
klaren werd door de simplistische tegenstelling ‘vechten of opbouwen’ naar de 
achtergrond verdrongen.”112 
De missie in Uruzgan duurde uiteindelijk tot 2010, waarna de Neder-
landse militairen werden afgelost door Australische en Amerikaanse 
eenheden.

De missie in Afghanistan zou een zware wissel trekken op de krijgs-
macht, en heeft uiteindelijk aan 25 Nederlandse militairen het leven 
gekost. De missie strekte zich over vele jaren uit, speelde zich voor een 
groot deel af in het hoogste geweldspectrum en betekende vanwege 
haar aard, en door de eisen van het terrein en het klimaat, een enorme 
aanslag op mens en materieel.
De steun voor de vredesmissie in Afghanistan zou in de loop van de 
jaren in de publieke opinie beduidend kleiner worden, en ook steeds 
minder steun binnen de politiek krijgen, zeker naarmate het duidelij-
ker werd dat de missie niet binnen korte termijn met eenduidig succes 
zou kunnen worden afgerond.
In 2010 werd, na goedkeuring in het parlement, besloten dat 
Nederlandse militairen en politiefunctionarissen ingezet zouden 
worden bij een politietrainingsmissie in Kunduz, op voorwaarde dat 
deze operatie geen gevechtsmissie zou worden.
Nadat eerst een trainingscentrum gebouwd werd, kon in 2012 begon-
nen worden met de opleiding van Afghaanse politiefunctionaris-
sen. Hiervoor werden opleiders ingezet van de Marechaussee en 
EUPOL.113

112 George Dimitriu, Beatrice de Graaf, “De missie in Uruzgan als strategisch narra-
tief”. Atlantisch Perspectief (AP) 2011, no8: 12, https://openaccess.leidenuniv.nl/
bitstream/handle/1887/18465/De%20missie%20in%20Uruzgan%20alsstrate-
gisch%20narratief%20%28plus%20verwijzing%29%5B1%5D.pdf?sequence=1.

113 EUPOL: European Union Police Mission.
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3.12 Een andere krijgsmacht. Besluit
De militaire missies die in dit hoofdstuk beschreven worden, verschil-
len aanzienlijk van de operaties die in de jaren daarvoor plaatsvonden. 
De krijgsmacht is sinds het einde van de Koude Oorlog sterk veran-
derd, van een voornamelijk oefenende en verdedigende krijgsmacht 
naar een meer actief opererende en, als beroepsleger, meer professio-
nele krijgsmacht.
De inzet van de militairen is ook anders. Waar tot de val van de Muur 
in 1989 langdurige oefeningen het merendeel van de inzet bepaalde, 
ligt het zwaartepunt nu bij militaire vredesoperaties.
Daarbinnen zijn na Srebrenica en nogmaals na 9/11 wel paradigmawis-
selingen te bemerken. Waar in de jaren negentig (lichtbewapende) vre-
deshandhavende missies centraal stonden, ligt de nadruk sinds 2001 
veel meer op een veelal asymmetrische strijd tegen terroristische orga-
nisaties, piratenbendes of drugssmokkelaars, terwijl de (zwaarbewa-
pende) missie in Afghanistan juist een vredesafdwingend karakter had.
Deze veranderde krijgsmacht stelde ook andere vragen aan de inzet 
van aalmoezeniers. Waar zij tot aan het begin van de jaren negentig te 
maken hadden met een groot dienstplichtigenleger, en de militaire inzet 
voor een groot deel oefeningen betrof, werden aalmoezeniers na de val 
van de Berlijnse Muur in steeds grotere mate ingezet bij militaire vre-
desoperaties. Hierbij werd bijvoorbeeld voor militairen de vraag naar de 
bereidheid tot doden en de mogelijkheid zelf te sneuvelen veel actueler, 
en werd hiermee een belangrijker thema in de pastorale verzorging.

De militaire vredesoperaties waar de aalmoezeniers aan deelgenomen 
hebben, waren zeer verschillend van aard en impact. Een groot deel 
van de missies was politiek niet controversieel. Een deel van deze mis-
sies had veel steun onder de Nederlandse bevolking, een ander (groot) 
deel van de missies was bij velen onbekend. 
De missies in Afghanistan waren daarentegen wel omstreden. Vanaf de 
tweede Irakoorlog was de wenselijkheid van de inzet van Nederlandse 
militairen bij deze missies inzet van discussies binnen het politieke 
domein en in de media, een discussie die ook bij de aanloop en het 
verloop van de missies in Afghanistan zou voortduren.
Naast de vragen die deze missies bij de aalmoezeniers zelf konden oproe-
pen, was de vraag naar de legitimiteit van de missies ook een thema 
bij de pastorale zorg voor militairen, in gesprekken en tijdens de lessen 
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en conferenties die aalmoezeniers aan leerlingen en eenheden gaven. 
Vooral bij deze missies komt de vraag naar de zin, haalbaarheid en soms 
ook legitimiteit van de operatie bij militairen op, vooral als deze mis-
sies in het publieke debat ook niet eenduidig gesteund worden. Dit in 
tegenstelling tot de operaties rond drugsbestrijding of piraterij, waarvan 
het nut en de noodzaak in de publieke opinie vaak wel gezien worden.

In 2002 verscheen het NIOD-rapport Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, 
waarin de rol van de Nederlandse krijgsmacht en politiek rond de val 
van de Bosnische Moslim-enclave Srebrenica wordt beschreven.114 In dit 
rapport is ook de rol van de geestelijke verzorging tijdens deze missies 
zichtbaar, in het bijzonder die van humanistisch raadsman B. Hetebrij.
Duidelijk zichtbaar in dit rapport is hoe complex de rol en taken van 
een geestelijk verzorger tijdens en in de nasleep van deelname aan 
een militaire vredesoperatie zijn. De inzet van geestelijk verzorgers en 
andere zorgverleners werd door de leiding gewaardeerd, juist vanwege 
hun laagdrempelige bereikbaarheid en betrokkenheid.115 Geestelijk 
verzorgers lieten naast deze nabijheid en betrokkenheid ook een kri-
tische houding zien, en gingen niet altijd mee in de dynamiek van de 
eenheid tijdens de missie. Zo werd bijvoorbeeld gepoogd de negatieve 
beeldvorming van Dutchbat-militairen aangaande de Moslimbevolking 
te nuanceren: “In de tijd in de enclave hebben vooral de geestelijk verzorgers 
hun uiterste best gedaan het tij te keren en steeds geprobeerd de overeenkom-
sten tussen de Moslimbevolking en de Nederlandse militairen te benadruk-
ken, maar dat kon toen nauwelijks nog invloed hebben.”116

Deze combinatie van nabije en kritische betrokkenheid was ook 
zichtbaar na afloop van de missie. De geestelijk verzorgers weigerden 
deel te nemen aan het debriefingsteam, omdat “het hen een oneigen-
lijke taak leek”, niet passend bij de rol van de geestelijk verzorger.117 
Tegelijkertijd onderhield bijvoorbeeld Hetebrij na de missie wel con-
tacten met de militairen van zijn eenheid, en bleef hij ook alert op 
tekenen van onvoldoende verwerking bij deze veteranen, met name in 
de nasleep van een ingrijpend incident tijdens de missie.118 Ook hierbij 

114 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied.
115 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel II,1543-1544.
116 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel II,1496.
117 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel III, 2853.
118 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel III, 3050.



Deel 1. Geestelijke verzorging in de context van de krijgsmacht

92 

behielden Hetebrij en andere geestelijk verzorgers een onafhankelijke 
positie, zowel betrokken bij de militairen, als kritisch ten opzichte van 
de organisatie.119 

De complexiteit van de positie die de aalmoezenier en andere geeste-
lijk verzorgers tijdens en rondom militaire vredesoperaties innemen, 
heeft niet alleen betrekking op hun verhouding tot de militaire orga-
nisatie en de militairen van hun eenheid. Zij moeten zich verhouden 
tot de problematiek van de missie, de problemen die rond deelname 
aan een missie voor militairen kunnen ontstaan, en de vragen rond bij-
voorbeeld zingeving of rechtvaardigheid die hierbij kunnen opkomen.
Aalmoezeniers en andere geestelijk verzorgers krijgen deze vragen 
binnen hun pastorale praktijk van militairen te horen, maar tegelijker-
tijd gelden deze vragen (is het goed dat ik hier zit, wat doe ik hier) evenzeer 
voor henzelf. Zij nemen namelijk zelf ook deel aan deze missies. Zij 
zijn niet alleen betrokken, maar ook deelnemer, en moeten zichzelf 
ook verhouden tot al deze vragen.
Dit geldt ook voor vragen naar de invloed die de ervaringen en de 
werkomgeving op hen kunnen hebben tijdens hun uitzending. R. 
Benimoff, een Amerikaanse legerpredikant, schreef in zijn dagboek 
tijdens zijn uitzending naar Irak: “The Army must be warping me because 
it was not a big deal to get shot at. It didn’t seem real.”120

Over de invloed die het leven op een compound in Afghanistan heeft 
op de wijze waarop hij zijn omgeving beleefde, schreef krijgsmacht-
predikant H. Fonteyn in Achter pantser en prikkeldraad: “Terug binnen 
de poorten en de omheining van Kandahar Airfield ervaar ik paradoxale 
gevoelens: opluchting dat we weer veilig ‘ binnen’ zijn, maar tegelijkertijd het 
idee dat we onszelf binnen deze poorten gevangen hebben gezet en van achter 
het prikkeldraad een verdraaide en eenzijdige visie op het land en de mensen 
ontwikkelen.”121 
In de volgende hoofdstukken zal nader ingegaan worden op de rol en 
taken van de aalmoezenier bij de krijgsmacht, met name tijdens zijn 
deelname aan militaire vredesoperaties.

119 NIOD: Srebrenica. Een ‘veilig’ gebied, deel III, 3072.
120 Roger Benimoff, Eve Conant, Faith under Fire (New York: Three Rivers Press, 

2010), 52.
121 Henk Fonteyn, “Tussen pantser en prikkeldraad”, in Task Force Uruzgan, red. Noël 

van Bemmel (Amsterdam: Meulenhoff, 2009), 171. 
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Hoofdstuk 4. 

Organisatie van geestelijke verzorging 
binnen de krijgsmacht

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen kerk en staat in Nederland 
beschreven, en de wijze waarop deze betrekking heeft op de organisa-
tie van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht.
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht zich ontwikkeld heeft, en de wijze waarop zij zich ver-
houden heeft tot de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Daarnaast 
wordt gekeken naar de plaats van de geestelijke verzorging binnen de 
krijgsmacht, en de wijze waarop zij is georganiseerd. Beide zijn van 
groot belang voor de wijze waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht 
kunnen functioneren, zowel in hun werk op kazernes alsook tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties.

4.1 Relatie tussen kerk en staat
De relatie tussen kerk en staat is al sinds het ontstaan van de kerk in 
beweging geweest. Deze relatie heeft op zeer verschillende manieren 
gestalte gekregen, van verboden organisatie tot verplichte staatskerk, 
en alles daar tussenin.
De vrede van Westfalen van 1648 vormde het begin van de moderne 
soevereine staat. In de vredesverdragen die dat jaar werden afgesloten, 
werd de gelijkheid van staten in het internationale recht bepaald, en 
de soevereiniteit van de vorst over zijn eigen grondgebied, ook op het 
gebied van religieuze zaken. Zoals J. McManners stelt in The Oxford 
History of Christianity: “Cujus regio, ejus religio: politically speaking, and 
for practical men, this was how all the soul searching, the shuddering fear of 
heresy, the striving for a godly society, the struggle to vindicate the majesty of 
God or the freewill of the creature had to end. Let the subject conform to the 
religion of his sovereign.”122

122 John McManners, The Oxford History of Christianity (New York: Oxford Univer-
sity Press, 2002), 278.
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Deze ontwikkeling zorgde er op den duur voor dat de tot die tijd 
vanzelfsprekende vervlechting tussen kerk en staat steeds meer werd 
vervangen door systemen waarin er sprake was van een meer of min-
dere mate van scheiding tussen kerk en staat. Tussen de verschillende 
staten waren zeer grote verschillen in de verhouding tussen overhe-
den en religieuze instellingen zichtbaar op politiek en regelgeving, op 
sociaal en cultureel gebied, verschillen die in vele gevallen in mindere 
mate nog steeds zichtbaar zijn.
De gevolgen van deze verschillen zijn nog steeds merkbaar in de 
NAVO-landen met een militair ordinariaat. De wijze waarop geeste-
lijke verzorging binnen de krijgsmacht geïntegreerd is, is hier voor een 
deel tot terug te voeren. Hierin is bijvoorbeeld een groot verschil te 
zien in de wijze waarop geestelijke verzorging in de Verenigde Staten, 
Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannië georganiseerd is.

Hoe is de Nederlandse verhouding tussen kerk en staat georganiseerd? 
In Nederland is sprake van scheiding tussen kerk en staat, maar deze is 
niet absoluut. Zij is bedoeld om wederzijdse vrijheid te garanderen, de 
vrijheid voor de overheid van kerkelijke overheersing, en de vrijheid 
van de kerken voor overheidsbemoeienis, of zoals S. van Bijsterveld 
het schreef in Overheid en godsdienst: “Kort gezegd: de kerk oefent geen 
formele zeggenschap uit in publieke besluitvorming; de staat respecteert de 
vrijheid van richting, inrichting en stichting van de kerk (om het in onderwijs-
termen te zeggen).”123 
De scheiding tussen kerk en staat houdt niet in dat godsdienstige 
uitingen in het openbare leven verboden zijn, of dat de overheid geen 
geld ter beschikking kan stellen voor religieuze uitingen of instanties. 
Ook is het niet zo dat tijdens officiële staatsceremonies, zoals de her-
denkingsplechtigheden op 4 mei, vanuit het principe van de scheiding 
tussen kerk en staat religieuze elementen afwezig moeten blijven. 
De overheid houdt eerder een zekere afstand tot het religieuze domein 
om de wederzijdse vrijheid te garanderen. Van Bijsterveld stelt in Law 
and Religion in the Work Place: The Netherlands: “Dutch law takes religion 
into account in labor relationships. The more the church itself is involved and 
the more the nature of the labor relationship has an ecclesiastical nature, the 
larger the law is determined by institutional liberty. At the other side of the 
spectrum, where public institutions are involved the law hardly leaves any for 

123 Sophie van Bijsterveld, Overheid en godsdienst (Den Haag: Boom juridisch, 2018), 156.
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taking religion into account on the side of public authorities. In effect, that 
is only allowed, in the context of chaplaincy services or, indirectly, where 
appointments to representative boards or offices are concerned.”124

Tegelijkertijd stelt Van Bijsterveld dat godsdienst ook een publieke 
kant heeft: “Ook zonder dat er een staatskerk is, zoals in Nederland, heeft 
godsdienst een publieke dimensie. De aanwezigheid van kerken in de samen-
leving is een ‘publiek’ gegeven, net als het instituut huwelijk. Het spreken van 
de kerk vormt direct of indirect een appèl niet alleen op de gelovigen, maar ook 
op de samenleving en de overheid. Daarmee heeft het een dimensie die verder 
reikt dan alleen het persoonlijke of maatschappelijke.”125 

Deze rechtsvrijheid is een rechtsbeginsel, een fundament in onze 
rechtstaat. Tegelijkertijd is de scheiding tussen recht en staat zelf niet 
in de grondwet opgenomen.126

De scheiding tussen kerk en staat wordt gewaarborgd in de grondwet 
en het Burgerlijk Wetboek in de artikelen over godsdienstvrijheid, waarin 
het recht van een ieder in vrijheid een godsdienst te belijden, en ook te 
organiseren en te getuigen, beschreven wordt, de neutraliteit van de staat, 
waarin beschreven wordt dat de staat geen partij kiest op het gebied 
van godsdienst (mits de wet niet wordt overtreden), en de scheiding van 
kerk en staat, waarin de positie van kerk en staat beschreven wordt.127

De ruimte die individuele gelovigen en godsdienstige en levensbe-
schouwelijke organisaties binnen de samenleving krijgen, wordt aldus 
beschreven door Van Bijsterveld: “Op het meest basale niveau houdt de 
vrijheid van godsdienst de vrijheid in van het huldigen van een godsdienstige 
overtuiging en het individueel of in gemeenschap met anderen vrij belijden 
daarvan. Zo drukt de Nederlandse Grondwet dat ook uit. Ook de vrijheid 
tot het oprichten van organisaties valt daaronder, inclusief de vrijheid van die 

124 Sophie van Bijsterveld, “Law and Religion in the work place: The Netherlands”, 
in Law and Religion in the Workplace, Proceedings of the XXVIIth Annual Confe-
rence Alcalá de Henare, 12-15 novembre 2015, Miguel Blanco (red.) (Granada: 
Editorial Comares, 2016), 322, http://www.churchstate.eu/pdf/Law_and_Religi-
on_in_the_Workplace_book.pdf.

125 Bijsterveld, Overheid en godsdienst, 17.
126 Pieter Pel, Geestelijken in het recht (Den Haag: Boom juridisch, 2013), 41.
127 Artikel 1, 6 en 23 van de Grondwet; geraadpleegd op 25 januari 2019,https://wet-

ten.overheid.nl/BWBR0001840/2018-12-21; en artikel 2, 18, Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek., geraadplegd op 25 januari 2019, https://wetten.overheid.nl/
BWBR0003045/2019-01-01/#Boek2_Titeldeel1_Artikel24b.
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organisaties om gewoon deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke ver-
keer; zo ook, om in termen van de vrijheid van onderwijs te spreken, de vrij-
heid van ‘(geloofs)richting’ en ‘ inrichting’.”128

Over de neutraliteit van de staat en de scheiding tussen kerk en staat 
schrijven T. Boeschoten en F. van Iersel in De legitimatie van justitie-
pastoraat als geestelijke verzorging in inrichtingen van Justitie: “Het neutra-
liteitsbeginsel houdt daarbij voor de staat in dat ze de zelfstandigheid van de 
inrichtingen respecteert en zich onthoudt van bemoeienis met de belijdenis of 
inhoud van een godsdienst of levensbeschouwing, dat ze alle genootschappen 
op geestelijke grondslag op gelijke voet behandelt, en dat ze geen partij kiest 
ten faveure van één bepaalde richting. In die zin zou ook gesproken kunnen 
worden van onpartijdigheid.
Het beginsel van scheiding van kerk en staat komt in essentie neer op ‘een 
wederzijdse vrijheid van inrichting en vrijheid van richting’. Dat wil zeggen: 
de staat is vrij, want godsdienstige organisaties hebben geen formele positie in 
het politieke besluitvormingsproces; en godsdienstige organisaties zijn vrij, 
want ze hebben niets te duchten van overheidsinvloed op hun overtuiging, 
noch de wijze waarop ze zichzelf organiseren. Dit alles natuurlijk behoudens 
ieders verantwoordelijkheid voor de wet.”129 
De grens die de staat met de wet aangeeft, duidt aan dat de overheid wel 
neutraal dient te zijn op godsdienstige en levensbeschouwelijke vlakken, 
maar dat zij tegelijkertijd ook niet waardenloos is. Zoals Van Bijsterveld 
stelt: “Neutraliteit van de overheid houdt ook geen gebod in tot waardenneutra-
liteit voor de overheid. De overheid is immers niet waardenneutraal. De over-
heid heeft eigen politieke opvattingen ten aanzien van hetgeen door godsdiensten 
(en degenen die deze uitdragen) wordt aangehangen of in daden tot uitdrukking 
wordt gebracht, Die positieve of negatieve waardering komt onder meer tot uit-
drukking in de grenzen die de wet stelt aan gedragingen.”130 

Deze benadering houdt in dat mensen ruimte moeten krijgen om in 
vrijheid en in het openbaar hun geloof te belijden, en dat de overheid 
er in omstandigheden waar mensen die vrijheid niet hebben, zorg voor 

128 Bijsterveld, Overheid en godsdienst, 24.
129 Ton Boeschoten, Fred van Iersel, “De legitimatie van justitiepastoraat als geeste-

lijke verzorging in inrichtingen van Justitie”, in Handboek justitiepastoraat, Fred 
van Iersel, Jan Eerbeek (red.) (Budel: Damon, 2009), 500.

130 Bijsterveld, Overheid en godsdienst, 158.
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moet dragen dat er ook daar ruimte is om hun geloof of levensbe-
schouwing te belijden en ontplooien. De overheid zal dan ook moeten 
zorgen voor passende geestelijke verzorging op plaatsen waar mensen 
door de overheid zelf in deze vrijheid belemmerd worden, zoals in 
gevangenissen, of bij de krijgsmacht.
P. de Pooter stelt in zijn artikel Institutionele scheiding van kerk en staat 
als weg naar vrede dat de scheiding tussen kerk en staat beter te beschrij-
ven valt als onderscheiding, waarbij naast wederzijdse vrijheid ook 
wederzijdse samenwerking centraal staat. Hij beschrijft hier de visie 
van de Rooms-katholieke Kerk vanaf het Tweede Vaticaanse Concilie: 
“Samenvattend kunnen we stellen dat de laïciteit gebaseerd is op het principe 
van de evenwichtige dualiteit in dewelke de twee partijen, Kerk en Staat, niet 
tussenkomen in elkaars domein, maar elkaar niet negeren, doch samenwerken 
voor de verbetering van de mens en de samenleving met het oog op de realisatie 
van het algemeen welzijn (voor de Staat) en het heil van de zielen (voor de 
Kerk). Essentieel hierbij is de erkenning van de vrijheid van godsdienst, van 
de publieke dimensie van het geloof, de bijdrage van de religie aan de uitbouw 
van de cultuur, de morele plicht van de maatschappij om de christelijke leer te 
respecteren en de autonomie van de interreligieuze dialoog.”131

Deze in het recht verankerde verhouding tussen kerk en staat betekent 
voor de inrichting van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht dat de 
Nederlandse staat de plicht heeft iedere militair de mogelijkheid tot 
religieuze of levensbeschouwelijke zorg en ontplooiing te geven, ook 
als hij deelneemt aan militaire vredesoperaties of oefeningen, of bij-
voorbeeld langere tijd op zee is. Dit komt met name voort uit het feit 
dat zij vanwege hun werk voor de overheid niet in staat zijn zich religi-
eus te ontplooien, en het functioneren binnen een geweldsorganisatie 
levensbeschouwelijke vragen genereert bij het defensiepersoneel. Of, 
zoals R. Steenvoorde en E. Hirsch Ballin stellen in Een herleving van 
de departementen van Eredienst?: “militaire dienst, detentie, ernstige ziekte, 
en de gewenning aan een nieuwe levenssituatie als immigrant kunnen alle-
maal een feitelijke belemmering worden voor de reguliere deelneming aan het 
godsdienstige en geestelijke leven. Een ontwikkelde opvatting van grondrech-

131 Patrick De Pooter, “Institutionele scheiding van kerk en staat als weg naar vrede” 
in Weg van geweld, Fred van Iersel (Delft: Eburon, 2017), 68.
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ten brengt mee dat de overheid die moet verzekeren ook tegen aantasting door 
derden en maatschappelijke verhoudingen.”132 
Hiervoor is bij de krijgsmacht geestelijke verzorging van verschillende 
denominaties ingericht. Tegelijkertijd heeft de staat geen bemoeienis 
met de inhoud van de geestelijke verzorging. Hiervoor zijn voor elk 
van de betrokken denominaties zendende instanties verantwoordelijk, 
bestaande uit vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het Humanistisch 
Verbond. Bij de Rooms-katholieke geestelijke verzorging is de zen-
dende instantie het Militair Ordinariaat.

4.2 Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in Nederland 
Geestelijke verzorging bij de Nederlandse krijgsmacht heeft een lange 
geschiedenis, maar is sinds de Eerste Wereldoorlog opnieuw geïnsti-
tutionaliseerd. Predikanten en aalmoezeniers waren al veel eerder 
betrokken bij de zielzorg van militairen, en waren ook op verschil-
lende momenten in de geschiedenis aanwezig tijdens bijvoorbeeld 
zeereizen. Hun taak en organisatie waren echter vaak tijdelijk, of een 
nevenfunctie naast andere pastorale taken.
Tijdens de mobilisatie van 1914 veranderde dit. In 1914 werd vanuit de 
overheid een instituut voor geestelijke verzorging opgericht, betaald en 
geüniformeerd, met als specifieke opdracht de zorg voor militairen. “Op 
27 augustus 1914 was het dan zover. Op voordracht van de Koningin, ingediend 
door de minister van Oorlog N. Bosboom, werd het Instituut van Krijgsmacht-
predikanten en –aalmoezeniers ingesteld. Voorwaar een belangrijke datum in 
de geschiedenis van de geestelijke verzorging. De bezetting bestond toen uit 8 
predikanten en 4 aalmoezeniers. (De verdubbeling van het aantal predikan-
ten hield verband met de verschillende richtingen binnen de Protestantse 
Kerken).”133 Deze organisatie was klein, zeker ook in verhouding tot de 
grootte van de krijgsmacht. De geestelijk verzorgers waren geünifor-
meerd en gelegitimeerd, maar de organisatie was nog wel rudimentair.
Na de mobilisatie is deze organisatie niet opgeheven, maar verder uit-
gebouwd en geïntegreerd in het militaire bedrijf. Wel veranderde de 
taak van de predikant en aalmoezenier. Waar hij eerst als voornaam-
ste doelgroep zijn eigen denominatie had, ontwikkelde dit zich vanaf 

132 Richard Steenvoorde, Ernst Hirsch Ballin, “Een herleving van de departementen 
van Eredienst?”, in 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving, Sophie van Bijs-
terveld, Richard Steenvoorde (red.)  (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2013), 338.

133 Wentolt, Priesters in krijgstenue, 16.
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de Tweede Wereldoorlog steeds meer naar een geestelijke verzorging 
voor allen, waarbij een predikant of aalmoezenier de zorg had voor 
alle militairen van zijn eenheid of schip, ongeacht hun denominatieve 
achtergrond. Daarnaast veranderde ook de rol van de geestelijk ver-
zorger. Waar hij tot in de Tweede Wereldoorlog niet alleen zielzorger, 
maar vaak ook moreelsofficier was, werd na de Tweede Wereldoorlog 
de rol van moreelsofficier in groeiende mate juist expliciet als onver-
enigbaar met de functie van een geestelijk verzorger beschouwd, en 
zelfs vanuit regeringswege verboden.134

In 1944 werd de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht uitgebreid 
met Joodse geestelijke verzorgers, eerst als deel van de Protestantse 
Geestelijke Verzorging, en vanaf 1947 als zelfstandige dienst.135 Deze 
rabbijnen richtten zich in principe wel voornamelijk op militairen van 
de eigen denominatie en waren ambulant, dat wil zeggen niet geplaatst 
bij een eenheid, maar beschikbaar voor alle Joodse militairen in het 
koninkrijk. Deze dienst bleef met 2 à 3 rabbijnen klein.
In 1964 werd de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging opge-
richt. Deze groeide na een proefperiode uit tot een van de grotere 
diensten. Humanistisch raadslieden werden net als protestantse en 
katholieke geestelijk verzorgers geplaatst en ingezet bij eenheden, en 
namen ook deel aan militaire vredesoperaties. Zij richtten zich net als 
hen op alle militairen, maar met name ook op hen die niet tot enige 
denominatie behoorden.
In 2003 werd de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging opgericht, 
naar analogie met de Dienst Joodse Geestelijke Verzorging.136 In 2009 
werd de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging opgericht. Ook 
deze dienst werd op dezelfde manier ingericht.137

Deze vergroting van het pluralisme binnen de geestelijke verzorging 
had mede te maken met de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 

134 Hier wordt later verder op ingegaan in deel 3, hoofdstuk 7.
135 Raphaël Evers, Ria Bijl, “De Dienst Joods Geestelijke Verzorging”, in Naar eer en 

geweten, René de Boer, Jan Peter van Bruggen, Ger Wildering (red.) (Budel: 
 Damon, 2012), 162. 

136 Haridat Rambaran, Ria Bijl, “De Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging”, in Naar 
eer en geweten, René de Boer, Jan Peter van Bruggen, Ger Wildering (red.) (Budel: 
Damon, 2012), 174. 

137 Ria Bijl, “De Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging”, in Naar eer en geweten, René 
de Boer, Jan Peter van Bruggen, Ger Wildering (red.) (Budel: Damon, 2012), 190.
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samenleving, van secularisatie enerzijds en het ontstaan van een mul-
ticulturele samenleving anderzijds. Steenvoorde en Hirsch Ballin 
stellen in Een herleving van de departementen van Eredienst?: “De ontker-
kelijking en vestiging in Nederland van relatief grote aantallen mensen met 
een andere dan de christelijke, joodse of humanistische overtuiging leidde in 
de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw tot nieuwe vragen omtrent de religieuze 
diversiteit…De geestelijke zorg in overheidsinstellingen zoals gevangenissen, 
de krijgsmacht en (destijds nog deels door de overheid beheerde) ziekenhuizen 
volgde de traditionele patronen van een in overgrote meerderheid christelijke 
bevolkingssamenstelling. Daartegenover stond de roep om mensen zonder 
kerkelijke bediening (door het Humanistisch Verbond tot zijn verzorgings-
gebied gerekend), moslims en hindoes van gelijkwaardige zorg te voorzien.”138 

De komst van de Hindoe en Islamitische geestelijke verzorging, maar 
ook die van de Humanistische geestelijke verzorging, hebben een oor-
sprong in deze ontwikkeling, een ontwikkeling die al in de jaren vijftig 
en zestig inzette, maar in de jaren tachtig en negentig echt manifest werd.
Tegelijkertijd had de geestelijke verzorging te maken met een ver-
schuiving van de plaats van godsdienst en levensbeschouwing in de 
Nederlandse samenleving. Secularisatie en de sterke opkomst van 
een liberale politieke en sociale cultuur zorgden ervoor dat de plaats 
van godsdienst en levensbeschouwing meer naar het privédomein 
verschoof, en dat het niet meer vanzelfsprekend was dat overheden 
plaats of geld moesten inrichten voor religieuze of levensbeschouwe-
lijke organisaties. Ieder mens had het recht te geloven of te belijden 
wat hij wilde, maar de overheid had geen plicht dit te faciliteren. Van 
Bijsterveld beschrijft dit in Koninkrijk in verandering. De EU als inspi-
ratie voor een moderne verhouding tussen staat en religie als ‘ontvlechting’, 
een beweging die begon met de bescherming van de wederzijdse vrij-
heid van staat en religie, maar zich ontwikkelde in de richting van 
een afbraak van de verhoudingen tussen overheid en kerken of levens-
beschouwelijke instellingen.139 Van Bijsterveld stelt dat deze ontwik-
keling leidde tot een streven naar neutraliteit van de overheid dat 

138 Steenvoorde, Hirsch Ballin, “Een herleving van de departementen van Eredienst?”, 
337.

139 Sophie van Bijsterveld, “Koninkrijk in verandering. De EU als inspiratie voor een 
modern verhouding tussen staat en religie”, in 200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en 
samenleving, Sophie van Bijsterveld, Richard Steenvoorde (red.) (Oisterwijk: Wolf 
Legal Publishing, 2013), 387-388.
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onhaalbaar was: “Het gebod van neutraliteit van de overheid ten aanzien 
van godsdienst leek niet alleen in te houden dat de overheid zich niet met één 
bepaalde religieuze stroming kon identificeren, maar leek opgevat te worden 
als een soort ‘waardeneutraliteit’ van de overheid - op zich al een onmogelijk-
heid. En vrijheid van godsdienst leek net als de andere beginselen mee te bren-
gen dat de overheid godsdienst zou moeten negeren. De ontvlechting kreeg 
daarmee dus gaandeweg een heel ander karakter.”140

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen gehad voor de wijze waarop 
gekeken werd naar de plaats van geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht, en had als gevolg dat ook vragen gesteld werden omtrent de 
noodzaak voor of grootte van georganiseerde, en door de overheid 
bekostigde, geestelijke verzorging. Hiermee werd de spanning tussen 
de overheidsplicht tot het faciliteren van geestelijke ontplooiing van 
militairen (vooral als zij vanwege uitzending, oefening of langdurige 
zeereizen hun religie of levensbeschouwing niet in hun eigen religi-
euze of levensbeschouwelijke gemeenschappen konden belijden) en 
de veronderstelde neutraliteit van de overheid zichtbaar. 

4.3 Geestelijke verzorging en de verzorgingsstaat
De ontwikkeling van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
in Nederland sluit aan bij de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. 
Onder het begrip verzorgingsstaat verstaat Van Dale’s woordenboek 
een “staat waarin de maatschappij de lasten van de minder bedeelden draagt 
d.m.v. een krachtig systeem van sociale verzekeringen.” Dit systeem van 
sociale voorzieningen is een vrucht van een lange ontwikkeling.
De wortels van de democratische rechts- en verzorgingsstaat liggen 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw, maar de verzorgings-
staat begon eerst in de twintigste eeuw vorm te krijgen. De aanzet 
tot de eerste sociale wetgeving hing samen met de industrialisatie, de 
hiermee samenhangende grootscheepse verstedelijking en, in deze 
periode van agressief kapitalisme, sterke afwisseling van economische 
voorspoed en tegenslag, grote en acute armoede. Tot de eerste wetten 
behoorden de wet op de kinderarbeid van 1874 en de leerplichtwet van 
1901. Samen met de opkomst van de eerste vakbewegingen kwamen 
de eerste werknemersverzekeringen. De bestrijding van armoede was 
tot in de twintigste eeuw het domein van kerken en (welgestelde) indi-

140 Bijsterveld, “Koninkrijk in verandering. De EU als inspiratie voor een moderne 
verhouding tussen staat en religie”, 388.
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viduen. Deze liefdadigheid had een belangrijk kenmerk, zij was eerder 
een plicht van kerk en rijken dan een recht van de armen. De inmen-
ging van de overheid hierin was zeer beperkt, wat duidelijk naar voren 
kwam bij de Armenwet van 1912. In het rapport De verzorgingsstaat 
herwogen van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid 
(WRR) staat hierover: “In de Armenwet van 1912 geldt het principe dat pas 
wanneer kerkelijke en particuliere armenzorg geen of te weinig hulp boden, de 
(plaatselijke) overheid de arme bijstand kon verlenen.”141

Dit veranderde na de Tweede Wereldoorlog, toen de overheid door 
onder meer de instelling van de AOW en de Bijstand een minimale 
bestaansgrond voor iedere burger wilde garanderen. Hieruit ontwik-
kelde zich een stelsel van sociale voorzieningen. 
Met de instelling van de AOW en Bijstand kreeg iedere burger het recht 
op een minimale bestaansgrond, en deze verschuiving van plichten 
naar rechten is kenmerkend voor de verzorgingsstaat. Waar burgers 
eerst de morele plicht hadden de behoeftigen bij te staan, werd nu de 
samenleving en het zorgsysteem ingericht aan de hand van rechten.

Dit systeem van sociale wetten en hieruit voortvloeiende rechten 
bleek vanaf de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw steeds 
moeilijker betaalbaar te houden. Dit leidde ertoe dat sociale rechten 
van burgers ‘gesaneerd’ werden, en in de loop van de jaren negentig 
steeds meer door verplichte, maar zelf te organiseren zorgverzekerin-
gen gewaarborgd werden.
De ontwikkeling van het Nederlandse zorgsysteem heeft meerdere 
gevolgen gehad. Allereerst voor de burgers, die enerzijds verzekerd 
zijn van zorg ‘van wieg tot graf ’, maar anderzijds in groeiende mate zelf 
dienden te bepalen tot hoever zij zich wilden (of financieel konden) 
verzekeren, wat voor velen moeilijk in te schatten was.
Daarnaast had het ook gevolgen voor de overheid. Deze heeft de 
plicht de rechten van haar burgers te beschermen, en diende hierom 
passende sociale zorg aan te bieden, of, in het geval van sociale ver-
zekeringen, te waarborgen en te controleren. Enerzijds kon op deze 
manier basiszorg voor elke burger gegarandeerd worden, maar ander-
zijds betekende dit een steeds verder toenemende regelgeving. 

141 WRR: De verzorgingsstaat herwogen, oktober 2006, pag. 40, geraadpleegd op 25 ja-
nuari 2019, https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2006/10/05/de-verzor-
gingsstaat-herwogen.
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Doordat zorg voornamelijk binnen verzekeringen belegd was, werd 
ook de rol van verzekeringsinstellingen groter. Deze stelden op hun 
beurt ook financiële grenzen, wat inhield dat zorgverlening binnen 
een bepaalde tijd en voor een bepaald bedrag uitgevoerd moest 
worden. Zorg moest doelmatig en transparant, controleerbaar, want te 
verantwoorden zijn.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen gehad voor de geestelijk ver-
zorgers binnen instellingen. In de Kwaliteitswet Zorginstellingen van 
1996 wordt geestelijke verzorging als een recht geformuleerd, “Voor 
zover het betreft zorgverlening die verblijf van de patiënt of cliënt in de instel-
ling gedurende tenminste het etmaal met zich brengt, draagt de zorgaanbieder 
er tevens zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is, die 
zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de patiën-
ten of cliënten.”142

Omdat geestelijke verzorging als een recht geformuleerd was, kreeg de 
overheid en instellingen meer bemoeienis met de regelgeving, orga-
nisatie, en indirect, de inhoud van de geestelijke verzorging. De grote 
verandering bestond hierin dat geestelijke verzorging een product 
werd dat instellingen in hun pakket dienden te hebben, wat tot gevolg 
had dat ook de geestelijke verzorging binnen het raamwerk van de 
instelling diende te vallen, en doelmatig, meetbaar, transparant en te 
verantwoorden moest zijn.
Enerzijds kon deze doelmatigheid zorgen voor grotere professionali-
teit, anderzijds was het gevaar aanwezig dat hiermee een essentie van 
het werk van geestelijk verzorgers, het bieden van veilige tijd en ruimte 
aan een cliënt, in het gedrang kwam. Daarnaast moest de geestelijke 
verzorging voor de toch schaarse middelen van instellingen concur-
reren met de andere zorgdisciplines.

4.4 De plaats van de geestelijke verzorging binnen de Nederlandse 
krijgsmacht
Binnen de Nederlandse krijgsmacht is voor een deel eenzelfde ont-
wikkeling zichtbaar. De sociale wetgeving geldt onverminderd voor 
militairen. Hiermee heeft ook de krijgsmacht dezelfde zorgplicht voor 
haar militairen. Geestelijke verzorging is, uitgaande van de scheiding 

142 Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 3 (1996), geraadpleegd op 25 januari 2019, 
http://www.st-ab.nl/wetten/0174_Kwaliteitswet_zorginstellingen.htm.
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tussen kerk en staat, op inhoudelijk vlak onafhankelijk van de krijgs-
macht. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de geestelijke ver-
zorging ligt bij de zes zendende instanties, de krijgsmacht heeft alleen 
een faciliterende rol.143

De verschillende denominaties van de geestelijke verzorging werkten 
van oudsher onafhankelijk van elkaar, zij functioneerden als aparte 
zuilen met ieder een eigen staf. Daarnaast was er ook weinig samen-
werking tussen de geestelijk verzorgers van de verschillende krijgs-
machtdelen, zelfs niet met die van de eigen denominatie.
Bij de reorganisatie van de krijgsmacht, die in 2003 van start ging en 
waarin beoogd werd tot een kleinere, beter betaalbare en doelmatiger 
organisatie met grotere slagkracht te komen, werd geprobeerd zoveel 
mogelijk de verschillende krijgsmachtdelen te laten samenwerken en 
stafverdubbelingen te voorkomen. Daartoe werden onder meer alle 
onderdelen die niet per definitie bij een krijgsmachtdeel hoorden, 
samengevoegd in een ‘paarse’ organisatie, een eigen krijgsmachtdeel 
dat specifiek ingericht was voor de ondersteuning van de rest van de 
krijgsmacht. Hiertoe behoorden onder meer vervoersdiensten, admi-
nistratie en de gezondheidszorg. 
Ook de geestelijke verzorging werd binnen deze organisatie, het 
Commando Diensten Centrum (CDC), ingedeeld. Terwijl de verant-
woordelijkheid voor de inhoud van de geestelijke verzorging bij de 
zendende instanties bleef, waarmee haar onafhankelijkheid gegaran-
deerd was, werd de bedrijfsvoering ondergebracht binnen het CDC. 
Voor de geestelijke verzorging genereerde dit het vraagstuk naar de 
verhouding tussen inhoud en bedrijfsvoering: een duidelijke grens 
tussen inhoud en bedrijfsvoering is lastig aan te geven en is afhan-
kelijk van interpretatie. Ook kan men stellen dat keuzes betreffende 
inhoud gevolgen hebben kunnen hebben voor de bedrijfsvoering en 
andersom veranderingen bij de bedrijfsvoering ook invloed kunnen 
hebben op de inhoud van het werk van geestelijk verzorgers. 

143 De zendende instanties voor de krijgsmacht zijn op het moment van schrijven 
(2019): Het militair ordinariaat van de Rooms-katholieke Kerk, het protestantse 
CIO-M, het Humanistisch Verbond, de Hindoeraad Nederland, het Israëlisch  
Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond van Progressief Jodendom en het 
Contactorgaan Moslims en Overheid.
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De Nederlandse krijgsmacht had aan het begin van het veldonderzoek 
in 2012 een populatie van 64.446 werknemers, ofwel 63.509 FTE’s. 
Deze bestond uit burgers en militairen, verdeeld over de vier krijgs-
machtdelen: landmacht, marine, luchtmacht en marechaussee.144

De FTE’s binnen de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht waren in 
2012 (de datum van de aanvang van het veldonderzoek) aldus verdeeld:

Rooms-katholiek:  1 Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier
 3  Stafaalmoezeniers (Marine, Landmacht, 

Luchtmacht)
 46  aalmoezeniers, verdeeld over Marine, 

Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee

Protestant: 1 Hoofdkrijgsmachtpredikant
    3  Stafpredikanten (Marine, Landmacht, 

Luchtmacht)
 46  predikanten, verdeeld over Marine, 

Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee
   De predikanten komen uit verschillende kerk-

genootschappen, samen vertegenwoordigd in 
het CIO-M

Humanistisch: 1 Hoofdkrijgsmachtraadsman
 3 Stafraadslieden
 32  raadslieden verdeeld over Marine, Landmacht, 

Luchtmacht en Marechaussee

Joods:  1 Hoofdkrijgsmachtrabbijn
 2 rabbijnen

Hindoeïstisch: 1 Hoofdkrijgsmachtpandit
 1 pandit

Islamitisch 1 Hoofdkrijgsmachtimam
 1 imam

144 Kerngegevens Defensie, Ministerie van Defensie, 2012, 25.
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Naast de Hoofden van Dienst stond een Directeur Diensten Geestelijke 
Verzorging, die door de Hoofden van Dienst gemandateerd werd om 
als voorzitter op te treden. Zijn taak en bevoegdheid lagen bij het 
management en de ondersteuning of bedrijfsvoering van de Diensten 
Geestelijke Verzorging, terwijl de Hoofden van Dienst de inhoud en 
de levensbeschouwelijke identiteit bewaakten van de zes denominaties 
waaruit de geestelijke verzorging bestaat. 

In 2012 heeft een reorganisatie bij de geestelijke verzorging van de 
krijgsmacht plaatsgevonden, waarbij de structuur van de geestelijke 
verzorging is veranderd. De Hoofden van Dienst zijn nog steeds ver-
antwoordelijk voor de inhoud van de geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht.
De bedrijfsvoering van de geestelijke verzorging berust nog steeds 
bij de directeur van de Diensten Geestelijke Verzorging. Hij stuurt 
de managers van de verschillende krijgsmachtdelen aan, de HDO’s 
(Hoofd Dienst Organisatie), die de operationele leiding van hun krijgs-
machtdeel hebben. Deze HDO’s zijn allen geestelijk verzorgers van één 
van de drie grote denominaties (de rooms-katholieke, protestantse of 
humanistische geestelijke verzorging). Hiermee is de laag van staf-gees-
telijk verzorgers, drie per krijgsmachtdeel (van elk van de grote deno-
minaties), vervangen door een HDO, van één van de denominaties.

Doordat de verschillende Diensten Geestelijke Verzorging op bestuur-
lijk niveau nauwer gingen samenwerken, en de bedrijfsvoering samen-
gebracht werd, werd de samenwerking tussen de geestelijk verzorgers 
van verschillende krijgsmachtdelen en de verschillende denominaties 
veel groter. Tegelijkertijd zorgden de nieuwe ontwikkelingen binnen 
de krijgsmacht voor een grotere behoefte aan functionele differenti-
atie en specialisaties binnen de Diensten Geestelijke Verzorging, en 
tegelijkertijd een behoefte aan een duidelijk domeinafbakening. 
De domeinen waarin geestelijk verzorgers werkzaam zijn stonden 
in deze periode onder groeiende druk. Fons Flierman beschrijft in 
zijn studie Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie een drietal 
domeinthema’s, “moraal, religie en relaties.”145 In deze periode stond 
het domein moraal onder druk, omdat binnen de krijgsmacht een 

145 Fons Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie (Delft: Eburon, 
2012), 222 ev.
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eigen vakgroep ethiek in onderzoek en voorlichting werkzaam was, 
en de vraag naar de eigen plaats van de geestelijke verzorging hierin 
bevraagd werd. Het domein ‘zingeving kwam in toenemende mate in 
beeld bij andere zorgaanbieders.
Daarnaast stond ook het domein relaties onder druk, omdat er sprake 
was van groeiende ‘concurrentie’ van andere zorgaanbieders, zoals de 
bedrijfsmaatschappelijke dienst en de geestelijke gezondheidszorg, die 
delen van dit werkveld vanuit hun expertise konden ‘claimen’. Met 
deze ontwikkelingen liepen de Diensten Geestelijke Verzorging de 
kans te versmallen tot louter religieus specialisten. 

4.5 De krijgsmacht als werkveld van geestelijk verzorgers
Aalmoezeniers zijn, gelijk aan de andere geestelijk verzorgers binnen de 
krijgsmacht, werkzaam in de gehele breedte van de Nederlandse krijgs-
macht. Hun werkplekken zijn altijd tijdelijk, anders dan bij burgermede-
werkers bij de krijgsmacht en analoog met militairen werden en worden 
geestelijk verzorgers periodiek overgeplaatst. Dit heeft tot gevolg dat 
elke geestelijk verzorger ervaring opdoet in verschillende werkvelden.

Deze werkvelden kunnen zich in de gehele krijgsmacht bevinden. Dit 
is niet altijd zo geweest. 
Waar aalmoezeniers eerst per Koninklijk Besluit tot bijvoorbeeld 
vlootaalmoezenier of legeraalmoezenier werden aangesteld, worden 
zij sinds de reorganisatie van 2012 aangesteld als krijgsmachtaalmoeze-
nier, en kunnen in elk van de vier krijgsmachtdelen worden geplaatst. 
Dit heeft ook tot gevolg dat zij veel vaker dan eerst per plaatsing van 
het ene naar het andere krijgsmachtdeel overstappen. Een groeiend 
deel van de geestelijk verzorgers is dan ook werkzaam geweest bij 
meerdere krijgsmachtdelen.

Lange tijd werkten niet alleen de verschillende denominaties vrijwel 
onafhankelijk van elkaar, met elk hun eigen dienst en stafopbouw, 
maar werkten daarbinnen ook de geestelijke verzorging voor de land-
macht, luchtmacht en marine in hoge mate los van elkaar. Ieder krijgs-
machtdeel had per denominatie een eigen hoofd, met ook een eigen 
logistieke ondersteuning. Hierbij was het zo dat de geestelijke verzor-
ging sterk leunde op het krijgsmachtdeel waar zij bij thuishoorde, en 
daar de cultuur van overnam.
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Dit had voordelen. De lijnen waren kort, geestelijk verzorgers maakten 
echt deel uit van de organisatie, betrokken ook hun kantoorartikelen 
uit de magazijnen bij hun plaatsing.
Zij werden ook aangesteld bij dat krijgsmachtonderdeel, men was 
vlootaalmoezenier, of landmachtpredikant. Overstappen naar een 
ander krijgsmachtdeel kon wel, maar gebeurde niet vaak. Als geestelijk 
verzorger voelden zij zich vaak sterk verbonden met de militairen van 
het eigen krijgsmachtdeel. 
Deze verwevenheid veranderde bij de laatste reorganisaties, waarbij 
de eerder besproken nieuwe opbouw van de Diensten Geestelijke 
Verzorging tot stand kwam. 
Na deze reorganisaties groeiden de verschillende diensten dichter 
naar elkaar toe, en komt het sindsdien ook vaker voor dat geestelijk 
verzorgers van krijgsmachtdeel wisselen

Elke geestelijk verzorger bij defensie wordt geplaatst. Plaatsingen 
binnen defensie rouleren rond de vier tot zes jaar. Dat geldt ook voor 
de plaatsingen van geestelijk verzorgers. Deze plaatsingen vallen 
uiteen in vijf soorten.
De eerste soort is de kazerne. Dit is meestal de thuisbasis van een 
operationele eenheid. De geestelijk verzorger werkt hier, afhankelijk 
van de grootte van de eenheid, in een team met meerdere geestelijk 
verzorgers van de drie grote denominaties, begeleidt de militairen en 
hun families, en gaat mee met oefeningen.
De tweede soort is de school. Deze is doorgaans ook gevestigd op een 
kazerne. De krijgsmacht kent opleidingen op verschillende niveaus: 
de opleiding voor matrozen, voor mariniers, en de opleiding voor sol-
daten; de opleidingen voor onderofficieren; en de opleidingen voor 
officieren, voor de land- en luchtmacht op de KMA in Breda, voor de 
marine op het KIM in Den Helder.146 Geestelijk verzorgers begeleiden 
hier de leerlingen, maar ook de staf, en verzorgen ook lessen geeste-
lijke verzorging. Ook hier gaan zij mee met oefeningen.

146 Daarnaast kent de krijgsmacht nog het IDL, het Instituut Defensie Leergangen, 
in Den Haag, en de Faculteit Defensiewetenschappen in Breda. Zij zijn echter 
voor deze opsomming niet relevant, daar hier geen plaatsing voor geestelijk ver-
zorgers aan verbonden is.
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De derde soort is de plaatsing op een buitenlandse of overzeese kazerne. 
Hier vestigt een geestelijk verzorger zich voor een aantal jaren, vaak met 
zijn gezin, op één van de militaire bases buiten Nederland. Tot 2006 was 
de Duitse basis in Seedorf een plaatsing waar veel geestelijk verzorgers 
van de landmacht geplaatst zijn geweest. Daarnaast zijn er ook andere 
plaatsingen in Duitsland, België, en op Curaçao en Aruba. Bij deze laat-
ste twee hoort als taak ook de zorg voor, en het meevaren met de sche-
pen die naar de West worden uitgezonden. Bij de buitenlandplaatsingen 
is de zorg voor de gezinnen van de daar geplaatste Nederlandse militai-
ren een belangrijke taak.
De vierde soort is de uitzending. Deze kan variëren van een vredes-
operatie op het land, het begeleiden van een militaire vredesoperatie 
van de Koninklijke Luchtmacht op een vliegveld, tot lange vaartochten 
bij de Koninklijke Marine, hetzij in het kader van vredes- of zogeheten 
counterdrugsoperaties, hetzij als onderdeel van een NAVO-programma. 
De laatste soort is het vormingswerk. Dit vindt plaats in een confe-
rentiecentrum van de geestelijke verzorging in Huis ter Heide. Hier 
zijn geestelijk verzorgers geplaatst, die zeer uiteenlopende conferenties 
geven aan militairen van de gehele krijgsmacht, van verplichte groeps-
conferenties voor militairen in opleiding, uitzendconferenties voor 
militaire eenheden die gaan deelnemen aan een vredesoperatie, tot 
aan themaconferenties over zeer uiteenlopende onderwerpen. 

Bij het rouleren van de plaatsingen werd gekeken of de frequentie 
waarmee geestelijk verzorgers worden uitgezonden evenredig over de 
gehele groep verdeeld werd, en werden waar mogelijk, in analogie met 
militaire plaatsingen, operationele en niet-operationele plaatsingen 
afgewisseld. Daarnaast werd ook naar de persoonlijke voorkeuren, en 
ook naar de ervaring van de geestelijk verzorger gekeken. Sommige 
plaatsingen zijn geschikt voor beginnende geestelijk verzorgers, 
andere vragen meer ervaring. 
Vanaf de reorganisatie van 2012 is deze wijze van plaatsen veranderd: 
sindsdien solliciteren geestelijk verzorgers zelf op plaatsingen binnen 
de krijgsmacht. 

Burgers en militairen hebben binnen de krijgsmacht verschillende 
rechtsposities. Dit verschil is onder meer zichtbaar in de leeftijd 
waarop werknemers het militaire bedrijf verlaten. Burgers werken 
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tot hun pensioenleeftijd, deze is gelijk aan de pensioenleeftijd in de 
burgermaatschappij. Militairen gingen op hun 50e (onderofficieren) of 
55e (officieren) met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). Deze leef-
tijdsgrens werd verhoogd in het kielzog van de veranderingen in de 
pensioenleeftijd in Nederland, en stijgt sindsdien proportioneel mee.
Ook al is een geestelijk verzorger binnen de krijgsmacht, en daarmee 
ook een aalmoezenier, geen beëdigd officier, toch neemt hij een andere 
positie in dan de (andere) burgers die binnen defensie werken.147

Zij volgen voor een deel de regelgeving van militairen, zoals in het 
recht een uniform te dragen, salariëring en FLO (Functioneel Leeftijds 
Ontslag). Daarnaast volgen zij ook de militaire praxis van 4 tot 6-jarige 
arbeidsroulatie, wat bij burgers die bij de krijgsmacht werken onge-
bruikelijk is. En tot slot wordt van elke geestelijk verzorger verwacht 
dat hij, net als elke militair, uitzendbaar, d.i., geschikt om deel te nemen 
aan een militaire operatie, is. Geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht 
nemen hiermee een tussenpositie in tussen militairen en burgers.148 

Deze tussenpositie heeft een aantal voordelen voor de geestelijk ver-
zorger binnen de krijgsmacht. Doordat geestelijk verzorgers dichtbij 
staan en hetzelfde meemaken als de militairen, een gemeenschappelijk 
verhaal hebben, dus ook daar waar het oncomfortabel of moeilijk is, 
is het vaak makkelijk om het vertrouwen van militairen te verdienen, 
één van de meest belangrijke voorwaarden om te kunnen werken. Ze 
kunnen er gemakkelijk ‘bij horen’. Tegelijkertijd zorgt de afstand tot 
de organisatie, daar de geestelijk verzorger los staat van de bevel- en 
rapportagestructuur, ervoor dat hij een vrijplaats kan vormen voor 
militairen, als iemand die binnen de organisatie niet binnen ‘de lijn’ 
hoeft te rapporteren.

Een nadeel van deze onafhankelijke en vrije positie en de relatieve 
afstand die de geestelijk verzorger tot de militaire organisatie heeft, 
is dat zijn plaats binnen de organisatie ook niet altijd duidelijk zicht-

147 Technisch gezien zijn aalmoezeniers ook burgers, maar daar zij geüniformeerd 
zijn en ook in de regelgeving een tussenpositie innemen, plaats ik aalmoezeniers 
als een aparte groep in deze tekst.

148 In de regelgeving vallen geestelijk verzorgers gedeeltelijk binnen de militaire re-
glement van de AMAR en gedeeltelijk binnen het reglement voor burgerambte-
naren binnen defensie, het BARD. 
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baar is. Zo kunnen geestelijk verzorgers bij de inrichting van een 
calamiteitenplan wel eens vergeten worden, of is het onduidelijk waar 
zij ingedeeld kunnen worden, en of zij deel kunnen nemen aan over-
legstructuren als bijvoorbeeld een zorgoverleg. Dit kan per kazerne 
verschillend georganiseerd zijn, maar ook per commandowisseling 
veranderen.
Hetzelfde soort vraagstukken doet zich voor bij oefeningen en vre-
desmissies. Ook hier is de rol en plaats van de geestelijk verzorger 
niet altijd eenduidig. Hoort hij zo dicht mogelijk bij de militairen in 
het veld te zijn, dan houdt dat in dat hij vaak de compound zal moeten 
verlaten om mee te gaan op patrouilles. Hierbij zal hij beveiliging 
nodig hebben, en hiermee dus een extra belasting voor de militairen 
vormen, of zelf gewapend de poort uit moeten gaan.
Als de taak van de geestelijk verzorger meer in lijn ligt met de andere 
zorg- of hulpverleners, dan zal zijn plaats voornamelijk op de compound 
zijn, wat afstand schept.
De keuze hiertussen ligt niet altijd bij de geestelijk verzorger of de 
Diensten Geestelijke Verzorging, maar is evenzeer afhankelijk van het 
beleid van de commandanten van de missie.
Commandanten kunnen bepalen dat vanwege de veiligheid niemand 
ongewapend de poort mag uitgaan, en dat aparte beveiliging voor 
geestelijk verzorgers onmogelijk is. Dit zal dan betekenen dat zij niet 
mee op patrouille kunnen gaan.

Geestelijk verzorgers zijn internationaalrechtelijk gezien non-com-
battanten.149 Anders dan andere non-combattanten, zoals bijvoor-
beeld medisch personeel, dragen zij ook tijdens vredesoperaties geen 
wapens, ook niet ter zelfverdediging.150 Dit uitgangspunt komt onder 
druk te staan, als commandanten het onverantwoord vinden mensen 
ongewapend de poort uit te laten gaan, en geen extra beveiliging voor 
geestelijk verzorgers mee kunnen geven. 

149 In de tekst van de Geneefse Conventies worden geestelijk verzorgers en medisch 
personeel als non-combattanten steeds bij elkaar genoemd. The Geneva Conventi-
ons of August 12 1949. Geneve, 2001.

150 In Nederland is het zeer ongebruikelijk als geestelijk verzorgers een wapen dra-
gen. Er zijn vanuit het verleden wel incidenten bekend waar dat wel zo was. Dit 
gaf doorgaans dan wel ophef binnen media en politiek. In andere landen komt 
het wel eens voor dat geestelijk verzorgers wapens dragen in het uitzendgebied, 
maar als generale regel kan met stellen dat zij ongewapend zijn.
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4.6 Rol en taak van de geestelijk verzorger
Geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht staan niet alleen vanwege hun 
status als non-combattant aan de rand van het primaire proces van de 
krijgsmacht, maar ook op een meer fundamentele wijze. Voorwaarde 
om als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht te kunnen werken is de 
zending door een van de zes religies of levensbeschouwelijke stromin-
gen die samen de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht 
vormen. 
Met het verlenen van de zending geeft een zendende instantie aan 
dat zij een geestelijk verzorger inhoudelijk en levensbeschouwelijk 
geschikt om namens hen in de krijgsmacht te werken. Hiermee wordt 
ook zichtbaar gemaakt dat de krijgsmacht, en hiermee de overheid, 
niet verantwoordelijk is voor de inhoud van geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht. Dit is een duidelijk gevolg van de scheiding tussen 
kerk en staat, en plaatst de geestelijk verzorger aan de rand van de 
krijgsmacht: hij is een geüniformeerde burger, die buiten de militaire 
hiërarchie en bevelstructuur valt, hij werkt wel in de krijgsmacht, 
maar is niet van de krijgsmacht.
De krijgsmacht organisatie houdt zich buiten de inhoud van de gees-
telijke verzorging om de scheiding van kerk en staat niet te schenden. 
Dit geeft de geestelijk verzorger grote vrijheid, hoewel deze niet abso-
luut is. Ook zij zijn gebonden aan de regelgeving van de krijgsmacht, 
waar deze het verschoningsrecht niet kruist. In het ministerieel besluit 
betreffende ‘Functionele kaders Geestelijke Verzorging bij Defensie’ wordt 
deze positie beschreven in het ambtsprofiel van de geestelijk verzor-
ger: “De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het beginsel van de 
scheiding van kerk en staat zijn vaste gegevens, waardoor defensie zich niet 
begeeft op het terrein van de inhoudelijke geloofsverkondiging en –beleving. 
Die taak ligt bij de zendende instanties. Onverminderd de religieus of levens-
beschouwelijk inhoudelijke vrijheid blijft de geestelijk verzorger een defen-
sieambtenaar en derhalve onderworpen aan de bepalingen, gedragscodes en 
aanwijzingen die gelden voor defensiepersoneel.”151

Geestelijk verzorgers hebben de taak militairen en hun thuisfront pas-
toraal bij te staan, met name daar waar het zingevingsvragen betreft. 

151 “Ministerieel besluit betreffende ‘Functionele kaders Geestelijke Verzorging bij 
Defensie”, in Strategisch Beleidskader Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging 
(Den Haag 2015), 21.



Organisatie van geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht

113

Van Iersel formuleert deze opdracht, in het licht van de deelname aan 
militaire vredesoperaties, aldus: “Geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht 
hebben alleszins een zeer belangrijke taak op het gebied van zingeving. Die 
opdracht bestaat niet louter, en misschien niet eens primair, uit het geven van 
levensbeschouwelijke antwoorden op algemene vragen die bij het mens zijn 
behoren. Nee, de opdracht bouwt voort op de gedeelde oorlogservaring en ze 
is daarom zowel concreter als contextueler: hun opdracht is de zingevingspro-
blematiek, die voortvloeit uit oorlogservaringen, persoonlijk en professioneel 
te verwerken in termen van hun eigen godsdienst en levensovertuigingen en 
deze verwerking – zowel naar het proces als naar de uitkomst – op professio-
nele wijze te ‘ delen met’, communicatief beschikbaar te stellen aan, degenen 
die zich aan hun pastorale zorg toevertrouwen en hun referentiekaders.”152

De taak van de geestelijk verzorger bestaat uit pastorale zorg aan indi-
viduen en groepen, liturgische en militair-rituele taken, groepsbegelei-
ding en geestelijke vorming, en het gevraagd en ongevraagd adviseren 
van de militaire leidinggevenden op gebieden van (personeels-)zorg en 
welzijn.
In de ‘Geestelijke Verzorging bij Defensie’ worden de werkzaamheden 
die bij geestelijk verzorgers behoren als volgt onderverdeeld in drie 
hoofdtaken:
“1. De geestelijk verzorger levert kwalitatief hoogstaande geestelijke verzor-
ging, passend binnen de gestelde kaders en die aansluit bij de behoefte van 
militairen en hun thuisfront, en in tweede instantie die van veteranen en bur-
gerpersoneel door:
-het beschikbaar zijn voor individuele begeleiding;
-het deelnemen aan Sociaal Medisch Team (SMT) overleggen.

2. De geestelijk verzorger biedt mogelijkheden voor militairen voor de bele-
ving van hun eigen levensovertuiging door:
-het organiseren van religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten;
-het organiseren van en bijdragen aan speciale bijeenkomsten bij speciale 
gebeurtenissen.

152 Fred van Iersel, “Geestelijke verzorging en psychosociale zorg voor geüniformeer-
de beroepen: scheiding, fasering of interdisciplinariteit?”, in Terug van de missie, 
Fred van Iersel, Jan Peter van Bruggen, René de Boer (red.) (Budel: Damon, 
2014), 90.
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3. De geestelijk verzorger voorziet in vorming, voorlichting en advies op 
levensbeschouwelijk terrein door:
-het aanbieden van vormingswerk en in voorkomende gevallen conferenties;
-het geven van lessen geestelijke verzorging gedurende de opleiding;
het signaleren en adviseren van de leiding over situaties in de Organisatie die 
het welbevinden van mensen (gaat) betreffen.

De DGV positioneert zich hierbij primair in de nuldelijns personeelszorg.153 
Een structurele relatie met de commandant en samenwerking met andere per-
sonele diensten is hierbij noodzakelijk.”154

Uit deze beschrijving wordt duidelijk hoe breed de verschillende taken 
van de geestelijk verzorger zijn, maar ook is duidelijk dat de scheiding 
tussen kerk en staat hier zichtbaar is in de taken die de geestelijk ver-
zorger niet heeft: hij heeft geen taak in het operationele proces, en 
adviseert dan ook alleen daar waar het zorg of welzijn betreft, of waar 
morele vragen aan de orde zijn. In het volgende hoofdstuk zal ook 
specifiek naar de rol en taken van de aalmoezenier bij de krijgsmacht 
gekeken worden.

4.7 Besluit
Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht is georganiseerd vanuit 
het principe van de scheiding tussen kerk en staat. Maar deze schei-
ding betekent uitdrukkelijk geen uitsluiting van een van beide in het 
publieke domein. Eerder is hier, zoals De Pooter al schreef, sprake van 
wederzijdse samenwerking vanuit een fundamentele vrijheid, met het 
oog op het welzijn én zielenheil van de militair.

Binnen de Diensten Geestelijke Verzorging werken geestelijk verzor-
gers van verschillende denominaties nauw samen, terwijl tegelijkertijd 
de identiteit van de onderscheiden denominaties duidelijk zichtbaar 

153 Nuldelijns personeelszorg is een bij de krijgsmacht gebruikt begrip dat zorg aan-
geeft dat anders dan eertelijns- of tweedelijns zorg niet ‘achter een loket’ zit, dat 
wil zeggen, niet primair werkt vanuit consulten of doorverwijzingen, maar al op 
de werkvloer aanwezig is en zelf actief zorg aanbiedt. In hoofdstuk zes wordt hier 
nader op ingegaan.

154 “Ministerieel besluit betreffende ‘Functionele kaders Geestelijke Verzorging bij 
Defensie”, in Strategisch Beleidskader Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging 
(Den Haag 2015), 21-22.
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moet blijven, om zo binnen de pluriformiteit van de krijgsmacht opti-
male pastorale zorg te kunnen verlenen.
De positie van de geestelijk verzorger bij de krijgsmacht houdt het 
midden tussen die van de burgermedewerker bij de krijgsmacht en 
de militair. Geestelijk verzorgers zijn burgers, maar werken geünifor-
meerd. In de wijze van werken, zoals bijvoorbeeld de periodieke rou-
latie van werkplekken, is hun plaats binnen de krijgsmacht eerder te 
vergelijken met die van een militair dan een burgermedewerker. Dit 
vergroot de nabijheid van de geestelijk verzorger tot de militair, en kan 
tegelijkertijd ook zorgen voor sterkere identificatie van de geestelijke 
verzorger met het militaire bedrijf en de militaire mores. 
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Inleiding

Katholieke geestelijke verzorging is zo oud als de katholieke kerk zelf 
is. En ook zijn er al even lang, zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk 
werd, katholieke zielzorgers bij de krijgsmachten betrokken geweest, 
op zeer verschillende niveaus en manieren.
De rol, plaats en inzet veranderde in de loop van de tijd mee met de 
veranderingen binnen de kerk en de maatschappij, en daaruit volgend 
veranderde zij mee met de veranderingen binnen de krijgsmacht en de 
wijze waarop deze werd ingezet. 

Samengevat kan gesteld worden dat sinds de jaren negentig van de 
vorige eeuw de focus en inzet van militairen van de Nederlandse 
krijgsmacht verschoven is van oefening en afschrikking tijdens de 
Koude Oorlog, naar een focus op vredesoperaties, antipiraterij-acties 
en counterdrugsoperaties, waarbij militairen in veel gevallen hoger in 
het geweldspectrum werden ingezet, met de daarbij behorende gevol-
gen voor de ervaring van geweld of de gevolgen van geweld bij deze 
militairen.
In deze periode ontwikkelde de Nederlandse krijgsmacht zich ook 
van een leger met een groot aandeel van dienstplichtigen naar een 
beroepsleger. Dit had ook gevolgen voor de sociale samenstelling van 
de militairen. 
De aalmoezeniers bij de Nederlandse krijgsmacht kregen in deze peri-
ode met deze veranderingen te maken. Zij moesten een nieuwe balans 
vinden in een veranderende krijgsmacht, en werden in steeds sterkere 
mate anders ingezet. Waar in de Koude Oorlog een aanzienlijk deel 
van hun tijd gebruikt werd voor de ondersteuning van dienstplichti-
gen, werd hun taak nu in groeiende mate verlegd naar de uitzendge-
bieden. Het aantal Fte’s bij de geestelijke verzorging daalde, terwijl de 
inzet, en vooral de inzet bij militaire vredesoperaties na de terroris-
tische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, fors 
steeg. 
De ervaringen van aalmoezeniers veranderden hiermee ook. Zij 
kregen verhoudingsgewijs veel te maken met geweld of de gevolgen 
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van geweld, en moesten zich hiermee verhouden, lichamelijk, geeste-
lijk, maar ook spiritueel.

In dit onderzoek staat de gelovige en professionele identiteit van de 
aalmoezenier centraal, in het bijzonder in het licht van hun deelname 
aan militaire vredesoperaties. In dit deel wordt ingegaan op de orga-
nisatie en werking van de Rooms-katholieke geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht, en de wijze waarop de relatie tussen kerk en staat 
hierin zichtbaar is. Wat is de basis van de geestelijke verzorging in 
Nederland, waarop berust haar legitimiteit? Wat zijn haar taken en 
bevoegdheden, en waar liggen de grenzen van wat geestelijke verzor-
ging binnen de krijgsmacht kan en mag? 
Verder wordt in in kaart gebracht wat het betekent om een katho-
lieke geestelijk verzorger te zijn binnen deze Nederlandse krijgsmacht: 
welke theologische en psychologische vragen roept het werken binnen 
een geweldsorganisatie op, met name in relatie tot hun uitzenderva-
ring met militaire vredesoperaties.
Allereerst wordt gekeken naar zin en zingeving. Hoe worden geloof 
en geloofservaringen beleefd? Hoe wordt gekeken naar de psycho-
logische aspecten van geloof en geloofservaring, en hoe werken de 
verschillende geloofsbeelden door in de pastorale identiteit: welke 
pastorale rollen en daarbij behorende taken zijn zichtbaar binnen de 
professionele identiteit van een aalmoezenier, werkzaam bij defensie?
De aanwezigheid van lijden en geweld, of de sporen van geweld, zijn 
onontkoombare realiteiten in oorlogsgebieden. Dit houdt in dat deze 
ook een onderdeel vormen van de uitzendervaring van militairen en 
aalmoezeniers Daarom wordt in dit deel ingegaan op de realiteit van 
lijden en geweld. Wat zijn de psychische gevolgen van geweldservarin-
gen bij de betrokkenen of de omstanders? Hierbij wordt gekeken naar 
de traumatische ervaring, de verwerking of het niet kunnen verwer-
ken van ervaringen. In dit deel zal nader worden ingegaan op de wijze 
waarop schokkende ervaringen negatief en positief kunnen ingrijpen 
in het religieuze besef, en eventueel als contrastervaringen kunnen 
fungeren. 
In het theologische denken zijn lijden en de doordenking van lijden 
centrale thema’s. Lijden is een menselijk gegeven, een kenmerk van 
de gebroken schepping, maar onrecht en geweld zijn niet vanzelfspre-
kend. De mens is geroepen tot vrede, de realiteit laat anders zien. Wat 
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is de plaats van God in het lijden en het onrecht, hoe valt de goedheid 
van God hiermee te rijmen?
Kan men een oorlog rechtvaardigen, en zo ja, op welke gronden? Het 
theologisch denken rond deze vragen heeft ook betrekking op de 
plaats en rol van de aalmoezenier bij de krijgsmacht. Kan hij wel bij 
een geweldsorganisatie werken? Dit zijn vragen die aalmoezeniers zich 
ook kunnen stellen als zij deelnemen aan een militaire vredesoperatie, 
ook al hebben zij geen taak als combattant.
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Hoofdstuk 5. 

Katholieke zielzorg bij de krijgsmacht

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de ontwikkeling, plaats, opdracht en organi-
satie van Rooms-katholieke geestelijke verzorging binnen de NAVO-
landen met een militair ordinariaat beschreven. Uitgebreider wordt 
hier vervolgens ingegaan op de specifieke context van de Nederlandse 
krijgsmacht, en de positie die de Nederlandse geestelijke verzorging 
hier inneemt.

In een korte beschrijving van de geschiedenis van katholieke ziel-
zorg bij de krijgsmacht wordt de veranderde rol van de aalmoezenier 
beschreven, alsmede de ontwikkeling van het denken rond oorlog en 
vrede binnen de Rooms-katholieke Kerk, met name ook in de periode 
na de Tweede Wereldoorlog. Eén van de vragen is hoe het Tweede 
Vaticaanse Concilie heeft doorgewerkt in de wijze waarop het vre-
desdenken en de moraal van de kerk en de leer van de rechtvaardige 
oorlog werden beschouwd, en de doorwerking hiervan op het denken 
rond de inzet van militairen. 
Daarnaast gaat dit hoofdstuk in op de formele organisatie van de 
Rooms-katholieke geestelijke verzorging, de ontwikkeling hiervan 
sinds 1951 en de wijze waarop zij is geordend in Militaire Ordinariaten.
Tevens wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de orga-
nisatie en taken van de Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij 
de Nederlandse krijgsmacht. Katholieke geestelijke verzorging binnen 
de krijgsmacht wordt hier behandeld aan de hand van de wijze waarop 
zij georganiseerd en geïntegreerd is binnen de krijgsmacht, waarin zij 
mede beschreven wordt in relatie tot katholieke geestelijke verzorging 
in andere NAVO-landen met een Militair Ordinariaat, maar ook in 
relatie tot de mate van organisatorische integratie binnen de structuur 
van de krijgsmacht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het integra-
tiemodel voor zorginstellingen van Van Gerwen.
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Aalmoezeniers zijn met de andere geestelijk verzorgers binnen de 
krijgsmacht de enige geüniformeerde burgers. Zij dragen wel een uni-
form, maar horen ook niet bij de militaire structuur. Zij zijn non-com-
battant, en mogen, anders dan het medisch personeel, zelfs geen wapen 
dragen. Aalmoezeniers dragen wel rangonderscheidingstekens, maar 
deze geven geen militaire bevoegdheden, aalmoezeniers hebben geen 
werkelijke rang, maar zijn ‘in rang gelijkgesteld aan’. Aalmoezeniers die 
werkzaam zijn bij de krijgsmacht moeten zich hiertoe verhouden, en in 
dit spel van afstand en nabijheid een plaats innemen. Hoe doen zij dit?

5.1 Geschiedenis
De aanwezigheid van geestelijken bij de krijgsmacht en op slagvelden 
is geen nieuw verschijnsel, maar van alle tijden en culturen. Kijkend 
naar de rol die katholieke geestelijken rond oorlog en krijgsmacht in 
het westen hebben gespeeld, valt op dat deze rol in de loop van de 
geschiedenis steeds veranderd is, samenhangend met de veranderende 
verhouding tussen Kerk en overheid.

In de eerste eeuwen van de jaartelling, voor de bekering van keizer 
Constantijn, had de christelijke kerk een ambivalente houding ten 
opzichte van de staat en de krijgsmacht. Uitgaande van ‘geef aan de 
keizer wat des keizers is’ waren christenen niet principieel tegen 
de staat of de keizer, en werd de staat doorgaans als een door God 
beschikte gegevenheid beschouwd. Wel waren christenen gekant 
tegen de keizercultus en de daarbij behorende druk om deel te nemen 
aan hun riten.155 Om diezelfde reden was het vanuit christelijk per-
spectief niet gebruikelijk dat men deel uitmaakte van de krijgsmacht, 
eerder was het zo dat pas gedoopte soldaten geacht werden de krijgs-
macht te verlaten. Dit was echter niet verplicht, en zo kende de krijgs-
macht ook christelijke militairen. 
Vanaf 313, bij het edict van Milaan, waarin het christelijk geloof 
gelegaliseerd werd, veranderde de verhouding die christenen tot de 
overheid en de krijgsmacht hadden ingrijpend.156 Zeker nadat het 

155 1Tim. 2:1.
156 Edict van Milaan: Het besluit onder keizer Constantijn om de christelijke gods-

dienst, die sinds de eerste eeuw na Christus illegaal  was en gedurende verschil-
lende periodes vervolgd werd, toe te staan. Tegelijk met deze legalisering kreeg 
de Kerk gevorderde eigendommen terug, alsmede financiële steun. 
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christendom zich in 380 tot staatsgodsdienst ontwikkeld had, werd de 
overheid tot partner van de kerk en raakten zij op elkaar betrokken, 
waarbij enerzijds het christelijk gedachtegoed in staatswetten vertaald 
werd en de kerk optrad als moreel controleur van de staat en zo grote 
invloed had, en anderzijds de staat zich ook bezighield met kerkelijke 
aangelegenheden, zoals het bemiddelen bij conflicten tussen verschil-
lende christelijke stromingen. 
Doordat het Romeinse Rijk in steeds sterkere mate een christelijk rijk 
werd, veranderde ook de verhouding van de kerk ten opzichte van de 
krijgsmacht. Het leger werd een christelijk leger, in groeiende mate 
bestaande uit christelijke soldaten, en had tot doel een christelijk rijk 
en christelijke waarden te beschermen. 
Vanaf het edict van Milaan zijn er ook christelijke geestelijken bij de 
krijgsmacht betrokken, elk legioen had eigen geestelijken, die onder 
meer als taak hadden de christelijke vaandels te dragen. Op de synode 
van Arles in 314 werd zelfs bepaald dat christenen zich op straffe van  
excommunicatie niet aan de militaire dienst mochten onttrekken, 
omdat zij niet meer in een vijandige staat leefden. Hierbij hoorde ook 
een verbod voor geestelijken om wapens te dragen.157

Toch was de aanwezigheid van christenen in de krijgsmacht niet 
onomstreden, en zagen bisschoppen als Basilius het gebruik van 
geweld door militairen als een grond voor boetedoening.

De teksten van Ambrosius van Milaan en Augustinus over de verhou-
ding tussen oorlog en het christendom hebben, samen met de latere 
uitwerking door Thomas van Aquino, een zeer grote invloed gehad op 
het denken over de toelaatbaarheid van oorlog, tot in de huidige tijd 
toe. Augustinus zag de oorlog, zeker binnen de christenheid, als een 
kwaad, maar zocht, in het spoor van Cicero en Ambrosius, naar gron-
den waarop oorlogsvoering wel gerechtvaardigd kan zijn. 
Voor Augustinus was een oorlog alleen te rechtvaardigen als deze 
voortkomt uit de onrechtvaardigheid van de vijand: “Het is namelijk 
de ongerechtigheid van de tegenpartij die de wijze ertoe dwingt rechtvaardige 
oorlogen te voeren.”158 Een oorlog kan daarnaast slechts rechtvaardig 
zijn als deze gericht is op hernieuwde vrede, en mag alleen door een 

157 Fred van Iersel, “Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht en de ‘tekenen des 
tijds’”, in Religie in conflict, Fred van Iersel (Delft: Eburon, 2016), 15.

158 Aurelius Augustinus, De stad van God (Baarn: Ambo, 1992), 952.
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legitieme autoriteit gevoerd worden. De vorst heeft, passend binnen 
de natuurlijke orde, zijn autoriteit ontvangen van God, en heeft als 
overheid de taak orde en rust te verschaffen binnen zijn rijk. Zij die 
leven binnen het rijk, dus ook de kerk, vallen ook binnen deze orde of 
moeten zich aanpassen.
Militairen zijn in deze ordening de uitvoerders van de heerser en 
hoeven de rechtvaardigheid van de oorlog niet te bevragen. Een 
eigen geweten is niet aan de orde. Geweld mag binnen het kader van 
Augustinus’ denken alleen door militairen gebruikt worden en alleen 
om anderen te beschermen. Doden uit zelfverdediging is dan ook per-
tinent niet toegestaan, een notie die vanaf Thomas van Aquino verla-
ten werd.

In 742 werd tijdens het Concilium Germanicum de positie van de gees-
telijke ten opzichte van geweld en oorlog bepaald: “Aan de dienaren 
Gods hebben wij absoluut verboden wapens te dragen of te strijden of aan 
legerexpedities deel te nemen, met uitzondering van diegenen die voor de gods-
dienstuitoefening daartoe uitgekozen zijn, namelijk om de mis te celebreren en 
de relieken van de heiligen mee te voeren.”159

Uit dit verbod blijkt dat het tot die tijd wel voorkwam dat geestelijken 
als combattanten deelnamen aan de strijd. Het geeft ook aan waar 
de rol van de geestelijkheid in en rond oorlogshandelingen hoort te 
liggen.
In een maatschappij waar overheid en kerk in elkaar overliepen en 
expliciet niet los van elkaar gedacht werden, was de kerkelijke over-
heid soms ook zelf het wereldlijke gezag. Te denken valt aan de pau-
selijke staat, die uiteindelijk een groot deel van Italië besloeg, maar 
ook aan bisschoppen die als vorst en leenheer optraden, en een eigen 
leger aanvoerden. Bisschoppen, en veelal ook de abten, waren tevens 
politieke benoemingen, en zelf ook uit de adel afkomstig en door 
familiebanden met elkaar verweven. Hiermee was een duidelijke ver-
bondenheid met de wereldlijke overheid een gegeven.

Een ander voorbeeld van hoe geestelijken hun taak rond het slagveld 
ruimer dan gebed zagen, was hoe aartsbisschop Aelfric van Canterbury, 
bij zijn overlijden in 1005, een oorlogsschip met bemanning en wapens 
aan de koning naliet. G. Taylor beschrijft in zijn geschiedenis van de 

159 Piet Leupen, Gods stad op aarde (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1996), 75-76.
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geestelijke verzorging bij de Britse marine, The Sea Chaplains, hoe de 
regel van geweldloosheid door geestelijken rond het jaar 1000 in prak-
tijk werd gebracht: “The clergy who saw themselves as combatants wielded 
not the sword but the mace, ‘the weapon of militant churchmen, who sought to 
avoid the denunciation against ‘those who smite with the sword’; they argued 
that although the Scripture forbade the shedding of blood, there was no restric-
tion on the dashing out of brains’. A handy alternative, the military flail, was 
nicknamed “the holy-water sprinkler”, for obvious reasons, since it ‘consisted 
of a shaft with a chain depending, at the end of which was a ball of iron cov-
ered with spikes’.”160

Geestelijken, los van bisschoppelijke vorsten die zelf legeraanvoerder 
waren, speelden in de krijgsmachten verschillende rollen. Zij beheer-
den de relieken, dienden als moraalofficieren, gingen voor en namen 
de biecht af. Dit konden monniken zijn die los, ongeorganiseerd, met 
de troepen meetrokken voor geestelijke ondersteuning, maar ook 
waren geestelijken als biechtvaders en adviseurs verbonden aan herto-
gen en vorsten, waar zij grote invloed konden hebben.161

Al in de Middeleeuwen begon dit samengaan scheuren te vertonen. 
De paus kon zichzelf in de elfde eeuw nog zien als een onafhanke-
lijke, boven koningen en keizers staande mandaterende mogendheid 
en arbiter. Deze rol, die nooit onomstreden was, werd echter steeds 
minder geaccepteerd. Vorsten erkenden de bemiddelende rol van de 
kerk, en daarmee haar invloed, steeds minder en wilden dat deze zich 
meer zou bezighouden met het kerkelijk, maar vooral minder met het 
wereldlijk bestuur. 
De kerk op haar beurt verzette zich steeds meer tegen de invloed die 
overheden op het kerkelijke domein uitoefenden, vooral de wereldlijke 
invloed op benoemingen van bisschoppen, abten en pausen wekten 
veel wrevel op. Deze twee werelden zouden de komende eeuwen 

160 Gordon Taylor, The Sea Chaplains (Oxford: Oxford Illustrated Press, 1978), 2.
161 Waar de samensmelting van kerkelijke en maatschappelijke idealen en belangen 

het meest duidelijk werd was bij de pauselijke oproep tot de eerste kruistocht in 
1090. Hier liepen militaire, ideologische, en politieke belangen volstrekt door el-
kaar heen.

 Een ander, literair voorbeeld is te vinden in het middeleeuwse Roelantslied, over 
de strijd tussen de legers van Karel de grote en de Saracenen. Bisschop Tulpijn 
zegent en stuurt hen als strijders voor het goede op pad, die als zij zouden vallen 
“het hemelrijk verwerven zullen.” Zie: Hans van Dijk, Het Roelantslied, deel II 
(teksten) (Utrecht: HES Publishers, 1981), 322-325 en 369.
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steeds verder uit elkaar groeien, al zou de wederzijdse beïnvloeding 
wel lang merkbaar blijven.

De Reformatie betekende in landen met een protestantse overheid 
meestal het einde van katholieke zielzorg bij de krijgsmacht, terwijl 
er nog wel katholieke militairen werkzaam waren. Zo deden in de 
Engelse krijgsmacht, al dan niet vrijwillig, veel Ieren dienst. 
In katholieke landen bleef de situatie vrijwel ongewijzigd en was de 
aanwezigheid van geestelijken bij de krijgsmacht vanzelfsprekend, 
alleen verplaatste het zwaartepunt van het pastoraat binnen de krijgs-
macht in de loop der tijd van de biechtvader- en adviseursfunctie aan 
bevelhebbers, naar algemene pastorale zorg voor militairen.
De Verlichting, en uiteindelijk de revolutie van de achttiende en negen-
tiende eeuw, vormde de opmaat tot het eerste westerse post-Romeinse 
regime dat antichristelijk was, het Frankrijk onder de Terreur, maar 
leidde tevens tot een democratiseringstendens die ook gevolgen had 
voor de Katholieke Kerk. Waar in Duitsland en Frankrijk in de negen-
tiende eeuw een tijd lang antikatholieke politiek gevoerd werd, kwam 
in sommige opkomende staten juist meer ruimte voor verschillende 
geloofsstromingen. Voor de katholieken betekende dit het begin van 
een katholieke emancipatie. Zij kregen in landen waar de Katholieke 
Kerk een minderheid vormde meer ruimte om zich te organiseren, en 
konden onder meer eigen scholing opzetten. 
In landen met een katholieke signatuur keerden katholieken zich meer 
en meer tegen de invloed die de staat op hun kerk had, en wendden 
zij zich meer tot Rome. De Katholieke Kerk werd hiermee in stijgende 
mate centralistisch.

Deze veranderingen werkten door in de Rooms-katholieke zielzorg 
bij de krijgsmacht. In de negentiende eeuw werd, als begin van een 
katholieke emancipatie, in sommige, overwegend protestantse landen, 
een begin gemaakt met het aanstellen van katholieke geestelijken bij 
de krijgsmacht voor de zielzorg onder katholieke militairen. Zo werd 
in Engeland in 1856 de eerste katholieke geestelijke aangesteld bij de 
vloot. In Nederland werd in 1818 A. Buydens tot aalmoezenier-gene-
raal benoemd in Nederland, met onder hem vijf aalmoezeniers. Deze 
deden dienst als garnizoen-zielzorgers.162

162 Wentholt, Priesters in krijgstenue, 12-16.
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In 1914 werd in Nederland het Instituut van Krijgsmacht-predikanten 
en -aalmoezeniers opgericht, met aanvankelijk vier aalmoezeniers en 
acht predikanten. Dat dit in 1914 gebeurde was geen toeval. De alge-
mene mobilisatie in de verschillende landen, die de aanvang van de 
Eerste Wereldoorlog met zich meebracht, zorgde voor een enorme groei 
van de krijgsmachten, en daarmee ook een stijgende vraag naar geeste-
lijke verzorging. Een groot deel van deze aalmoezeniers werd tijdelijk 
aangesteld, om na de oorlog weer terug te keren naar het parochiele-
ven. Ditzelfde patroon herhaalde zich bij de Tweede Wereldoorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog waren twee ontwikkelingen zichtbaar. 
Allereerst werd, in krijgsmachten waar geestelijk verzorgers van 
verschillende denominaties werkzaam waren, een grotere mate van 
samenwerking tussen de denominaties zichtbaar, een samenwerking 
die tijdens de oorlog geboren was uit noodzaak. 

Daarnaast werd de Rooms-katholieke zielzorg, mede als gevolg van 
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, binnen de krijgs-
macht door de kerk formeel verder uitgebouwd. Het militair vicariaat 
bestond in een aantal landen al, maar was, zoals bijvoorbeeld in de 
Verenigde Staten, meestal alleen in oorlogstijd actief. 
In 1951 verscheen de pauselijke instructie Solemne semper, waarin 
een meer algemene en permanente organisatie van militair pastoraat 
werd vastgelegd. Dit leidde in de jaren vijftig tot de formele instelling 
van militaire vicariaten met bisschop-referenten in een aantal landen, 
onder meer in Nederland, België en in Groot-Brittannië. Sinds de 
afkondiging van de Apostolische Constitutie Spirituali militum curae 
1986 zijn deze omgezet in Militair Ordinariaten.

In de jaren ‘60 werd, met de twee recente wereldoorlogen nog vers in 
het geheugen, het denken rond oorlog en vrede sterk bepaald door 
de zeer reëel gevoelde kans op een totale nucleaire oorlog. Dit was 
ook merkbaar in het kerkelijk denken. De encycliek Pacem in Terris 
van paus Johannes XXIII uit 1963 waarschuwde voor de gevolgen van 
de (nucleaire) wapenwedloop tussen oost en west, een wedloop die 
zorgde voor permanente angst en bij escalatie vrijwel zeker tot volle-
dige vernietiging zou leiden. 
De Pastorale Constitutie Gaudium et Spes van 1965 veroordeelde in het 
verlengde hiervan elke vorm van totale vernietigingsoorlogen, maar 
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hield wel vast aan de mogelijkheid van staten om als uiterste redmid-
del zichzelf te verdedigen. Krijgsverrichtingen waren als uiterste ver-
dedigingsmiddel te rechtvaardigen: “men moet onderscheid maken tussen 
krijgsverrichtingen die worden ondernomen voor de rechtvaardige verdedi-
ging van het volk en de wil anderen te onderwerpen”, en daarnaast was ook 
binnen een oorlog niet alles geoorloofd.163 Een belangrijk onderscheid 
met het klassieke denken rond de rechtvaardige oorlog lag in het gewe-
ten. Daar waar Augustinus de individuele militair louter als uitvoerder 
zag, werd in Gaudium et Spes het persoonlijke handelen van de militair 
en het belang van zijn geweten centraal gesteld, ook als dit inging tegen 
de bevelen van zijn meerderen: “Juist het wereldgeweten proclameert deze 
princiepen steeds nadrukkelijker daden die opzettelijk daartegen in gaan, alsook 
bevelen die dergelijke daden voorschrijven, zijn dus misdadig; en blinde gehoor-
zaamheid kan geen excuus vormen voor hen die degelijke bevelen opvolgen...
Ten zeerste te prijzen is daarentegen de moed van hen die niet bevreesd zijn om 
zich openlijk tegen hen die dergelijke bevelen geven te verzetten.”164

In Gaudium et Spes lag de nadruk sterk op het belang van de rechten 
van de mens, en hiermee samenhangend het werken aan vrede. Deze 
vrede werd niet louter gezien als het ontbreken van oorlog, maar als 
een uiteindelijk eschatologische opdracht voor de gehele wereldge-
meenschap, waaraan voortdurend gewerkt moet worden.165

Deze nadruk op het belang van het eigen geweten is ook terug te 
vinden bij het begrip innere Führung bij de Duitse krijgsmacht. Innere 
Führung is na de Tweede Wereldoorlog bij de Duitse krijgsmacht geïn-
troduceerd, en heeft als uitgangspunt: “Der Mensch als Individuum sollte 
im Mittelpunkt allen staatlichen Handelns stehen.”166 Het begrip innere 
Führung is een centraal begrip binnen de vorming van militairen bij 
de Duitse krijgsmacht geworden. Uitgangspunt hierbij is dat een mili-
tair “Staatsbürger in Uniform” is, die gewetensvol in de krijgsmacht kan 
werken, met dezelfde rechten en plichten als in de burgermaatschap-

163 Pastorale constitutie Gaudium et spes, in Constituties en decreten (Leusden: Stichting 
Ark, 1986), 473.

164 Pastorale constitutie Gaudium et spes, 473.
165 Pastorale constitutie Gaudium et spes, 471.
166 Innere Führung: Historische Grundlagen der Konzeption Innere Führung, geraad-

pleegd op 25 januari 2019, http://www.innerefuehrung.bundeswehr.de.
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pij, en geacht wordt niet blind bevelen op te volgen, maar hierin het 
eigen geweten scherp te houden.167

In het voetspoor van het Tweede Vaticaanse Concilie werden rond het 
thema oorlog en vrede verschillende organisaties opgericht. Justitia et 
Pax, in 1967 als pauselijke raad van de Romeinse curie opgericht, heeft 
als doel sociale gerechtigheid, vrede en mensenrechten te bevorderen. 
In 1965 werd in Santiago de Compostella het Apostolat Militaire 
Internationale (AMI) opgericht, een organisatie bestaande uit katho-
lieke militairen uit alle landen waar katholieke zielzorg binnen de 
krijgsmacht aanwezig is. Deze organisatie had als oorspronkelijk doel 
een eigen antwoord te geven op de vraag van de toen sterk pacifistische 
bewegingen: “The main reason was to confront the so called extremely paci-
fistic Peace Movements - not only in the Catholic Church – with our vision of 
the soldier being a servant for Justice and Peace.”168 
Daarnaast was het AMI opgericht om een platform te bieden voor 
katholieke militairen op het gebied van ethiek en moraal, een plaats 
waar militairen over hun positie als katholiek binnen de krijgsmacht 
konden reflecteren. Het AMI bestaat uit katholieke militairen en aal-
moezeniers.
De ontwikkelingen van de jaren ‘60 in kerk en maatschappij hadden 
ook hun effect op de positie en het werk van aalmoezeniers binnen de 
krijgsmacht. Een belangrijke taak van de aalmoezeniers lag traditio-
neel, naast hun pastorale en sacramentele taken, in de morele vorming 
van katholieke militairen, om hen vooral tijdens hun verlofuren op het 
rechte pad te kunnen houden. Nu kregen aalmoezeniers meer en meer 
een rol in de begeleiding en vorming van militairen in bredere zin.169 
In deze twee organisaties werd de spanning tussen de verschillende 
stromingen binnen het katholieke denken omtrent vrede, geweld en 

167 Helmut Jermer, “Innere Fuhrung als Ethik fur die Bundeswehr“, in Kirche unter Sol-
daten, Katholischen Militarbischofsamt Berlin (Heiligenstadt: Cordier, 2009), 334.

168 Jürgen Bringmann, “What was, what is AMI - History and Future”. 2005, geraad-
pleegd op 25 januari 2019, https://www.apostolatmilitaire.com/wp-content/up-
loads/2018/08/lecture_secretary_general.pdf.

169 Dit gold speciaal ook voor de zorg voor dienstplichtige militairen. Aan deze gro-
te, snel wisselende en niet altijd even gemotiveerde groep werd in veel landen 
relatief veel aandacht voor vorming en begeleiding gegeven, ook al omdat zij 
veelal veel tijd hadden.
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militaire inzet, het denken over de leer van de rechtvaardige oorlog en 
het denken over vredesvraagstukken zichtbaar.

Ook de aalmoezeniers veranderden mee. In het spoor van het Tweede 
Vaticaanse Concilie kwam in een aantal landen een nieuwe generatie 
kritische aalmoezeniers, die openlijk, en niet onomstreden, overheid 
en militaire organisatie bevroegen. Een voorbeeld hiervan waren de 
geestelijk verzorgers, die aan de betogingen tegen de plaatsing van 
kruisraketten in Nederland in uniform deelnamen.
Een andere verandering die vanaf de jaren ’60 in een aantal landen 
zichtbaar was, was de plaats die geestelijke verzorging binnen de maat-
schappij innam, een verandering die mede samenhing met de ontwik-
keling van de verzorgingsstaat.

5.2 Aalmoezeniers bij de krijgsmacht. Formele kerkelijke organisatie
Katholieke zielzorg binnen de krijgsmacht heeft, vanuit de kerkelijke 
organisatie, als eerste doel het ontsluiten van pastorale voorzieningen 
aan katholieke militairen, die door hun taak hiervan uitgesloten zijn. 
Omdat de gewone of parochiële zielzorg niet toegankelijk is tijdens 
oefeningen, vaarperioden, oorlog of vredesoperaties, zijn dit traditio-
neel de momenten waarop de Kerk aalmoezeniers meezendt om daar 
ter plaatse in ieder geval de noodzakelijke pastorale zorg te kunnen 
bieden. Deze zorg is echter niet exclusief, louter voor de katholieke 
militairen, maar is inclusief, voor alle militairen.
Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van een tweede pastoraal doel, 
een meer gespecialiseerde zielzorg aan militairen. Dit is een pastoraat 
dat specifiek is toegesneden op defensie en de thema’s die bij de taken 
van militairen relevant zijn, zoals ethische- en geloofsvragen rond 
geweld en geweldsuitoefening. 

Deze specifieke vorm van zielzorg heeft een aparte plaats binnen de 
kerk. Om deze reden worden aalmoezeniers die werkzaam zijn binnen 
het krijgsmachtpastoraat dan ook in een eigen militair ordinariaat 
verenigd. Deze ordinariaten vallen territoriaal samen met de lands-
grenzen van de betrokken krijgsmachten. Op dit moment zijn er vijf-
endertig militaire ordinariaten op de wereld, waarvan er veertien deel 
uitmaken van de NAVO.
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De pauselijke instructie Solemne semper van 1951, waarin de kerke-
lijke organisatie van katholieke militaire zielzorg was beschreven, 
werd in 1986 aangepast en uitgebreid. Het uiteindelijke document, de 
Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, beschrijft de formele 
en juridische ophanging van de katholieke militaire zielzorg binnen 
de kerkelijke hiërarchie.170

De Constitutie beschrijft dat het doel van de instelling van het mili-
tair ordinariaat was recht te doen aan de speciale zorg die militai-
ren vanwege hun specifieke werkzaamheden nodig hebben: “Ipsi enim 
quendam socialem coetum constituunt atque ‘ob peculiares eorundem vitae 
condiciones’ (Christus Dominus, 43), sive voluntarie et stabiliter copiis incor-
porentur sive lege ad ipsas vocentur ad tempus determinatum, concreta atque 
specifica curae pastoralis forma indigent.”171 
Zij beroept en baseert zich op het Tweede Vaticaanse Concilie, waar 
in het decreet Presbyterorum ordinis beschreven wordt hoe “de bijzon-
dere pastorale werkzaamheden voor diverse sociale groeperingen die in een of 
ander gebied of volk of in welk deel van de wereld ook zou moeten worden 
uitgevoerd gemakkelijker worden gemaakt. Hiervoor kunnen dus sommige 
internationale seminaries, bepaalde bisdommen of persoonlijke prelaturen of 
andere soortgelijke instellingen in het leven worden geroepen waarin de pries-
ters ingeschreven of geïncarneerd kunnen worden tot algemeen welzijn van de 
Kerk, op een wijze die voor iedere instelling moet worden vastgelegd en met 
behoud van de rechten van de plaatselijke bisschoppen.”172

Het militair ordinariaat is een bijzonder kerkgebied binnen de Rooms-
katholieke Kerk, die volgens afzonderlijke, door de Apostolische Stoel 
gegeven statuten geleid wordt. Elk ordinariaat heeft eigen, door de 
specifieke omstandigheden van het land bepaalde, regelingen.173 Deze 
regelingen kunnen soms ingaan tegen de algemene bepalingen van de 
Apostolische constitutie Spirituali militum curae.

170 Een van de veranderingen was de wijziging van militair vicariaat naar militair or-
dinariaat.

171 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, in Herkenbaar en betrouwbaar pas-
toraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de krijsmacht, Analecta Militair 
Ordinariaat, 2017 no1.

172 Decreet Presbyterorum ordinis, in Constituties en decreten (Leusden: Stichting Ark, 
1986), 374.

173 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, artikel I en XIII, 94-96.
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De leiding van het militair ordinariaat ligt bij de Ordinarius, door-
gaans een bisschop, die dezelfde rechten heeft als een diocesane bis-
schop, en deel uitmaakt van de bisschoppenconferentie van het land 
waar de krijgsmacht toe behoort.174 De Ordinarius is in principe voor 
deze functie vrijgesteld. In Nederland is dat niet het geval, en is de 
legerbisschop tevens bisschop van Haarlem. Overigens is het ook zo 
dat in sommige landen aalmoezeniers hun functie als zielzorger bij 
de krijgsmacht naast een parochiële functie uitoefenen: deze pastores 
zijn aalmoezeniers in deeltijd of op afroep, bijvoorbeeld bij kerkelijke 
hoogfeesten tijdens uitzendingen.

Onder het militair ordinariaat vallen de aalmoezeniers, de katholieke 
gelovige militairen, hun naaste familie, en de verdere gelovige katho-
lieken die, bijvoorbeeld vanwege hun dienstverband, verbonden zijn 
aan het militair ordinariaat, of instellingen als militaire ziekenhuizen 
of bejaardenhuizen.175

Het militair ordinariaat valt binnen de curie formeel onder de Congregatie 
voor de bisschoppen en de Congregatie voor de evangelisatie van de volkeren.176

De meeste militaire ordinariaten kennen slechts priesters en religieu-
zen als militaire zielzorgers, in een aantal krijgsmachten zijn echter 
ook diakens en pastoraal-werkers werkzaam, bijvoorbeeld in Canada 
en Nederland. Dezen gelden binnen het krijgsmachtpastoraat van hun 
landen als volwaardige zielzorgers, behalve dat zij geen sacramentele 
taken kunnen uitvoeren. In Duitsland zijn ook pastoraal werkers 
binnen de krijgsmacht werkzaam, het is hen echter niet toegestaan 
mee te gaan met vredesoperaties. Dat is in Canada en Nederland wel 
het geval.

5.3 De plaats van de aalmoezenier binnen de krijgsmachten van de 
NAVO 
Een aalmoezenier bij de krijgsmacht is een door de Rooms-katholieke 
Kerk gezonden geestelijke, die als non-combattant en buiten de mili-
taire bevelstructuur militairen en hun naaste familie bijstaat. Met 
deze definitie als uitgangspunt kan gesteld worden dat aalmoezeniers 
binnen de krijgsmacht een geheel eigen plaats innemen.

174 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, artikel II en III, 94.
175 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, artikel X, 96. 
176 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, artikel XI, 96.
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Bij hun kerkelijke zending hoort ook hun ambtelijke binding. Zij 
zijn niet alleen gezonden, komend vanuit de Kerk, maar zijn op een 
bepaalde wijze ook vertegenwoordigers van de Kerk. J.H. Mooren en 
W. Smeenk beschreven dit, over geestelijk verzorgers werkzaam in de 
zorgsector, als volgt in Commissie Ambtelijke Binding: “bij ambtelijke bin-
ding geldt dat de geestelijk verzorger zich verplicht tot een invulling van zijn 
taken en functie in overeenstemming met binnen de geestelijke traditie levende 
beginselen en opvattingen en in overeenstemming met de bij het bekleden van 
het ambt horende bevoegdheden, rechten en plichten die maatschappelijk 
erkend zijn. Ambtelijke binding veronderstelt religieuze of levensbeschouwe-
lijke binding, maar valt daarmee niet volledig samen.”177

Daarnaast is hun vrijplaatsfunctie van belang. Deze hangt deels samen 
met hun zending en ambt, omdat zij hiermee niet samenvallen met de 
militaire organisatie of inhoudelijk verantwoording verschuldigd zijn 
aan de organisatie. De vrijplaatsfunctie houdt in dat de aalmoezenier, 
omdat hij geen deel uitmaakt van de militaire hiërarchische structuur, 
in principe, of uit principe, niet rapporteert of hoeft te rapporteren 
aan de militaire leiding. Hiermee hebben militairen bij een aalmoeze-
nier een persoon waar zij met zekerheid vrij kunnen spreken. Daarin 
verschillen zij van andere zorgaanbieders binnen de krijgsmacht, die 
zich ook beroepen op de vertrouwelijkheid van hun gesprekken. Zij 
vallen altijd nog onder het militaire gezag, en behoren tot de gepro-
tocolleerde zorg. Mooren en Smeenk stellen het aldus aangaande de 
gehele beroepsgroep van geestelijk verzorgers: “maar waar andere disci-
plines, indien de behandeling daar om vraagt, met elkaar informatie mogen en 
moeten uitwisselen over patiënten, is de geestelijk verzorger ook ten opzichte 
van deze disciplines gehouden aan het beroepsgeheim, tenzij de patiënt anders 
aangeeft.”178

Het beroepsgeheim en het verschoningsrecht, waarmee de geestelijk 
verzorger het recht heeft te weigeren om bij een rechtszaak als getuige 
op te treden als hij hiermee vertrouwelijk verkregen informatie van 
zijn pastoranten moet overleggen, zijn belangrijk en bepalend voor de 
geestelijke verzorging. A.P.H. Meijers stelde dit aldus in het handboek 
Beroepsgeheim en verschoningsrecht: “De vrijheid van godsdienst en levens-
overtuiging, de scheiding van kerk en staat en de staatsneutraliteit inzake 

177 Jan Hein Mooren, Wilma Smeenk, “Commissie Ambtelijke Binding”, in Ambte-
lijke Binding, Arian Verheij (red.). VGVZ-cahiers 4. (Nijmegen 2010), 80.

178 Jan Hein Mooren, Wilma Smeenk, Commissie Ambtelijke Binding, 80-81.
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godsdienst en levensovertuiging zijn medebepalend voor de positie van de 
geestelijke ambtsdragers als verschoningsgerechtigden. Naast de vertrouwens-
relatie en de vrije onbelemmerde toegang tot de geestelijke ambtsdragers waar-
borgt het verschoningsrecht van de geestelijke ambtsdragers ook de vrijheid 
van godsdienst en levensovertuiging.”179

De zending vanuit het militair ordinariaat houdt de formele opdracht 
aan een aalmoezenier voor een bepaald werkveld in. Deze zending 
wordt door de krijgsmacht als aanname-eis verplicht gesteld, waarbij 
tevens gesteld is dat als de Ordinarius, de zendende instantie, haar 
zending weer intrekt, dit voor de krijgsmacht de reden zal zijn het 
dienstverband met de aalmoezenier te beëindigen. Hiermee houdt de 
Ordinarius bevoegdheden en verantwoordelijkheid over de aalmoe-
zenier, een verantwoordelijkheid die vooral de inhoud van het werk 
betreft. De krijgsmacht in NAVO-landen beperkt zich doorgaans tot 
het faciliteren van het werk van aalmoezeniers door onder meer bezol-
diging en huisvesting, en houdt zich buiten de inhoud van het werk. 

Er zijn op het moment van dit schrijven veertien NAVO-landen 
met een militair ordinariaat. Deze landen zijn: Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Slowakije, Polen, de Verenigde 
Staten, Canada, Spanje, Italië, Litouwen, Portugal en Groot-Brittannië. 
De wijze waarop katholieke 
zielzorg bij de krijgsmachten van deze landen is georganiseerd, komt 
op een groot aantal punten overeen. In al deze landen wordt katho-
lieke geestelijke verzorging op structurele wijze 
bekostigd en gehuisvest door de krijgsmacht, en hebben aalmoeze-
niers een eigen en herkenbare plek binnen de organisatie.
Naast de overeenkomsten zijn er echter ook verschillen. In de meeste 
krijgsmachten van de NAVO staat de aalmoezenier buiten de bevel-
structuur van de krijgsmacht, al wordt dit op verschillende wijzen 
gerealiseerd en zichtbaar gemaakt. In sommige landen is de aalmoeze-
nier aangesteld als burger, en staat hij zo zichtbaar buiten de militaire 
wereld.180

179 Ton Meijers, “De geestelijke”, in Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Floris Bannier 
et al. (red.) (Den Haag: Sdu, 2008), 171.

180 In Nederland zijn aalmoezeniers wel burgers, maar toch geüniformeerd, en gelijk-
gesteld in rang met officieren.
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De wijze waarop geestelijke verzorging bij de krijgsmacht georgani-
seerd is, bepaalt ook de plaats van de aalmoezenier binnen de krijgs-
macht.
Deze situatie is echter niet bij alle NAVO-landen met een militair 
ordinariaat hetzelfde. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, 
is de aalmoezenier wel een beëdigd officier, en moet hij verantwoor-
ding afleggen aan zowel militaire als kerkelijke autoriteiten.

In de meeste landen is de aalmoezenier wel in rechtspositionele zin 
‘gemilitariseerd’, maar heeft hij geen rang. Financieel wordt hij dan 
gelijkgesteld aan, in Nederland, bijvoorbeeld een kapitein of majoor 
(LTZ2OC of LTZ1 bij de marine). Hierbij is in sommige landen, bij-
voorbeeld Duitsland, ervoor gekozen dat aalmoezeniers geen uniform 
dragen. In de meeste landen dragen aalmoezeniers wel een uniform, 
met rangonderscheidingstekens, maar laten door het dragen van bij-
voorbeeld een kruisembleem of zwart overhemd met priesterboord 
zien dat zij niet helemaal binnen de uniforme militaire wereld vallen. 
Deze positie buiten de bevelstructuur van de krijgsmacht vereenvou-
digt het waarborgen van de vrijplaatsfunctie van de aalmoezenier.
Deze situatie gaat op voor een groot deel van de meeste krijgsmach-
ten binnen de NAVO, alleen de Verenigde Staten en Canada wijken 
hier sterk van af. In de Verenigde Staten en Canada is de Kerk wel de 
zendende instantie, maar tegelijkertijd is een aalmoezenier binnen de 
Amerikaanse en Canadese krijgsmacht ook een beëdigde officier, die 
binnen de bevelstructuur van de krijgsmacht valt en ook een militaire 
rang en bevoegdheden heeft. 
Voor het verloop van zijn carrière, de krijgsmacht van de Verenigde 
Staten kent het up-or-out-systeem, is de aalmoezenier afhankelijk van 
de beoordelingen van zijn meerdere binnen de Dienst Geestelijke 
Verzorging, maar ook van de commandant van de eenheid waar hij 
geplaatst is.181 
Groot-Brittannië neemt hier een iets andere positie in. De Britse aal-
moezeniers zijn wel geüniformeerd, maar bij de Britse marine dragen 
aalmoezeniers in plaats van een rangonderscheidingsteken een kruis. 
Britse landmachtaalmoezeniers dragen, anders dan Britse vlootaal-
moezeniers, wel rangonderscheidingstekens. In beide gevallen staan 

181 Up or out: methode van personeelsbeheer waarbij iedere medewerker binnen een 
aantal jaren bevorderd wordt, of de dienst verlaat.
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zij als aalmoezeniers wel onder de krijgstucht, en zijn zij ook beëdigde 
militairen.182

Een overeenkomst tussen de veertien NAVO-landen met een militair 
ordinariaat is dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het 
werk van geestelijk verzorgers altijd ligt bij de zendende instanties. 
Het verschil zit erin in hoeverre geestelijk verzorgers op de andere 
vlakken verantwoording af te leggen hebben aan de militaire autori-
teiten.

Eveneens van belang voor het functioneren van een aalmoezenier 
is zijn status als non-combattant. Deze status deelt de aalmoezenier 
met de overige zorg- en hulpverleners binnen de krijgsmacht, zoals 
de artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk wer-
kers. Deze positie is vooral tijdens vredesoperaties of ten tijde van 
oorlog van belang. Non-combattanten nemen geen deel aan de gevech-
ten, maar maken er door hun aanwezigheid wel deel van uit. In de 
Conventie van Genève van 1949 werd bepaald dat medisch en religi-
eus personeel, herkenbaar aan een armband met een rood kruis, een 
beschermde status hebben, niet tot krijgsgevangene gemaakt mogen 
worden en in hun werk niet gehinderd mogen worden.183 
Een verschil tussen het medische personeel en de aalmoezeniers is 
dat de eerste categorie beëdigde militairen zijn, en gewapend, terwijl 
in veel van de NAVO-landen aalmoezeniers geen beëdigde officieren 
zijn. Een ander verschil is dat medisch personeel wapen-dragend is. 
Anders dan de non-combattantenstatus van geestelijk verzorgers, is 
het recht of verbod op het dragen van wapens door geestelijk verzor-
gers niet eenduidig vastgelegd in de Conventie van Geneve. 

182 Het integratiemodel dat van Gerwen in 1992 introduceerde kan in dit verband 
verhelderend werken. Van Gerwen beschrijft in het tijdschrift Praktische Theologie 
in het artikel Geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg een model 
waarin de mate van integratie van geestelijke verzorging binnen een instelling van 
gezondheidszorg wordt beschreven. Van Gerwen geeft in dit artikel vier integra-
tieniveaus waarop geestelijke verzorging binnen een zorginstelling georganiseerd 
kan zijn, namelijk: gedoogintegratie, organisatorische integratie, beleidsmatige integratie 
en procesintegratie. Dit model wordt later in dit hoofdstuk nader besproken.

 Zie hiervoor ook: Geert van Gerwen, “Geestelijke verzorging in instellingen van 
gezondheidszorg”, Praktische Theologie (19), 1992: 467-482.

183 The Geneva Conventions of August 12 1947, Geneve 1996.
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In de meeste landen dragen aalmoezeniers echter geen wapens, of is 
dat hen zelfs vanuit de krijgsmacht verboden, zoals in Nederland het 
geval is. 
De keuze om aalmoezeniers in uitzendgebieden ongewapend te 
laten optreden heeft wel als gevolg dat er om hen te begeleiden en te 
beschermen militairen vrijgemaakt moeten worden, of dat de aalmoe-
zeniers achter de frontlinie blijven bij de medische posten. Dit werkt 
zowel voor de krijgsmacht als voor de aalmoezenier beperkend, en 
maakt het moeilijker voor de aalmoezenier om dicht bij de militairen 
te staan. De aalmoezenier is dan niet meer vrij in zijn bewegingen.
Daarentegen is de keuze om aalmoezeniers wel te bewapenen moeilijk 
te rijmen met de positie van de aalmoezenier en de aard van zijn werk, 
en past het principe van bewapende geestelijken ook niet binnen de 
traditie en de idealen van de Kerk, zoals zij sinds de synode van Arles 
bepaald zijn.

In de meeste krijgsmachten is de katholieke zielzorg ondergebracht in 
een of meerdere Diensten Geestelijke Verzorging, met daarin meer-
dere levensbeschouwelijke stromingen. De wijze waarop Diensten 
zijn ingericht is niet voor ieder land gelijk, de mate van samenwerking 
tussen de verschillende denominaties kan verschillen. Zo kennen de 
Canadezen een eenhoofdige leiding, terwijl in Nederland elke deno-
minatie zijn eigen leiding heeft, maar de bedrijfsvoering wel overkoe-
pelend georganiseerd is. 
Van belang is hierbij de verdeling van de geestelijk verzorgers over de 
verschillende denominaties. Ook hier wordt binnen de diverse krijgs-
machten verschillend mee omgegaan, afhankelijk van hun culturele 
geschiedenis en huidige pluriformiteit binnen de samenleving.184 
De culturele en religieuze geschiedenis bepalen in hoge mate de wijze 
waarop de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht is georganiseerd 
en geïntegreerd. In landen met een reeds lange geschiedenis van reli-
gieuze pluriformiteit, gekoppeld aan een grote mate van religieuze 
emancipatie van levensbeschouwelijke minderheden is binnen de 

184 Ernst Hirsch Ballin, Interim-rapport verdeling geestelijke verzorgers in de krijgsmacht 
(Den Haag, 1986), 188; en Martin Bock, Religion within the armed forces. (Strausberg: 
SOWI Forum Internationales Band 20, 1998), http://www.mgfa.de/html/einsatzun-
terstuetzung/downloads/forum20.pdf?PHPSESSID=931748af0e86616800373655a-
caf2902.
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krijgsmacht vaker sprake van een pluriforme en onderling gelijkwaar-
dige geestelijke verzorging, terwijl in landen met een meer homogene 
religieuze bevolkingsgeschiedenis de geestelijke verzorging vaker 
ingevuld wordt door de belangrijkste religie van dat land.
In Nederland is duidelijk sprake van een pluriforme geestelijke ver-
zorging, waarin elke levensbeschouwelijke denominatie inhoudelijk 
gelijkwaardig is.

5.4 Integratie van geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht
Tussen de NAVO-landen verschilt de plaats die de kerken binnen de 
samenleving innemen aanzienlijk. Dit geldt evenzeer voor de wijze 
waarop kerk en staat zich tot elkaar verhouden: in sommige landen 
worden kerken financieel ondersteund, terwijl in andere de schei-
ding tussen kerk en staat zo absoluut gedacht wordt dat daarvan geen 
sprake kan zijn. 

Deze verschillen werken ook door in de wijze waarop geestelijke ver-
zorging binnen de krijgsmacht georganiseerd wordt, en de mate waarin 
deze geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht geïntegreerd wordt. 
Dick van der Wel en Jos Pieper beschreven in hun artikel De geestelijk 
verzorger aan de zijlijn? op welke manieren geestelijke verzorging binnen 
een algemeen ziekenhuis geïntegreerd kon worden. Hun beschrijving 
van integratie is gericht op de zorgsector, maar evenzeer toepasbaar 
op de organisatie van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Van 
der Wel en Pieper stellen: “onder integratie verstaan we de mate waarin de 
geestelijke verzorging functioneert als elke andere afdeling van het ziekenhuis 
door deelname aan overleg en andere samenwerkingsvormen.”185 
Integratie binnen de krijgsmacht kan variëren van een gedoogsituatie 
tot een totale integratie binnen de defensieorganisatie. Het integratie-
model dat Van Gerwen in 1992 introduceerde, kan in dit verband een 
goed hulpmiddel zijn om de mate van integratie van geestelijke verzor-
ging binnen de krijgsmacht in kaart te brengen.

Van Gerwen beschrijft in het tijdschrift Praktische Theologie in het arti-
kel Geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg een model 
waarin de mate van integratie van geestelijke verzorging binnen een 

185 Dick van der Wel, Jos Pieper, “De geestelijk verzorger aan de zijlijn?”, Praktische 
Theologie, 2000/4: (393) 45.
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instelling van gezondheidszorg wordt beschreven.186 Van Gerwen 
geeft in dit artikel vier integratieniveaus waarop geestelijke verzorging 
binnen een zorginstelling georganiseerd kan zijn.
Op het eerste niveau is sprake van gedoogintegratie. Geestelijke verzor-
ging is hier wel mogelijk, maar wordt inhoudelijk en organisatorisch 
buiten de instelling betrokken.
Op het tweede niveau is sprake van organisatorische integratie. De instel-
ling benoemt en huisvest hier geestelijk verzorgers, maar heeft geen 
invloed op de inhoud van hun werk.
Op het derde niveau is sprake van beleidsmatige integratie. De betrok-
kenheid van de instelling is hier groter, de organisatie wil ook kunnen 
meepraten over de inhoud van geestelijke zorg.
Op het laatste niveau is sprake van procesintegratie. Hier is geestelijke 
verzorging een onderdeel van de organisatie geworden.

De wijze waarop geestelijke verzorging ingebed is in zorginstellingen 
kan worden vergeleken met de verschillende wijzen waarop geestelijke 
verzorging binnen de krijsmacht is georganiseerd. In landen waarin 
de organisatie van geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht zich 
op het eerste niveau bevindt, staan aalmoezeniers volledig buiten de 
organisatie, en worden zij tijdens vredesoperaties voornamelijk voor de 
sacramentele bediening ‘ingevlogen’, vooral bij hoogfeesten of speciale 
gelegenheden. Op dit niveau horen ook krijgsmachten thuis waarbij 
de geestelijke verzorging bestaat uit reserve-geestelijk verzorgers. Zij 
worden enkel voor sporadische oefeningen en inzet bij vredesoperaties 
opgeroepen. De Deense geestelijke verzorging is hier een voorbeeld van.
Hier tegenover staat bijvoorbeeld de situatie in de Verenigde Staten. 
Hier zijn aalmoezeniers aangesteld als officieren met bevelsmacht en 
werkzaam onder de krijgstucht, waarbij de militaire autoriteiten ook 
zeggenschap hebben over bevordering of ontslag. Hier kan men spre-
ken over procesintegratie. 

In het merendeel van de veertien NAVO-landen met een militair ordi-
nariaat bevindt de geestelijke verzorging zich op het tweede niveau 
van integratie. De krijgsmacht stelt geestelijk verzorgers aan, huisvest 
en betaalt hen, maar stuurt hen niet aan en heeft geen invloed op de 

186 Gerwen, “Geestelijke verzorging in instellingen van gezondheidszorg”: 467-482.
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inhoud van hun werk. De geestelijke verzorging bij de krijgsmacht van 
Groot-Brittannië zit dan tussen het tweede en het derde niveau in.
De geestelijke verzorging binnen de Nederlandse krijgsmacht bevindt 
zich ook op dit tweede niveau van integratie. De Nederlandse krijgs-
macht stelt aalmoezeniers, predikanten, raadslieden, pandits en rab-
bijnen aan, huisvest en betaalt hen, maar stuurt hen niet aan en heeft 
geen invloed op de inhoud van hun werk, dit om zo de scheiding 
tussen Kerk en staat te kunnen waarborgen. 

De wijze waarop geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht is geor-
ganiseerd heeft gevolgen voor het functioneren van geestelijke verzor-
ging: op de plaats die aalmoezeniers binnen de organisatie innemen, 
de mate en wijze waarop zij aanwezig kunnen zijn, alsook hun vrijheid 
van handelen. 
Het Nederlandse model heeft een aantal sterke kanten. Doordat gees-
telijk verzorgers geüniformeerd en gelegerd meedraaien met de een-
heden kunnen zij herkenbaar en zeer ‘eigen’ zijn met hun eenheid, 
een nabijheid die kan zorgen voor vertrouwen, wat een van de basis-
voorwaarden voor pastoraal werk is. Ook zijn de rol en de taak van 
de geestelijk verzorger voor vrijwel iedere militair duidelijk, omdat zij 
hiermee al vanaf hun eerste opleiding in aanraking komen.
Dat de geestelijke verzorgers niet samenvallen met de krijgsmacht, 
maar als door hun zendende instanties gezonden burgers een grote 
onafhankelijkheid aangaande de inhoudelijkheid van hun werk 
kunnen houden, geeft hen een grote vrijheid. Omdat zij geen orders 
geven, en ook geen orders van militairen hoeven op te volgen, hebben 
zij een zeer uitzonderlijke vrije positie, die door militairen als zeer 
veilig kan worden ervaren.

De keerzijde van een tussenpositie is dat deze voor een organisatie 
niet altijd duidelijk is. Zo is het moeilijk de geestelijke verzorging als 
entiteit organisatorisch onder te brengen: in de militaire organisatie 
waarin de bevelstructuur strikt hiërarchisch is, is een eenheid die 
inhoudelijk alleen verantwoording hoeft af te leggen aan levensbe-
schouwelijke organisaties buiten de krijgsmacht (de zendende instan-
ties), moeilijk in te passen. Daarnaast is het werk van de geestelijke 
verzorging moeilijk in militaire- of managementprocessen te vertalen.



Deel 2. Katholieke geestelijke verzorging

142 

Zo komt bij vrijwel elke reorganisatie waar de geestelijke verzorging 
bij betrokken is, hun ophanging en aansturing binnen de organisatie 
ter sprake, en moet de geestelijke verzorging haar tussenpositie elke 
keer opnieuw verdedigen.

5.5 Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij de Nederlandse 
krijgsmacht
Het Nederlandse Militair Ordinariaat is opgericht in 1957, aller-
eerst als vicariaat (waarbij de aartsbisschop vicaris was), maar vanaf 
1986 als bisdom. Het Militair Ordinariaat valt sinds 1995 onder de 
verantwoordelijkheid van de bisschop van het bisdom Haarlem- 
Amsterdam. 
Het bestuur van het Militair Ordinariaat bestaat uit de bisschop, 
de kanselier, de vicaris-generaal van het Militair Ordinariaat en de 
Hoofdkrijgsmachtalmoezenier. 
In paragraaf 4.1 is beschreven dat het rechtsbeginsel van de schei-
ding van kerk en staat, en de verhouding die hieruit voortvloeit tussen 
de Katholieke Kerk en de overheid, het bestaan van een zendende 
instantie noodzakelijk maakt. De katholieke zendende instantie is het 
Militair Ordinariaat. Zij bepaalt de inhoud van de katholieke geeste-
lijke verzorging bij de krijgsmacht, en bepaalt ook wie door hen gezon-
den kan worden om als aalmoezenier bij de krijgsmacht werkzaam te 
zijn. Hiervoor verleent de bisschop zending.
Het Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de krijgsmacht stelt: 
“Een voorwaarde voor deze ambtelijke status is de kerkelijke zending. Deze 
wordt wel aangeduid als een volmachtcompetentie. De zending is noodzake-
lijk voor het op professionele wijze verlenen van rooms-katholieke geestelijke 
verzorging in de zin van de wet, of men nu priester is, diaken of leken-gelo-
vige. In het pastoraat bij de krijgsmacht en Justitie is de kerkelijke zending een 
aanstellingsvoorwaarde; intrekking van de kerkelijke zending is daarom een 
ontslaggrond.”187 
Het vademecum ziet deze procedure ook als kwaliteitsborging: “In 
deze samenhang kan het geen kwaad erop te wijzen dat de procedure tot ver-
lening van de zending voornamelijk een waarborg is voor de professionele en 
persoonlijke kwaliteiten van de zorgverlener…De realiteit is immers dat de 
Kerk (mede) verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit van de gebo-

187 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 20.
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den zorg, ook al is het zo dat geestelijk verzorgers werken met een grote mate 
van eigen verantwoordelijkheid.”188

De bisschop kan zending verlenen aan pastoraal werkers, permanente 
diakens of priesters om dienst te nemen bij de krijgsmacht. Deze zen-
ding staat centraal en is essentieel, zonder zending accepteert de over-
heid geen sollicitanten. Wel heeft de overheid eigen toelatingscriteria. 
Hiervoor zal een sollicitant ook lichamelijk en geestelijk gekeurd 
worden, om te beoordelen of hij geschikt geacht wordt om bij de 
krijgsmacht te werken, en lichamelijk en geestelijk fit genoeg is om ook 
ingezet te worden bij militaire vredesoperaties. Daarnaast wordt ook 
een veiligheidsonderzoek gehouden. Als aan deze vier criteria wordt 
voldaan kan een sollicitant aangenomen worden als aalmoezenier. 
Om kerkelijke zending als aalmoezenier te verkrijgen moet men in 
het bezit zijn van een Master in rooms-katholieke theologie, behaald 
op een door de Rooms-katholieke Kerk erkende opleiding, met een 
beroepsuitgang basispastoraat.189

De operationele leiding van de Rooms-katholieke Geestelijke 
Verzorging bij de krijgsmacht ligt bij de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. 
Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van de katholieke geestelijke 
verzorging, en hiermee ook voor de verdere educatie van aalmoezeniers.
De inhoud van geestelijke verzorging is niet alleen de inhoud in 
engere zin, inhoud als verkondiging of waarden, maar ook inhoud in 
ruimere zin, inhoud als de invulling, richting en visie van de rooms-
katholieke geestelijke verzorging, en in overleg met de andere Hoofden 
van Dienst, de invulling, richting en visie van de gehele Diensten 
Geestelijke Verzorging.
De Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bestaat sinds 
2016 uit 43 VTE’s. Dit is een inkrimping van 7 VTE’s, vergeleken met 
de populatie van de rooms-katholieke geestelijke verzorging van 2011, 
het ijkpunt van dit onderzoek.
Tot 1983 bestond het corps aalmoezeniers alleen uit wereldheren en 
ordeleden.

188 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 21.

189 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 79.
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In de decennia na 1983 is de groep priesters en ordeleden steeds meer 
gedaald, terwijl het aantal pastoraal werkers steeds verder steeg. Sinds 
circa 2010 wordt door de katholieke geestelijke verzorging actief 
beleid gevoerd om het aantal permanente diakens te vergroten, hier-
voor wordt pastoraal werkers bij defensie de mogelijkheid gegeven 
om een opleiding tot diaken te volgen bij de priesteropleiding van het 
Bisdom Haarlem, de Tiltenberg. 
In de onderzoekspopulatie bestaat verreweg de grootste groep uit pas-
toraal werkers, 40 personen. Daarnaast maakten 8 diakens, 2 wereld-
geestelijken en 1 ordengeestelijke deel uit van de onderzoekspopulatie.

De Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging kent naast de 
eigen organisatie ook een aantal steunstichtingen, meestal afkomstig 
uit oudere organisaties die betrekking hadden op de zorg voor katho-
lieke militairen, zoals bijvoorbeeld de Katholieke Militaire Tehuizen.
Een belangrijke steunorganisatie is het Katholiek Thuisfront, een maat-
schappelijke organisatie die zich als doel stelt de geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht bij te staan, door: “inhoud te geven aan de inbedding van deze 
zorg voor de (uitgezonden) militairen en hun thuisfront binnen de Katholieke 
geloofsgemeenschap.”190 Hiervoor richten zij zich zowel op de Nederlandse 
militairen en hun thuisfront, alsook op de Nederlandse parochies. 
Een aantal van de eigen activiteiten van de rooms-katholieke geeste-
lijke verzorging worden in samenwerking met het Katholiek Thuisfront 
georganiseerd. Hieronder vallen een aantal jaarlijkse bijeenkomsten: de 
Veteranenkruisweg op Goede Vrijdag in kapel ’t Zand in Roermond, 
met name bedoeld voor veteranen en nabestaanden, de pontificale 
Requiemviering voor alle overleden militairen in Best, bedoeld voor 
alle nabestaanden en alle katholieke militairen.
Andere steunstichtingen organiseren of faciliteren bijvoorbeeld de 
jaarlijkse internationale militaire bedevaart naar Lourdes, of steunen 
het rooms-katholieke vormingswerk van het vormingscentrum van de 
geestelijke verzorging te Beukbergen financieel.

190 Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT): doelstellingen, geraadpleegd op 25 janu-
ari 2019, https://www.katholiekthuisfront.nl/index.php.
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5.6 Taken van de aalmoezenier
Aalmoezeniers bij de krijgsmacht nemen niet alleen een aparte plaats 
in binnen de krijgsmacht, maar ook binnen het pastoraat. Deze vorm 
van pastoraat betreft het categoriale pastoraat. Doris Nauer beschrijft 
deze vorm van pastoraat in Seelsorge als Arbeitsfeld, waarbij zij onder-
scheid maakt in verschillende typen, namelijk Menschengruppen, 
Systeme, Orte en Notfallsituationen, waarbij Nauer de krijgsmacht hier 
als systeem definieert.191 Nauer stelt dat belangwekkend is dat sinds 
de jaren ‘60 het categoriaal pastoraat als eigen specialisme wordt 
beschouwd, met eigen opleidingseisen, en niet meer als bijkomende 
taak van de territoriale pastores. 
In de Apostolische Constitutie Spirituali Militum Curae, de Constitutie 
uit 1986 waarin door Paus Johannes Paulus II de inrichting van 
Militair Ordinariaten werd afgekondigd, wordt het pastoraat binnen 
de krijgsmacht beschreven als een eigen jurisdictie.192 Het militair pas-
toraat is gericht op (gelovige) militairen en hun familieleden: “Behalve 
anderen, die in de statuten volgens de norm van art.1 nader worden aangege-
ven, behoren tot het militair ordinariaat en vallen onder zijn jurisdictie:
1e de gelovigen, die militair zijn, en anderen die eventueel aan de krijgsmacht 
toegevoegd worden, voor zover ze door voor hen uitgevaardigde burgerlijke 
wetten gehouden zijn;
2e zij die tot hun gezin behoren, echtgenoten nl. En kinderen; ook zij die, 
ofschoon zelfstandig, in hetzelfde huis wonen; verder verwanten en perso-
neelsleden die met hen in hetzelfde huis wonen;
3e zij die regelmatig in militaire instellingen komen of in militaire hospitalen, 
bejaardenhuizen of andere dergelijke plaatsen verblijven of dienst doen;
4e alle gelovigen van beiderlei geslacht, al of niet behorend bij een religieus 
instituut, die een vaste taak vervullen, hun opgedragen door de ordinarius 
militaris of met zijn toestemming.”193 Het pastoraat onder militairen 
bestrijkt dus alle aspecten van hun leven, zowel op de werkvloer en de 
kazerne, hun militaire vredesoperaties als hun thuisfront.

Geestelijk verzorgers van de Islamitische, Hindoeïstische en Joodse 
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht zijn in eerste instantie gericht 
op de pastoranten van hun eigen geestelijke stroming. Zij bezoeken deze 

191 Doris Nauer, Seelsorge (Stuttgart: Kohlhammer, 2014), 14.
192 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae.
193 Apostolische Constitutie Spirituali militum curae, artikel  X, 96.
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dan ook op elke werkplek binnen de krijgsmacht. Daarnaast organise-
ren zij voor militairen van hun denominatie vieringen, en doen zij aan 
religieuze en culturele educatie, met name voor hun eigen denominatie.
Kenmerkend voor de katholieke, protestantse en humanistische gees-
telijke verzorgers bij de krijgsmacht is dat hun werk niet louter langs 
denominatieve lijnen verdeeld wordt, zelfs als er op een kazerne of 
compound meerdere geestelijk verzorgers werkzaam zijn. Het werk van 
de geestelijk verzorger is sinds de inrichting van de geestelijke verzor-
ging bij de krijgsmacht in 1914 niet exclusief op de leden van de eigen 
denominatie gericht, maar daarnaast op iedere militair op zijn plaat-
sing. Zij zijn hierin eerder territoriaal (per plaatsing) dan denominatief 
georganiseerd.194 
Deze meer territoriaal georganiseerde wijze van werken binnen de 
krijgsmacht houdt voor aalmoezeniers in dat zij, naast hun pastorale 
en liturgische zorg aan de katholieke militairen van hun eenheid, 
evenzeer pastorale zorg dienen te verlenen aan alle andere militairen, 
ongeacht hun geloof. Hierbij is prudentie van het grootste belang, en 
dient de (religieuze) overtuiging van de pastorant gerespecteerd en 
gesteund te worden. S. Gärtner zegt hierover in Der Fall der nieder-
ländischen Katholizismus: “So wird auch hier die territoriale Arbeitsweise 
angewendet, und es gibt hier enge ökumenische Kooperation. Die geestelijk 
verzorgers haben Kontakt zu jedem und jeder, der oder die dafür offen ist, 
unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Das wird vom Staat auch aus-
drücklich gefördert und ist bei einem Auslandeinsatz des Militärs oder auf 
einem Kriegsschiff kaum anders möglich.”195

Aalmoezeniers bij de krijgsmacht hebben niet alleen eigen jurisdictie, 
zij hebben vanuit de kerk ook een eigen opdracht. In Humanitarian 
Law and Military Chaplains van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid 
en Vrede uit 2003 wordt deze beschreven als een opdracht om naast 
pastorale ondersteuning aan militairen ook nadrukkelijk een bijdrage 
te leveren aan de morele en ethische educatie van militairen: “Military 
Chaplains, inspired by Christ’s love, are called by their special vocation to wit-

194 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 27-28. In vergelijking 
hiermee: bij de geestelijke verzorging bij justitie is de wijze van werken per instel-
ling verschillend. 56 procent van de onderzochte geestelijk verzorgers die werk-
zaam waren bij het justitiepastoraat werkte territoriaal, 44 procent denominatief.

195 Stefan Gärtner, Der Fall des niederländischen Katholizismus (Freiburg im Breisgau: 
Herder, 2017), 184-185.
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ness that even in the midst of the harshest combats, it is always possible, and 
only right, to respect the dignity of the military adversary, the dignity of civil-
ian victims, the indelible dignity of every human being involved in armed con-
flict. In this way, moreover, the reconciliation is fostered that will be necessary 
for re-establishing peace when the war is over…As Catholic military chaplains, 
in addition to carrying out your specific religious ministry, you must not fail 
to make your contribution to giving military staff an appropriate education in 
the values that motivate humanitarian law and make it not merely a juridical 
code, but first and foremost an ethical code.”196

Deze opdracht geeft aan dat de aalmoezenier niet alleen binnen de 
kerk een zeer specifieke eigen rol heeft, maar ook dat hij zich binnen de 
krijgsmacht niet alleen tot pastorale zorg moet beperken, maar ook een 
integraal deel uitmaakt van de ethische educatie binnen de krijgsmacht.

Doris Nauer stelt in haar boek Seelsorge evenzeer dat zielzorg alle aspec-
ten van het leven dient te omvatten: “Glaubwürdige Seelsorge bezieht sich 
auf den ganzen Menschen. Alle Dimensionen menschlichen Seins werden 
in die Seelsorge einbezogen, weshalb sie sich nicht auf die geistig-spirituelle 
Dimension beschränken darf. Für Seelsorge gibt es daher weder bestimmte 
Personen(gruppen), noch Gesprächsthemen, von denen sie sich als ‘nicht zustän-
dig’ dispensieren könnte.”197 Zij stelt dat goede zielzorg niet alleen tot Cura 
animarum specialis, op tot individuele pastorale gesprekken gericht pas-
toraat, beperkt moet blijven, maar ook Cura animarum generalis, zielzorg 
gericht op allen en gericht op alle sociale dimensies, behoort te zijn.198

Het werk van de aalmoezenier binnen de krijgsmacht lijkt in een 
aantal opzichten op het werk van een katholieke geestelijke verzorger 
in een zorginstelling of ziekenhuis, of penitentiaire inrichting.199 Zo 

196 Humanitarian Law and Military Chaplains, Pontifical Council for Justice and Peace. 
Congregation for Bishops (Vaticaanstad, 2004), pag. 8.

197 Nauer, Seelsorge, 182.
198 Nauer, Seelsorge, 85-86.
199 “Eveneens buiten het parochiële kader maar wel onder rechtstreekse verantwoordelijkheid 

van de bisschoppen wordt ook pastoraat uitgeoefend in specifieke maatschappelijke geledin-
gen en segmenten, categorale zielzorg genoemd, zoals het pastoraat onder studenten, alloch-
tonen artiesten, zieken, zeelieden en binnenvaarders, luchthaven-, vakantie-, omroep- en 
justitiepastoraat en in het militair ordinariaat en verpleeg- en verzorgingstehuizen etc, 
waarin pastors, pastorale medewerkers, moderatoren en aalmoezeniers werkzaam zijn.” In: 
Hans Wortelboer, De Rooms-Katholieke Kerk (Kampen: Kok, 2005), 713.



Deel 2. Katholieke geestelijke verzorging

148 

begeleiden zij allen pastoranten in bijzondere omstandigheden, buiten 
hun eigen leefomgeving. 
Met name het pastoraat in het werkveld van justitie heeft veel over-
eenkomsten met het werk van de aalmoezenier binnen de krijgs-
macht, allereerst doordat bij beide de katholieke geestelijk verzorgers 
uitsluitend met kerkelijke zending aangesteld worden, maar wel in 
overheidsdienst zijn, dus ambtenaar zijn. Daarnaast behoren bij beide 
werkvelden de pastoranten tot een gesloten groep, bij de krijgsmacht 
vooral tijdens oefeningen, uitzendingen of zeereizen. Tegelijk vallen 
zij niet geheel samen met het systeem waarbinnen zij werken, zij 
kunnen in hun roltypering ook gedeeltelijk als buitenstaander, gast, 
beschreven worden. Hierin speelt mee dat hun taak en opdracht niet 
bij de organisatie ligt, maar louter op de pastorant, de militair of gede-
tineerde, gericht is.

Tegelijkertijd verschilt het ook in een belangrijk opzicht. Aalmoezeniers 
bij de krijgsmacht gaan ook werkelijk mee met hun pastoranten, en 
doorstaan zo ook hetzelfde als de militairen. Zij zijn reisgenoot en deel-
genoot van de militairen van hun eenheid. Zij maken hetzelfde mee als 
de militairen, hetzelfde gevaar en dezelfde verveling, en veranderen in 
meer of mindere mate gedurende de uitzending ook mee met hun een-
heid. Deze vorm van pastoraat kan zorgen voor grote nabijheid, maar 
tegelijkertijd ook professionele distantie bemoeilijken.
P. Vos beschreef deze plaats van de geestelijk verzorger binnen de 
krijgsmacht aldus: “Hij kent de krijgsmacht van binnenuit, door deel te 
nemen aan oefeningen, mee te gaan op uitzendingen en de spanningen die 
daarmee gegeven zijn te ervaren.”200 Hier zal in hoofdstuk zes nader op 
ingegaan worden.
Hierbij is betrouwbaarheid voor deze aalmoezeniers hun grootste 
goed. Het is van het grootste belang voor het functioneren van de 
aalmoezenier dat het ambtsgeheim verzekerd en gerespecteerd wordt. 
Deze vrijplaatsfunctie van de aalmoezenier is essentieel voor zijn werk.

Het vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de krijgsmacht 
beschrijft twee elementen die specifiek zijn voor het werk van de gees-
telijk verzorger in het categoriaal pastoraat, maar die tot de belang-

200 Pieter Vos, “Vorming door presentie”, in Naar eer en geweten, René de Boer, Jan 
Peter van Bruggen, Ger Wildering (red.) (Budel: Damon, 2012), 97.
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rijkste kenmerken van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
behoren, en essentieel zijn om goede pastorale zorg te kunnen geven 
in dit werkveld: “Twee algemene kenmerken onderscheiden werkers in het 
categoriaal pastoraat van degenen met en voor wie zij werken. Als zorgverle-
ners hebben zij veelal het grote voordeel dat zij op organische wijze deel uit-
maken van de leef- en werkomgeving van hun doelgroep, en dus niet gebonden 
zijn aan vaste gesprekstijden in een van te voren vastgelegde setting. Zo zijn 
zij in staat drempelverlagend op te treden en geduldig het moment af te wach-
ten waarop de ander eraan toe is te spreken over wat hem (haar) ten diepste 
bezighoudt. Bovendien staan zij geheel of gedeeltelijk buiten de management-
structuur van hun werklocatie en kunnen zij enige afstand bewaren tot het 
bedrijfsproces.”201 

Het Vademecum beschrijft een aantal taakgebieden waaruit Rooms-
katholieke geestelijke verzorging bestaat.202 Het vademecum onder-
scheidt individuele gespreksvoering, verkondiging en catechese, liturgie, 
diaconie, en koinonia, de aanwending van de talenten van medegelovi-
gen, om hen mee te laten werken in de taken van het pastoraat.
Tot de taken en werkzaamheden van aalmoezeniers behoort allereerst 
de algemene pastorale zorg aan militairen en hun familie (de geeste-
lijke zorg van aalmoezeniers beperkt zich niet tot de militairen, maar 
ook hun naasten) en -voor zover toegestaan- sacramentenbediening, 
door middel van huisbezoeken en het bezoeken van militairen op 
hun werkplekken, het houden van kerkdiensten of gebedsdiensten in 
kazernes, op zee en in het veld, met name in het weekend, als mili-
tairen niet thuis in hun eigen parochie naar de eucharistieviering 
kunnen gaan. 
Ook kunnen aalmoezeniers ingeschakeld worden bij militair ceremo-
nieel, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan dodenherdenkingen in 
een militaire setting. Binnen de militaire omgeving kunnen verschil-
lende soorten ceremonieel onderscheiden worden, waar aalmoeze-
niers en andere geestelijk verzorgers een rol in spelen.
De eerste soort is het militaire ceremonieel. Hierbij valt te denken aan 
officiële herdenkingen, zoals militaire dodenherdenkingen op 4 mei. 

201 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 81.

202 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 51 ev.
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Als een aalmoezenier in deze ceremonie een actieve rol heeft, is dat 
doorgaans die van spreker, door het verzorgen van een overweging, 
een gebed, of beide. De ceremonie heeft een volledig militair karakter.
De tweede soort is de militaire afscheidsceremonie, of de militaire 
begrafenis. De eerste bestaat tijdens militaire vredesoperaties door-
gaans uit een zogeheten ramp ceremony, een militaire ceremonie waar-
bij de militairen van de compound afscheid nemen en eer bewijzen aan 
een overleden militair van hun eenheid, voordat deze (per vliegtuig) 
naar het moederland terug vervoerd wordt. De aalmoezenier is hier 
letterlijk voorganger in de gang naar het vliegtuig. Rond deze ceremo-
nie houden aalmoezeniers vaak apart kleinere bijeenkomsten voor de 
militairen van de eigen eenheid van de gestorven militair. 
Bij een militaire begrafenis is de aalmoezenier ook voorganger, soms 
in een mengvorm van militair en eventueel kerkelijk ceremonieel. De 
ceremonie bevat militaire elementen (schoten, vlaggen etc.), maar kan 
ook kerkelijke elementen (gebeden, liederen, kaarsen, stilte) bevatten.

Vanzelfsprekend behoort het houden van kerkdiensten tot de kern-
taken van de aalmoezenier. Aangezien op Nederlandse kazernes in 
de weekenden weinig militairen gelegerd zijn, worden op zondagen 
op kazernes in de regel geen kerkdiensten gehouden, en gaan gelo-
vige militairen naar hun eigen parochies of gemeenten. Dit is uiter-
aard onmogelijk tijdens (langere) oefeningen, zeereizen of militaire 
vredesoperaties. Tijdens deze reizen is het gebruikelijk dat confessi-
onele geestelijk verzorgers op zondag een kerkdienst of gebedsdienst 
houden, en humanistisch raadslieden een bezinningsbijeenkomst.
Aangezien de meeste aalmoezeniers binnen de Nederlandse krijgs-
macht pastoraal werker zijn en geen priester, zijn de vieringen tijdens 
oefeningen, langdurige vaarperiodes en militaire vredesoperaties 
doorgaans gebedsdiensten. Deze gebedsdiensten staan open voor alle 
militairen van de eenheid, en worden dan ook niet alleen door katho-
lieken, en zelfs niet alleen door christenen, bezocht. In de regel zijn 
deze kerkdiensten open van karakter, en gericht op de actuele situatie 
en belevingswereld van de militairen van de eenheid.
Daarnaast gaan aalmoezeniers ook voor bij de viering van kerke-
lijke hoogfeesten. Te denken valt aan vieringen rond Goede Vrijdag, 
Pasen en Kerstmis. Vieringen rond Goede Vrijdag of Pasen kunnen 
soms denominaal exclusief zijn, zoals de Kruisweg voor militairen 
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in Roermond op Goede Vrijdag, of de jaarlijkse Requiemviering in 
Best rond Allerzielen. De vieringen tijdens de militaire bedevaart 
naar Lourdes horen hier vanzelfsprekend ook toe. Daarentegen zijn 
bijvoorbeeld de Kerstvieringen doorgaans oecumenisch, waarin vaak 
vooral ook de saamhorigheid van de gehele eenheid centraal staat. 
Militaire vredesoperaties worden vrijwel altijd door een internationale 
troepenmacht uitgevoerd, en in toenemende mate ook door meerdere 
samenwerkende krijgsmachtdelen. De grotere compounds in missiege-
bieden hebben vaak een internationale bezetting, terwijl bijvoorbeeld 
NAVO-eskaders in de regel bestaan uit schepen van verschillende 
landen. Hieruit volgt dat ook de kerkdiensten tijdens deze missies in 
de regel weliswaar veelal gericht zijn op de militairen van de eigen 
eenheid of schip (zeker varend), maar soms ook een internationaal 
karakter hebben, met een internationale groep kerkgangers, en soms 
ook voorgangers uit meerdere landen.

Een van de taken van de aalmoezenier is bijdragen aan de (morele) 
vorming en educatie van militairen. Op veel militaire academies zijn 
aalmoezeniers en andere geestelijk verzorgers niet alleen aanwezig 
voor het geven van pastorale zorg, maar nemen zij ook deel aan het 
onderwijsprogramma. Ook hier zijn verschillende niveaus van inte-
gratie mogelijk: van minimale integratie, waarbij aan aalmoezeniers 
en andere geestelijk verzorgers alleen uren ter beschikking worden 
gesteld, en verder geen inhoudelijke afstemming is, tot verregaande 
integratie, waarbij het lesprogramma van de aalmoezeniers en andere 
geestelijk verzorgers deel uitmaakt van een curriculum, en inhoudelijk 
afgestemd is op de rest van het lesprogramma.
Daarnaast kunnen aalmoezeniers, gevraagd en ongevraagd en door 
alle rangen heen, adviezen geven over thema’s die binnen het pastorale 
veld in ruime zin liggen. Het kan hier gaan over religieuze onderwer-
pen, maar ook over relaties of communicatie. Aalmoezeniers hebben, 
met name bij vredesoperaties, expliciet geen adviserende rol bij stra-
tegische militaire vraagstukken, zoals de inzet van troepen. Toch zijn 
deze twee terreinen lastig gescheiden te houden, vooral daar strategi-
sche beslissingen veelal ook gevolgen voor personen inhouden.

In lijn met de steeds verder ontwikkelende professionalisering van de 
beroepsgroepen in de zorg, is ook binnen de geestelijke verzorging bij 
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de krijgsmacht de eigen educatie een belangrijke activiteit. Dit houdt 
in dat ook aalmoezeniers in dit kader aan permanente educatie doen 
en hiermee hun professionele en spirituele kwaliteiten onderhouden. 
Hiervoor is in 2015 een accreditatie-instituut opgericht, de RGVZO, 
dat voor de werkvelden van Justitie en de krijgsmacht opleidingen 
accrediteert, en de professionele staat van het corps aalmoezeniers 
door middel van vijfjaarlijkse evaluatie van behaalde punten op peil 
wil houden.
In het vademecum wordt een aantal bekwaamheidscompetenties 
onderscheiden: de mystagogische competentie, de hermeneutisch-com-
municatieve competentie, advisering op het gebied van moraal en ethiek, de 
professionele contextanalyse, en visie en leiderschap.203 Deze competenties 
worden ook aangehouden in de systematiek van de RGVZO. Elke aal-
moezenier moet in alle competentievelden voldoende punten halen 
om als geaccrediteerd aalmoezenier aan het werk te kunnen blijven. 

5.7 Besluit
Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 
Nederland heeft zich in de loop van de geschiedenis ontwikkeld tot 
een geheel eigen werkveld, waarbij pastorale zorg voor alle militairen 
en het belang van goede ethische vorming centraal staan, en de aan-
dacht niet eenzijdig ligt op de eigen denominatie, en expliciet niet 
op bekering van militairen en hiermee de concurrentie met andere 
denominaties.
K. de Groot beschrijft in zijn boek The Liquidation of the Church de 
wijze waarop geestelijke verzorging in instellingen en de overheid in 
Nederland is georganiseerd als een succesvolle oligopolie.204 Anders 
dan in veel landen heeft niet een enkele religie een dominante rol in 
het aanbod van geestelijke zorg, noch is het een open en elkaar becon-
currerende markt. Ook wordt religie niet, zoals in andere landen, uit 
de publieke sfeer gehouden. In Nederland zijn geestelijk verzorgers 
van een beperkt aantal levensbeschouwingen in (overheids-)instellin-
gen actief, en kunnen als een succesvolle beroepsgroep beschouwd 
worden in een krimpend levensbeschouwelijk landschap.

203 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 83-84.

204 Kees de Groot, The Liquidation of the Church (Abington, Oxon: Routledge, 2018), 
117.
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De Groot beschrijft deze geestelijke verzorging als een, ondanks een 
verregaande landelijke secularisering, levende en bloeiende beroeps-
groep, die een eigen karakter heeft ontwikkeld. Geestelijke verzorging 
is in zijn visie een eigen entiteit geworden. In Het buitenkerkelijke succes 
van de christelijke zielzorg beschrijft hij deze aldus: “Christelijke zielzorg 
is in de publieke instellingen getransformeerd tot geestelijke verzorging, als een 
nieuwe professie nabij, maar onderscheiden van psychologisch en therapeu-
tisch georiënteerde beroepen.”205 
De Groot beschrijft in dit hoofdstuk de ontwikkeling van een steeds 
professioneler opererende geestelijke verzorging, die wel onderdelen 
opneemt vanuit de kerken, maar hiermee iets anders of nieuws maakt. 
Deze beschrijving valt mijns inziens niet geheel samen met de rol en 
plaats die aalmoezeniers in de krijgsmacht hebben, of de wijze waarop 
zij geestelijke zorg binnen de krijgsmacht verlenen. Er is een duidelijk 
onderscheid in het belang van de zendende instantie voor de rol en 
plaats van de aalmoezenier. Rooms-katholieke geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht is een duidelijk vanuit de kerk gezonden denomina-
tie. Allereerst door de specifieke opdracht vanuit de kerk, maar ook 
vanwege het dragende belang van de zending voor de taakuitvoering 
van aalmoezeniers: als levensbeschouwelijke grond en waarborg, en 
als dragende kracht voor de vrijplaats die aalmoezeniers militairen 
kunnen bieden. In het volgende hoofdstuk zal nader bekeken worden 
of het krijgsmachtpastoraat als een unieke vorm van pastoraat kan 
worden beschouwd.

In de volgende hoofdstukken zal ook de theologische inhoud van 
Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht verder 
worden uitgewerkt, en met name de thematiek die speelt rond de deel-
name van aalmoezeniers aan militaire vredesoperaties. Hoe kan het 
geloof van aalmoezeniers in kaart gebracht worden, en welke vragen 
levert de deelname aan militaire vredesoperaties op bij aalmoezeniers?  

205 Kees de Groot, “Het buitenkerkelijke succes van de christelijke zielzorg”, in Reli-
gie en samenleving, no2/3, 154.
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Hoofdstuk 6. 

Geloof en religieuze ervaring

Inleiding
In dit hoofdstuk staan de religieuze beleving en de concepten van 
waaruit aalmoezeniers hun pastorale werk uitoefenen centraal. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag naar de zingeving en religi-
euze waarneming van aalmoezeniers. Is deze beleving anders dan bij 
andere gelovigen, en nemen aalmoezeniers hier een aparte plaats in?
Daarnaast wordt gekeken naar de vragen die specifiek horen bij het 
werkveld van aalmoezeniers bij de krijgsmacht als het gaat om hun 
geloof en hun rolperceptie. Allereerst wordt in kaart gebracht welke 
pastorale rollen en pastoraatsconcepten er binnen het pastoraat zijn. 
Hierop volgend wordt gekeken welke rollen en pastoraatsconcepten 
binnen de Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 
zichtbaar zijn. In hoeverre komt het werkveld van de krijgsmacht 
overeen met andere pastorale werkvelden, of is de krijgsmacht hierin 
uniek? En, als dat zo is, heeft de Rooms-katholieke geestelijke verzor-
ging hiervoor dan ook een eigen pastoraatsconcept? Of geeft de wijze 
van werken binnen het krijgsmachtpastoraat aan dat er binnen het 
pastorale veld meerdere lagen van pastoraat zijn, waarbij verschillende 
pastoraatsconcepten passen? 

6.1 Zingeving en religieuze waarneming
Een van de centrale vragen in het bestaan is die naar zin, de zin van het 
bestaan, de zin van het lijden of de zin van het kwaad. In het domein 
van de psychologie wordt zingeving ook beschreven als instrument 
van geestelijke gezondheid. Dit is ook het geval waar het de gewelds-
ervaringen van de militair betreft. Deelname aan militaire missies laat 
een militair niet onberoerd, en de ervaringen die tijdens deze missies 
worden opgedaan kunnen leiden tot zingevingsvragen of zinverlies. 
I. Bramsen schrijft in De psychische nasleep van oorlog en geweld bij mili-
tairen en veteranen: “De wereld die zo vriendelijk en zo voorspelbaar leek, 
heeft haar ‘ lelijke’ gezicht getoond. welk gezicht is nu het ware? Dit alles bete-
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kent dat de militair na afloop worstelt met de vraag naar het waarom van het 
gebeurde, met de vraag naar de zin en betekenis.”206

R.L. Campise, S.K. Geller en M.E. Campise beschrijven in hun artikel 
Combat Stress de factoren die meespelen rond het verminderen of voor-
komen van inzet-gerelateerde stress.207 Zij stellen dat vooral het moreel 
een belangrijke factor is in de voorkoming van combat stress: “Another 
important contributor to the prevention of CSR is morale, which consists of 
many factors; probably the most significant being unit cohesion, confidence 
in commanders, confidence in equipment and oneself as a user of it, and per-
ceived legitimacy of the mission.”208 Vooral deze laatste factor speelt mee 
in de vraag naar zingeving in het licht van de ervaringen tijdens mili-
taire missies. 
Binnen het theologisch en gelovig denken wordt zingeving steeds 
verbonden met het geloof in of vermoeden van een transcendente 
Ander, en wordt zingeving niet alleen functioneel beschouwd, maar 
verbonden met het gehele leven. De vraag naar zingeving wordt door 
F. Haarsma beschreven als de poging van de (in zijn beschrijving 
moderne, westerse) mens zich te verhouden tot de gebrokenheid van 
de schepping en zijn eigen onvolkomenheid en falen: “Van die mens, 
ideaaltypisch beschouwd, kan men zeggen dat hij zichzelf ervaart als ver-
vreemd, vervreemd van zichzelf en van de hem omringende wereld. Dit niet 
alleen ten gevolgen van de sociale ontwikkelingen en de verwarring die deze 
meebrengen, maar ook en allereerst omdat hij zichzelf ontdekt heeft als bron 
van steeds nieuwe vervreemdingen.”209 
Een zinvol bestaan is mogelijk als men de waarde van zichzelf, maar 
tegelijkertijd ook de waarde van de ander(en) weet te ontdekken, en 
zo de vervreemding kan opheffen. Voor Haarsma is het eigen bestaan 
nooit los van de ander te denken. De volledige realisatie van deze 
bevrijding is niet door de mens te bereiken, maar behoeft het ingrijpen 
van een transcendente werkelijkheid, “de bron van uiteindelijke zin.”210 

206 Inge Bramsen, “De psychische nasleep van oorlog en geweld bij militairen en ve-
teranen”, in Trauma: diagnostiek en behandeling, Petra Aarts, Wim Visser (red.) 
(Houten/Diegem : Bohn Stafleu Van Loghum, 1999), 142.

207 Rick Campise, Schuyler Gelles, Mary Campise, “Combat Stress”, in Military Psy-
chology, Carrie Kennedy, Eric Zillmer (red.) (New York: The Guilford Press, 
2006), 229-232.

208 Rick Campise, Schuyler Geller, Mary Campise, “Combat Stress”, 229.
209 Frans Haarsma, Kandelaar en korenmaat (Kampen: Kok, 1991), 42.
210 Haarsma, Kandelaar en korenmaat, 46.
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Haarsma denkt deze twee expliciet samen, de sociale en politieke 
opdracht het goede te bevorderen, de uitwendige genade, en de 
genade als gave Gods, als uiting van Gods liefde. Geloof is dan ook 
wezenlijk van belang bij het zoeken naar bestaanszin. 
Het pastoraat heeft hierom ook een belangrijke rol in de begeleiding 
van zingevingsvragen en zingevingsproblemen. Haarsma geeft in 
Tussen kandelaar en korenmaat verschillende typeringen van zingeving: 
doelmatigheidszin (de zin of betekenis in het gewone handelen); uit-
eindelijke zin (de zin van de boven zichzelf uit verwijzende ‘diepste 
dingen’); collectieve zingeving (in riten en symbolen en in het publieke 
spreken van kerken als instituut) en zingeving rond lijden.211 Deze 
typologieën zijn ook geldig voor het werk van de aalmoezenier binnen 
de krijgsmacht.

6.2 Religieuze ervaring, geloof en Godsbeelden
Wat is een religieuze ervaring? J.M. van der Lans noemt in zijn onder-
zoek Religieuze ervaring en meditatie de religieuze ervaring “een intuïtieve 
gewaarwording in contact te staan met een werkelijkheid, die als transcendent 
ervaren wordt, d.w.z. het gewone, alledaagse overstijgend; deze beleving gaat 
gepaard met intense gevoelens van vrees en verwondering.”212

In het psychologisch spreken over religieuze waarneming ligt het 
beginpunt niet bij een goddelijke openbaring, maar bij het eerste 
moment dat voor de psychologie herkenbaar is, de menselijke waarne-
ming van die openbaring. 
Een vorm van religieuze waarneming is de religieuze ervaring, een 
ontmoeting met een hogere werkelijkheid buiten de zichtbare realiteit, 
en waarmee een relatie mogelijk is.
J. Weima maakt onderscheid tussen religieuze ervaringen en geloofs-
ervaringen, waarbij hij de geloofservaring ziet als de intensivering van 
een religieuze ervaring: “het accepteren van wat in de religieuze ervaring 
gegeven is, dat wil zeggen het relatie-karakter van de religie; in het bijzonder 
ook het ingaan op deze relatie.”213

De ontwikkeling van de geloofservaring is te omschrijven als een 
weg, waarin de laatste stap bestaat uit de ervaring verenigd te zijn met 

211 Haarsma, Kandelaar en korenmaat, 145-156.
212 Jan van der Lans, Religieuze ervaring en meditatie (Deventer: van Loghum Slaterus, 

1980), 188.
213 Jan Weima, Reiken naar oneindigheid (Baarn: Ambo, 1980), 30.
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deze hogere werkelijkheid, de mystieke ervaring. Er bestaan meerdere 
modellen waarmee geloofsontwikkeling of mystieke groei worden 
omschreven. Deze modellen zijn onderling verschillend, maar de 
meeste kennen één of meerdere perioden van crisis, of wisselen groei 
met crises af. 
In deze perioden van crisis is sprake van een gevoel van Godverlatenheid, 
wanhoop, geestelijke dorheid en apathie. Johannes van het Kruis 
noemde deze periode de donkere nacht van de ziel, ook wordt zij wel Acedia 
of Tristia genoemd. Terwijl sommige onderzoekers deze geloofscrises 
eerder als een uitzondering zien, kan deze ook gezien worden als een 
fase om tot verdere geloofsontwikkeling te komen. Dit is bijvoorbeeld 
zichtbaar in de theorie van de Contrastervaring van E. Schillebeeckx. In 
het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

Een vraag die gesteld kan worden is waarom niet iedereen op dezelfde 
wijze open staat voor religieuze ervaringen, en wat hier de bepalende 
redenen voor zijn. J.M. van der Lans geeft in Religieuze ervaring en 
meditatie een overzicht van de verschillende benaderingen binnen de 
psychologie, en stelt dat de meeste theorieën ervan uitgaan dat “de 
begaafdheid of instelling van het individu” bepalend is, zoals religieuze 
aanleg of het vermogen symbolisch te kunnen waarnemen.214

Van der Lans stelt echter met H. Sundén dat religieuze ervaringen niet 
louter door aanleg mogelijk zijn, maar voor een groot deel uit aange-
leerd gedrag bestaan. Of, zoals Sundén stelt: “Um religiöse Erlebnisse 
zu haben, muß ein Mensch sich eine religiöse Tradition angeeignet haben und 
oft auch eine rituelle Apparatur.”215 Het religieuze referentiekader, “een 
systeem van symbolen (begrippen, mythen, rollen, ultieme waarden), waarin 
het zingevingsysteem van een religieuze traditie tot uitdrukking komt”, vormt 
de ondergrond waardoor religieuze ervaringen mogelijk zijn.216 Dit 
aangeleerde kader, de religieuze traditie of het religieuze rollensys-
teem, is noodzakelijk om een ervaring als een religieuze ervaring te 
kunnen duiden, en geeft deze ook mede vorm. Duidelijk is dat gesteld 
kan worden dat religieuze ervaringen vanuit deze psychologische 
optiek niet uit het niets kunnen komen, maar dat hier voorwaardelijke 
omstandigheden voor gelden.

214 Lans, Religieuze ervaring en meditatie, 39.
215 Hjalmar Sundén, Die Religion und die Rollen (Berlijn: Alfred Töppelmann, 1966), 1.
216 Lans, Religieuze ervaring en meditatie, 228.
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Sundén beschrijft het moment van de religieuze ervaring als een bete-
kenisverandering (Phasenwechsel ), waardoor dat wat de persoon ziet 
of meemaakt op dat moment een andere lading krijgt. Deze nieuwe 
lading is gevoed door het referentiekader. Zo kan een kale boom in de 
perceptie van de kijker het kruis van Christus worden. 

Van der Lans toont in zijn experimenteel onderzoek aan dat een reli-
gieus referentiekader als voorwaardelijk gesteld kan worden voor een 
religieuze ervaring. Uit zijn onderzoek bleek dat religieuze ervaringen 
veel vaker voorkwamen bij proefpersonen die een religieus referentie-
kader hadden.217

Dit kader kan verondersteld worden bij aalmoezeniers bij de krijgs-
macht. Het is dan ook voor dit onderzoek een interessante vraag of en 
hoe aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun ervaringen tijdens militaire 
vredesoperaties religieus duiden, en dan met name de ervaringen van 
geweld of de gevolgen van geweld.

Vanuit het perspectief van de Rooms-katholieke Kerk is de religieuze 
ervaring gestoeld op de ontmoeting met de levende God. In de katho-
lieke traditie wordt God gezien als persoonlijk en kenbaar. De mens is 
“geschapen naar Gods beeld en geroepen om God te kennen en lief te hebben” 
en kan een van nature godsdienstig wezen genoemd worden.218 In 
deze relatie tussen God en mens ligt het initiatief allereerst bij God, 
die zich láát kennen. God roept de mens, en de mens is in staat te 
antwoorden. Centraal staat hier ook dat geloof een vrije daad van de 
mens is, die zich uit vrije wil ‘ bekent’ tot God, of niet. Geloof kan op 
deze wijze dan ook als een menselijke handeling beschouwd worden.
Een probleem is de betrouwbaarheid van de wijze waarop iemand 
God waarneemt: hoe weet een mens dat wat hij waarneemt inderdaad 
waar is? Wat zegt dit over God? Dit probleem wordt onder meer aan-
gekaart door Luther, wanneer hij de verhouding tussen ervaring en 
theologie bespreekt. Voor Luther is religie zonder ervaring een lege 
huls, terwijl de waarneming op zichzelf echter geen betrouwbare bron 
is, deze moet getoetst en gedragen worden door de theologie. 
Verder speelt mee dat Godsbeelden altijd op zijn minst een vertaling zijn 
van menselijke waarneming, en daarmee dus gebruik maken van mense-

217 Lans, Religieuze ervaring en meditatie, 226.
218 Catechismus van de Katholieke Kerk (Kampen: Gooi & Sticht, 2008), lemma 31, 24.
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lijke beelden en taal. Dit betekent dat Godsbeelden evenzeer iets zeggen 
over degene die zijn Godsbeeld probeert te beschrijven, Feuerbach ging 
hier zover in dat hij elk Godsbeeld louter een mensbeeld noemde: als 
men over God spreekt, spreekt men louter over zichzelf.
Tegelijkertijd is het ook zo dat Godsbeelden bij mensen niet los van 
hun omgeving ontstaan. Om te kunnen spreken over God en de wijze 
waarop zij God waarnemen, kiezen mensen veelal woorden en beel-
den die zij ook niet zelf bedacht hebben, maar die afkomstig zijn uit 
hun geschiedenis en omgeving, of thuishoren in een traditie en gedra-
gen worden door een gemeenschap of kerk. Hiermee hebben zij deel 
aan een voorgaande geschiedenis, of aan een traditie van geloof. Ook 
kan men stellen dat cultuur en omgeving niet alleen de vorming van 
het beeld mede bepalen, maar dat de omgeving en omstandigheden 
ook de religieuze perceptie zelf beïnvloeden. 
Rob van Kessel geeft dit belang aan in Zes kruiken water: “Om uit de 
geloofsverwarring van onze tijd tot helderheid te komen is het pastoraal zeer 
gangbaar geworden om van godsbeelden te spreken. Ook in het voorgaande 
is het al essentieel gebleken na te gaan met welke ervaringen – en dus ook 
beelden – gelovigen de godsnaam verbinden, welke ervaringen hun van God 
spreken en doen spreken.”219 

John Henry Newman stelde in An Essay in Aid of a Grammar of Assent 
dat alleen een kind een onbereflecteerd beeld van God kan hebben: 
“It is an image of the good God, good in Himself, good relatively to the child, 
with whatever incompleteness; an image before it has been reflected on, and 
before it is recognized by him as a notion. Though he cannot explain or define 
the word ‘God’, when told to use it, his acts show that to him it is far more than 
a word.220 Dit beeld verandert tijdens het leven en ontwikkelt mee met 
de geloofsontwikkeling.
Dat geldt zeker ook voor aalmoezeniers. Zij zijn naast gelovigen ook 
professionals en afgestudeerde theologen. Hun geloof zal daarnaast 
gekleurd en wellicht beïnvloed zijn door de ervaringen die zij tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties opdoen. De vraag naar 
hun Godsvoorstellingen of Godsbeelden is dan ook zeer relevant voor 
dit onderzoek.

219 Rob van Kessel, Zes kruiken water (Hilversum: Gooi & Sticht, 1989), 54.
220 John Henry Newman, An Essay in aid of a Grammar of Assent (New York: Cam-

bridge University Press, 2010), 111.



Deel 2. Katholieke geestelijke verzorging

160 

De vraag is echter hoe deze Godsvraag gesystematiseerd kan worden in 
dit onderzoek. J.A. van der Ven en B. Biemans maakten in hun onder-
zoek naar het geloof en de kerkelijke betrokkenheid van Nijmeegse 
studenten gebruik van een reeks stellingen die de studenten werden 
voorgelegd, van waaruit de Godsvraag vanuit verschillende dimensies 
werd benaderd: (1) de verhouding tussen transcendentie en immanen-
tie in God, (2) het al dan niet persoonlijke karakter van God, en (3) de 
afwezigheid of aanwezigheid van de ervaring van het geloof in God.221 
Het onderzoek van Van der Ven en Biemans was gericht op studenten, 
de vraag of zij al dan niet gelovig waren was dan ook relevant. Deze 
vraag is echter in een onderzoek naar de geloofsbeleving van aalmoe-
zeniers minder urgent. G. Zuidberg koos in zijn onderzoek naar de 
geloofsbeleving en pastorale praktijk van katholieke werkers in het 
pastoraat in 1997 een andere benadering.222 Zuidberg vroeg tijdens 
zijn interviews naar de metaforen die zij met God verbonden, die hij 
in zijn onderzoek vervolgens thematisch uitwerkte. 

In dit onderzoek worden beide benaderingen toegepast. In de vra-
genlijst werd de aalmoezeniers eerst gevraagd welke metafoor zij per-
soonlijk zouden verbinden met God. Daarna werd hen gevraagd naar 
de wijze waarop zij God aanspraken (formeel/informeel) en of zij God 
eerder transcendent of immanent ervoeren.
Hierop volgend werd hen een reeks mogelijke Godsbeelden voor-
gelegd. Deze reeks bestond uit Godsbeelden uit de Joodse traditie 
(Schepper, Ander), en uit het Nieuwe Testament (Vader, Moeder, 
Liefdevolle aanwezigheid). Daarnaast werd expliciet gevraagd naar 
de wijze waarop aalmoezeniers hun ervaringen tijdens hun deel-
name aan militaire vredesoperaties verbonden met hun Godsbeeld, 
Godsvertrouwen en hun persoonlijke geloofshouding.

Aalmoezeniers verschillen in zoverre van andere gelovigen, dat zij van 
hun geloof tevens hun beroep hebben gemaakt. Het is waarschijnlijk 
dat, doordat een aalmoezenier ook op een professionele wijze met 
geloof moet omgaan, zijn werk invloed zal hebben op zijn spiritualiteit. 
Een voorganger zal bijvoorbeeld een kerkdienst anders waarderen dan 

221 Johannes van der Ven, Berdine Biemans, Religie in fragmenten (Weinheim: Deut-
scher Studien Verlag; Kampen: Kok, 1994), 85.

222 Gerard Zuidberg, De God van de pastor (Utrecht, 1997), 89-107.
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een kerkganger, en wellicht is het ook zo dat godsbeelden en kerkbeel-
den van werkers in het pastoraat onder invloed van het werk verande-
ren. Dit zal voor aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de krijgsmacht 
niet anders zijn.
Uit het onderzoek naar de geloofsbeleving van werkers in het pasto-
raat door Zuidberg bleek dat een meerderheid van de ondervraagden 
hun geloof niet zozeer ziet als een stelsel van leerstellingen, maar meer 
als een proces en een zoektocht, waarin hoop en vertrouwen kernbe-
grippen zijn.
Dit is ook zichtbaar in de godsbeelden. In het onderzoek van Zuidberg 
komt God minder naar voren als oordelende almacht, maar wordt 
Hij meer zoekend en dynamisch omschreven in beelden waaruit 
liefde en geborgenheid spreekt. Opvallend is dat over God eerder 
als bevrijdende kracht wordt gesproken dan als verlosser. Ook het 
Christusbeeld is veranderd, Jezus Christus wordt door hen vooral als 
een aardse metgezel en voorbeeld beschreven.
Gesteld wordt dat de secularisering van de samenleving duidelijk 
invloed heeft op de religieuze perceptie van Zuidbergs onderzoeks-
groep: “Het is, dunkt mij, geen wonder dat wij bij de pastores tendensen aan-
treffen die een weerspiegeling lijken van de onzekerheid en de verwarring die 
kenmerkend zijn voor de huidige cultuur als het over de godsvraag gaat.”223

Ook uit een onderzoek van de IKON en de Vrije Universiteit uit 2006 
naar het religieuze zelfbeeld van predikanten in Nederland blijkt geen 
eenduidig godsbegrip.224 Het beeld van God als persoon is niet van-
zelfsprekend, een vijfde deel van de ondervraagde predikanten twijfelt 
in het geheel aan het bestaan van een hogere macht.
Opvallend in dit onderzoek is dat jongere predikanten traditioneler 
in hun godsbeelden en geloof zijn dan de predikanten van middelbare 
leeftijd, en minder twijfelen. Deze jongere generatie is postseculier, de 
traditionele beelden zijn voor hen niet meer zo beladen als zij voor de 
generatie vóór hen waren. 

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de aalmoezenier zichzelf 
ziet in verhouding tot God en de ander. Deze vraag naar het religieuze 
zelfbeeld van de aalmoezenier kan vanuit drie invalshoeken gesteld 
worden; de vraag naar het zelfbeeld van de aalmoezenier (1) als gelo-

223 Zuidberg, De God van de pastor, 222.
224 Hijme Stoffels, God is een verhaal. (Hilversum: IKON, 2006).
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vige, (2) als theoloog, en (3) als priester, diaken of pastoraal werker. 
Daarnaast is het van belang te kijken hoe deze drie invalshoeken zich 
tot elkaar verhouden, en welke invloed de specifieke omstandigheden 
van pastoraat binnen de krijgsmacht hierop heeft. Een interessante 
vraag is hierbij hoe de weerbarstige realiteit van een vredesoperatie 
ervaren wordt in het licht van het Godsbeeld van de aalmoezenier, 
met name waar hij geconfronteerd wordt met onrecht en lijden? Wat 
gebeurt er dan bijvoorbeeld met begrippen als Gods liefde, nabijheid 
of trouw? Is Gods liefde universeel of juist particulier, beleven aal-
moezeniers een afzijdige of juist een partijdige God, eventueel een 
God die geweld tegen onrecht legitimeert? 

Geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht heeft als eerste doel 
het ontsluiten van pastorale voorzieningen aan hen die door hun taak 
hiervan uitgesloten zijn. Omdat de gewone of parochiële zielzorg niet 
toegankelijk is tijdens oefeningen, vaarperioden, oorlog of vredesope-
raties, zijn dit traditioneel de momenten waar kerken aalmoezeniers 
meezenden om ter plaatse in ieder geval pastorale zorg te kunnen 
bieden. Deze zorg kan specifiek gericht zijn op de eigen religieuze 
stroming, maar ook kan deze voor alle militairen gelden.
Tegelijkertijd kan er ook sprake zijn van een tweede pastoraal doel, 
een meer gespecialiseerde zielzorg aan militairen. Dit is een pastoraat 
dat specifiek is toegesneden op defensie en de thema’s die bij de taken 
van militairen relevant zijn, zoals ethische en geloofsvragen rond 
geweld en geweldsuitoefening. 
Militair pastoraat waar deze beide doelstellingen nagestreefd worden, 
is vooral zichtbaar op plaatsen waar de geestelijke verzorging meer is 
geïntegreerd binnen de defensieorganisatie, en is veelal gericht op alle 
militairen.
De plaats die aalmoezeniers innemen binnen de krijgsmacht heeft ook 
gevolgen voor hun taak en functioneren. Aalmoezeniers die slechts 
incidenteel aanwezig zijn, zullen bijvoorbeeld meer moeite hebben 
een eenheid en de problematiek binnen die eenheid te leren kennen, 
aan de andere kant zal het deze aalmoezeniers weer gemakkelijker 
vallen professionele distantie te behouden. Verder zullen ook hun 
taken en taakopvattingen kunnen verschillen. Een vraag hierbij is hoe 
deze verschillen zich verhouden tot hun geloofsidentiteit.
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De aalmoezenier neemt, net als de militairen van de medische dienst, 
een specifieke plek in rond het slagveld. Zijn primaire doel is niet het 
behalen van een militair succes, maar het verlenen van pastorale zorg 
aan de militairen. Als non-combattant neemt hij ook geen deel aan 
de gevechten, maar door zijn aanwezigheid maakt hij er wel deel van 
uit. De specifieke plaats van de non-combattant op het slagveld wordt 
op deze wijze ook in de Conventie van Genève omschreven.225 Hoe 
gaan aalmoezeniers om met situaties waarin bijvoorbeeld, vanwege 
militaire redenen, het niet toegestaan is aan burgers in het gebied hulp 
te verlenen? Hoe verhoudt deze realiteit zich tot hun Godsverstaan? 
Voor dit onderzoek is het van belang om op deze vragen in te gaan.

6.3 Aalmoezeniers en individualisering
De huidige tijd kan als het tijdperk van de individualisering worden 
gekenschetst. Dit tijdperk kenmerkt zich door een grote nadruk op 
de rechten van het individu boven die van de gemeenschap of de 
staat, waarbij het belang van eigen ontwikkeling, groei, ontplooiing en 
eigenheid centraal staat.
Het lijkt alsof dit tijdperk begonnen is met de sociale en culturele ont-
wikkelingen van de jaren ‘60 van de vorige eeuw, maar eigenlijk staat 
het in het geheel niet op zichzelf, maar maakt het deel uit van de grote 
Romantische beweging die vanaf de late 18e eeuw opgeld deed. 

Kenmerk van de Romantiek was de opkomst van het individu. De 
mens viel niet meer, zoals in de voorgaande perioden, samen met zijn 
stand, rang of functie, maar werd meer en meer geacht zichzelf te zijn 
of te worden. In deze periode begon de opkomst van het ik als doel. 
Rüdiger Safranski beschreef in zijn boek Romantiek de wijze waarop 
de denker Fichte het ik centraal zette: “Fichte wilde zijn toehoorders sti-
muleren een ik te zijn. Maar geen gemakzuchtig, sentimenteel, passief ik, maar 
een dynamisch, wereldopbouwend, wereldscheppend ik….Waar vlucht het ik 
heen? Het wil zich onder de dingen mengen, het wil als een ding zijn, net zo 
onverantwoordelijk, net zo onvrij en bepaald door anderen. Deze vluchtweg 
naar een plek waar je nergens op kunt worden aangesproken, wil Fichte de 
pas afsnijden. Het ik grijpt zichzelf beet als het begrijpt dat het zich niet in 
het niet-ik –in wat men doorgaans ‘objectiviteit’ noemt- kan verstoppen. De 
wereld van het niet-ik kan alles zijn wat mijn vrijheid belemmert: een mecha-

225 The Geneva Conventions of August 12, 1947 (Geneve, 2001).
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nisch en deterministisch opgevatte uiterlijke natuur; de begeerten en driften, 
deze natuur in het eigen lichaam waar je geen vat op krijgt; een maatschappe-
lijk systeem dat onvrijheid in de hand werkt; een religie waarin een God over 
zijn schepselen heerst.”226 Het ik was geen gegeven, maar een dynamisch 
proces in jezelf, waarmee het ik verbonden was met het universele, 
allesomvattende ik.
In deze opsomming komt een aantal elementen voor die ook in de hui-
dige cultuur centraal staat: de eigen vrijheid en ontwikkeling van het 
zelf. Vanaf deze tijd wordt meer en meer alles vanuit het ik bepaald. 
Men kan dan ook beargumenteren dat het tijdperk van de Romantiek 
nooit echt afgesloten is, en dat wij nog steeds in één van haar verschij-
ningsvormen leven. 

Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de geïnstitutionaliseerde en 
zich nog steeds verder ontwikkelende secularisering die kenmerkend 
is voor de huidige westerse samenlevingen. Larry Siedentop ziet deze 
secularisatie niet als een kwaad: “Properly understood, secularism can be 
seen as Europe’s noblest achievement, the achievement which should be its 
primary contribution to the creation of a world order, while different religious 
beliefs continue to contend for followers. Secularism is Christianity’s gift to the 
world, ideas and practices which have often been turned against ‘excesses’ of 
the Christian church itself. What is the crux of secularism? It is that belief in an 
underlying or moral equality of humans implies that there is a sphere in which 
each should be free to make his or her own decisions, a sphere of conscience 
and free action.”227 

Het huidig individualisme kenmerkt zich door een groot wantrou-
wen tegen instituties, een daling van de gemeenschappelijke binding, 
en een grote behoefte tot zelfexpressie. Hessel Zondag geeft in zijn 
artikel Veranderende culturele context van de geestelijke verzorging een 
beschrijving van het hedendaags individualisme, waarbij hij gebruik 
maakt van de vier varianten van individualisme die Robert Bellah 
onderscheidt.228 Deze varianten zijn het Bijbels individualisme, het 
Republikeins individualisme, het Utilitair individualisme, en het 

226 Rüdiger Safranski, Romantiek (Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2009), 72-73.
227 Larry Siedentop, Inventing the Individual (Londen: Allen Lane, 2014), 360-361.
228 Hessel Zondag, “Veranderende culturele context van de geestelijke verzorging”, 

in Religie in conflict, Fred van Iersel. (Delft: Eburon, 2016), 83 ev.
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Expressief individualisme. Zondag betoogt dat deze vier varianten alle 
in de huidige samenleving aanwezig zijn.

Als ontwikkeling binnen de katholieke Kerk werd deze door S. 
Hellemans beschreven als een dubbele verschuiving: “ten eerste een 
devaluering van het kerkse ten voordele van de subjectieve beleving, ten 
tweede een verschuiving van een cognitieve leer naar een niet meer uitdruk-
bare beleving en ervaring.”229

Hellemans betoogt in A Critical Transition. From Ultramontane Mass 
Catholicism to Choice Catholicism dat religie en kerk niet losstaan van 
de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de maatschappij, maar 
er altijd deel van uitmaken: “Modernity should be seen not as an agent or 
group of agents, not as an external adversary that can be defeated, but rather as 
the broad and inescapable context within which religion has existed from the 
French Revolution onwards. This perspective implies that Catholicism is part 
and parcel of modernity, an evolving part of an equally evolving modernity.”230 

Het expressief individualisme is voor dit onderzoek het meest interes-
sant. Zondag schrijft over deze variant van het individualisme: “Meer 
dan in alle andere vormen van individualisme draait het in de expressieve 
variant om het zelf. Het uitgangspunt is dat iedereen over een zelf beschikt dat 
ontdekt, ontplooid en tot expressie gebracht moet worden.”231 Deze drang 
naar ontplooiing strekt zich uit over alle terreinen, van kunst en poli-
tiek, tot aan het geloof. Dit expressief individualisme heeft volgens 
Zondag vier dimensies: “zich willen onderscheiden van anderen; zich 
willen ontplooien; expressie van emoties en autonomie.”232 
Deze vier dimensies hebben ook gevolgen voor de wijze waarop met 
geloof omgegaan wordt, waarbij autonomie vooral gekenmerkt wordt 
door een negatieve houding tegenover religie, de drang tot zelfont-
plooiing tot een meer geprivatiseerde religiositeit leidt, en de behoefte 

229 Staf Hellemans, “De katholieke kerk in Nederland 1960-2020. Van volkskerk naar 
keuzekerk”, in Een kerk met toekomst? de katholieke kerk in Nederland 1960-2020, 
Staf Hellemans, Willem Putman, Jozef Wissink (red.) (Zoetermeer: Meinema, 
2003), 24.

230 Staf Hellemans, “A Critical Transition. From Ultramontane Mass Catholicism to 
Choice Catholicism”, in The Catholic Church and Modernity in Europe, Pancratuis 
Beentjes (red.) (Berlijn: Lit, 2009), 36.

231 Zondag, “Veranderende culturele context van de geestelijke verzorging”, 87.
232 Zondag, “Veranderende culturele context van de geestelijke verzorging”, 90.
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tot het onderscheiden van anderen juist resulteert in interesse in meer 
gesloten religieuze groepen die eerder een zeer traditionele religiosi-
teit bewerkstelligt.

Guido Vanheeswijck geeft in zijn recensie en analyse van Charles 
Taylor’s hoofdwerk A Secular Age een beschrijving van de opkomst van 
deze vorm van expressief individualisme in de vorm van zelfexpres-
sie: “Na de Tweede Wereldoorlog zal zowel het romantische als het neo-niet-
zscheaanse ideaal van zelfexpressie zich een weg banen naar alle lagen van 
de bevolking. Het gevolg daarvan is dat in een tijdperk van de authenticiteit 
het privéleven gaandeweg minder gereguleerd wordt vanuit een breder kader 
(staat of kerk ) en de band tussen het christelijk geloof en de sociale orde gelei-
delijk losser wordt. Waar in het tijdperk van de mobilisatie alle domeinen van 
het leven nog onderhevig waren aan disciplinering, beperkt deze discipline-
ring zich voortaan tot een paar zelfgekozen terreinen, bij uitstek die van de 
arbeid en de economie. Zo illustreert de seksuele revolutie van de jaren zestig 
de opkomst van het tijdperk van de authenticiteit, waarin er een verschuiving 
plaatsvindt, weg van de disciplinering ten voordele van een vrije ontplooiing 
van de individuele autonomie.”233 
  
Charles Taylor beschrijft in A Secular Age een beeld van deze expressief 
individualistische religiositeit als één waarin de eigen keuze voor de 
eigen ontwikkeling centraal staat, en waarin kerk, staat of traditie veel 
minder ter zake doen: “But the expressivist outlook takes this a stage farther. 
The religious life or practice that I become part of must not only be my choice, 
but it must speak to me, it must make sense in terms of my spiritual develop-
ment as I understand this. The choice of denomination was understood to take 
place within a fixed cadre, say that of the apostles’ creed, the faith of the broader 
‘church’. Within this framework of belief, I choose the church in which I feel 
most comfortable. But if the focus is going now to be on my spiritual path, thus 
on what insights come to me in the subtler languages that I find meaningful, 
then maintaining this or any other framework becomes increasingly difficult. 
But this means that my placing in the broader ‘church’ may not be that rel-
evant for me, and along with this, my placing in the ‘nation under God’, or 
other such political agency with a providential role. In the new expressivist 

233 Guido Vanheeswijck, “Charles Taylor en het zigzag parcours van de westerse se-
cularisering”, in Radicale secularisatie?, Stijn Latré, Guido Vanheeswijck (red.)  
(Kalmthout: Pelckmans; Zoetermeer: Klement, 2013), 152-153.
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dispensation, there is no necessary embedding of our link to the sacred in any 
particular broader framework, whether ‘church’ or state.”234

Zondag betoogt dat deze meer op zichzelf en de eigen ontwikkeling 
gerichte spiritualiteit niet beperkt blijft tot een bepaalde generatie of 
doelgroep, maar door de gehele samenleving gaat. Zondag schrijft 
dat deze gerichtheid door alle lagen van de bevolking heen loopt en 
verweven is in onze huidige maatschappij: “Dat wil zeggen: er zijn nau-
welijks tot geen samenhangen tussen deze vier aspecten enerzijds (van expres-
sief individualisme: zich onderscheiden, zelfontplooiing, expressie en 
autonomie) en leeftijd, gender en opleidingsniveau anderzijds. Jong en oud, 
man en vrouw, en hoog- en laagopgeleid onderschrijven deze dimensies in 
gelijke mate of wijzen ze in gelijke mate af.”235 
Dit heeft ook gevolgen voor aalmoezeniers die werkzaam zijn binnen 
de krijgsmacht. Het houdt in dat hun pastoranten, of zij nu katholiek, 
protestant, buitenkerkelijk of niet religieus zijn, zich binnen deze wer-
kelijkheid verhouden en ook deze verhouding tot het religieuze en 
zichzelf hebben. Een gevolg is bijvoorbeeld dat het in deze systematiek 
voor een pastorant belangrijker kan zijn wie hij tegenover zich heeft 
zitten dan wat, dat de persoon van de aalmoezenier belangrijker is dan 
wie hij representeert of waar hij voor staat. 
Anderzijds maken aalmoezeniers zelf ook deel uit van deze cultuur, 
en dus ook van dit expressieve individualisme. Zij zullen hiermee dus 
evenzeer gehoord en gekend willen worden, en zullen grote waarde 
aan hun eigen authenticiteit en ontplooiing hechten. Dit kan ook 
gevolgen hebben voor de wijze waarop zij hun geloofs- en werkerva-
ringen als aalmoezenier beleven.

6.4 Rolperceptie: de professionele identiteit van de aalmoezenier
Het begrip rol wordt binnen de psychologie gebruikt om de dyna-
miek te beschrijven van de positie die iemand binnen een samenleving 
inneemt. Een rol bestaat uit een verzameling gedragingen en houdin-
gen, die de vorm, maar ook de inhoud betreffen. Mensen nemen een 
rol op zich (vaderschap, leraar), en vullen deze in met een aantal voor-
gegeven elementen. Op dezelfde wijze wekt dit ook verwachtingen bij 

234 Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2007), 486-487.

235 Zondag, Veranderende culturele context van de geestelijke verzorging, 92.



Deel 2. Katholieke geestelijke verzorging

168 

de ander, de ander verwacht dat er op een bepaalde wijze gehandeld 
zal worden. Dit spel met rollen is al zichtbaar in de kindertijd.
Súnden vertaalde dit systeem van rollen ook naar het veld van de 
religieuze ervaring. Hij gebruikt begrippen als rolovername en rol-
opname om de dynamiek binnen de religieuze relatie weer te geven. 
Rolovername betreft de rol die iemand op zich neemt, en kopieert van 
iemand waarmee hij zich identificeert. Bij rolopname gaat het over 
het inleven in de positie van de ander in de relatie. Dit spel met rollen 
heeft invloed op de waarneming en het gedrag. Dit geldt voor alle rela-
ties, dus ook voor religieuze relaties.236

Het voor een religieuze relatie noodzakelijke referentiekader of rol-
lensysteem bestaat uit verhalen en personen, waarmee een rollenspel 
mogelijk wordt waarin de verhaalpersonen beleefbaar naar voren 
komen. Zoals Weima zegt: “Allen die met deze tradities bekend zijn, 
kunnen zich identificeren met, de rol overnemen van een van deze mensen; 
een dergelijke identificatie heeft dan tot gevolg dat de rol van God wordt opge-
nomen en er een duale rollensituatie ontstaat waarin de aanwezigheid van 
God reëel wordt ervaren en diens handelen wordt geanticipeerd.”237  

6.4.1 Het ambt en ambtsbeelden
Binnen de leer van de Katholieke Kerk maken alle gelovigen krach-
tens de doop deel uit van het priesterschap van Christus, maar nemen 
de priesters hier als gewijde bedienaren een specifieke plaats in. 
Bisschoppen zijn als opvolgers van de apostelen de ambtsdragers van 
de Kerk, en kennen als geestelijk leidsmannen drie taken, drie typen 
van zielzorg: die van profeet, priester en herder. Priesters hebben als 
medewerkers van hun bisschop in afgeleide vorm deel aan dit ambt.238

Als profeet is de priester bedienaar van het goddelijk woord. Deze 
taak bestaat uit de verkondiging van het evangelie aan gelovigen en 
ongelovigen, dit door middel van prediking en catechese. De pries-
terlijke taak bestaat uit de bediening van de sacramenten en vooral 
de eucharistie. Als herder is de priester een leider van het volk van 

236 Sundén, Die Religion und die Rollen, 7-32.
237 Weima, Reiken naar oneindigheid, 86.
238 Dogmatische constitutie Lumen gentium, in Constituties en decreten (Leusden: Stich-

ting Ark, 1986), 68-88; en decreet Presbyterorum ordinis, in Constituties en decreten 
(Leusden: Stichting Ark, 1986), 377-378.
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God en heeft als taak mee te werken aan de opbouw van de kerkelijke 
gemeenschap, en het geven van zorg en begeleiding aan de gelovigen. 
Door hun deelname aan het algemeen priesterschap van Christus 
nemen leken ook deel aan deze drie taken, door deelname aan de 
liturgie, door christelijk te leven en het evangelie uit te dragen in de 
wereld. Ook kunnen leken functies binnen de Kerk, waar geen wij-
ding voor benodigd is, vervullen. In Nederland zijn pastoraal werkers 
hiervan een voorbeeld. Pastoraal werkers zijn in Nederland ook als 
aalmoezeniers werkzaam binnen de krijgsmacht.

In de beleidsnota van de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
Meewerken in het pastoraat worden de ambten en bedieningen in de 
kerk als volgt onderscheiden: “Alle ambten en bedieningen in de Kerk 
staan ten dienste van de gemeenschap en van haar zending ten opzichte van de 
wereld en de samenleving. ‘De bisschoppen’, aldus Vaticanum II, ‘ hebben dus, 
samen met hun helpers, de priesters en diakens, de dienst van de gemeenschap 
op zich genomen.’ Dit dienstkarakter geldt ook voor de medewerking van 
niet gewijde gelovigen aan taken van de priester. Pastoraal werk(st)ers staan 
op grond van de zending die zij van de bisschop krijgen, in de dienst aan de 
gemeenschap. Alle ambten, bedieningen en medewerking worden gekenmerkt 
door deze gerichtheid op de gemeenschap als geheel, die in de eucharistische 
samenkomst haar hoogtepunt heeft.”239

De Nederlandse Bisschoppenconferentie plaatst de pastoraal werker 
als niet-gewijde binnen de groep leken in de kerk, “in de oorspronkelijke 
zin van het woord, als laikos, zijn ze lid van het volk van God (Laos tou 
Theou) en delen zij in de zending van dit volk…met het oog op hun pastorale 
opdracht pastoraal werk(st)ers voor de duur van hun aanstelling een zending 
van de bisschop. Dit onderscheidt hen van andere leken. De zending geeft een 
verbinding met de sacramentele grondstructuur van de Kerk in de bisschop 
als degene die de zending geeft. Die zending tilt pastoraal werk(st)ers niet uit 
boven hun status als leek. Hij maakt hen niet tot priesters of diakens ‘van een 
lagere rang’. De bisschoppelijke zending geeft aan pastoraal werk(st)ers gezag. 
Het is een gezag, ontleend aan het gezag van de bisschop: dat van machtiging of 

239 Nederlandse Bisschoppenconferentie: Meewerken in het pastoraat. (1999), pag. 11, 
geraadpleegd op 25 januari 2019, https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/ 
2016/11/1999_8.-Meewerken-in-het-pastoraat-Beleidsnota-Bisschoppenconferen-
tie-NL-bij-Instructie-vragen-betr.-medewerking-lekengelovigen-aan-dienstwerk-
priesters.pdf.
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mandaat. Een pastoraal werker is dus een leek met een functie die een bijzon-
dere band met de bisschop impliceert.”240

De Nederlandse Bisschoppenconferentie legt het zwaartepunt van de 
taken van de pastoraal werker vooral bij catechese en pastoraat, de 
twee velden waar het werk van de aalmoezenier bij de krijgsmacht 
zich met name in bevinden.

H. Schilderman geeft in zijn boek Pastorale professionalisering een drie-
tal ambtsbeelden.241 Hij onderscheidt traditionele spirituele ambts-
beelden, communautaire ambtsbeelden en functionele ambtsbeelden.
De traditionele ambtsbeelden vallen samen met de Bijbelse trias van 
herder, priester en profeet. Schilderman stelt: “een pastor die Bijbelse ambts-
beelden gebruikt schrijft het ambt een plaats in de traditie toe, verstaat dit 
ambt als overgedragen vanuit de traditie en meet daar de verkondigingstaak 
aan af.”242 
De herder wordt door Schilderman geschetst als de beheerder van de 
kerk of bestuurder, en de beschermer van zijn gemeenschap. De pries-
terlijke rol is in deze beelden volgens Schilderman vooral liturgisch 
sacramenteel ingevuld. Het profetische ambtsbeeld heeft meer een 
signalerend karakter, met als doel om kritisch het “verbond dat God in 
de traditie met mensen sluit aan de orde te stellen, vaak tegenover de gangbare 
institutionele verhoudingen en gezagsaanspraken in.”243

Bij de communautaire ambtsbeelden staat gemeenschap centraal. Hierbij 
behoren beelden als vader, moeder, zuster, broeder, vriend(in) of gezel. 
Deze ambtsbeelden hebben gemeen dat nabijheid centraal staat. Deze 
beelden stralen intimiteit uit, bij het vader- en moederbeeld een beeld 
van beschermende toewending, en in het broeder/zusterbeeld en 
vriend(in)beeld een beeld van gelijkwaardigheid. 
Het beeld van de gezel spreekt “het religieus medestanderschap uit van de 
pastor. Een pastor is dan iemand die gedurende een bepaalde tijd, of conform 
een zelfde taak, iemand gezelschap houdt.” 244 Hier is de pastor, diaken of 

240 Nederlandse Bisschoppenconferentie: Meewerken in het pastoraat, pag. 12. 
241 Hans Schilderman, Pastorale professionalisering (Kampen: Kok; Weinheim: Deut-

schen Studien Verlag, 1998), 151-155.
242 Schilderman, Pastorale professionalisering, 151.
243 Schilderman, Pastorale professionalisering, 152. 
244 Schilderman, Pastorale professionalisering, 153.
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pastoraal werker een reis- of tochtgenoot, en “laat zien dat hij een gelijke 
is, een naaste die met sympathie en compassie de levensweg deelt.”245

Het ambtsbeeld van de vriend(in) of gezel sluit aan bij de praxis van 
het werk van de aalmoezenier. De aalmoezenier gaat in zijn beroep-
suitoefening, en zeker tijdens oefeningen of militaire vredesoperaties, 
gedurende een periode een band aan in gelijkwaardigheid met een 
groep mensen, maakt hetzelfde mee met deze groep. 

Functionele ambtsbeelden zijn ook beelden die vaak binnen het werk-
veld van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht gebruikt worden. 
Schilderman noemt hier: “geestelijk leider, leraar, persoonlijk geestelijk 
raadsman, gids, hulpverlener, therapeut en begeleider.”246 Enerzijds maken 
deze beelden deel uit van het traditionele pastorale kader, waarbij de 
Rooms-katholieke geestelijk verzorger vertegenwoordiger van God 
kan zijn, geestelijk leidsman, ziele-arts of gids. Anderzijds komt hier 
ook de professionele dimensie van het ambt van de geestelijk verzor-
ger sterk naar voren, en plaatst deze zich hiermee dichter bij de andere 
zorgaanbieders of professionals. 

Zuidberg geeft in zijn onderzoek naast een beschrijving van de geloofs-
perceptie van werkers in het pastoraat ook een beeld van hun rolper-
ceptie. Hij beschrijft vijf elementen die centraal zijn voor de betekenis 
van pastoraat: “pastoraat is ontdekking en openbaring van Gods aanwezig-
heid, pastoraat is werken aan ruimte waarin mensen tot hun recht komen, 
pastoraat is een verbindingsfunctie, pastoraat is mensen vrij maken, pastoraat 
is mensen bewaren en heelmaken.”247

In het onderzoek van Zuidberg wordt gesteld dat zij in hun werk zo 
min mogelijk afstand willen creëren tot hun pastoranten, niet boven 
de gemeenschap willen staan. Daarnaast is presentie een centraal 
begrip, presentie als toewijding aan de gemeenschap en als toewijding 
aan God. Presentie betekent hier niet alleen aanwezigheid, maar ook 
verstaanbaarheid, de mogelijkheid te kunnen communiceren met de 
pastoranten.
Zuidberg geeft aan dat veel van hen het hun taak vinden om ruimte 
te bieden aan mensen, ruimte om hun eigen plek en geloof te vinden 

245 Schilderman, Pastorale professionalisering, 153.
246 Schilderman, Pastorale professionalisering, 154.
247 Zuidberg, De God van de pastor, 179.
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binnen de Kerk, en hen zonder te moraliseren hierin te helpen hun 
weg te vinden. Ook zien zij hier een taak om actief me te werken aan 
gerechtigheid. 
Zuidberg stelt dat een groot deel van de onderzoeksgroep “in een 
kritische spanningsverhouding staat ten opzichte van de kerk, verstaan als 
instituut.”248 Het is interessant om te kijken of aalmoezeniers bij de 
krijgsmacht eenzelfde beleving hebben van hun pastorale rollen.

6.4.2 Pastorale dimensies of rollen
De benadering van D. Nauer heeft veel raakpunten met de benade-
ring van Schilderman. Nauer bespreekt in haar boek Seelsorge een 
drietal pastorale dimensies, waaruit zij drie rollen- en competentiepro-
fielen distilleert.249 Deze dimensies noemt zij: Mystagogisch-spirituell, 
Pastoralpsychologisch-heilsam, en Diakonisch-prophetisch.250 Deels is deze 
beschrijving een variatie op de traditionele ambtsbeelden, maar Nauer 
voegt hier een aantal elementen aan toe, speciaal gericht op de pasto-
rale praktijk in de huidige tijd. Nauer onderscheidt hiermee drie aan-
dachtsgebieden of gronddimensies. Opvallend hierin is de nadruk die 
in deze dimensies wordt ingeruimd voor de ‘tegenover’, de taak van hen 
die werken in het pastoraat om in al deze dimensies ook een kritische 
stem, begeleider, of wegwijzer te zijn.

De eerste dimensie, Mystagogisch-spirituell, betreft de theologische en 
spirituele grond. Hierbij gaat het onder meer om de begeleiding van 
mensen bij hun spirituele vragen, en hen “Die Spur des geheimnisvollen 
Gottes in ihrem eigenen Leben aufzunehmen. Seelsorge ist Mystagogisch, weil 
sich Menschen gemeinsam mit SeelsorgerInnen auf den Weg machen, Spuren 
Gottes im unspektakulären Alltag, in Natur, in Beziehungen, in Strukturen wie 
z.B. denen eines Altenheims, im liturgischen Geschehen, im Gemeindeleben 
und in der eigenen Person zu entdecken bzw. auf-zudecken.”251 
De tweede dimensie, Pastoralpsychologisch-heilsam, bestrijkt de pas-
torale begeleidingsrol, waarbij de pastor, diaken of pastoraal werker 
ook een kritisch tegenover kan en moet zijn. Voor Nauer is het wel 
wezenlijk te erkennen dat Seelsorge, pastorale zorg, niet als therapie of 

248 Zuidberg, De God van de pastor, 209.
249 Nauer, Seelsorge, 284-313.
250 Nauer, Seelsorge, 282.
251 Nauer, Seelsorge, 187.
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geneesmiddel ingezet dient te worden, pastorale zorg hoort Heilsam te 
zijn, en niet Heilend: “Seelsorge wirkt heilsam, weil SeelsorgerInnen darauf 
vertrauen, dass Gott auch ohne ihr Zutun langst in seiner Schöpfung präsent 
ist und sich seiner kranken Geschöpfe erbarmt.”252

De derde dimensie, Diakonisch-prophetisch, behelst het diaconale 
karakter van het pastoraat en het kritische engagement dat in de profe-
tische taak besloten ligt. Voor Nauer is pastorale zorg nooit geïsoleerd 
van de omgeving te geven, het is altijd zorg in een context, waarbij 
dus ook kritisch gekeken moet worden naar maatschappelijk en ecolo-
gisch onrecht en kwaad.253 Hierin zit ook een politiek element. Nauer 
stelt: “Weil Seelsorge sowohl die prophetisch-kritische Dimension des alt-
testamentlichen Gottesbildes als auch Jesu system- und gesellschaftskritische 
Botschaft vom Reich Gottes und die inspirierende Kraft des Heiligen Geistes, 
der alle Plausibilitäten, Mentalitäten und Strukturen in ihrer eschatologi-
schen Vorläufigkeit aufdeckt, erst nimmt, definiert sich Seelsorge auch als 
ein prophetisch-kritisch motivierter, optional ausgerichteter advokatorischer 
Dienst für alle Menschen, die sich in konkreten, oftmals materiell bedingten 
Not-lagen befinden. Seelsorge erschöpft sich daher nicht in Glaubens- und 
somato-psychischer Krisenhilfe, sondern umfasst immer auch die Dimension 
konkreter Befreiung- und (Über)Lebenshilfe.”254

6.5 Kenmerken van katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
Welke vorm van pastoraat kan het best gebruikt worden om de wijze 
waarop aalmoezeniers bij de krijgsmacht pastorale zorg aanbieden te 
beschrijven?
Katholiek pastoraat valt onder te verdelen in territoriale en categoriale 
zielzorg: pastoraat verdeeld in parochiële verbanden en pastoraat ver-
deeld in werkvelden, zoals zorg, krijgsmacht of justitie. Pastoraat bij de 
krijgsmacht valt onder het categoriale pastoraat. Maar wat is typerend 
voor het werk van de aalmoezenier bij de krijgsmacht, is de wijze van 
optreden van aalmoezeniers bij de krijgsmacht anders dan bij aalmoe-
zeniers bij ander categoriaal pastoraat?

252 Nauer, Seelsorge, 236.
253 Nauer, Seelsorge, 237.
254 Nauer, Seelsorge, 238.
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“No word formally describes a padre’s parish.” Dit schreef Andrew Totten 
in A Handbook of Chaplaincy Studies.255 Het werkveld van de aalmoe-
zenier, zijn ‘parochie’, bestaat niet alleen uit de militairen binnen zijn 
eenheid die tot zijn denominatie behoren, zoals wel het geval is bij 
de islamitische, joodse of hindoeïstische geestelijk verzorgers bij de 
Nederlandse krijgsmacht. Het is zijn taak om niet alleen de katholieke 
militairen bij te staan, maar alle militairen, en met hen ook hun thuis-
front. Dit betekent dat hun werkveld niet beperkt is tot het gebied 
van hun plaatsing (een kazerne, school of schip), maar veel ruimer is. 
Hiermee is het werk van de aalmoezenier anders dan bij een groot 
deel van het categoriaal pastoraat, anders dan bijvoorbeeld het pasto-
raat in zorginstellingen of in justitiële inrichtingen waar het werk wel 
beperkt is tot de plaats van de inrichting. Dit maakt dat deze vorm van 
pastoraat veel vrijheid in invulling kent.
Tegelijkertijd stelt de krijgsmacht zelf ook eisen aan de aalmoezenier: 
ook al valt hij niet onder de krijgstucht, toch wordt van hem verwacht 
dat hij zich als (geüniformeerde) medewerker van de krijgsmacht 
houdt aan de regelgeving van defensie, ook daar waar het een cor-
rect gebruik van het militaire tenue betreft. Aalmoezeniers worden 
net als militairen op uitzending gezonden en maken dan deel uit van 
een eenheid. In dit opzicht is een gelijkenis te zien met het pastoraat in 
zorginstellingen, in zoverre dat ook zij geacht worden te functioneren 
binnen de kaders van de instelling waar zij pastoraat bedrijven. 
Peter Sedgwick stelt in A Handbook of Chaplaincy Studies dat het pas-
torale werk in seculiere instellingen, zoals zorginstellingen of de 
krijgsmacht, wezenlijk verschilt van het pastorale werk in parochies, 
juist doordat het werk in een seculiere omgeving specifieke ethische 
eisen stelt en vaardigheden eist. Enerzijds is dit omdat zij door deze 
instellingen expliciet gevraagd worden zich met ethische vragen bezig 
te houden en ethisch handelen te bevorderen, en anderzijds omdat zij 
in een sterk seculiere omgeving zichzelf als gelovige staande moeten 
houden: “I wish to argue that not only are chaplains different from local 
rabbis, imams or parish clergy; not only do chaplains have particular ethical 
demands put on them; there is also another set of ethical demands (the second 
ethical demand on the chaplain) which are like those of a local –based minis-

255 Andrew Totten, “Contextual Issues: War and Peace”, in A Handbook of Chaplaincy 
Studies, Christopher Swift, Mark Cobb, Andrew Todd (red.) (Abingdon, Oxon: 
Ashgate, 2015), 217.



Geloof en religieuze ervaring

175

try, but intensified to a high degree. The chaplain has then also to maintain the 
ethical demands of their own religious tradition, embodying them in worship, 
ritual behaviour, teaching and simply being present.”256

Dat het werk van de pastor, diaken of pastoraal werker in het cate-
goriaal pastoraat verschilt van dat van een collega in het territoriale 
pastoraat is duidelijk. Tegelijkertijd valt er ook voor te pleiten dat het 
werk van een aalmoezenier die werkzaam is bij de krijgsmacht ook 
niet in alles overeen komt met dat van zijn collega’s in andere catego-
riale werkvelden. Dit geldt vanzelfsprekend voor elk werkveld, iedere 
vorm van categoriaal pastoraat is op zijn eigen wijze uniek. 
Wel kan gesteld worden dat in ieder geval één eigenschap van het 
werk van de aalmoezenier bij de krijgsmacht principieel anders is dan 
bij andere werkvelden. In tegenstelling tot de andere werkvelden is de 
aalmoezenier bij de krijgsmacht niet alleen pastoraal nabij en betrok-
ken bij zijn pastoranten, maar maakt hij, daar waar het oefeningen en 
militaire vredesoperaties betreft, hetzelfde mee als zijn pastoranten. 
Hij is hiermee letterlijk deelgenoot en metgezel. Hij deelt in de hitte, 
de verveling, de kameraadschap, het gevaar, en maakt ook dezelfde 
sociale processen door als de militairen van zijn eenheid. Hij maakt 
werkelijk deel uit van de militaire eenheid.
De pastorale praktijk binnen de krijgsmacht bestaat uit vele aan-
dachtsgebieden. In het Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
Krijgsmacht staat deze nabijheid aldus beschreven: “Het is onmogelijk 
te voorspellen op welk moment in hun loopbaan militairen zullen worden 
geconfronteerd met zingevingsvragen. De diensten geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht streven daarom naar beschikbaarheid tijdens de hele beroepscy-
clus van de militair. Dit vereist zichtbaar aanwezig te zijn op de werkvloer. 
Deze zichtbaarheid is niet tijdens elke fase van de militaire loopbaan even 
goed realiseerbaar. Op scharniermomenten in de loopbaan is deze echter van 
bijzonder belang. Geestelijke verzorgers verzorgen lessen tijdens de initiële 
opleiding, zij bieden zorg tijdens de uitzending, zij organiseren conferenties 
in het kader van vormingswerk, en zijn ook in de nazorg actief. Buiten deze 
scharniermomenten voorzien zij zoveel mogelijk in nuldelijns en eerste- of 

256 Peter Segdwick, “Chaplaincy and Ethics: What does it Mean to Be a Good Cha-
plain?”, in A Handbook of Chaplaincy Studies, Christopher Swift, Mark Cobb, An-
drew Todd (red.) (Abingdon, Oxon: Ashgate, 2015), 99-100.
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tweedelijns presentie op de werkplekken, om wanneer de nood zich onver-
wacht aandient bereikbaar te zijn voor gesprek of advies.”257

Aalmoezeniers zijn bij deze activiteiten ook liturgisch aanwezig, met 
name tijdens oefeningen en uitzendingen, bijvoorbeeld in vieringen 
rond overlijden, rouw of herdenking. Daarnaast zijn aalmoezeniers 
ook als kritisch tegenover nabij, bijvoorbeeld in een adviserende rol 
bij de militaire staf of commandant. Hiermee zijn zij in hun taken 
dan ook meer dan de ‘oliemannetjes’ van de organisatie, zij zijn een 
luisterend oor voor de commandant, maar ook waar nodig een pro-
fetisch tegenover, met name waar de zwakkeren in de organisatie 
in de knel komen. Nauer stelde dit zo in haar beschrijving van de 
rol van de geestelijk verzorger in de gezondheidszorg: “Zugleich aber 
gilt, dass SeelsorgerInnen um den Menschen willen eine systemdistanzierte 
prophetisch-kritische Position einzunehmen haben. Aus Solidarität mit den 
Notleidenden liegt der besondere Beitrag der Seelsorge gerade darin, Not ver-
ursachende Strukturen beim Namen zu nehmen, systeminterne Logiken zu 
hinterfragen und Menschen darin zu unterstutzen, entweder (gemeinsam) 
dagegen aufzubegehren, oder in und trotz ungerechter und unmenschlicher 
Bedingungen weiterleben und weiterarbeiten zu können…”258

Uit de vorige hoofdstukken is al naar voren gekomen dat nabijheid een 
centrale waarde is in deze vorm van pastoraat. Deze nabijheid houdt in 
dat aalmoezeniers en andere geestelijke verzorgers op de verschillende 
scharniermomenten in het leven van de militair aanwezig moeten zijn, 
en hier ook vanuit meerdere vakdisciplines aanwezig moeten zijn, pas-
toraal, liturgisch en catechetisch.
Nabijheid kan binnen de pastorale zorg in de krijgsmacht als voorwaar-
delijk beschouwd worden, zonder aanwezigheid en toegankelijkheid 
van aalmoezeniers en andere geestelijk verzorgers is bovenstaande 
zorg niet te leveren. Hierin is de geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht niet uniek; nabijheid en toegankelijkheid zijn ook bij andere 
vormen van pastoraat, en met name in het categoriale pastoraat, kern-
begrippen. 

257 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 39.

258 Nauer, Seelsorge, 368.
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A. Baart heeft onderzoek gedaan naar het oude-wijkenpastoraat in 
Utrecht, en heeft de wijze waarop daar nabijheid als uitgangspunt van 
pastorale zorg centraal gesteld werd, in kaart gebracht. Deze focus op 
nabijheid en belangeloze aanwezigheid beschrijft hij als presentie.259 
Hij beschrijft presentie in Een theorie van de presentie als: “de pogingen van 
pastores voor buurtbewoners betekenisvol te zijn door met-hen-te-zijn en zo 
ook voor-hen-te-zijn.”260 
De presentiebeoefenaar werkt niet vanuit een kerkgebouw of kantoor, 
maar is daar waar de buurtbewoners zijn. Hij is in de wijk en op straat 
aanwezig, hiermee zijn toegankelijkheid vergrotend.
De kerntaak van de pastor, diaken of pastoraal werker binnen deze 
methode is zijn niet-sturende aanwezigheid in de wijk en op straat, 
waarbij zijn werk voor een groot deel bestaat uit wat er op zijn pad 
komt aan gesprekken en vragen. Hij treedt op als ware hij een goede 
buurman of vriend. De voornaamste bezigheid van de presentiebeoe-
fenaar in de wijk is zijn belangeloze aanwezigheid, vanuit deze nabij-
heid ontstaat contact en vertrouwen, en kan hij zorg, aandacht en 
nieuwe perspectieven bieden. 
In zijn studie stelt hij dat nabijheid de kern van de wijze is waarop zij 
hun werk uitoefenen: “Al deze nuances geven meer reliëf aan het algemene 
beeld: de intensiteit van de relatie met de pastor, de betekenisvolle aansluiting 
bij de centrale levensdomeinen van de pastorant, de wederzijdse innigheid en 
vertrouwdheid, en de intrinsieke waarde daarvan zijn dermate groot dat we 
de pastor mogen aanmerken als een hechtings- en deels ook als een identifica-
tiefiguur. Daarmee is, zij het op een pregnante wijze, nog eens gezegd dat alles 
in deze relaties draait om nabijheid en de eigen waarde daarvan.”261

Presentiebeoefening is volgens Baart niet alleen aanwezigheid, maar 
ook emotionele affectie. De presentiebeoefenaars tonen niet alleen 
belangstelling, maar beginnen een wederzijdse relatie met de pasto-
ranten: “Dat begint met je aanbieden en belangstelling tonen. daarin verschilt 
de presentie-beoefenaar niet van de willekeurige passant of mede-reiziger, 
die interesse toont voor de ander. Maar het gaat al snel verder. De presen-
tie-beoefenaar opent zich ten overstaan van de anderen, toont behalve 
belangstelling ook emoties en medeleven.”262

259 Andries Baart, Een theorie van de presentie (Den Haag: Lemma, 2006).
260 Baart, Een theorie van de presentie, 728.
261 Baart, Een theorie van de presentie, 167.
262 Baart, Een theorie van de presentie, 736.
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In zijn onderzoek beschrijft Baart presentiepastoraat vooral vanuit 
de praktijk van hen die werkzaam zijn in achterstandswijken, en laat 
hierin ook hun grote engagement jegens deze groepen zien. Deze vorm 
van pastoraat is wel belangeloos, maar zeker niet neutraal. Zij vereen-
zelvigen zich in meer of mindere mate met hun pastoranten, leven met 
ze mee, en zijn tot op zekere hoogte ‘partijdig’, in die zin dat zij mee- en 
invoelen met de pastoranten en de problemen waar deze mee kampen. 
Hierin zit volgens Baart ook de keuze, toewending, naar de arme, en af 
van de macht en machtshebbers.263 
Dezelfde kritische houding ten opzichte van gezag is te zien in de rela-
tie met de kerk als instituut. Baart beschouwt het presentie-denken 
als een tegenbeweging in de kerk, vanuit de kerk gemarginaliseerd, en 
door de presentiebeoefenaars bewust als kritische beweging aan de 
rand van de kerk beoefend.264

Als methode zet Baart presentie tegenover interventie. Hij geeft aan 
dat waar een pastorale interventiebenadering vooral uitgaat van diag-
nostiek en remedie-gericht is, de presentiebenadering juist vooral 
nabij en meelevend is, en minder gericht op probleemoplossingen en 
hiermee ook geen eigen agenda heeft.265 Probleemoplossingen zijn niet 
het doel, maar kunnen volgen uit de nabijheid en de belangeloze aan-
wezigheid.

Baart geeft in zijn studie veel aandacht aan exposure, de (eenmalige of 
herhaalde) periodes waarin de presentiebeoefenaars in hun wijk rond-
gingen om zich een compleet beeld te verschaffen van wat er speelde, 
zich in de buurt onder te dompelen. Dit deden zij doorgaans expliciet 
zonder gebruik te maken van rapporten over deze wijk, om zo een 
ongekleurd beeld te krijgen, ‘van binnenuit’.266 
De presentiebeoefenaars blijven weliswaar niet neutraal en kiezen 
partij voor hun pastoranten, maar zij worden zelf geen deel van de wijk, 
zij blijven hierin relatief buitenstaander: “Zij raken in de exposure wel 
bekend met de leefwereld in de buurt, krijgen er na enige tijd ook (vaak vriend-
schappelijke) contacten, leren de taal verstaan, het gedrag, de mores en de cul-

263 Baart, Een theorie van de presentie, 786.
264 Baart, Een theorie van de presentie, 785.
265 Baart, Een theorie van de presentie, 731-733.
266 Baart, Een theorie van de presentie, 211 ev.
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tuur interpreteren, maar ze worden geen lid van die buurt(gemeenschap).”267 
De presentiebeoefenaars gaan niet op in de buurt, ook al hebben 
zij grote affectie met de buurtbewoners, zij blijven er ook altijd wat 
buiten staan: “En toch zullen zij – hoe ver zij ook gaan in het overnemen 
van het binnenperspectief – hoogst zelden zover gaan dat ze deelnemen aan 
het geweld of de zondebok-mechanismen die ook in die buurtculturen (niet 
alleen daar overigens) worden gevonden. Het onderstreept nog eens dat ze dus 
niet (volledig) socialiseren in de nieuwe cultuur. Niet ondanks maar dankzij 
de goed uitgevoerde exposure blijven zij óók buitenstaanders in de buurt.”268

Hierin schuilt zowel een grote overeenkomst alsook een groot verschil 
met de aalmoezenier bij de krijgsmacht. Aalmoezeniers bij de krijgs-
macht vallen ook, vanuit hun functie als geestelijk verzorger en vanuit 
hun positie als geüniformeerd burger bij de krijgsmacht, nooit geheel 
samen met de militaire eenheid waaraan zij verbonden zijn. Zij dienen 
altijd, naast nabij, ook een kritisch tegenover te zijn voor de militairen 
waarmee zij optrekken. Zij zijn geen militairen, vallen buiten de bevel-
structuur en nemen geen deel aan het primaire proces van de krijgs-
macht. Zij zijn aanwezig in de specifieke omgeving van de krijgsmacht 
om daar mensen pastoraal bij te staan, op de wijze waarop G. Zuidberg 
en M. Milder schreven over presentiepastoraat in Opmerkzaam & 
daadkrachtig: “Het is een manier van omgaan met de buurt en haar bewoners 
waarin pastores geoefend zijn in actieve aandacht voor wat er aan kracht en 
creativiteit in de buurt aanwezig is. Men is getraind in de overgang van de 
eigen kerkelijke wereld naar een geheel andere werkelijkheid, die evenzeer – 
in hun ervaring soms nog meer – sporen draagt van Gods aanwezigheid.”269

Tegelijkertijd is er ook een groot verschil tussen de wijze waarop pre-
sentiebeoefenaars en aalmoezeniers bij de krijgsmacht werken zicht-
baar, met name tijdens oefeningen, vaarperioden en tijdens deelname 
aan militaire vredesoperaties. Aalmoezeniers doen niet zozeer aan 
exposure, maar maken daadwerkelijk deel uit van een eenheid. Zij 
delen lief en leed, maar nemen ook werkelijk de kleur (uniform) aan 
van de groep waarmee zij zijn uitgezonden. Zij zijn hierin in het geheel 
geen buitenstaanders, maar deelgenoten van de ervaringen van de 
groep. 

267 Baart, Een theorie van de presentie, 246.
268 Baart, Een theorie van de presentie, 246.
269 Gerard Zuidberg, Marieke Milder, Opmerkzaam & daadkrachtig (Kampen: Kok, 

2004), 54.
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Dit komt duidelijk naar voren in de studie van Donckers over 
de Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 
Nederlands-Indië. Hij schrijft hier onder meer over de ervaringen 
van aalmoezeniers tijdens de politionele acties: “Dit gold ook voor de 
aalmoezeniers. Zij waren weliswaar geen combattanten, maar stonden aan 
dezelfde gevaren bloot als de militairen van hun bataljon op de buitenposten. 
De aalmoezeniers waren onafgebroken onderweg om de militairen te bezoe-
ken. Iedere tocht was gevaarlijk: ‘De laatste 8 á 10 maanden moet ik practisch 
iederen dag de dood in de ogen kijken…Achteraf moet ik vaak lachen, hoe 
hele riedeltjes kogels op me af kwamen…Ik moet ook wel eens vechten met 
mijn eigen om niet bang te worden.’ Om hun werk te kunnen doen waren de 
aalmoezeniers afhankelijk van een gewapend geleide. Nagenoeg alle aalmoe-
zeniers vermeldden in hun brieven dat zij beschoten werden: ‘Zeven keer ben 
ik onder vuur geweest en zeven keer moesten we terugtrekken.’”270

Omdat zij deelgenoten en lotgenoten zijn met de militairen van hun 
eenheid, zitten zij in dezelfde dynamiek als deze eenheid. Zij maken 
hetzelfde mee, raken op elkaar ingespeeld en veranderen mee met 
de eenheid. Donckers beschrijft de “verruwende invloed van het lang-
durige verblijf op de buitenposten” op de aalmoezeniers, de verandering 
in taal en de wijze waarop naar de opstandelingen werd gekeken.271 
Aalmoezeniers maken dezelfde processen door als de militairen van 
hun eenheid, alleen moeten zij toch proberen naast hun nabijheid ook 
een kritische distantie vast te houden, om zo goede pastorale zorg te 
kunnen blijven bieden. Dit is echter niet eenvoudig. Tegelijkertijd 
doen zij vanuit hun ambt vanuit hun participatie aan de uitzending aan 
gemeenschapsopbouw, zij het van beperkte duur (de duur van de uit-
zending, met eventueel een uitloop in de gemeenschap van veteranen).

Ook op andere gebieden zijn zowel overeenkomsten als verschillen 
zichtbaar. De nadruk op belangeloze aanwezigheid en nabijheid is bij 
beide een belangrijke kern. De beschrijving van presentiepastores die 
zonder vaste agenda door een wijk gaan en zien wat zich aandient, en 
hierin de belangrijkste kern van hun pastoraat zien, is voor vele aal-
moezeniers vermoedelijk zeer herkenbaar. Ook in deze beroepsgroep 
is de beschikbaarheid en nabijheid een belangrijke waarde, en belang-
rijk bestanddeel van de pastorale praktijk. 

270 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 347.
271 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 347. 
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Het is echter niet de enige activiteit. Aalmoezeniers zijn actief zowel 
op liturgisch, catechetisch en pastoraal terrein. Zij leiden gebedsdien-
sten, nemen actief deel aan militair ceremonieel (ritueel en inhou-
delijk), geven lessen of vormingsconferenties, adviseren de staf en 
commandant. Hierin delen zij mee in de gehele breedte van het mili-
taire bedrijf, en zijn zij ook niet alleen een kritisch tegenover of louter 
beschikbaar voor de zwaksten van de krijgsmacht.
Aalmoezeniers zijn dan ook werkzaam op alle terreinen van de krijgs-
macht. Hun lessen kunnen onderdeel uitmaken van het curriculum 
van de opleiding voor militairen. Aalmoezeniers maken vaak deel uit 
van het sociaal-medisch team van de eenheid, en maken tijdens uitzen-
dingen deel uit van het team van zorg- en hulpverleners. 
Ook is het zo dat, naast een pastorale zorg vanuit nabijheid, tevens 
interventionistische pastorale zorg gegeven wordt door aalmoezeniers. 
Deze kan op verschillende manieren zichtbaar zijn: bijvoorbeeld tij-
dens de lessen en vorming aan jonge militairen waar het gaat om gren-
zen en de eigen plek in de groep, bij de signalering en agendering 
van pestgedrag tijdens oefeningen, bij de begeleiding van militairen in 
nood tijdens uitzendingen, oefeningen of vaarperioden.

Daarnaast zijn zij ook voor de legerleiding naast nabije aalmoezenier 
tevens een kritisch tegenover of adviseur. Zij kunnen hierin geen partij 
kiezen, maar moeten voor al deze groepen aanwezig en nabij zijn.
Ditzelfde geldt voor de kerkelijke nabijheid. Aalmoezeniers bewegen 
zich door hun functie in de krijgsmacht, met name tijdens hun deel-
name aan uitzendingen, eerder aan de rand van het kerkelijk leven. Zij 
zijn (letterlijk fysiek) vaak ver weg van het parochieleven, en werken te 
midden van een eenheid die bestaat uit een grote verscheidenheid aan 
al dan niet religieuze gezindten en opvattingen. 
Tegelijkertijd is hun kerkelijke band van groot belang. In de eerste plaats 
is deze band zichtbaar in de zending vanuit de kerk, zonder welke een 
aanstelling als aalmoezenier bij de krijgsmacht onmogelijk is. Daarnaast 
geeft de zending aan dat de aalmoezenier buiten het militaire hiërarchi-
sche systeem staat, en is daarmee een waarborg en symbool van zijn pas-
torale onafhankelijkheid en de vrijplaats die hij hiermee voor militairen 
kan vormen. Tenslotte biedt de kerk ook een inspiratiebron en voedings-
bodem voor de aalmoezenier, een bron die vooral van wezenlijk belang 
is rond de spirituele eenzaamheid van de militaire vredesoperatie.
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Bij al deze activiteiten heeft de aalmoezenier een rol die beweegt tussen 
belangeloze aanwezigheid en interventie, organisatie en individu, de 
plaats in de eenheid en de eigen ruimte als aalmoezenier en mens. Maar 
altijd zijn zij voor elke militair zichtbaar als aalmoezenier, en hiermee 
duidelijk herkenbaar als deel uitmakend van de katholieke Kerk.
Hierom lijkt de presentiemethode niet het gehele veld van werkzaam-
heden van de aalmoezenier binnen de krijgsmacht te vatten, ook al 
heeft deze veel raakvlakken. Ik zou hier dan ook eerder van partici-
patiepastoraat willen spreken, en in mindere mate van presentiepas-
toraat. Deze observatie stamt deels uit het veldonderzoek dat in het 
volgende deel besproken wordt, en is een eigen gevolgtrekking uit de 
combinatie van literatuuronderzoek en de analyse van de onderzoek 
data. Toch heb ik besloten in dit hoofdstuk al in te gaan op deze speci-
fieke rolinvulling van de aalmoezenier, opdat deze rolopvatting ook in 
het theoretisch deel beschreven kan worden. 

Participatiepastoraat houdt hier in dat de aalmoezenier vanuit de kerk 
gezonden wordt om deel te nemen aan een gemeenschap, hier lief en 
leed te delen, en van daaruit passende pastorale zorg te geven aan allen 
die tot zijn werkveld behoren. Bij de krijgsmacht is dat zijn militaire 
eenheid en diens thuisfront. Ook kan de aalmoezenier door middel 
van kortdurende interventies pastorale zorg bieden aan militairen die 
in geestelijke nood gekomen zijn.
Dat de aalmoezenier lief en leed deelt met de militairen van zijn een-
heid heeft ook als gevolg dat ook hij de gevaren loopt van de militai-
ren waarmee hij op uitzending gaat. Totten beschreef dit in Contextual 
Issues: War and Peace: “During one ambush an Afghan interpreter informed 
me that the Taliban – after they had killed the soldiers – would be especially 
cruel to the two of us. I recited the Nunc Dimittis inwardly and reassured a 
young soldier who asked what the interpreter was saying. In turn I was some-
how consoled that, being among Royal Irish soldiers that day, the last voices 
I might hear were in the accents of home. A key factor in personal endurance 
is that degree to which padres feel at home within their regiments: alienation 
corrodes resilience.”272 Aalmoezeniers hebben tijdens hun deelname 
aan militaire vredesoperaties als taak militairen in hun nood bij te 
staan, en hebben het voordeel dat zij, omdat zij hetzelfde meegemaakt 
hebben, de ander nabij kunnen zijn. Tegelijkertijd houdt dit in dat 

272 Totten, “Contextual Issues: War and Peace”, 222-223.
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aalmoezeniers ook zichzelf overeind moeten kunnen houden, of zoals 
Sullivan stelt in A Ministry of Presence: “The chaplain lives the physical life 
of the soldier. He is present in that sense, but he also incarnates, one might say, 
the legal and ethical ambiguities of his many roles. He physically suffers the 
life of the soldier, but he also suffers the impossible contradictions of his own 
suspension at the center of so many demands.”273

De participatie van de aalmoezenier kan gezien worden als onderdeel 
uitmakend van de rol van de Kerk als ontmoetingsplaats van God en 
ruimte voor erbarmen: “De Kerk is aanwezig onder de mensheid als Gods 
tent van ontmoeting, ‘Gods verblijfplaats onder de mensen’, zodat de mens 
niet alleen is, verloren of angstig in zijn taak om de wereld meer menselijk te 
maken.”274

Deze participatie is niet alleen een pastorale taak van de aalmoezenier 
als onderdeel van zijn zending, maar maakt deel uit van de opdracht 
aan allen om bij te dragen aan de verbetering van de gemeenschap: 
“Het karakteristieke gevolg van de subsidiariteit is de participatie, die vooral 
tot uitdrukking komt in een reeks van activiteiten waarmee de burger, hetzij 
als individu hetzij in associatie met anderen, hetzij direct hetzij via vertegen-
woordiging, bijdraagt tot het culturele, economische, politieke en sociale leven 
van de gemeenschap van burgers waartoe hij behoort. Participatie is een plicht 
die bewust door allen moet worden vervuld, met zin voor verantwoordelijk-
heid en gericht op het algemeen welzijn.”275 Deze participatie geeft hen 
grote nabijheid en vertrouwdheid onder de militairen van de eenheid, 
maar maakt ook dat zij de gemeenschap waar zij deel van uit maken 
mede vormgeven of vormen.
De specifieke nabijheid van de aalmoezenier, met name tijdens zijn 
deelname aan militaire vredesoperaties, ligt in zijn (tijdelijke) volledige 
deelname aan het leven van de militair, met alle schoonheid, lelijkheid 
en gevaar. Om militairen nabij te zijn en een gedeelde geschiedenis, en 
hiermee een gedeelde vertrouwelijkheid, op te bouwen, participeren 
aalmoezeniers niet alleen aan de uitzending, maar nemen regelmatig 
ook deel aan patrouilles ‘buiten de poort’, zij zijn niet alleen mee, ze 
‘zijn er ook van’.

273 Winnifred Sullivan, A Ministry of Presence (Chicago: The University of Chicago 
press, 2014), 182.

274 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, Lemma 60 (Brussel: Licap, 2008), 34.
275 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, Lemma 189, 111-112.
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Deze vorm van volledig engagement lijkt hierin op de wijze waarop 
priester-arbeiders zich in de jaren ’40 en ’50, in oorsprong eerst in 
Frankrijk, wilden inzetten voor de arbeiders door zelf als arbeiders 
te leven: “Wij vormen een groep katholieke priesters waarvan het doel en 
de zending erin bestaan met alle macht mee te werken aan de menselijke en 
geestelijke bevrijding van het proletariaat. De geest van het evangelie en van 
het christendom verplicht ons zo te werken voor de eenheid van alle mensen, 
door het nastreven van de naastenliefde en van de rechtvaardigheid. Het 
scheen ons toe dat wij dit onmogelijk doeltreffend konden doen zonder ons 
leven, in een totale lotsgemeenschap, te binden aan de arbeidersklasse.”276 De 
priester-arbeiders zetten zich zo in uit solidariteit en een vaak socia-
listische bevlogenheid met de arbeiders, en deelden in het werk van 
de arbeiders. Hierin verschilden zij sterk van de wijze waarop aalmoe-
zeniers werkzaam zijn, zij zijn als professionals vrijgesteld om binnen 
de krijgsmacht militairen bij te staan. Anderzijds is het wel zo dat de 
wijze van nabijheid wel vergelijkbaar is. 

J. van Gennip beschrijft in zijn artikel ‘Ik leerde dat rechtvaardigheid een 
hogere deugd is dan caritas’. Het bedrijfsapostolaat van de Nederlandse jezuïe-
ten in Ignatiaans perspectief, 1946-1988: een introductie de wijze waarop in 
Nederland door jezuïeten het arbeiderspastoraat werd georganiseerd.277 
Deze vorm van pastoraat werd beschouwd als een pastoraat van nabij-
heid, waarbij, in tegenstelling tot het Franse arbeidersapostolaat, de 
Nederlandse jezuïeten niet fulltime meewerkten in fabrieken, maar 
meer gericht waren op het bezoeken en bijeenbrengen van arbeiders 
in bedrijfsconferenties. Van Gennip schrijft: “Dit ‘apostolaat van het zijn’, 
zoals het (Nederlandse) bedrijfsapostolaat in die vroege jaren ook wel werd 
aangeduid, ging echter niet zover als het Franse model, waarbij de priester, om 
in contact te komen met de arbeiders, zelf fulltime aan de werkbank stond.”278 

276 Frans Verriest, De priester-arbeiders, marxistische bekeerlingen? (Lier: Van In, 1969), 
60-61.

277 Joep van Gennip: “‘Ik leerde dat rechtvaardigheid een hogere deugd is dan cari-
tas’. Het bedrijfsapostolaat van de Nederlandse jezuïeten in ignatiaans perspec-
tief, 1946-1988: een introductie”, in Portretten van sociale spiritualiteit, Herman 
Westerink, Toine van den Hoogen, Tjeu van Knippenberg (red.) (Heeswijk: Berne 
Media, 2018),109-131.

278 Gennip, “‘Ik leerde dat rechtvaardigheid een hogere deugd is dan caritas’. Het 
bedrijfsapostolaat van de Nederlandse jezuïeten in ignatiaans perspectief, 1946-
1988: een introductie”, 120.
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Ook deze vorm van pastoraat van nabijheid heeft grote overeen-
komsten met het werk van aalmoezeniers bij de krijgsmacht. Hugo 
Karmeliet, SJ, schreef over zijn periode als priester-arbeider: “Als pries-
ter-arbeider wordt je niet zomaar aanvaard in een arbeidersmidden. Pas wan-
neer arbeiders hun grappen aan je vertellen ben je een van hen. Toen bekend 
raakte dat ik priester was, was de meest radicale anti-clericaal onder hen 
afwezig. Zijn eerste reactie was er een van groot ongeloof. Toen hij overtuigd 
was vond hij het niet erg. Ik had mijn plaats tussen hen verworven.”279

In deze gedeelde ervaring ontstaat ook een gedeelde geschiedenis, 
en daarmee een mogelijkheid tot grote vertrouwdheid. Deze is voor 
aalmoezeniers zeer waardevol, en kan ook maken dat deelname aan 
militaire vredesoperaties voor aalmoezeniers ook als waardevolle 
ervaringen worden beleefd.
Deze nabijheid houdt niet in dat de participatie per definitie kritiek-
loos of passief is. Juist door ook een kritisch tegenover te zijn, de ander 
te bevragen naar de moraliteit van zijn handelen of de moraliteit van de 
situatie ter sprake te brengen, is de aalmoezenier als zielzorger actief, 
of, zoals in A Ministry of Presence gesteld werd: “Soldiers are afraid that 
killing threatens their own humanity. There is an explicit hope (on the part of 
soldiers and on the part of the Pentagon as an institution) that the chaplain will 
be a sentinel guarding the human-ness of those who, in the name of their coun-
try or of freedom or of whatever, must do violence against fellow humans.”280

Deze kritische rol is niet zonder gevaar. Aalmoezeniers hebben de 
taak enerzijds militairen soms kritisch een spiegel voor te houden, 
maar anderzijds hen ook niet af te stoten, en daarmee de nabijheid 
weer teniet te doen, “labouring the sinfulness of endeavours to which their 
training is geared – will never encourage reflection on their immediate bat-
tlefield responsibilities.”281

Voor dit onderzoek is het interessant te onderzoeken hoe aalmoezeniers 
bij de Nederlandse krijgsmacht hun pastorale rol beleven, en in hoe-
verre zij zichzelf herkennen in deze rolbeschrijving van enerzijds belan-
geloze nabijheid, en anderzijds het zijn van een kritische tegenover.

279 Interview met Hugo Karmeliet, SJ, in Jezuieten.org, geraadpleegd op 25 januari 
2019, http://www.jezuieten.org/nl/wie-we-zijn/jezuieten-gisteren-en-vandaag/hu-
go-karmeliet-sj.

280 Sullivan, A Ministry of Presence, 174.
281 Totten, “Contextual Issues: War and Peace”, 225.
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6.6 Besluit
Een belangrijk kenmerk van de katholieke geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht is de aanwezigheid bij militaire uitzendingen. Deze 
specifieke nabijheid vereist een eigen pastorale houding en instelling, 
en kent ook eigen uitdagingen.
Daarnaast maakt de wijze waarop aalmoezeniers aanwezig zijn binnen 
de krijgsmacht dat hun pastoraat als een vorm van gemeenschapsvor-
ming gezien zou kunnen worden, zij het in doorgaans kort verband. 
Aalmoezeniers zijn, met name tijdens hun deelname aan militaire 
vredesoperaties of grootschalige oefeningen, niet alleen aanwezig in 
belangeloze presentie of als pastorale zorgverleners, maar maken als 
reisgenoot en lotgenoot ook daadwerkelijk deel uit van de gemeen-
schap die hun militaire eenheid vormt. 

Kenmerkend voor de wijze waarop de aalmoezeniers binnen de krijgs-
macht werkzaam zijn, is hun vrijplaatsfunctie en hun zogenoemde 
nuldelijns zorg. Nuldelijns zorg is een binnen de geestelijke verzorging 
van de krijgsmacht gebruikte term om hun specifieke plaats en taak 
te beschrijven. Zoals van Iersel en Wildering het beschreven in Een 
bezielde krijgsmacht: “De uitdrukking ‘nuldelijns zorg’ is door de Diensten 
Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht geïntroduceerd om het onderscheid 
met eerstelijns en tweedelijns zorg te verhelderen: deze zorg wordt geboden 
zonder formele intake, indicatiestelling, rapportage of bespreking in een soci-
aal medisch team, maar ook zonder dat er, als in de tweedelijns zorg, sprake is 
van specialisatie als bij medisch specialisten en psychiaters.”282 
Nuldelijns zorg als concept gaat uit van het aanbodkarakter geestelijke 
verzorging. Geestelijke verzorging is niet ondergebracht ‘achter een 
loket’, louter reagerend op een specifieke vraag van een pastorant of 
doorverwijzing vanuit de lijnorganisatie, maar is hiernaast of eigenlijk 
in eerste instantie aanbodgericht, vanuit een doorlopende aanwezig-
heid in alle geledingen van het militaire arbeidsterrein. Belangeloze 
aanwezigheid is hiervan een kenmerkend onderdeel. 
Nuldelijns zorg heeft veel raakvlakken met de presentiemethodiek, 
maar valt er niet mee samen, vooral vanwege de in hoofdstuk tien 
beschreven verschillen in aanwezigheid van de aalmoezenier.

282 Fred van Iersel, Ger Wildering, “Een bezielde krijgsmacht”, in Naar eer en geweten, 
René de Boer, Jan Peter van Bruggen, Ger Wildering (red.) (Budel: Damon, 2012), 
25.
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Ook verschilt het zorgconcept van de geestelijke verzorging bij defen-
sie met dat binnen zorginstellingen. Geestelijke verzorging bij defen-
sie is anders ingebed, en minder geïntegreerd in het gehele proces. 
Een groot verschil hierin is dat zorgverlening tot de kerntaak van een 
zorginstelling behoort, terwijl bij een instelling als de krijgsmacht de 
operationele inzetbaarheid juist de centrale doelstelling is. Zorg heeft 
hier altijd een ondersteunende of secundaire rol.
De vrijplaats houdt hier in dat aalmoezeniers geen verslag hoeven te 
doen van hun gesprekken met militairen aan militaire leidinggeven-
den of anderen, en dat zij, omdat aalmoezeniers niet binnen de mili-
taire hiërarchie vallen, nooit verantwoording hoeven af te leggen aan 
de meerderen van de militairen waarmee zij spreken, “Hier is dus een 
domein dat qua inhoud onttrokken hoort te zijn aan overheidsingrijpen en 
dus, binnen krijgsmachten, ook aan de militaire commandostructuur. Dat ziet 
er militair-organisatorisch wat ambigu uit: midden in een hiërarchisch geleide 
krijgsmacht is een zone waar de commandant op de grenzen van zijn bevoegd-
heden stuit.”283

Een wezenlijk onderdeel van hun werk bestaat uit belangeloze aanwe-
zigheid en beschikbaarheid, nog voor de eerste- en tweedelijnszorg. Zij 
horen ook niet binnen de zorgketen thuis, maar schurken er tegenaan. 
Dit geeft grote vrijheid om te handelen, maar geeft ook mee dat een 
belangrijke waarde hun aanwezigheid tijdens vredesoperaties is, 
juist daar waar het leven van een militair soms letterlijk op het spel 
staat, en zingevingvragen acuut kunnen worden. Bij missies kan de 
vraag meespelen naar het werkterrein van de aalmoezenier: gaat hij 
(soms) mee met patrouilles, of blijft hij in het kamp bij de ziekenboeg? 
Aalmoezeniers maken hierin verschillende keuzes, maar ook de visie 
van de commandant van de eenheid speelt hier een grote rol. Ziet hij 
de aanwezigheid van een aalmoezenier tijdens een patrouille als een 
verrijking of nuttig contactmoment, of eerder als belasting? Een aal-
moezenier kan zichzelf niet op militaire wijze verdedigen, en is ook 
niet getraind om als militair te bewegen of op te treden. Een com-
mandant zal hierin een afweging moeten maken. Voor een aalmoeze-
nier zal meespelen dat het voor zijn pastorale effectiviteit belangrijk en 
soms zelfs essentieel kan zijn om mee te gaan met patrouilles, en als 
tochtgenoot en lotgenoot nabij te zijn. Vooral hier kan de basis voor 
een vertrouwensrelatie worden gelegd. 

283 Iersel, Wildering, “Een bezielde krijgsmacht”, 17-18.
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Zijn aanwezigheid wordt dan ook vaak gewaardeerd door de een-
heid, zoals ook afwezigheid juist negatief gewaardeerd kan worden. 
Rupert Graves geeft in zijn autobiografische verslag van de Eerste 
Wereldoorlog, Goodbye to all that, een beschrijving van de wijze 
waarop geestelijk verzorgers gewaardeerd werden die niet aan de 
frontlinie aanwezig waren: “Als ze een tiende van de moed, het doorzet-
tingsvermogen en andere kwaliteiten van de regimentsartsen hadden getoond, 
vonden wij unaniem, had de Britse Expeditiemacht misschien wel een gods-
dienstige opleving beleefd. Maar ze hadden dat tiende niet getoond, daar ze 
orders hadden de gevechten te mijden en bij de transporteenheden achter het 
front te blijven. De soldaten konden nauwelijks respect opbrengen voor een 
aalmoezenier die deze orders opvolgde, en toch scheen niet één op de vijftig 
ze met spijt op te volgen. Nu en dan, op een rustige dag in een rustige sector, 
waagde de aalmoezenier zich ‘s middags in de ondersteuningslinie, waar hij 
wat sigaretten uitdeelde alvorens weer haastig te verdwijnen.”284 Dit beeld 
van de op het slagveld afwezige aalmoezenier werd echter weer tegen-
gesproken in studies van D. Bergen (2012) en M. Snape (2005), waarin 
duidelijk wordt gemaakt dat dit beeld van de afwezige Padre niet altijd 
met de werkelijkheid van de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog 
correspondeerde.285 Maar het geeft wel (in spiegelbeeld) aan hoezeer 
de aanwezigheid aan de frontlinie gewaardeerd werd, en ook als vitaal 
voor het functioneren van de geestelijk verzorger werd gezien.
Samenvattend kan gezegd worden dat waardering, identificatie met de 
eenheid, en het gevoel zichtbaar nuttig bezig te zijn, kunnen meespe-
len in het belang dat aalmoezeniers aan hun deelname aan patrouilles 
geven. 

Omdat lijden onlosmakelijk met het menselijk bestaan verbonden is, 
en op deze momenten de mens het kwetsbaarst is, heeft de zorg en 
begeleiding rond lijden, zeker wanneer dit lijden gekoppeld is aan 
geweld of schuldbesef en hiermee extra lading krijgt, een belangrijke 
plaats binnen het pastoraat en behoort deze begeleiding tot één van de 
wezenlijke taken van de priester, diaken en pastoraal werker. 

284 Robert Graves, Dat hebben we gehad (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001), 226-
227.

285 Duff Crerar, “Where’s the Padre?”, in The Sword of the Lord, Doris Bergen (red.) 
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2012), 141 ev; en Michael Snape, 
God and the British Soldier (Abingdon, Oxon: Routledge, 2005), 83. 
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Eén van de kenmerken van pastoraat is dat begeleiding en zorg niet 
perse gericht hoeft te zijn op oplossingen, maar evenzeer op acceptatie. 
Pastorale zorg is er minder op gericht de gevolgen van het lijden weg te 
nemen, maar doelt er juist eerder op deze te integreren in een nieuwe 
identiteit en deze een plaats te geven. Hierin kan de priester, diaken 
of pastoraal werker een duidelijk andere rol hebben dan een arts of 
therapeut.
De vraag die hier gesteld kan worden is welke competenties hiervoor 
noodzakelijk zijn.
Competenties worden door Bruinsma-de Beer beschreven als “een 
geheel van toegeschreven en verworven kwaliteiten waarmee iemand op ade-
quate wijze een bepaalde taak kan uitvoeren.”286 Wat hebben een pries-
ter, diaken en pastoraal werker nodig om iemand die lijdt adequaat 
te kunnen begeleiden, zijn er naast een aantal algemene competenties 
(bijvoorbeeld een kritische houding, of het vermogen goed kunnen 
luisteren) ook specifieke competenties, die juist noodzakelijk zijn ade-
quate begeleiding te geven in het vinden van nieuw perspectief? Deze 
vragen zijn voor dit onderzoek relevant, vooral omdat juist aalmoe-
zeniers die aan vredesoperaties verbonden zijn grote kans hebben in 
aanraking te komen met lijden dat gekoppeld is aan geweld of schuld-
besef.

Voor dit onderzoek is belangrijk in beeld te krijgen welke Godsbeelden 
bij aalmoezeniers binnen de krijgsmacht dominant zijn, en hoe aalmoe-
zeniers deze Godsbeelden ervaren in het licht van hun uitzendervarin-
gen. Daarnaast is het de vraag of de Godsbeelden van aalmoezeniers bij 
de krijgsmacht verschillen van priesters, diakens en pastoraal werkers 
in de territoriale zielzorg of in instellingen als ziekenhuizen. Ook is het 
van belang te achterhalen in hoeverre aalmoezeniers binnen de krijgs-
macht zich herkennen in de rolbeschrijvingen die in dit kernconcept 
naar voren zijn gebracht.
Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen hoe de aalmoezenier zichzelf 
ziet in verhouding tot God en de ander. Deze vraag naar het religieuze 
zelfbeeld van de aalmoezenier kan vanuit drie invalshoeken gesteld 
worden; de vraag naar het zelfbeeld van de aalmoezenier als gelovige, 
als theoloog en als pastor, diaken of pastoraal werker. Daarnaast is het 
van belang te kijken hoe deze drie zich tot elkaar verhouden, en welke 

286 Joke Bruinsma-de Beer, Pastor in perspectief (Gorinchem: Narratio, 2006), 5.
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invloed de specifieke omstandigheden van het pastoraat binnen de 
krijgsmacht hierop heeft. Hierbij valt met name te denken aan de deel-
name aan vredesoperaties. De vraag is hier relevant hoe aalmoezeniers 
zich verhouden tot hun geloofsverstaan in het licht van de ervaring 
van hun deelname aan vredesoperaties. Hier wordt in het volgende 
hoofdstuk nader op ingegaan.
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Hoofdstuk 7.

Lijden en geweld 

Inleiding
Lijden en geweld laten niemand die daarmee te maken krijgt onbe-
roerd. In dit onderzoek wordt met name aandacht besteed aan geweld 
dat door mensen wordt veroorzaakt, en waarop militair ingrijpen door 
VN- of NAVO-troepen gevolgd is. 
De militaire vredesoperaties waar Nederlandse militairen na de val 
van de Muur mee te maken kregen vonden doorgaans plaats in failed 
states of intern zwakke staten. T.G. Weiss beschrijft in Humanitarian 
Intervention dat conflicten van deze aard “are characterized by massive 
bloodshed and displacement, and often disease, malnutrition, and starva-
tion. In Rwanda, some 800,000 people (a tenth of the total population) were 
slaughtered in a period of a few weeks, while as many as 250,000-500,000 
women were raped, and half the population forcibly displaced; in Bosnia- 
Herzegovina, there were some 100,000 deaths, with 20,000-50,000 rapes, and 
2.7 million people required assistance; in Somalia, 4.5 million people required 
assistance, and 1.5 million risked starvation, while anywhere between 200,000 
and 350,000 people died of famine precipitated by scorched-earth tactics; in the 
DRC today, as many as 45,000 people die each month of conflict-related dis-
ease and malnutrition. These disasters clearly pose significant quantitative and 
qualitative challenges for those seeking to come to the rescue, whether they be 
soldiers or civilian humanitarians.”287

Het geweld in deze gebieden betreft in de eerste plaats vooral de bur-
gers van deze landen. M. Caldor betoogt in New and Old Wars dat sinds 
de Tweede Wereldoorlog de deelname van militairen aan oorlogen 
sterk gedaald is, en dat ook de verhouding tussen burgerslachtoffers 
en militaire slachtoffers gewijzigd is: door de vermindering van mili-
taire inzet (waardoor het relatieve aantal burgerslachtoffers steeg), en 
door een verandering in de aard van de conflicten.288 In asymmetri-

287 Weiss, Humanitarian Intervention, 89.
288 Kaldor, New and Old Wars, 208-214.
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sche conflicten is het moeilijk een onderscheid te maken tussen strij-
ders en burgers, en is deze grens ook vaak fluïde.
Ook militairen die deelnemen aan vredesoperaties in deze gebieden 
blijven niet onberoerd door de ervaringen die zij tijdens hun deelname 
aan deze missies opdoen, enerzijds in het fysieke en aan hun beroep 
gerelateerde gevaar dat zij lopen bij hun werkzaamheden, en ander-
zijds door de indrukken die zij opdoen bij de ervaring van onrecht, 
geweld of de gevolgen van geweld. De meeste militairen verwerken 
deze ervaringen en ondervinden geen schadelijke psychische gevolgen 
van hun ervaringen. Een gedeelte van de militairen die hebben deelge-
nomen aan deze missies heeft echter zware psychische trauma’s opge-
lopen, die voor langdurig of soms zelfs onomkeerbaar lijden zorgen. 
Een deel van de traumatische klachten is als PTSS, posttraumatische-
stressstoornis, gediagnostiseerd.
In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de wijze waarop lijden 
en geweld vanuit psychologisch oogpunt wordt benaderd, welke ont-
wikkelingen zich hebben voorgedaan in de benadering van militairen 
met psychische trauma’s, en hoe deze ervaringen te verwerken zijn.

Daarnaast staat in dit hoofdstuk vooral de theologische doordenking 
van de ervaring van lijden, geweld en het kwaad, zoals deze zich voor-
doen rond oorlogen en militaire inzet, centraal. Hoe is Gods goedheid 
te rijmen met geweld en onrecht, welke antwoorden zijn hier op te 
geven? 
Bij deze doordenking hoort ook de vraag naar de rechtvaardiging van 
oorlog. Is oorlog wel vanuit gelovig en theologisch perspectief te recht-
vaardigen, en zo ja, op welke gronden dan?
In het denken rond de rechtvaardiging van oorlog is vooral het denken 
van Augustinus en Thomas van Aquino wezenlijk geweest. Zij hebben 
het westerse denken rond rechtvaardige oorlog tot op heden wellicht 
niet zozeer bepaald, maar hebben wel de kaders gegeven waarbinnen 
nog altijd gedacht wordt, in het theologisch en kerkelijk denken, maar 
ook in het juridische denken binnen onder meer de VN. 
In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe de kerk zich tot deze vragen ver-
houden heeft, en hoe deze in de katholieke sociale leer uitgewerkt 
worden.
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Vervolgens wordt ingegaan op lijdenservaringen en het geloof van de 
aalmoezenier, en de wijze waarop geloof, Godsbeeld en politiek enga-
gement functioneren bij de pastor. In het bijzonder wordt ook inge-
gaan op de contrastervaring, zoals die onder meer door Schillebeeckx 
werd uitgewerkt. Deze contrastervaring houdt in dat het lijden wat 
meegemaakt of aanschouwd wordt, niet altijd alleen negatief door-
werkt in degene die dit lijden ondergaat en diens geloof niet altijd 
aantast, maar dat deze ervaring ook kan leiden tot protest en engage-
ment en een versterkt geloof, een grote gedrevenheid dit kwaad op te 
heffen, juist vanuit het eigen geloof. Hierin is de vraag in hoeverre bij 
de uitzendervaringen van aalmoezeniers ook sprake kan zijn van con-
trastervaringen, of dat hun beleving van hun deelname aan militaire 
vredesoperaties anders te duiden is.

7.1 Geweld en gevolgen van geweld vanuit psychologisch perspectief
Om een duidelijk beeld te krijgen hoe mensen lijden onder geweld, is 
het ook van belang inzichtelijk te krijgen hoe binnen de psychologie 
over geweld gedacht wordt en wat de psychologische gevolgen van 
geweld zijn op het denken en handelen van mensen.
Geweld kan onderscheiden worden in natuurgeweld en geweld dat 
mensen door andere mensen (of door henzelf) wordt aangedaan. De 
World Health Organization (WHO) beperkt zich in het World Rapport 
on Violence and Health van 2002 echter in haar definitie van geweld tot 
intentioneel geweld dat mensen elkaar aandoen: “The intentional use of 
physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, 
or against a group or community, that either results in or has a high likelihood 
of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or depriva-
tion.”289 Belangrijk is hierbij te zien dat zij het zwaartepunt legt bij de 
intentie, en niet bij de uitkomst van de daad. Hierom vallen ongeluk-
ken dan ook buiten de definitie.
De WHO maakt in haar rapport een onderscheid tussen zelfgericht 
geweld, interpersoonlijk geweld en collectief geweld. Daarnaast geeft 
zij in haar definiëring aan geweld ruimer te interpreteren dan alleen 
een fysieke act, zij onderscheidt fysiek, seksueel en psychologisch 

289 WHO: World Rapport on Violance and Health, Geneve 2002, pag. 5, geraadpleegd 
op 25 januari 2019, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/ 
9241545615_eng.pdf;jsessionid=7A662007866A467463E066A306568B3B?seque
nce=1.
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geweld, maar rekent voorts ook verwaarlozing en ontbering tot daden 
van geweld.290 
Doordat deze interpretatie van geweld door de WHO ruimer is dan 
alleen geslaagd, fysiek geweld is zij zeer geschikt voor de bespreking 
van de evenzeer diverse wijzen waarmee aalmoezeniers rond vredes-
operaties met geweld en lijden te maken krijgen.

De psychische gevolgen van geweld kunnen zeer uiteenlopend zijn. 
Niet alle geweld leidt tot een psychotrauma. Niet iedere gebeurtenis 
heeft even veel impact, en bovendien reageren mensen op verschil-
lende wijzen op dezelfde gebeurtenis. Wel is bekend dat de meeste 
psychotrauma’s een oorsprong hebben in een actie van geweld door 
mensen, gericht tegen mensen. 
Slachtoffers kunnen zowel fysiek, emotioneel, psychisch alsook finan-
cieel beschadigd raken, maar ook is het mogelijk dat geweld zelf weer 
nieuw geweld oproept, bijvoorbeeld uit wraak. Daarnaast kan geweld 
ook psychische gevolgen hebben voor de daders zelf, als zij door hun 
daden zelf veranderen. Voor dit onderzoek is tevens van belang de 
gevolgen te beschrijven die gewelddaden op omstanders en hulp-
verleners kunnen hebben, omdat deze zeker ook op een deel van de 
ervaringen van aalmoezeniers tijdens vredesoperaties van toepassing 
zullen zijn.

Een van de mogelijke gevolgen van een confrontatie met geweld is het 
psychotrauma, een inbreuk, een schokkende gebeurtenis of ervaring 
die geestelijk inbreekt in een persoon.
In het onderzoek naar de verwerking van psychotrauma’s is een onder-
scheid gemaakt in type-I-trauma’s en type-II-trauma’s. Type-I-trauma’s 
beschrijven eenmalige gebeurtenissen, ongelukken, eenmalig geweld 
of verkrachtingen. 
Bij het tweede type gaat het om ervaringen van seksueel misbruik, 
mishandeling of oorlogsgeweld, waarbij de gebeurtenissen doorgaans 
van langere duur zijn en de verwerking van deze gebeurtenissen moei-
lijker is. Psychotrauma’s van dit tweede type zullen voor dit onderzoek 
vooral van belang zijn.
Een centraal begrip binnen het denken rond geweldsgetroffenen is 
dat van de Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het oorspronkelijk 

290 WHO: World Rapport on Violance and Health, 6.
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uit de Verenigde Staten afkomstige begrip (PTSD: Post-traumatic Stress 
Disorder) dient als een overkoepelend classificatiemodel om disfunc-
tioneren na een ingrijpende gebeurtenis in kaart te kunnen brengen, 
van auto-ongelukken tot oorlogsgeweld. 
P.G.H. Aarts en W.D. Visser stellen in Trauma. Diagnostiek en behan-
deling: “De uit de Verenigde Staten afkomstige classificatie posttraumatische 
stress-stoornis beschrijft een in principe ‘normale’ reactie van mensen op 
schokkende ervaringen. Er is pas sprake van pathologie wanneer klachten 
langdurig blijven bestaan en een aanzienlijk lijden met zich meebrengen.”291 
Het begrip PTSS is sinds 1980 in het Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder van de American Psychiatric Association opgenomen. Dat 
betekent echter niet dat voor die tijd oorlogstrauma geen onderwerp 
van onderzoek en behandeling was. Al sinds de Eerste Wereldoorlog 
werden militairen met psychische trauma’s opgenomen in zieken-
huizen of geestelijke inrichtingen. Deze gewonden werden soms als 
lafaards of poseurs gezien, omdat zij geen duidelijk zichtbaar trauma 
hadden. 
Bij onderzoek werden hun klachten gerelateerd aan de gevolgen 
van bombardementen, zoals I. Bramsen het stelde in De psychische 
nasleep van oorlog en geweld bij militairen en veteranen: “Al tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd geobserveerd dat sommige soldaten leden aan symptomen 
van angst, depressie, prikkelbaarheid, heftige schrikreacties, nachtmerries en 
slapeloosheid. In eerste instantie dacht men toen dat de klachten werden ver-
oorzaakt door de scherven van granaten en bommen en de term ‘shell shock’ 
werd geïntroduceerd. Toen echter bleek dat deze symptomen ook optraden bij 
soldaten die niet waren blootgesteld aan explosies, begon men te denken aan 
een psychische oorzaak.”292 
In de periode hierna werd deze vorm van trauma Kriegsneurose 
genoemd, of zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog gevechtsuitputting. 
De analyse van deze trauma’s was niet eenduidend: “Sommigen dach-
ten dat deze vooral gelegen was in de gevechtssituatie, terwijl anderen dachten 
dat bij degenen die ontspoorden wellicht van tevoren al iets mis was met hun 
persoonlijkheid.”293 

291 Petra Aarts, Wim Visser (red.): Trauma. Diagnostiek en behandeling (Houten/Die-
gem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999), 2.

292 Bramsen, De psychische nasleep van oorlog en geweld bij militairen en veteranen,139.
293 Bramsen, De psychische nasleep van oorlog en geweld bij militairen en veteranen, 139-

141.
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Kenmerkend voor de analyses was dat men dacht dat deze trauma’s 
van korte duur waren. 
In de periode na de Tweede Wereldoorlog veranderde deze visie, en 
kwam de gedachte op dat deze vorm van psychotrauma zeer specifiek 
was. Het was echter niet zo dat PTSS direct algemeen erkend werd als 
eigenstandige psychische aandoening. Zeker sinds PTSS vaker werd 
gediagnosticeerd, niet alleen bij militairen, maar ook bij slachtoffers 
van andere vormen van geweld of rampen, was ook sprake van wan-
trouwen tegen deze analyse, zeker toen mensen deze diagnose ook 
gebruikten om schadevergoedingen te claimen. C.R. Brewin schrijft 
in Post-traumatic Stress Disorder. Malady or Myth?: “But the claim that com-
bat-related PTSD was a politically inspired invention of anti-war psychiatrists, 
that counselling and psychotherapy threatened the population’s innate resilience 
to stress, and that an epidemic of false memories was destroying family life were 
all classic examples of the perennial struggle to uphold the interests of society’s 
institutions against too great an erosion by individual rights.”294

In de vijfde editie van het Handboek voor de classificatie van psychische 
stoornissen (DSM-5) wordt PTSS aldus gedefinieerd: “Het hoofdkenmerk 
van de posttraumatische-stressstoornis (PTSS) is de ontwikkeling van ken-
merkende symptomen na blootstelling aan een of meer psychotraumatische 
gebeurtenissen…De zelf ervaren psychotraumatische gebeurtenissen… betreffen 
onder andere blootstelling aan een oorlogssituatie als strijdende partij of als 
burger, dreigende of feitelijke geweldpleging (zoals lichamelijk geweld, bero-
ving, aanranding, lichamelijke mishandeling in de kindertijd), dreigend of fei-
telijk seksueel geweld (zoals gedwongen penetratie, seksuele penetratie onder 
invloed van alcohol/drugs, aanranding, ongewenste intimiteiten zonder aan-
raking, vrouwenhandel), slachtoffer zijn van ontvoering, slachtoffer zijn van 
een gijzeling, slachtoffer zijn van een terroristische aanval, marteling, opslui-
ting als oorlogsgevangene, natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen, 
en ernstige auto-ongelukken.”295

PTSS beschrijft een aantal symptomen, symptomen die op zich tot 
normaal gedrag behoren na een trauma, “een ‘normale’ reactie van mensen 
op schokkende ervaringen”, maar problematisch kunnen worden als deze 

294 Chris Brewin, Post-traumatic Stress Disorder. Malady or Myth? (New Haven: Yale 
University Press, 2003), 209.

295 American Psychiatric Association, Handboek voor de classificatie van psychische 
stoornissen (DSM-5) (Amsterdam: Boom, 2015), 395.
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symptomen niet verdwijnen, het normale functioneren verstoren en 
lijden veroorzaken.296 PTSS kenmerkt zich door voortdurende herbe-
leving, vluchtgedrag, emotionele matheid, verhoogde agressie, concen-
tratieverlies en slapeloosheid.

M. Schok schrijft in Meaning as a Mission over de impact van militaire 
missies, en de wijze waarop militairen betekenis geven aan hun deel-
name aan deze missies: “War and peacekeeping leave an indelible memory in 
the minds of veterans, especially when soldiers have faced life threatening events 
or lost a comrade in combat. These personal tragedies are devastating and set in 
motion a search for meaning about why they happened and what makes life 
valuable. Each veteran must find his own answers to these existential questions 
to regain a sense of control over the emotional impact of his experiences.”297

Er is de laatste jaren veel aandacht voor PTSS bij militairen die deelge-
nomen hebben aan VN-vredesoperaties. Door hun specifieke opdracht, 
met vaak beperkte bevoegdheden en even vaak hoge risico’s, is de 
druk op deze militairen groot en kan veel stress ontstaan. Deze druk 
is alleen maar toegenomen naarmate de aard van de conflicten na het 
einde van de Koude Oorlog veranderde. L. Weisaeth, L. Mehlum en M. 
Mortensen beschrijven in hun onderzoek naar Noorse VN-veteranen 
de gebeurtenissen die zulke stress veroorzaken: “Although a peacekeeping 
soldier is different from a traditional soldier in that he and his unit are not sup-
posed to take sides and try to solve problems by using fire-power against one or 
more of the conflicting parties, those interviewed reported that they frequently 
experienced hostility from various armed parties. In this respect, the peacekeep-
ers really served as a buffer. The uneasy feeling of being used as a punching ball 
might be strong especially among combat-trained infantrymen who had their 
very role model put to test. Well aware of the peacekeeper’s limited opportunity 
to retaliate, conflicting parties sometimes submit the peacekeepers to various 
forms of harassment, thereby compromising their mission. More cruel forms of 
provocation’s include captivity, isolation from soldier’s unit, refusal to take a 
side in a local conflict, thereby compromising the force etc. Forcing peacekeep-
ers to witness atrocities against children, women and elderly represents another 
form of traumatic experience to the peacekeepers.”298 

296 Aarts, Visser, Trauma, 2.
297 Michaela Schok, Meaning as a Mission (Delft: Eburon, 2009), 12.
298 Lars Weisath, Lars Mehlum, Mauritz Mortensen, “Peacekeeper stress: new and 

different?”, in NCP Clinical Quarterly, 6 (1): winter 1996.
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De omschreven verschuiving van de inzet van NAVO-strijdkrachten, 
van peacekeeping naar peace-enforcement, en de strijd tegen het interna-
tionale terrorisme, hebben een verandering van de geweldsinzet van 
militairen betekend. 
Eén vraag die voor dit onderzoek relevant is, is of er verschillen waar 
te nemen zijn in de psychische belasting van militairen bij de verschil-
lende wijzen waarop zij ingezet worden: is de psychische belasting en 
de kans op PTSS wezenlijk verschillend bij klassieke militaire opera-
ties, peacekeeping operations en peace-enforcement operations? 
Een andere relevante vorm van traumatisering voor dit onderzoek is 
de secundaire traumatisering. Hiermee worden mogelijke gevolgen 
van het begeleiden van mensen met psychotrauma’s voor de hulpver-
leners bedoeld. Hulpverleners kunnen zelf door de begeleiding aan 
slachtoffers dwanggedachten, angsten en dromen krijgen, en op lan-
gere termijn kan zelfs in hun persoonlijkheid verandering zichtbaar 
zijn, waarbij vermoeidheid, lusteloosheid en cynisme kenmerkend zijn. 

7.2 Geweld en verwerking
De ervaring van geweld is universeel, en betreft iedereen, op zijn 
minst indirect. Dit geldt zowel voor militairen als voor zorgverleners, 
zoals geestelijk verzorgers. P. Vermeer schrijft over de aanwezigheid 
van geweld en lijden in de wereld in Theodicy: “‘Why is there so much 
evil in the world?’ Why is there illness; why are people fighting each other; why 
are there earthquakes and hurricanes that kill thousands of people?’ Everyone 
who reads these questions realises that they are fundamental to our human 
experience. Practically no one can ignore these questions. From time to time 
everyone asks himself or herself: ‘Why this?’ or ‘Why me?’ In addition, these 
questions become even more important if one adheres to the Christian image 
of an omnipotent and overall good deity. ”299 

Bij de meesten zal de ervaring van geweld of de gevolgen van geweld 
niet leiden tot PTSS, maar verwerkt worden. Eén van de elementen 
van de verwerking van een indringende gebeurtenis is de noodzaak 
deze gebeurtenis toch te plaatsen en betekenis te geven.
Het vinden van een verklaring, of ook het plaatsen in een groter ver-
band, kan helpen de gebeurtenis ‘zinvol’ te maken. 

299 Paul Vermeer, Learning Theodicy (Leiden: Brill, 1999), 1.
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Schokkende gebeurtenissen kunnen, als deze ingaan tegen het zelf- of 
wereldbeeld of diepste overtuigingen die iemand heeft, een interne 
tegenstelling, door L. Festinger cognitieve dissonantie genoemd, ver-
oorzaken. Om dan zingevingverlies te voorkomen, moet de werkelijk-
heid weer in overeenstemming gebracht worden met dit wereldbeeld 
(of andersom), bijvoorbeeld door de gebeurtenissen anders te inter-
preteren, of juist onbewust wereldbeeld of overtuiging aan te passen 
en zo de cognitieve dissonantie op te heffen en weer consonant te 
maken.300

J.L. Herman beschrijft in Trauma en herstel hoe bij gevangenen de 
werkelijkheidsbeleving kan veranderen. Zij stelt dat dissociatie hier-
bij veel voorkomt: “Mensen in gevangenschap raken zeer bedreven in de 
kunst van bewustzijnsverandering. Door middel van dissociatie, het vrijwil-
lig onderdrukken van gedachten, bagatellisering en soms pure ontkenning 
slagen ze erin een ondraaglijke werkelijkheid te veranderen.”301 Herman 
leent voor dit verschijnsel een begrip van George Orwell, namelijk het 
dubbeldenken, het vermogen twee parallelle werkelijkheden tegelijk te 
kunnen aanvaarden. Dit is ook een analyse die Brewin maakt in Post-
traumatic Stress Disorder. Malady or Myth?: “It is also of interest to note that 
torture victims may use dissociative reactions to protect themselves against fear 
and pain, underscoring the close connection between dissociation, helpless-
ness, and mental defeat.”302

Een ander element is vervlakking. Deze is volgens Herman een van de 
meest duidelijk waarneembare kenmerken of symptomen van PTSS. 
Zij schrijft: “Wanneer het slachtoffer geen ander doel meer heeft dan sim-
pelweg overleven, wordt vervlakking een essentiële vorm van aanpassing. Dit 
verschijnsel heeft betrekking op ieder aspect van het leven: relaties, activitei-
ten, gedachten, herinneringen, emoties en zelfs gewaarwordingen. Hoewel 
deze vervlakking in gevangenschap functioneel is, leidt het verschijnsel ook 
tot een zekere atrofiëring van de onderdrukte geestelijke vermogens en tot een 
te grote eenzelvigheid in het innerlijke leven.”303

300 Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford: Stanford University 
Press, 1962), 1-31.

301 Judith Herman, Trauma en herstel (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1998), 118.
302 Brewin, Post-traumatic Stress Disorder. Malady or Myth?, 55.
303 Herman, Trauma en herstel, 118.
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Brewin ziet zes kernthema’s bij patiënten die met PTSS gediagnosti-
seerd zijn. Deze zes zijn: experiencing the Self as powerless, experiencing 
the Self as inferior, experiencing the Self as non-existent or futureless, experi-
encing the Other as abandoning, experiencing the Other as hostile and betray-
ing, en experiencing the Self more positively.304 Dit laatste kernthema is het 
enige positieve thema in deze reeks, en ook niet één dat elke patiënt 
zal herkennen. Brewin ziet echter dat een positief veranderd zelfbeeld 
wel een gevolg kan zijn van een (verwerkt) trauma, wat ook weer gevol-
gen heeft voor de wijze waarop de getraumatiseerde het leven en zijn 
omgeving beleeft. Brewin ziet bij deze groep een positief veranderde 
verhouding tot familie en vrienden, een grotere inzet voor charitatieve 
doelen, en een grotere religieuze of spirituele betrokkenheid, juist 
omdat zij door hun traumatische ervaring zo geschokt waren in hun 
geloof en vertrouwen in anderen of zichzelf.305 

De kern van het psychisch trauma is volgens Herman “onmacht en iso-
lement”, herstel is mogelijk als de macht weer hersteld wordt en ver-
binding met anderen weer tot stand gebracht kan worden. “Herstel is 
alleen mogelijk binnen de context van relaties; het kan niet in een isolement 
plaatsvinden. In haar hernieuwde verbondenheid met anderen maakt de 
overlevende zich opnieuw de psychische vermogens eigen die door de trau-
matische ervaring zijn beschadigd of vervormd. Deze vermogens liggen op het 
vlak van vertrouwen, autonomie, initiatief, competentie, identiteit en intimi-
teit. Zoals ze oorspronkelijk tot stand zijn gekomen, zo moeten ze ook weer 
worden opgebouwd: in relaties met andere mensen.”306 Machtsherstel van 
de persoon, ofwel het herstel van de eigen autonomie, is dan ook een 
belangrijk kenmerk van dit herstel.
In de visie van Herman speelt gemeenschap een sleutelrol in de her-
stelfasen van trauma. In haar boek staat alle herstel ook in het teken 
van gemeenschap of gemeenschappelijkheid, als doorbreking van 
isolement, en herstel van communicatie en waarden. Herman stelt: 
“Gemeenschappelijkheid is een begrip dat allerlei aspecten in zich bergt. Het 
betekent dat men opgenomen is in een samenleving, een openbare rol ver-
vult, deel uitmaakt van iets universeels. Het betekent dat men zich vertrouwd 

304 Brewin, Post-traumatic Stress Disorder. Malady or Myth?, 73-87.
305 Brewin, Post-traumatic Stress Disorder. Malady or Myth?, 84-85.
306 Herman, Trauma en herstel, 175.
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en verbonden voelt met anderen. Het betekent dat men deelneemt aan het 
gewone, normale, alledaagse leven.”307

Verwerkt leed, dus ook verwerkte psychotrauma’s, blijkt voor som-
migen de basis te zijn voor een positieve persoonlijke ontwikkeling, 
waarbij men zich sterker voelt dan ooit. Daarbij blijkt deze gebeurtenis 
soms een keerpunt in het leven te hebben betekend, waarbij het ver-
werkte psychotrauma een bron van nieuwe waarden is geworden en 
de basis voor een nieuwe bestaanszin. Herman schreef hierover: “De 
overlevende die heeft weten te herstellen bekijkt het leven met weinig illusies 
maar dikwijls wel met dankbaarheid. Haar levensvisie is vaak pessimistisch, 
maar juist daarom heeft ze geleerd graag te lachen. Ze weet precies wat belang-
rijk is en wat niet. Doordat ze kennis heeft gemaakt met het kwaad, weet ze 
hoe ze het goede moet vasthouden. Doordat ze de angst voor de dood heeft 
leren kennen, weet ze hoe ze van het leven moet genieten.”308

De zin en betekenis die een psychotrauma in deze gevallen krijgt, 
lijken in hun werking en betekenis erg op de contrastervaringen, zoals 
E. Schillebeeckx deze omschrijft, en in de volgende paragraaf zal 
worden uitgewerkt. Voor dit onderzoek is het interessant om te zien 
hoe aalmoezeniers lijden en geweld zien in het licht van hun gelovige 
en professionele identiteit.

7.3 Geweld, lijden en contrastervaring 
“In de beslissende uren waarin de vergankelijkheid van zoveel waarden aan 
de dag treedt, bestaat heel de menselijke waardigheid in het geloven aan de 
terugkeer van die waarden.”309

Emmanuel Levinas over het verdwijnen van de 
menselijkheid in de tweede wereldoorlog

Om te kunnen spreken over het geloof van aalmoezeniers, is het van 
belang een beeld te krijgen van de wijze waarop geloof en religieuze 
perceptie binnen theologie en psychologie beschouwd worden, en de 
wijze waarop de religieuze perceptie beïnvloed kan worden door de 
confrontatie met geweld. Hiervoor wordt ook aandacht gegeven aan 
het concept van de contrastervaring van Schillebeeckx.

307 Herman, Trauma en herstel, 302.
308 Herman, Trauma en herstel, 276.
309 Emmanuel Levinas, Ad Peperzak, Het menselijk gelaat (Amsterdam: Ambo, 2003), 77.
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Lijden en de doordenking van lijden vormen een centraal thema 
binnen geloof en theologie. Het menselijke bestaan wordt hierin 
veelal beschouwd als fundamenteel en onontkoombaar getekend door 
gebrokenheid en onvoltooidheid, waar lijden onvermijdelijk deel van 
uit maakt.
Het lijden is tot op heden binnen de theologie vanuit verschillende 
invalshoeken steeds op diverse manieren benaderd en beschouwd: 
als straf voor zelf begane zonden, als beproeving, als katalysator van 
geloof, als het gevolg van het kwaad dat mensen elkaar aandoen, als 
gevolg van een fundamenteel kwaad in de mensheid, verbeeld in de 
oerzonde of politiek vertaald in een kritiek op bestaande maatschap-
pelijke vormen. 
Een belangrijk onderscheid valt te maken tussen het lijden dat inherent 
is aan het menselijke bestaan of een gevolg is van gebeurtenissen in de 
natuur, en het lijden dat een gevolg is van gewelddadig en opzettelijk 
menselijk handelen, lijden waarbij de vraag naar de wijze waarop de 
mens zich tot het morele kwaad verhoudt relevant wordt. De filosoof 
R. Swinburne maakte in zijn boek The existence of God in dit verband 
een onderscheid tussen natuurlijk kwaad en moreel kwaad: “I divide the 
world’s evils in the traditional way into moral evils (those brought about by 
human intentional choice, or knowingly allowed to occur by humans, together 
with the evils of their intentional bad actions or negligence) and natural evils 
(all other evils, such as bad desires we cannot help, disease and accidents).”310

Vooral de tweede vorm van lijden is voor dit onderzoek relevant, daar 
het zwaartepunt zich zal richten op de gevolgen van geweld rond vre-
desoperaties. Voor dit onderzoek is het dan ook van belang om in 
kaart te brengen welke vragen rond geweld en kwaad actueel zijn en 
hoe de theologie zich rond deze vorm van lijden heeft ontwikkeld. 
Een van de meest kenmerkende vragen in dit verband is die van de 
theodicee: hoe kan lijden en kwaad bestaan als men tegelijkertijd 
gelooft in een goede en almachtige God?

De confrontatie met lijden, geweld en onrecht kan een grote invloed 
hebben op het geloof. Eén van de mogelijke manieren waarop deze 
confrontatie kan ingrijpen in het geloof, maar ook het ethisch besef, is 
de contrastervaring.

310 Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford: Oxford University Press, 2014), 
236.
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Het woord contrastervaring kent meerdere betekenissen. Zeker in het 
Vlaamse taalveld wordt het begrip op zeer verschillende manieren 
gebruikt, en kan daar elke ervaring betekenen die een groot contrast 
vormt met het omringende. 
In dit onderzoek wordt een wat engere betekenis van het begrip con-
trastervaring gebruikt, zoals die door Schillebeeckx werd uitgewerkt: 
een schokkende en negatieve ervaring van lijden of onrecht, die uit-
werkt in een positief ethisch of ook religieus appèl. Of, zoals Van Iersel 
stelde in Geestelijke verzorging en psychosociale zorg voor geüniformeerde 
beroepen: scheiding, fasering of interdisciplinariteit?: “als ervaring van hoe het 
goede, ware en schone leven niet is.”311

Niet elk geweld mondt uit in een contrastervaring. Geweld kan op ver-
schillende manieren beleefd en verwerkt worden, en heeft niet altijd 
bij iedereen dezelfde gevolgen. 
Ook is het niet zo dat elke contrastervaring voortkomt uit geweld. De 
oorsprong van een contrastervaring kan liggen in geweld, maar ook in 
het meemaken van (natuur)rampen. Daarnaast is het mogelijk dat een 
secundaire ontmoeting met rampen, geweld of armoede, als toeschou-
wer, hulpverlener of begeleider van getroffenen, de oorsprong van een 
contrastervaring kan zijn.

Een voorbeeld van de dynamiek van contrastervaringen wordt gege-
ven in het bovenstaande citaat van E. Levinas uit Sans Nom uit 1976. 
Hierin beschrijft Levinas in ‘drie waarheden’ hoe waardig leven na 
de verschrikkingen van de oorlog weer opgenomen kon worden: ten 
eerste door het besef dat een mens in zijn leven veel schijnbaar wezen-
lijke zaken kan missen, ten tweede door het besef dat het noodzakelijk 
is de hoop op een betere wereld vast te houden en de daarbij beho-
rende plicht niet gecorrumpeerd te raken, en ten derde in de plicht 
deze kracht op volgende generaties over te dragen, door de herinne-
ring aan de oorlog gaande te houden, maar ook door de oude (Joodse) 
teksten opnieuw te lezen en te interpreteren. Uit deze ‘drie waarheden’ 
van Levinas spreekt zowel het lijden aan het onrecht als de veront-
waardiging en het appèl op een actieve bijdrage tot een menswaardig 
bestaan.312

311 Iersel, “Geestelijke verzorging en psychosociale zorg voor geüniformeerde beroe-
pen: scheiding, fasering of interdisciplinariteit?”, 89.

312 Levinas, Het menselijk gelaat, 77.
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De relatie tussen de perceptie van onrecht en de noodzaak tot het ver-
anderen van de sociale verbanden, zoals Schillebeeckx dit omschrijft 
in zijn artikel De theologische draagwijdte van het magisteriële spreken over 
sociaal-politieke kwesties, speelt ook een rol bij andere theologen in 
deze periode. Vooral binnen de politieke theologie en bij bevrijdings-
theologen werd er een direct verband gelegd tussen gerechtigheid en 
politiek, en werd het ook als een religieuze taak gezien op politieke 
wijze gerechtigheid te verwerven. Metz stelt: “Die Christen müssen sich 
schöpferisch-kritisch beteiligen am gesellschaftlich-politischen Friedenswerk. 
Denn der eschatologisch verheißenen Friede Christi ist nicht der Privatfriede 
der einzelnen, er ist kein Teilfriede, kein Sonderfriede, sondern ein Friede 
für alle, ein Friede, der jedem offensteht, dem Ärmsten und Geringsten und 
Fernsten voran. Wenn er nicht allen angeboten wird, kann ihn keiner für sich 
beanspruchen.”313

Bij de bevrijdingstheologie lag de nadruk op de sociale misstanden 
in vooral Zuid-Amerika, en werd theologie gezien als een onderdeel 
van de te voeren actie. Gesteld werd dat God en Kerk de zijde van de 
armen gekozen hadden, en dat ‘verlossing’ allereerst bevrijding bete-
kent, feitelijke bevrijding van onderdrukten. De christelijke opdracht 
was er dan ook een van, eventueel revolutionaire, actie.

Het artikel, De theologische draagwijdte van het magisteriële spreken over 
sociaal-politieke kwesties, verscheen in 1968, in een periode van grote 
maatschappelijke beweging, een tijd waarin de samenleving politi-
seerde. Deze politisering uitte zich in een kritische houding tegen-
over het gezag en de gegeven werkelijkheid, en verzet tegen onrecht 
of onvrijheid. Protest was wijdverbreid en divers, tegen de rassenon-
gelijkheid in de verenigde Staten, de oorlog in Vietnam, de Russische 
dreiging in Praag, of de bureaucratie in het universiteitswezen. De stu-
dentenopstand in Parijs van 1968 is hier één van de meest spraakma-
kende voorbeelden van. Deze atmosfeer van politiek en engagement 
was ook te proeven in veel van het denken in deze tijd, en ook zicht-
baar in het artikel van Schillebeeckx. Ondanks deze tijdsgebonden 
atmosfeer blijven de vragen die Schillebeeckx rond de contrast ervaring 
opriep, zeker voor dit onderzoek, waarin de vraag naar de verhouding 
tussen geloofsidentiteit en lijden en geweld centraal staat, relevant. 

313 Johann Metz, Zur Theologie der Welt (Mainz: Topos, Matthias-Grünewald-Verlag, 
1968), 128.
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Hoe lijden en onrecht een bron kunnen vormen van nieuwe hoop 
en geloof, is te zien aan de grote scharniermomenten in het Oude en 
Nieuwe Testament: Exodus en Pasen. De aanwezigheid van lijden en 
onrecht roept hier een sterke vraag naar gerechtigheid op, maar maakt 
ook helder hoe waarlijk leven er wél uitziet en mondt uit in een toe-
komstvisioen van het beloofde land of, zoals in het Nieuwe Testament, 
de wederkomst. 
Dit visionaire verlangen naar een werkelijk goede wereld en het 
appèl op het actief werken aan gerechtigheid in de eigen samenleving 
vormen belangrijke elementen in Schillebeeckx’ denken over contrast-
ervaringen.
Schillebeeckx lanceerde het begrip contrastervaring in dit artikel en 
gaf hiermee een theologische doordenking van de sociale rol van de 
Kerk in de wereld, als reactie en uitwerking van de pastorale constitu-
tie Gaudium et spes.314

Schillebeeckx stelt dat het domein van het kerkelijk spreken vanuit 
haar profetische traditie niet beperkt blijft tot het louter religieuze, 
maar ook de huidige en concrete samenleving geldt, dit in tegenspraak 
met de maatschappelijke ontwikkeling waarin religie en wereld meer 
en meer gescheiden worden. Dit houdt ook in dat de Kerk een taak 
heeft sociale misstanden aan te kaarten en te werken aan een concrete 
sociale verbetering van de samenleving, om hier bij te dragen aan de 
komst van het Godsrijk en zo mee te werken aan de vervulling van het 
heilsplan.
Schillebeeckx ziet de contrastervaring als een ontstaansmoment van 
ethisch appèl, daar waar de mens geconfronteerd wordt met lijden 
door sociaal onrecht en beseft dat hij niet afzijdig kan blijven: “De 
contrastervaringen van de twee wereldoorlogen, van de concentratiekampen, 
van politieke folteringen, de contrastervaringen die zich voordoen in de ver-
houding blanken en kleurlingen, bij het bezoeken van ontwikkelingslanden, 
bij het zien van brood- en daklozen, van ontrechten en armen in landen die 
nochtans zo grote potentiële rijkdommen bezitten enz., al deze negatieve erva-
ringen roepen het plotselinge oordeel op: zó mag het, zó kan het niet doorgaan. 
Zo groeit het protest tegen oorlog, sociale ongerechtigheid, rassendiscriminatie, 
grootgrondbezit. In onze samenleving rijpen ethische imperatieven en histori-
sche beslissingen vooral op grond van de ervaring van een collectieve kwaal: 

314 Edward Schillebeeckx, “Theologische draagwijdte van het magisteriële spreken 
over sociaal-politieke kwesties”, in Concilium, 1968- nº6.
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het te lage salaris van een bevolkingsgroep, koloniale uitbuiting, rassendiscri-
minatie enz.”315 
Contrastervaringen doen dan ook een ethisch appèl om onrecht niet 
alleen theoretisch te benaderen, maar ook actief aan concrete en soci-
aal-politieke oplossingen mee te werken, met als doel een goede en 
menswaardige wereld.
Vanuit christelijk oogpunt is dit utopische verlangen niet gedoemd 
louter een droom te blijven, “Kern van de boodschap van Jezus’ kruisdood 
en verrijzenis tot in eeuwigheid is de evangelische proclamatie, dat uit kracht 
van het Christus-gebeuren mens-zijn inderdaad mogelijk is en geen Sisyphus-
poging.”316 Ook al zal het de mens hier niet lukken om een samenleving 
van werkelijke vrede, gerechtigheid en liefde te creëren, de hoop en 
belofte dat dit ooit wel zal gebeuren, maakt dit pogen niet nutteloos.

Schillebeeckx heeft ook in latere teksten over het idee van de con-
trastervaring geschreven. In Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, 
en vooral ook in Mensen als verhaal van God wordt het zwaartepunt 
iets verlegd. Waar in 1968 contrastervaringen vooral de basis voor 
sociaal-politiek engagement kunnen vormen, wordt in 1977 en 1989 
ook gekeken naar de positief vormende rol die negatieve ervaringen 
in iemands leven kunnen hebben. “De diepste, leven-richtende en -dra-
gende ervaringen zijn dan ook bekeringsverhalen, kruisigende ervaringen die 
tot metanoia nopen, tot verandering van zin, van handelen en zijn. Zulke 
ervaringen breken af, maar om tot een nieuwe integratie te komen.”317     
Belangrijk voor Schillebeeckx is dat deze confrontatie met lijden 
en onrecht een bron kan vormen voor het ontdekken van waar-
heid en waarachtigheid, dat door te zeggen dat “het zo niet langer 
kan’ ook helder wordt hoe het wel zou moeten, wat het goede is: 
“Niet het vanzelfsprekende, maar het skandalon, de ergernis over de weer-
barstigheid van de werkelijkheid is het hermeneutische beginsel van 
werkelijkheidsontsluiting.”318 Deze confrontatie kan zo richtinggevend 
worden, of, zoals Ronald Jeurissen schrijft over de contrastervaring: 

315 Schillebeeckx, “Theologische draagwijdte van het magisteriële spreken over soci-
aal-politieke kwesties”, 30.

316 Schillebeeckx, “Theologische draagwijdte van het magisteriële spreken over soci-
aal-politieke kwesties”, 32.

317 Edward Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, Baarn: H. Nelissen, 1993), 48.
318 Edward Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding (Bloemendaal: 

H. Nelissen, 1977), 29.
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“Particularly in contrast experiences of meaninglessness and disaster, of evil 
and suffering, people come to realise what meaningful human existence could 
positively mean.”319

Samenvattend kan over de invulling die Schillebeeckx aan het begrip 
contrastervaring geeft, gezegd worden dat zij in deze beschrijving vol-
doet aan vier kenmerken: Zij gaat uit van een confrontatie met onrecht 
of lijden, appelleert aan of fundeert een positieve ethiek, doet dit met 
een noodzakelijkheid, en is toekomstgericht (eschatologisch).
Voor dit onderzoek is het belangrijk te achterhalen of dit concept 
van contrastervaringen zich laat inpassen binnen de rolperceptie en 
geloofsidentiteit van aalmoezeniers binnen de krijgsmacht, en of aal-
moezeniers zich in dit beeld herkennen.

7.4 God en het lijden. Theodicee
 “If the only goods in the world were thrills of pleasure and the only bad things 
stabs of pain, then it would be easy for God to make a good world with noth-
ing bad in it. And if there was any pain at all – if just one human felt the 
slightest toothache – that would be conclusive evidence against the existence 
of God. But in fact, I shall be claiming, the good of individual humans (and in 
so far as in they are capable thereof, the good of animals) consists (as well as in 
their having thrills of pleasure) in their having free will to choose between good 
and evil, the ability to develop their own characters and those of their fellows, 
to show courage and loyalty, to love, to be of use, to contemplate beauty and 
discover truth – and if there is a God it consists above all-in voluntary service 
and adoration of him in the company of one’s fellows, for ever and ever. All 
that, I shall be arguing, cannot be achieved without quite a bit of suffering on 
the way.”320 
Dit schreef Swinburne in de inleiding van zijn boek Providence and 
the Problem of Evil. Swinburne benadert het probleem van het kwaad 
vanuit het goede en schone in de wereld, en probeert vanuit deze weg 
het kwaad in de wereld een plek te geven. Voor Swinburne is het dui-
delijk dat het bestaan van het goede en het kwade niet los van elkaar te 
denken zijn, en ook niet in tegenspraak hoeven te zijn met de aanwe-
zigheid van een goede God.

319 Ronald Jeurissen, Peace and Religion (Kampen: Kok; Weinheim: Deutscher Studien 
Verlag, 1993), 97.

320 Richard Swinburne, Providence and the Problem of Evil (Oxford: Oxford University 
Press, 1998), xii.
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Deze vraag naar de rechtvaardiging van het lijden is al even oud als 
de vraag naar Gods bestaan zelf, en ook niet gemakkelijk of eenduidig 
te beantwoorden. De vraag naar de plaats van het lijden kan, zeker 
wanneer sprake is van moreel kwaad, ook de vraag naar de goedheid 
van God oproepen: hoe is Gods almacht en goedheid te rijmen met de 
manifestatie van het kwaad in de wereld? 
Het probleem van de aanwezigheid van lijden en kwaad in door 
een almachtige en goede God geschapen wereld is al zeer oud. 
Schillebeeckx haalde in dit verband Epicurus aan: “Ofwel wil God het 
kwaad uit de wereld wegnemen, maar kan Hij het niet. Ofwel kan Hij het, 
maar wil Hij het niet wegnemen. Ofwel wil Hij het niet en kan Hij het niet. 
Ofwel wil en kan Hij het. – Indien Hij wel en niet kan, is Hij onmachtig. 
Indien Hij kan en niet wil, heeft Hij ons niet lief Indien Hij wil noch kan, is 
Hij niet de goede God en bovendien onmachtig. Indien Hij wil en kan – en 
dat is het enige dat Hem als Gód toekomt -, vanwaar komt dan het feitelijk 
kwaad, en waarom neemt Hij het niet weg?”321

Deze vraag bevat de kern van het probleem van de theodicee, het 
begrip dat de zeventiende-eeuwse Duitse filosoof G.W. Leibnitz intro-
duceerde in zijn poging aan te tonen dat de aanwezigheid van het 
kwaad de goedheid en almacht van God niet hoeft tegen te spreken, 
“defending God’s justice and the Christian religion for the general educated 
public”, zoals zijn biografe M.R. Antognazza schreef.322

Zeker sinds de genocide van de Tweede Wereldoorlog is de vraag naar 
het bestaan, de goedheid en gerechtigheid van God niet meer los te 
denken van de vraag naar het onrecht en het lijden van de mens, een 
vraag die voor sommigen alleen met de ontkenning van het bestaan 
van God beantwoord kon worden.
J. Moltmann beschrijft in Was ist heute Theologie? een andere reactie: 
“Es gibt darum heute für viele Menschen nicht die atheistische Frage, ob man 
“nach Auschwitz” noch von Gott reden kann, sondern die ganz neue theis-
tische Frage, von wem man “nach Auschwitz” denn sonst reden kann, wenn 
nicht von Gott. Gott wird für sie zum Wort des transzendentalen, unbeding-

321 Schillebeeckx, Gerechtigheid en liefde, genade en bevrijding, 662.
322 Maria Antognazza, Leibnitz (New York: Cambridge University Press, 2009), 483.
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ten und alles bestimmenden Protestes gegen Auschwitz, gegen Hiroshima und 
gegen die drohende Selbstvernichtigung der Menschheit.”323

Beide reacties, de afwijzing van de notie van een (goede) God of juist 
de noodzakelijkheid van het ter sprake brengen van God in een appèl 
tegen het lijden in de wereld, zijn kenmerkend voor de naoorlogse 
discussie rond God en het kwaad. De notie van het ethisch appèl die 
uit de laatste reactie spreekt, is in veel naoorlogse theologie terug te 
vinden, bijvoorbeeld in Schillebeeckx’ bespreking van de contraster-
varing, maar ook in het werk van J.B. Metz. In Memoria Passionis stelt 
hij dat sinds de ervaring van de Tweede Wereldoorlog en het besef van 
‘Auschwitz’ de Godsvraag bij hem altijd met de roep om gerechtigheid 
was verbonden: “Im Blick auf meine frühen biographischen Erfahrungen 
gegen Ende des 2. Weltkriegs wie insbesondere im späteren Bewusstwerden 
meiner theologische Situation als einer Situation ‘nach Auschwitz’ und in 
der zunehmenden Erfahrung der Kirche als einer sozial leidvoll zerrissenen 
und kulturell polyzentrischen Weltkirche drängte sich mir immer wieder die 
Gottesfrage in ihren merkwürdigsten, in ihrer ältesten und umstrittensten 
Version auf, eben in der Gestalt der Theodizeefrage, und das nicht in exis-
tentialistischer, sondern gewissermaßen in politischer Fassung: Gottesrede als 
Schrei nach der Rettung der Anderen, der ungerecht Leidenden, der Opfer 
und Besiegten in unserer Geschichte. Wie auch konnte man, so wurde mir 
deutlich, ‘nach Auschwitz’ – unirritiert – nach der eigenen Rettung fragen! 
Die Gottesrede ist entweder die rede von der Vision und der Verheizung einer 
großen Gerechtigkeit, die auch an diese vergangenen Leiden rührt, oder sie 
ist leer und verheißungslos – auch für die gegenwärtig Lebenden. Die dieser 
Gottesrede immanente Frage ist zunächst und in erster Linie die Frage nach 
der Rettung der ungerecht und unschuldig Leidenden.”324

Voor dit onderzoek is de vraag naar de wijze waarop aalmoezeniers 
de ervaringen van onrecht en geweld, die zij tijdens hun deelname 
aan militaire vredesoperaties opdoen, verbinden met hun geloof van 
belang. Zij hebben als aalmoezenier een taak binnen de krijgsmacht 
om militairen bij te staan die zulke ervaringen opdoen en zorg en 
duiding behoeven. Dit is niet altijd eenvoudig, daar ervaringen van 
geweld, onrecht en onmacht juist niet eenvoudig spiritueel te duiden 
zijn.

323 Jürgen Moltmann, Was ist heute Theologie? (Freiburg im Breisgau: Herder, 1988), 
97-98.  

324 Johann Metz, Memoria passionis (Freiburg im Breisgau: Herder, 2017), 20.
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J. van der Ven beschrijft dit aldus: “Die Motive, die direkt zum Theodizee-
projekt geführt haben, liegen in bestimmten Erfahrungen, die wir in der pastora-
len Praxis gesammelt haben. Sie beziehen sich auf das relative Unvermögen bzw. 
die buchstäbliche Sprachlosigkeit einer Anzahl von Seelsorgern, ein Wort der 
Bewusstwerdung, Aufklärung, Unterstützung und des Trostes zu geben, 
wenn Menschen gebückt unter dem Kreuz gehen. Dieses Unvermögen 
wurde vor allem deshalb als problematisch erfahren, weil Menschen in der 
Ratlosigkeit und Verzweiflung ihres Leidens nach einer Antwort bei ihrem 
Seelsorger suchen.”325

Deze vraag is urgent omdat aalmoezeniers niet alleen te maken hebben 
met geweldservaringen die militairen opdoen tijdens hun deelname 
aan vredesoperaties, maar zelf ook deelnemen aan militaire vredes-
operaties. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe zij hun beeld 
van God verbinden met het lijden.

7.5 Theodiceemodellen
Van der Ven maakt met Moltmann een onderscheid tussen Theodicee-
modellen waarin God absoluut transcendent en daarmee ver weg is, 
en modellen waarin een immanent-transcendente God nabij is.326 
Vervolgens onderscheidt hij hierin zeven theodiceemodellen. 
De eerste drie gaan uit van een absoluut transcendente God. 
In het eerste theodiceemodel (1) is God apathisch, de onbewogen 
beweger. Hierbij heeft God geen relatie tot het lijden. Hij “hat das 
Leiden nicht aktiv gewollt, er hat er nicht gemacht.”327 God staat boven en 
buiten het lijden.
Het tweede model (2) is het strafmodel. Hierin is sprake van een straf-
fende God (Vergelltende Gott). God gebruikt lijden hier als straf voor 
de zonden van de mens(heid), en is bijbels gefundeerd. 
Het derde (3) is het planmodel. Hierin maakt het lijden deel uit van 
het Godsplan, de betekenis van dit lijden zal aan het einde van de 
tijden duidelijk worden.
Een vierde model (4) gaat uit van een Godsbeeld dat tussen een abso-
luut transcendente en een nabije immanent-transcendente God inzit. 
Dit theodiceemodel noemt hij het therapeutische model. Hier is het 

325 Johannes van der Ven, Entwurf einer empirischen Theologie (Kampen: Kok; Wein-
heim: Deutscher Studien Verlag, 1990), 180.

326 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 198-199.
327 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 198.
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lijden “als Mittel der Säuberung für den Menschen betrachtet, um authen-
tisches Menschsein zu realisieren.”328 God laat ons hier leren door het 
lijden.
De laatste drie modellen gaan uit van een immanent-transcendent 
Godsbeeld, waarbij God veel nabijer en meer betrokken is bij de 
mensheid.
Hier vijfde model (5) gaat uit van een medelijdende God. In dit model, 
het compassiemodel, is vooral christologisch gefundeerd. God is hier 
aanwezig in het lijden, en biedt troost en steun en gemeenschap. God 
lijdt hier mee in het lijden en is solidair.
Het zesde model (6) is het model van plaatsvervanging. Hier staat het 
lijden in dienst van het goede dat voor anderen gedaan kan worden. 
De mens kan hierin als plaatsvervanger (Stellvertreter) van God gezien 
worden: “Der unschuldig Leidende vertritt Gott selbst in seiner Übergabe an 
andere Leidende.”329 In dit model geeft God kracht om door het lijden 
anderen te helpen.
Als laatste (7) beschrijft Van der Ven het mystieke model. In dit model 
is lijden een manier om dichter bij God te komen, en heeft lijden een 
transformerende werking.

Deze zeven modellen kunnen door Van der Ven worden teruggebracht 
tot vier modellen: het apathische model, het strafmodel, het pedago-
gische model (dit bevat het planmodel en het therapeutisch model), 
en het solidariteitsmodel (dit bevat het compassiemodel, het plaatsver-
vangende model en het mystieke model). 
Paul Vermeer stelt in zijn studie Learning Theodicy dat de verdeling in 
zeven modellen van Van der Ven in diens onderzoek naar de beleving 
van gelovigen te gedifferentieerd is: “Factor analysis showed, however, 
that this sevenfold distinction has no empirical basis. Within the religious 
consciousness of ordinary people, 158 core church members in this case, this 
sevenfold distinction is not present. Instead, factor analysis only identified four 
factors: apathy, retaliation, plan-pedagogy and solidarity.”330 
Vermeer gaat hierin verder en stelt dat apathie als model eigenlijk ook 
niet voldoet, omdat het in zijn optiek geen theologische oplossing voor 
het probleem van de theodicee geeft, namelijk hoe een almachtige en 

328 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 199.
329 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 200.
330 Vermeer, Learning Theodicy, 48.
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goede God het lijden kan toestaan.331 Hierom stelt hij voor apathie 
niet als model te gebruiken.
Vermeer geeft in Learning Theodicy uiteindelijk drie ideaaltypische 
theodiceemodellen van waaruit de religieuze communicatie over de 
theodicee te karakteriseren valt. Voor Vermeer is het theologische 
probleem niet het lijden zelf is, maar Gods almacht en het bestaan 
van het lijden. Hoe zijn deze twee te rijmen? Vermeer stelt dat de drie 
modellen de spanning tussen de twee eigenschappen van God pro-
beren te verklaren, namelijk Gods goedheid en Gods almacht: “the 
different views pertaining to these two divine attitudes, divine goodness and 
divine omnipotence, form the basis of the ideal-typical distinctions among the 
retaliation model, the plan model and the compassion model.”332 
Vermeer onderscheidt deze drie ideaaltypische theodiceemodellen: 
het strafmodel, volgens welke het lijden indirect een gevolg is van het 
eigen handelen, het planmodel, volgens welke het lijden een onder-
deel is van Gods heilsplan, en het compassiemodel, volgens welke 
God gezien wordt als steun in het lijden. Deze drie modellen beschrij-
ven op welke wijze mensen het lijden in hun leven kunnen plaatsen, 
en welke religieuze beelden en symbolen daarbij gebruikt worden. 
Het eerste model, het Retaliation Model of strafmodel, gaat uit van de 
zonde als bron van lijden. Vermeer stelt dat het binnen dit denken niet 
om de fysieke pijn op zich gaat, daar deze een neutrale of waarschu-
wende functie heeft voor het lichaam. Het is de zonde die pijn verand-
ert in lijden: “only sin, therefore, makes someone experience injustice (moral 
evil) and pain (physical evil) as suffering, the core of divine punishment.”333 
Hier ligt de nadruk vooral op Gods gerechtigheid.
In het tweede model, het Plan Model of planmodel, ligt de nadruk op de 
voorzienigheid van God en maakt het lijden deel uit van een Goddelijk 
plan. Hier ligt de nadruk vooral op Gods almacht, de goedheid van 
God blijkt vooral uit de schepping zelf: “in the plan model the goodness of 
God is upheld with reference to the goodness of creation. According to Leibnitz, 
God has created the best of all possible worlds in which suffering is a constit-
uent part. And according to Hick, God has created the actual world, which 
is most suited to serve its purpose as a place of soul-making. In this way, both 
Leibnitz and Hick argue that human suffering serves the good purposes of God 

331 Vermeer, Learning Theodicy, 49.
332 Vermeer, Learning Theodicy, 19.
333 Vermeer, Learning Theodicy, 24.
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and thus God is right in permitting human suffering to occur. The actual state 
of affairs the world is in is the best possible. This is how the goodness of God is 
safeguarded within the framework of the plan model.”334 
Het derde model, het Compassion Model of compassiemodel, gaat uit 
van een meelijdende en liefhebbende God. Volgens Vermeer heeft dit 
model, ook al bestond het al vanaf de vroege kerk, vooral vanaf de 
twintigste eeuw ingang gevonden. Dit model gaat minder uit van de 
vraag naar de redenen van het bestaan van het lijden, maar vooral naar 
de vraag: “How does God respond to human misery?”335 In dit model ligt 
de nadruk op Gods liefde, maar ook kan hier de verhouding tussen 
God en mens als sterk wederzijds gezien worden. Volgens sommige 
theologen lijdt God zelf aan het lijden van de mens, of, zoals Vermeer 
het stelt: “For, if God is love, God is involved in the human predicament and 
takes part in the suffering of humanity”, waarbij Hij ook partij kiest tegen 
lijden, anders dan in de twee andere modellen.336 Vermeer geeft wel 
aan dat hiermee in dit model Gods almacht in het gedrang kan komen.

Vermeer onderzoekt en beschrijft in Learning Theodicy de wijze waarop 
de relatie van God tot het lijden wordt beleefd. Vermeer kijkt hier 
expliciet alleen naar lijden waaraan geen lijden door onrecht aan ten 
grondslag ligt, “In this study, we only refer to situations that occur to human 
beings by accident. These are situations of innocent evil, in which no one is 
to blame. Earthquakes, cancer, and floods, are examples of this type of situ-
ation.”337 Hij kiest hier bewust voor suffering in plaats van evil, omdat 
bij de ontmoeting met natuurgeweld of ander geweld zonder bewuste 
menselijke oorzaak, de waaromvraag het duidelijkst overblijft.338 Er is 
geen ‘dader’.
In dit onderzoek wordt juist expliciet gekeken naar lijden dat door 
onrecht veroorzaakt wordt: oorlog en onderdrukking. In dit onder-
zoek staat in de theodiceevraag juist met name het morele kwaad cen-
traal. Dit is de plaats waar militairen doorgaans met andermans lijden 
geconfronteerd worden. Zij worden ook ingezet bij rampenbestrijding, 
maar in het merendeel van hun inzet bij militaire vredesoperaties 

334 Vermeer, Learning Theodicy, 35.
335 Vermeer, Learning Theodicy, 38.
336 Vermeer, Learning Theodicy, 44-45.
337 Vermeer, Learning Theodicy, 7.
338 Vermeer, Learning Theodicy, 7-8.
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werken zij rond of in oorlogsgebieden. Aalmoezeniers komen hiermee 
relatief vaak in contact met lijden dat veroorzaakt is door onrecht en 
door mensen aangedaan geweld. 
Ondanks dat in dit onderzoek met name gevraagd wordt naar de erva-
ringen van aalmoezeniers rond lijden en moreel kwaad, blijft de inde-
ling in verschillende theodiceeconcepten relevant.
Aalmoezeniers kunnen in hun ervaringen met (oorlogs-)geweld en de 
gevolgen van geweld zich ook de vraag naar het waarom hier juist 
kunnen stellen: hoe kan een goede en almachtige God dit lijden toe-
staan? 

Vermeer en Van der Ven richtten hun onderzoeken expliciet niet op 
theologen of pastores, maar op wat zij ‘normale mensen’ noemen.339 
Van der Ven maakt in dit verband in navolging van Peter Berger een 
onderscheid tussen een impliciete en expliciete Theodiceevraag: “Die 
implizite Theodizee bezieht sich auf die kognitiven und affektiven Motive im 
religiösen Bewusstsein ‘normaler’ Menschen, die dem Leiden einen Platz zu 
geben versuchen. Die explizite Theodizee verweist auf die Thematisierung 
und Systematisierung dieser Motive in Theodizeetraktaten durch Philosophen 
und Theologen.”340 Zoals al eerder beschreven, hield deze keuze voor 
Vermeer in dat hij zijn theodiceemodellen tot drie beperkte. 
Dit onderzoek is echter niet gericht op ‘gewone’ gelovigen, maar op pro-
fessionals: theologen die in het pastoraat werkzaam zijn, en dan in het 
bijzonder aalmoezeniers werkzaam in de krijgsmacht. Aalmoezeniers 
zijn theologisch geschoold en zijn ook, juist vanwege hun professie 
als aalmoezenier, op een andere wijze betrokken bij gebeurtenissen 
van lijden en geweld, omdat zij tijdens hun deelname aan militaire 
vredesoperaties in aanraking komen met lijden of geweld. Om deze 
twee redenen is voor dit onderzoek gekozen om ook het zevenvoudige 
schema van Van der Ven te gebruiken.

7.6 Geweld en vrede
Het lijden door geweld wordt vanuit christelijk perspectief beschouwd 
als een realiteit die haaks staat op de uiteindelijke roeping van de 
mens, en ingaat tegen de heiligheid van het leven. 

339 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 197; en Vermeer, Learning Theodicy, 48.
340 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 197.
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Uiteindelijk ligt de bestemming van de mens in vrede, een vrede die 
in de Rooms-katholieke  vooral eschatologisch bezien wordt. De nage-
streefde aardse vrede is een afspiegeling van de vrede van Christus, en 
“betekent niet slechts afwezigheid van oorlog en beperkt zich niet tot het in stand 
houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken”, maar 
kenmerkt zich juist door gerechtigheid, liefde en barmhartigheid.341

In de encycliek van 1963 Pacem in Terris wordt deze vrede nadruk-
kelijk verbonden met de goddelijke ordening van de schepping: “De 
vrede in de wereld, zo vurig verlangd door alle mensen van alle tijden, kan 
alleen dán tot stand komen en bewaard blijven, als de door God gevestigde 
orde volledig wordt geëerbiedigd.”342 Daar waar naar de richtlijnen van 
liefde, gerechtigheid en barmhartigheid geleefd wordt, kan pas werke-
lijke vrede ontstaan. 

Vanuit dit gezichtspunt is er, gebaseerd op het gebod om niet te doden, 
grote weerstand tegen het gebruik van geweld en een voorzichtigheid 
tegenover de deelname aan oorlogen af te leiden, en is uiteindelijk 
vooral zelfverdediging als een rechtvaardigingsgrond voor participatie 
aan oorlogen overgebleven.
Tegelijk kan de christelijke opdracht mee te werken aan werkelijke 
vrede ook gebruikt worden als een argument wél gewapend op te 
treden, namelijk daar waar gerechtigheid en menselijkheid met voeten 
getreden worden. Humanitaire interventie, in de vorm van peace-
keeping en peace-enforcement missies worden dan ook wel vanuit dit 
argument geïnitieerd. Thompson verdedigt humanitaire interventie in 
Concilium in 2001 aldus: “Dit zou het geval moeten zijn, ten eerste omdat 
er een nieuwe wereldsituatie is ontstaan, gekenmerkt door een soort middel-
eeuwse barbarij en onzegbaar menselijk leed, en door een afgenomen risico 
van imperialisme of oorlogsvoering tussen staten onderling. Op het ogenblik 
bestaat het gevaar in onverschilligheid. En ten tweede zou dit het geval moeten 
zijn op grond van de christelijke visie die de staatssoevereiniteit plaatst binnen 
een mondiaal kader van solidariteit, en aan de staat de verantwoordelijkheid 
voor het garanderen van de mensenrechten toekent.”343 

341 Catechismus van de Katholieke Kerk (Kampen: Gooi & Sticht, 2008), lemma 2304, 522.
342 Encycliek Pacem in Terris, artikel 1 (Hilversum: Gooi en Sticht, 1963), 1.
343 Joseph Thompson, “Humanitaire interventie, de rechtvaardige vrede en de Vere-

nigde Naties”, in Concilium, 2001/2, pag. 93.
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7.7 Rechtvaardige oorlog. Grenzen aan strijd
Volgend op de vraag naar de plaats van God in de ervaring van geweld 
en lijden, komt het probleem op van de rechtvaardiging van oorlog. 
Als oorlog een kwaad is, hoe kan het deelnemen eraan anders dan 
kwaad zijn? Hoe kunnen ‘goede’ mensen deelnemen aan een oorlog? 
En, hieruit volgend voor ons, hoe kan een aalmoezenier onderdeel uit-
maken van een geweldsinstituut? Deze vragen zijn niet nieuw, zij gaan 
evenzeer zo ver terug als de vraag naar de Theodicee en zijn eveneens 
ook niet gemakkelijk te beantwoorden.
De vraag naar de legitimatie of rechtvaardiging van het gebruik 
van oorlogsgeweld wordt in politieke, juridische en ook theologisch 
denken veelal gevat in het begrip rechtvaardige oorlog (iustum bellum, 
just war). Dit begrip is echter niet onomstreden, en kan ook verwarring 
wekken. Een rechtvaardige oorlog heeft de klank van een zelfgenoeg-
zaam, eigen en heilig gelijk, waarin het doel de middelen rechtvaardigt. 
Als het begrip gebruikt wordt vanuit de vraag, “zijn er omstandighe-
den denkbaar waarin oorlog voeren te rechtvaardigen valt”, krijgt het 
een andere lading. N. Biggar schrijft in In Defence of War dat het begrip 
rechtvaardige oorlog niet inhoudt dat hiermee alles gerechtvaardigd 
wordt: “By ‘ just war’ I do not refer to war that is simply or perfectly just; and 
I certainly do not refer to a war that is holy. ‘Just’ here means ‘ justified’-on 
balance and all things considered. No human action or enterprise is pure and 
unblemished; but that is not to say that no human action can ever be right. 
No war waged by human beings will ever be simply just; but that is not to say 
that no war can ever be justified. What is more, even when it is justified - and 
even when it is therefore considered to be commanded by God - war is always 
waged by one set of sinners against another, and never by the simple righteous 
against the simply unrighteous. For that reason justified war can never be holy 
in the sense that it carries with it a divine carte blanche.”344

 
Het is niet altijd zo geweest dat de vraag naar een rechtvaardige oorlog 
vooral betrekking had op de morele legitimiteit van een oorlog. In de 
vroege Griekse oudheid stond bijvoorbeeld de vraag naar de juiste 
procedures om oorlog te voeren eerder centraal, meer dan de morele 
vraag naar de toelaatbaarheid van oorlog zelf. Oorlogen waren op zich 
niet problematisch, wel was het zo dat deze oorlogen doorgaans aan 
regels gebonden waren. Deze regels waren, zoals J. Ober in The Laws of 

344 Nigel Biggar, In Defence of War (Oxford: Oxford University Press, 2013), 3-4.



Lijden en geweld 

217

War over oorlogsvoering in de Griekse oudheid betoogt, eerder infor-
meel dan formeel, en werden in de vroege Griekse oudheid, zij het 
niet altijd, ook daadwerkelijk gevolgd.345 
Deze informele regels heeft Ober samengebracht in The Laws of War, 
en behelzen onder meer dat een oorlog officieel verklaard dienden te 
worden voordat vijandelijkheden mogen beginnen, hoe te bepalen dat 
een oorlog beëindigd was, dat oorlogen zich dienden af te spelen tij-
dens een vaste periode, een ‘campaining season’, maar ook dat bepaalde 
personen en plaatsen zo veel mogelijk buiten de vijandelijkheden 
moesten worden gehouden: heilige plaatsen, maar ook non-combattan-
ten en burgers. Daarnaast stelt Ober dat de procedures voorschreven 
dat krijgsgevangenen niet vermoord dienden te worden, maar geruild 
tegen losgeld. Na de vroege Griekse oudheid verwaterde deze vorm 
van oorlogsvoeren, en werden oorlogen langer en minder overzichte-
lijk. Ook werden burgers niet langer meer in principe gespaard. Dit 
gold zeker ook voor de oorlogen die later in het Romeinse Rijk woed-
den, en waar eigenlijk geen verschil bestond tussen combattanten en 
non-combattanten.346

Opvallend is hoezeer de door Ober samengebrachte regels lijken op 
delen van de voorschriften uit de Conventie van Geneve, en hiermee 
nog steeds actueel zijn.347 

7.7.1 Rechtvaardige oorlog in het vroegchristelijke denken. Augustinus.
Ook in het Romeinse filosofisch of religieuze denken was de vraag naar 
de rechtvaardige oorlog eerder een vraag naar de rechtmatigheid ervan. 
G.M. Reichberg et al beargumenteren in The Ethics of War: “It has often 
been said the Roman state religion was ‘primarily legalistic, much more con-
cerned with formalities and observances than with beliefs or personal piety’. This 
holds true as well for the Roman conception of war, wherein issues of justice 
were closely identified with adherence to legal form. A war could be considered 
just when it was carried out in conformity with the proper set of religious laws 
(ius fetiale).”348

345 Josiah Ober, “Classical Greek Times”, in The Laws of War, Michael Howard, George 
Andreopoulos, Mark Shulman (Red.) (New Haven: Yale University Press, 1994), 12-14.

346 Robert Stacey, “The Age of Chivalry”, in The Laws of War, Michael Howard, George 
Andreopoulos, Mark Shulman (Red.) (New Haven: Yale University Press, 1994), 27.

347 Ober, “Classical Greek Times”, pag.13.
348 Gregory Reichberg, Henrik Syse, Endre Begby (Red.) The Ethics of War (Oxford: 

Blackwell, 2006), 47.
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Dit veranderde wezenlijk in de tijd van het vroege christendom. 
Reichberg et al betogen dat dit niet is omdat oorlog een prominent 
onderwerp binnen het christelijk ethisch denken was, maar juist omdat 
de vroegchristelijke kerk binnen het Romeinse rijk als pacifistisch bes-
chouwd kon worden: “Overall, the self-understanding of Christianity up 
until the ascension of Constantine to the throne – and the accompanying rise 
of the Christian religion from a faith for outsiders to an official, state-approved 
church – was one of detachment and scepticism towards the violent weapons 
of this world, combined with an acceptance of this world as a place where 
faith, hope, and charity could be displaced. This attitude also forms the back-
bone of the pacifism of this era. Mostly, this is not an absolute pacifism, but 
an expression of resistance against the evils of this world, including not least 
the idolatrous practices and frequent brutality associated with Roman mili-
tary life.”349 Deze niet absoluut pacifistische houding bepaalde mede 
de wijze waarop in het theologisch denken de vraag naar de rechtvaar-
diging van oorlog werd gekeken. Minder dan de procedurele vraag 
kwam de morele vraag centraal te staan. 

In dit denken is het werk van Augustinus van Hippo zeer belangrijk 
geweest. Het is niet zo dat hij het begrip Rechtvaardige oorlog heeft 
gemunt, hij stond hier in een traditie en volgde gedeeltelijk het werk 
van Ambrosius van Milaan. Ook was het zo dat het begrip rechtvaar-
dige oorlog al door Cicero gebruikt werd, en daarna door Ambrosius 
werd overgenomen.350 Stacey stelt dan ook: “the Middle Ages, then, began 
with Rome.”351 
Cicero stelde dat oorlog ten dienste van het recht moest staan, glorie en 
macht waren geen legitieme gronden, maar alleen, zoals Heinz-Günther 
Stobbe in Religion, Gewalt und Krieg stelt: “Aus der Kernforderung der 
Gerechtigkeit ergibt sich demnach eine zweifachte sittliche Pflicht: eigenes 
Unrecht zu unterlassen und Unrecht gegenüber anderen zu verhindern oder 
zu beseitigen. Diese Doppelforderung betrifft die Lebensführung der einzelnen 
Bürger und zugleich die Politik des Staates, und sie muss sich deshalb auch mit 
Blick auf den Krieg bewähren.“352

349 Reichberg, Syse, Begby, The Ethics of War, 61.
350 Andrea Keller, “Just War in Classical Antiquity”, in From Just war to Modern Peace 

Ethics, Heinz-Gerhard Justenhoven, William Barbieri (Red.) (Berlijn: De Gruyter, 
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Oorlog werd hier een middel om onrecht te bestrijden. Andrea Keller 
schrijft in Cicero: Just War in Classical Antiquity, dat oorlog hiermee een 
strafmaatregel was, en dat agressieve oorlogen niet legitiem waren: “If 
war is equated with punishment, it follows that a war can only be just as a 
consequence of an unjust act. Thus, war of aggression is always unjust.”353 En 
daarnaast was oorlog hierbij alleen aanvaardbaar als andere middelen 
niet gewerkt hadden.
Eenzelfde benadering is bij Ambrosius van Milaan te zien. 
P. Engelhardt stelt in Die Lehre vom ‘gerechten Krieg’ in der vorrefor-
matorischen und katholischen Tradition. Herkunft – Wandlungen - Krise 
stelt dat bij Ambrosius het romeinse en christelijke denken samen-
komt: “Mit Ambrosius von Mailand laufen Praxis und politischen 
Denken eines Römers und Glaubensverantwortung eines Christen zusam-
men. Nächstenliebe kann zum Krieg verpflichten: “Wer nicht gegen das 
Unrecht, das seinem Nächsten droht, soweit er kann, kämpft, ist 
ebenso schuldig wie der, der es diesem antut.”354

Het is niet zo dat Ambrosius alleen oorlogen uit (zelf )verdediging 
rechtvaardigt, ook de strijd tegen ketters en barbaren kan bij hem 
een gerede grond zijn. In The Ethics of War vatten G.M. Reichberg et al 
het denken van Ambrosius samen: “In short, in Ambrose there is no full-
fledged, consistent teaching on war, but rather an expression of the peace-ori-
ented virtue ethics of the early Christians, applied to an era of Christian rule. 
This era does require the use of the sword, but Ambrose holds out hope and 
indeed requires that this must not endanger the virtues of the true Christian.”355

Bij Augustinus van Hippo werden deze elementen veel scherper 
verwoord. Augustinus stelt dat vrede de natuurlijke staat is, en dat 
alle politiek uiteindelijk vrede moeten dienen. Oorlog is hiermee 
een kwaad. Henry Chadwick stelde al in Augustine of Hippo: “He 
(Augustinus) does not see the state as able to make men inwardly virtuous, 
but only as capable of restraining overt criminal acts. And yet man, so anti-so-
cial by corruption, is essentially social by nature. His selfishness leads to wars 

353 Keller, “Just War in Classical Antiquity”, 13-14. 
354 Paul Engelhardt, “Die Lehre vom ‘gerechten Krieg’ in der vorreformatorischen 
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and conflicts far more ferocious than the wildest of beasts ever have. But he 
nevertheless has no greater longing in his heart than for peace.”356

Augustinus beschrijft vrede hier in de ruimste zin van het woord, 
vrede niet alleen als tegengesteld aan oorlog, maar ook vrede als 
tegengesteld aan conflict of onrust. Augustinus schrijft in het negen-
tiende boek van De Civitate Dei: “Daarover zal wel iedereen het met mij 
eens zijn die de mensenwereld en onze gemeenschappelijke natuur ook maar 
vluchtig bekijkt, want zoals er niemand is die geen vreugde wil, is er ook nie-
mand die geen vrede wenst. Ook degenen die oorlogen willen hebben immers 
geen andere bedoelingen dan te overwinnen: zij wensen dus door hun oor-
logsvoering tot een roemrijke vrede te komen. Een overwinning is tenslotte 
niets anders dan de onderwerping van de tegenstanders. Heeft die plaatsge-
had, dan is er vrede. De vrede is dus het doel dat ook met de oorlogsvoering 
wordt beoogd, zelfs voor hen die erop uit zijn met aanvoeren en vechten hun 
bekwaamheid in de oorlog te oefenen. Het staat bijgevolg vast, dat de vrede het 
gewenste einde van de oorlog is. 
Ieder mens streeft ook met zijn oorlogsvoering naar vrede, terwijl niemand 
door in vrede te leven de oorlog nastreeft. Ook degenen immers die de vrede 
waarin ze leven verstoord willen zien, zijn niet afkerig van vrede, maar zij 
verlangen naar een andere vrede, een vrede naar hun goeddunken. Zij zijn 
dus niet tegen de vrede, maar vóór een vrede zoals zij die willen. Ook 
als mensen zich bij een opstand of burgertwist van anderen hebben 
losgemaakt, moeten ze tenslotte met hun eigen medestanders of 
samenzweerders op de een of andere manier een vorm van vrede 
bewaren: zonder dat bereiken ze niet wat ze beogen. Ja zelfs rovers willen, om 
vinniger en veiliger de vrede van de anderen te kunnen belagen, in vrede met 
hun eigen kornuiten leven.”357

Deze vrede zet Augustinus naast het uiteindelijke doel van de mens, 
de tijdelijke vrede te vervangen door de onsterfelijke Goddelijke 
vrede: “God…heeft het sterfelijk geslacht van de mensen geschapen als het 
schoonste sieraad van de aarde en Hij heeft aan die mensen bepaalde goede 
dingen geschonken die passen bij dit aardse leven, te weten de tijdelijke vrede-, 
een vrede die bestaat in welbevinden en lijfsbehoud en in de gemeenschap 
met hun eigen soortgenoten…Dit alles heeft Hij hun geschonken onder dit 

356 Henry Chadwick, Augustine of Hippo (New York: Oxford University Press, 2009), 
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volmaakt rechtvaardige beding, dat de sterfelijke mens die deze voor de vrede 
der stervelingen dienende goederen op de juiste wijze gebruikt, iets hogers en 
beters zal ontvangen, te weten de vrede van de onsterfelijkheid, met de daarbij 
behorende roem en eer in het eeuwig leven.”358

Voor Augustinus is de enige werkelijke vrede de vrede van God, en is 
aardse vrede niet geheel haalbaar. In zijn werken geeft hij aan dat, ook 
als erkend wordt dat oorlog een kwaad is, niet perse elke oorlog onge-
oorloofd is. Oorlogen kunnen gebruikt worden om een groter kwaad 
te bestrijden, of om de statelijke orde te herstellen. T. Weissenberg 
schrijft in Die Friedenslehre der Augustinus dat, “Weil das Friedensstreben 
unaustilgbar in jedem Menschen grundgelegt ist, werden nach Augustinus 
alle Kriegen geführt, um den Frieden herzustellen, oder besser gesagt, um 
denjenigen Frieden zu etablieren, der den Wünschen derer entspricht, die 
den Krieg aufnehmen. ‚Gerechte Kriege’ hingegen werden geführt, um die 
Gerechtigkeit der Friedensordnung wiederherzustellen bzw. um die erforder-
lichen Bedingungen für eine solche zu gewährleisten. Gerechtfertigt sind sie 
jedoch nur als sich aufdrängende Reaktion, also wenn der ehemals bestehende 
sittliche Ordo zuvor verletzt worden ist.”359

Het is niet zo dat Augustinus een leer van de rechtvaardige oorlog 
heeft uitgewerkt. Eerder is het zo dat op verschillende plaatsen in zijn 
werken oorlog binnen de thematiek van gerechtigheid en Gods vrede 
wordt geplaatst. Hij geeft aan dat een oorlog een rechtvaardige grond 
nodig (iusta causa) heeft en, om gerechtigd te zijn, noodzakelijk moet 
zijn (nessesitas). Daarnaast stelt hij grenzen aan de oorlog zelf (ius in 
bello). Het was echter Thomas van Aquino die de leer van de recht-
vaardige oorlog in de Summa Theologiae heeft gesystematiseerd.

7.7.2 Thomas van Aquino en de rechtvaardige oorlog
Thomas van Aquino heeft met zijn uitwerking van de leer van de recht-
vaardige oorlog een systematisering van het denken rond oorlog en 
vrede geconstrueerd, die de volgende eeuwen dominant zou blijken.
In het tweede deel van zijn Summa Theologiae heeft Thomas van 
Aquino, voortbordurend op Augustinus’ werken en de drie criteria 
die hierin genoemd werden, de rechtvaardiging van oorlog gethe-

358 Augustinus, De stad van God, 963. 
359 Timo Weissenberg, Die Friedenslehre des Augustinus (Stuttgart: Kohlhammer, 2005), 
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matiseerd.360 Thomas van Aquino stelt hierin de vraag of oorlog ooit 
geoorloofd kan zijn. Hij stelt eerst dat oorlog altijd een zonde is (hij 
noemt oorlog illicitum, peccatum en simplicitur peccatum), en neemt dan 
een tegenpositie in, waarbij hij Augustinus citeert.361 R. Kany stelt 
in Augustine’s Theology of Peace and the Beginning of Christian Just War 
Theory: “In the body of the article Thomas Aquinas subsequently develops his 
own doctrine of the just war, presenting the three requirements for a just war 
within the context of his answer to the opening question…Thomas Aquinas 
defends each of these three criteria with a quotation from Augustine, and 
generally uses quotations from Augustine to justify his refutations of the four 
argument originally invoked in support of pacifism. It can thus be argued that 
Thomas Aquinas’ doctrine of the just war appears to be completely based on 
Augustine.”362

Thomas van Aquino beargumenteert dat oorlog niet altijd een zonde 
is, maar wel alleen gerechtvaardigd kan worden als aan drie voorwaar-
den voldaan wordt. Ten eerste moet er sprake zijn van bevoegd gezag. 
Alleen een vorst is gerechtigd een oorlog te beginnen. 
Ten tweede moet er sprake zijn van een rechtvaardige zaak. De vorst 
moet een rechtvaardige grond hebben om een oorlog te beginnen, de 
oorlog moet een reactie zijn op aangedaan onrecht.
Ten derde kan een vorst alleen als hij goede intenties heeft een recht-
vaardige oorlog voeren. Zijn doel moet zijn het onrecht te stoppen, dus 
niet het onrecht van de vijand te beantwoorden met nieuw onrecht. 
De mens moet hiermee handelen naar de natuurwetten, en hiermee 
altijd streven naar vrede.363 
G. Wildering schrijft in zijn doordenking van Thomas’ werken rond 
oorlog en vrede in Morele vorming in de krijgsmacht hoezeer de juiste 
intentie voorwaardelijk is, deze intentie moet altijd op vrede gericht 
zijn: “Vrede is de uitwerking van de naastenliefde: liefde is een eenheidsstich-
tende kracht en vrede is eenheid in strevingen. Ware vrede is enkel de uit-

360 Thomas van Aquino, Summa Theologiae, deel II, II, vraag 40, Corpusthomisticom.
org, geraadpleegd op 25 januari 2019, http://www.corpusthomisticum.org/
sth3034.html.
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werking van de liefde. Militaire interventies dienen gericht te zijn op vrede 
als doeleinde, meer concreet op de verwerkelijking van het algemeen welzijn 
van de gemeenschap van mensen, en zij die de interventie (laten) uitvoeren 
dienen altijd het algemeen welzijn als doeleinde van hun strevingen en han-
delingen te nemen. Dit geldt dus zowel op het niveau van de staat als op de 
niveaus van de krijgsmacht en de individuele militair.
Binnen het spreken van Thomas over de rechtvaardiging van de oorlog, speelt 
de juiste intentie, als juiste vorm van de wil en zijn strevingen, een belang-
rijke rol. Er dient altijd gehandeld en gestreefd te worden met het oog op 
doelen die voorkomen uit de natuurwet: het goede dient bevorderd te worden, 
het kwade vermeden. Oorlogen mogen niet gevoerd of nagestreefd worden 
vanuit onjuiste gevoelshoudingen, zoals hebzucht, wreedheid, de zucht om te 
vernielen en de lust om te overheersen.”364 

Bij Thomas van Aquino hangt de morele aanvaardbaarheid van een 
oorlog af van de doelen en intenties van de vorst die de oorlog ver-
klaart, meer dan van de soldaten die werkelijk strijden in deze oorlog. 
G. Beestermöller geeft in Thomas Aquinas and Humanitarian Intervention 
aan dat vooral de intentie van de vorst van belang is: “The differentiated 
view distinguishing between the intentions of princes and soldiers corresponds 
to the Thomist requirement for a just cause. Here, too, the issue is the distinc-
tion between the misdeeds of the princes and of those doing military service in 
his retinue. Only if the misdeeds of both are reproachable injustices may war 
be waged. But if a war is ordered by the proper authority with a just cause and 
proper intention, it is not made unjust by the sinful intention of soldiers. 
When, however, the proper intention of the prince is absent, then the war is a 
sin, even if soldiers go to war out of motives that are good.”365 
Wat hier geldt is dat de rechtvaardigheid van een oorlog niet zonder 
meer afhangt van de werken of intenties van de uitvoerders, maar 
veeleer van de intenties van de opdrachtgever, de vorst. Het belang 
van Thomas’ leer is hier onder meer dat zij grenzen stelt aan oorlogs-
voering, en eerder een nee, tenzij voorhoudt dan een ja, mits. Oorlog is 
in het denken van Thomas nooit een vanzelfsprekend onderdeel van 
het leven, of van de politiek. 
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Het Ius ad bellum, de mogelijkheid om een moreel verantwoorde 
oorlog te voeren, hangt nauw samen met hoe een rechtvaardige oorlog 
gevoerd zou kunnen worden. Het belang van de wijze waarop oorlog 
gevoerd wordt, of deze op rechtvaardige wijze geschiedt, de ius in bello, 
wordt door Thomas van Aquino beschreven in het principe van het 
dubbele effect. Voor Thomas is het essentieel dat acties vanuit een 
goede intentie geschieden, en ook dat deze een goed effect hebben. 
Maar wat nu in het geval van oorlog? Hier moeten militairen kwaad 
doen, doden, met een goede bedoeling, namelijk om een ander kwaad, 
het onrecht dat door de vijand is aangedaan, te stoppen. 
In het denken van Thomas van Aquino moet het goede altijd het doel 
van handelen zijn, en kan het kwade geen goed zijn. Hoe dan om te 
gaan met de daden van militairen, die immers kwaad moeten doen, 
doden, om een groter kwaad te stoppen?
Thomas vertaalt dit in vier voorwaarden. Een actie moet de juiste 
intentie hebben, het goede willen bereiken; een actie moet geen kwade 
effecten willen bereiken; een goed effect mag niet de uitkomst zijn van 
een kwaad effect; en als vierde, de actie moet proportioneel zijn, de 
reactie op het onrecht dat aangedaan is mag niet groter zijn dan het 
onrecht zelf. Of zoals D.L. Clough en B. Stiltner stelden in Faith and 
Force: “Provided that the action (rebutting the aggressions of an attacker) is not 
evil in itself and that the intended effect is top reserve one’s life, one can fight 
back against the attacker even if one foresees that the attacker might die.”366 
Duidelijk is hier wel dat agressie altijd een kwaad is, en nooit goedge-
keurd kan worden. 

De systematiek van Thomas van Aquino rond oorlog en vrede, de drie 
voorwaarden waardoor een oorlog moreel te rechtvaardigen zou zijn, 
zou de komende eeuwen dominant blijken, en doorklinken tot in het 
rechtsdenken in het Westen. Deze traditie vormde de basis van het 
denken rond oorlog en rechtvaardigheid van oorlog tot in deze tijd, 
ook al zou deze traditie niet altijd oncontroversieel blijven. Toch blij-
ven zij nog altijd de kern vormen van het spreken rond oorlog en de 
rechtvaardiging hiervan.
De leer van de rechtvaardige oorlog is echter niet onveranderlijk 
gebleven, maar heeft zich ontwikkeld. Van Iersel en M. Spanjersberg 

366 David Clough, Brian Stiltner, Faith and Force (Washington: Georgetown Univertity 
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stellen dat rechtvaardige oorlog eerder een traditie dan een leer is: 
“men (kan) niet van een ‘ leer’ of ‘theorie’ van de rechtvaardige oorlog spreken, 
omdat deze begrippen een afgesloten en afgerond geheel vooronderstellen.”367 
Zij geven in hun boek een weerslag van waartoe de leer of traditie van 
de rechtvaardige oorlog zich ontwikkeld heeft, en vatten deze traditie 
samen in tien normen.368

De kern bestaat uit drie normen:
1.  De oorlog mag uitsluitend voor een rechtvaardige zaak gevoerd 

worden (causa iusta).
2.  De oorlog mag uitsluitend met een juiste bedoeling gevoerd 

worden (intentio recta).
3.  Een eventuele oorlog mag uitsluitend door een legitieme overheid 

gevoerd worden.

Daarnaast geven van Iersel en Spanjersberg zeven verdere normen 
weer, die ook tot de traditie gerekend worden:
4.  Alle andere middelen om een conflict te beslechten, moeten zijn 

uitgeput.
5.  Het gebruik van geweld moet beperkt blijven tot het minimum dat 

vereist is voor het bereiken van het doel: norm van doelmatigheid; 
deze norm is vooral van belang voor de morele beoordeling van 
oorlog.

6.  Er moet een redelijke kans zijn op het bereiken van het beoogd 
effect: norm van doeltreffendheid.

7. Het doel van de oorlog en de middelen tot de oorlogsvoering moeten 
in redelijke verhouding tot elkaar staan: norm van proportionaliteit.

8. Bij oorlogsvoering dient men te onderscheiden tussen schuldigen 
en onschuldigen: norm van discriminatie.

9. In de geweldpleging moet gediscrimineerd worden tussen ‘combat-
tanten’ en ‘non-combattanten’: alleen combattanten mogen slachtoffer 
van het geweld van oorlogen worden: norm van non-combattanten.

10. Norm van het dubbel effect: indien een handeling meerdere effec-
ten heeft, mogen de te voorziene indirecte negatieve effecten niet 
beoogd zijn. Deze handeling moet voldoen aan vier voorwaarden: 

367 Fred van Iersel, Marijke Spanjersberg, Vrede leren in de kerk (Kampen: Kok; Wein-
heim: Deutscher Studien Verlag, 1993), 55.
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(a) de daad zelf is goed of ten minste neutraal; dat wil zeggen: er is 
sprake van een legitieme oorlogshandeling; (b) het directe effect is 
moreel juist, zoals het vernietigen van vijandelijke militaire voorra-
den; (c) de intentie van de actor is goed, dat wil zeggen: hij beoogt 
slechts een moreel juist effect; het negatieve effect is noch doel 
noch middel; (d) het directe effect staat in redelijke verhouding (is 
proportioneel) ten opzichte van het indirecte effect.

7.8 Kerk en rechtvaardige oorlog na de Tweede Wereldoorlog
Belangrijke vragen naar de houdbaarheid van het idee van de recht-
vaardige oorlog zouden vooral in de twintigste eeuw, en vooral na de 
ervaring van de twee wereldoorlogen worden gesteld.
In het kerkelijk denken na de Tweede Wereldoorlog was de vraag 
naar de legitimiteit van oorlog zeer actueel geworden. De enorme 
verwoestingen en mensenvernietigingen van de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog hadden de roep naar een houdbare vrede versterkt, het 
idee van een ‘goede oorlog’ vrijwel onverdedigbaar gemaakt, en de 
vraag naar een morele doordenking van oorlog zeer acuut gemaakt. 
Vooral de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, waarin voor 
het eerst op machinale wijze oorlog werd gevoerd, betekende wat Van 
Iersel in De toekomst van de ‘rechtvaardige oorlog’ als onderdeel van de katho-
lieke sociale leer “het morele failliet van de oorlog” noemde, een eindeloze 
en zinloze afslachting van elkaar bestrijdende merendeels christelijke 
naties, waarmee elke voorwaarde voor een rechtvaardige oorlog buiten 
spel gezet werd.369 Hier was geen sprake van bevoegd gezag, een recht-
vaardige zaak, en zeker niet van enige proportionaliteit.
De politieke ontwikkeling sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 
hield in dat de wereld meer en meer in twee kampen verdeeld werd, 
met name een westers en een oosters kamp, waardoor conflicten snel-
ler konden escaleren. Ook betekende de militaire ontwikkeling in 
deze periode, en dan met name de nucleaire wapens die door steeds 
meer naties ontwikkeld werden, dat een oorlog steeds vaker het gevaar 
in zich droeg uit te lopen in een totale vernietiging. De vraag was hoe 
de kerk zich tot deze ontwikkelingen binnen de politieke, en de mili-
taire ontwikkelingen, moest verhouden.

369 Fred van Iersel, “De toekomst van de ‘rechtvaardige oorlog’ als onderdeel van de 
katholieke sociale leer”, in  Communio, 2015, nr. 3-4, 233.
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De Kerk had in de negentiende eeuw geleidelijk aan veel van haar 
invloed op de politieke macht verloren, en hiermee ook haar invloed 
op strijdende partijen of staten. Deze onmacht ontwikkelde zich in 
een politiek neutrale positie, waarin de Kerk een kritisch tegenover 
voor de politiek kon vormen, zonder zich geheel van de politiek af te 
wenden. Van Iersel zegt hierover: “de Kerk moest zichzelf herpositione-
ren door zich van natiestaten te distantiëren en een universele vredesmoraal 
te formuleren die ook kon functioneren; in dit proces was de neutraliteit de 
eerste stap.”370

De Kerk keerde zich af van zowel het politieke liberale denken als van 
de nationalistische politiek, en stelden het belang van het herstel van 
een morele orde voorop, als antwoord op de groeiende secularisering 
in de samenleving, een secularisering die ook als bron van de twee 
wereldoorlogen werd gezien, of, zoals M. Shadle in The Origins of war 
de pauselijke visies in deze periode samenvatte, “that (the) conflict is 
caused by the abandonment of Christianity.”371 

Deze positie ontwikkelde zich in de periode van de Koude Oorlog 
in een kritische houding, die, met Paus Johannes XXIII, naast een 
oproep tot herstel van de morele orde, ook aandacht voor mensenrech-
ten inhield. Shadle stelt: “Like his predecessors, John emphasized the divine 
moral order that governs politics, both nationally and internationally, but to 
an unprecedented degree he also emphasized the importance of human rights 
and democracy.”372 Voor Shadle past het denken van Johannes XXIII 
binnen de neoscholastieke traditie, maar wordt deze wel verbreed met 
de nadruk op mensenrechten en democratie.
Met deze ontwikkeling verschoof ook de positie ten opzichte van oorlog 
en vrede. In het nucleaire tijdperk zou het beginnen van een oorlog 
vrijwel zeker leiden tot de vernietiging van eindeloos veel, zo niet alle, 
leven. Dit kon nooit moreel verdedigbaar zijn. Oorlog werd hiermee 
geen politiek te gebruiken middel meer, of zoals Von Clausewitz zei, 
politiek met andere middelen, maar een voor alles te vermijden situatie.

370 Iersel, “De toekomst van de ‘rechtvaardige oorlog’ als onderdeel van de katholie-
ke sociale leer”, 234-235.

371 Matthew Shadle, The Origins of War (Washington: Georgetown University Press, 
2011),138-139.

372 Shadle, The Origins of War, 139.
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Moreel verantwoorde oorlogen konden alleen zelfverdedigingsoorlo-
gen zijn. De andere argumenten voor een rechtvaardige oorlog, het 
tegengaan van aangedaan onrecht, vielen hiermee weg. 

De encycliek Pacem in Terris en Gaudium et Spes ademen deze sfeer. In 
Pacem in Terris uit 1963 wordt vanuit het natuurrecht aangegeven wat 
de waardigheid van de mens is, en welke rechten hij hieruit ontleent. 
De staat hoort als hoeder van de morele orde de mensen te bescher-
men, en staten onderling dienen ook elkaars ruimte en vrijheid te res-
pecteren: “Verder moeten de wederzijdse betrekkingen tussen de politieke 
gemeenschappen gebaseerd zijn op vrijheid. Dit houdt in, dat geen enkele 
natie iets mag ondernemen, wat een onderdrukking van andere naties of een 
onrechtvaardige inmenging in haar aangelegenheden betekent.”373

Oorlog dient voor alles vermeden te worden, en is alleen als verde-
diging en als laatste redmiddel te gebruiken. Pacem in Terris veroor-
deelt de wapenwedloop, en ziet niet hoe dit een weg naar vrede kan 
vormen. Daarom zet zij hoog in op wederzijdse ontwapening als 
doorbraak op de wijze waarop de machtsblokken nu een evenwicht 
proberen te houden: “Rechtvaardigheid, gezond verstand en gevoel voor de 
menselijke waardigheid eisen daarom dringend, dat de bewapeningswedloop 
wordt stopgezet, dat de bestaande bewapening in de verschillende landen in 
gelijke mate en gelijktijdig wordt verminderd, dat atoomwapens worden ver-
boden, dat tenslotte alle landen overgaan tot ontwapening krachtens onder-
linge overeenkomst en met wederzijdse en doeltreffende controle. ‘Met alle 
kracht moet men verhinderen’, aldus onze voorganger Pius XII z.g., ‘ dat een 
wereldoorlog met al zijn economische en sociale verwoestingen, zijn misda-
den en zijn morele afdwalingen, voor een derde maal de mensheid overvalt’.
Allen moeten er echter van overtuigd zijn, dat het stopzetten van de bewape-
ningswedloop, de vermindering van de bewapening en – wat het voornaam-
ste is- de ontwapening niet mogelijk zijn, als deze ontwapening niet in alle 
opzichten volledig is en niet tot de harten doordringt, d.w.z. als niet allen eens-
gezind en oprecht samenwerken om uit de harten der mensen de vrees en de 
oorlogspsychose te bannen.”374

Hetzelfde is terug te zien in de pastorale constitutie Gaudium et Spes uit 
1965. In deze tekst uit het Tweede Vaticaanse Concilie bespreekt het 
vijfde hoofdstuk, De vrede en de volkerengemeenschap, de wijze waarop 

373 Encycliek Pacem in Terris, artikel 120, 41.
374 Encycliek Pacem in Terris, artikel 112-113, 39-40.
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ware vrede mogelijk is als de zonde verbannen is. Het geeft aan dat 
oorlog een blijvend gevaar voor de mensen is, “voor zover de mensen 
zondaars zijn, worden zij bedreigd door oorlogsgevaar, en wel blijvend tot de 
komst van Christus; maar voor zover zij, in liefde verbonden, de zonden over-
winnen, wordt ook het geweld overwonnen.”375

In Gaudium et Spes heeft de Kerk een duidelijk kritische rol als eigen, 
van de staten onafhankelijke organisatie. De scheiding van Kerk en 
staat wordt hier gezien als een kracht, waarbij “de staat en de Kerk…op 
eigen terrein onafhankelijk van elkaar (zijn) en autonoom. Maar beide zijn 
zij, hoewel op verschillende titel, dienstbaar aan de persoonlijke en maat-
schappelijke roeping van dezelfde mensen.”376 Kerk en staat dienen samen 
te werken in de bescherming van de mens, waarbij de Kerk haar kriti-
sche rol kan houden en de staat een spiegel kan voorhouden.
Gaudium et Spes is realistisch als het gaat om de uitbanning van oorlo-
gen uit de samenleving, hierbij geeft het document aan dat de mens, 
van persoonlijk tot op interstatelijk niveau, verantwoordelijkheid 
heeft om tot een rechtvaardiger en vrediger wereld te komen. Hierbij 
refereert de constitutie aan de misdaden die begaan zijn tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De constitutie stelt dat internationale samen-
werking en verantwoordelijkheid misstanden als deze kunnen voor-
komen, en stelt ook dat misdaden door militairen begaan, ook als zij 
daartoe opdracht hebben gekregen, hun eigen verantwoordelijkheid 
zijn: “daden die opzettelijk daartegen (dat is, de algemeen geldende prin-
cipes van het natuurlijk volkerenrecht) ingaan, alsook bevelen die derge-
lijke daden voorschrijven, zijn dus misdadig; en blinde gehoorzaamheid kan 
geen excuus vormen voor hen die dergelijke bevelen opvolgen.”377 Militairen 
hebben de verantwoordelijkheid om mee te werken aan vrede, zij 
“moeten zichzelf ook gedragen als dienaren van de veiligheid en vrijheid van 
hun volk, in een juiste vervulling van deze dienst leveren zij werkelijk hun 
bijdrage tot bestendiging van de vrede.”378

Net als Pacem in Terris roept de Gaudium et Spes op tot een einde van de 
wapenwedloop, die “geen veilige weg is voor de instandhouding van een duur-
zame vrede, noch dat het evenwicht dat daaruit voortvloeit een zekere en echte 

375 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 472.
376 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 469.
377 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 473.
378 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 473.
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vrede is.”379 Maar vooral roept Gaudium et Spes op tot een verdergaande 
internationale samenwerking, een uiteindelijke “door allen erkende open-
bare wereldautoriteit”, die oorlog zelf kan verbieden en helpen voorko-
men.380 Deze wereldautoriteit zou uiteindelijk uit de VN kunnen groeien. 

In de inleiding van het vijfde hoofdstuk van Gaudium et Spes staat: 
“Daarom neemt het concilie zich voor de echte en edele vredesgedachte te 
illustreren, de afschuwelijkheid van de oorlog te veroordelen en de christenen 
dringend op te roepen om, met de hulp van Christus, de Vredestichter, samen 
te werken met alle mensen om de vrede in gerechtigheid en liefde onder hen te 
vestigen en de vredesinstrumenten gereed te maken.”381 Toch is het niet zo dat 
in Pacem in Terris en Gaudium et Spes gesteld wordt dat een oorlog nooit 
moreel te verdedigen valt. In Pacem et Terris staat weliswaar “Daarom 
is het bijna ondenkbaar, dat in ons atoomtijdperk de oorlog nog het geschikte 
middel zou kunnen zijn om de geschonden rechten te herstellen.”382 Maar dit 
betekent niet dat hiermee elke vorm van oorlog verwerpelijk is. 

J.D. Johnson betoogt in Just War Tradition and the Restraint of War dat, 
terwijl deze zin door pacifisten werd aangewend om te stellen dat de 
Kerk hiermee elke vorm van oorlog als moreel onaanvaardbaar ver-
wierp, deze verwerping slechts betrekking heeft op twee van de drie 
morele gronden voor een rechtvaardige oorlog. Eén grond blijft echter 
wel geldig, “leaving only self-defence against attack as a just cause for resort-
ing to military force.”383

Dit is ook te zien in de constitutie Gaudium et Spes. Ook hier wordt het 
recht op zelfverdediging, als laatste redmiddel, rechtmatig genoemd: 
“…zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen internationale auto-
riteit is met eigen competentie en passende uitrusting, zal men de regeringen 
het recht om zich wettig te verdedigen niet kunnen ontzeggen, indien alle 
mogelijkheden van vreedzame onderhandelingen zijn uitgeput…Maar men 
moet onderscheid maken tussen krijgsverrichtingen die worden ondernomen 
voor de rechtvaardige verdediging van het volk en de wil andere volkeren te 
onderwerpen.”384 

379 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 474-475.
380 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 475.
381 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 471.
382 Encycliek Pacem in Terris, artikel 127, 44. 
383 James Johnson, Just War Tradition  and the Restraint of War (Princeton: Princeton 

University Press, 1984), 343.
384 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 473.
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Ook in de Wereldcatechismus, waarin gesteld wordt dat oorlog ver-
meden moet worden, en in het Compendium van de Sociale leer van de 
Kerk, wordt deze vorm van zelfverdediging erkend, niet alleen als 
recht, maar ook als plicht. Uit de voorwaarden die hiervoor gesteld 
worden in het Compendium blijkt dat hierin de traditie van de recht-
vaardige oorlog in meegenomen is: “dat de schade die door de aanvaller 
aan het volk of de volkerengemeenschap wordt toegebracht van blijvende 
aard is, dat ze belangrijk is en met zekerheid vaststaat; dat alle andere mid-
delen om de schade een halt toe te roepen onuitvoerbaar of ondoeltreffend 
gebleken zijn; dat er een serieus vooruitzicht is op een gunstig resultaat; dat 
het gebruik van wapengeweld geen grotere kwalen en meer wanorde teweeg-
brengt dan het kwaad dat men wil uitschakelen. De vernietigende kracht van 
de moderne wapens moet zeer zwaar wegen bij de beoordeling van deze laatste 
voorwaarde.”385 Hiervoor is het te rechtvaardigen dat staten een krijgs-
macht hebben, militairen hebben hierin de taak “het goede, de waarheid 
en de rechtvaardigheid te verdedigen in de wereld.”386

Opvallend is dat in het Compendium het recht op zelfverdediging 
zo duidelijk wordt gekoppeld aan de plicht tot zelfverdediging. Deze 
plicht berust op de morele plicht de zwakken te beschermen. De 
plicht tot bescherming reikt echter verder dan de eigen bevolking, 
of zelfverdediging in enge zin. Ook de bescherming van zwakken 
van de hele mensheid horen tot deze plicht. Zo wordt ook in lemma 
504 gesteld dat het de plicht van de krijgsmacht is slachtoffers te 
beschermen, en in 506: “De internationale gemeenschap als geheel heeft 
de morele plicht om tussenbeide te komen ten voordele van de groepen wiens 
voortbestaan wordt bedreigd of wiens fundamentele mensenrechten ernstig 
worden geschonden.”387 Hiermee worden militaire vredesoperaties, met 
name de vredesoperaties van de VN, in ieder geval als mogelijkheid 
geschaard onder rechtvaardig militair ingrijpen. 
Op de vraag hoe dit recht tot een plicht wordt, geeft P. Fonk in zijn 
artikel Kosovo, Kabul, Bagdad und dann? antwoord: “Der Ausgangspunkt 
der Überlegungen liegt in der Feststellung, dass derjenige, der einem anderen 
beisteht, der sich in Not befindet, kein Unrecht begeht. Ein Unrecht begehen 
würde viel eher derjenige, der die Hilfe in Not verweigert. Die Nothilfe ist 
nicht anders als die soziale Fortsetzung der Notwehr und entspricht damit 

385 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, lemma 500, 295-296.
386 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, lemma 502, 297.
387 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, lemma 506, 299.
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einer rechtsmoralisch unstrittigen Praxis. Es ist also durchaus ein Dienst am 
Frieden, den Opfern ungerechter Gewalt zu Hilfe zu kommen.”388 Op deze 
wijze ligt ingrijpen vanuit humanitair oogpunt in het verlengde van de 
plicht tot bescherming van de zwakkeren.
Hetzelfde betoogt G. Powers in zijn artikel Catholic approaches to 
Security and Peace in The Routledge Handbook of Religion and Security.389 
Hij stelt dat de Kerk het als plicht ziet dat de internationale gemeen-
schap bij humanitair onrecht moet ingrijpen, de responsibility to protect 
heeft, maar ook de verantwoordelijkheid heeft de oorzaken van de 
conflicten aan te pakken. Powers stelt: “This ethic of humanitarian inter-
vention exemplifies how an ethic of war and an ethic of peacebuilding incor-
porate and complement each other. A just war analysis that permits some forms 
of multilateral humanitarian intervention has to be tied to a much broader 
ethic and effort that can address the root causes of these internal conflicts, can 
support the spread of democratic and just political and economic orders, and 
can prevent conflicts and settle them when they erupt.”390 
Voor Powers is het duidelijk dat een leer van de rechtvaardige oorlog niet 
zonder rechtvaardigheid kan, en dat deze breder is dan alleen de strikte 
zelfverdediging. Hij verbindt dit met de opdracht die de Kerk meegeeft 
om in de wereld tot werkelijke vrede en gerechtigheid te komen, en ziet 
hiermee een taak van de interveniërende staten om ook te werken aan 
een ius post bellum, en na de militaire interventie ook aan peacebuilding 
te doen, “to address a host of post-intervention issues, such as the responsibi-
lities of intervenors to rebuild states, and the elements of political and cultural 
reconciliation.”391 Op deze wijze werken just war en just peace samen.
Powers betoogt in Catholic approaches to Security and Peace dat dit een 
gevolg is van de fundamenten van het katholiek sociaal denken in 
relatie tot vrede. Hij stelt dat er drie elementen zijn die hier bepa-
lend zijn. Als eerste stelt Powers dat het uitgangspunt niet zozeer de 
staat is, maar juist de mens, de waardigheid van de mens als beeld 
van God. Hieruit volgt voor Powers: “Respect for human dignity entails a 

388 Peter Fonk, “Kosovo, Kabul, Bagdad und dann?”, in “Gerechter Friede”-Weltgemein-
schaft in der Verantwortung, Heinz-Gerhard Justenhoven, Rolf Schumacher (Red.) 
(Stuttgart Kohlhammer, 2003), 225.

389 Gerard Powers, “Catholic approaches to security and peace”, in The Routledge 
Handbook of Religion and Security, Chris Seiple, Dennis Hoover, Pauletta Otis 
(Red.) (Abingdon, Oxon: Routledge, 2015).

390 Powers, “Catholic approaches to security and peace”, 41.
391 Powers, “Catholic approaches to security and peace”, 41.
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strong emphasis on human rights and responsibilities. A Catholic understand-
ing of human rights includes the civil and political rights that are the principal 
concern of Western liberalism, but also economic, social and cultural rights. 
Protecting human rights is one part of the obligation of individuals and states 
to promote the local, national, and global common good, defined as ‘the sum 
of those conditions of social life by which individuals, families, and groups can 
achieve their own fulfilment in a relatively thorough and ready way’.”392

Als tweede geeft Powers aan dat het katholieke sociale denken een posi-
tive conception of peace heeft. In tegenstelling tot negatieve benadering, 
waarin veiligheid vooral wordt gezien als het voorkomen of stoppen 
van geschillen, beoogt de Kerk juist de verwerkelijking van politieke, 
spirituele en eschatologische vrede, als een realistisch te behalen doel. 
Solidariteit is het derde element. Powers stelt dat dit concept niet veel 
opgeld doet binnen de internationale betrekkingen, maar een centraal 
element zijn in het katholiek sociaal denken over vrede. Powers stelt: 
“Solidarity is not just a sentimental concern for those who are suffering in far-
off places, but is the virtue that transforms the fact of interdependence into a 
genuine commitment to achieve the good of the other…Solidarity reminds us 
that one’s own good is intimately bound up with that of the wider community, 
and that a moral calculus of what is just, whether in war or in politics, is cold 
and sterile if separated from the love of God and neighbor, especially the poor, 
the marginalized, and victims of violence and injustice.”393 

7.9 Besluit
De ervaring van lijden en geweld laat mensen niet onberoerd, en kan 
zelfs leiden tot grote psychische schade. Aalmoezeniers die werkzaam 
zijn bij de krijgsmacht werken in een omgeving waarbij de kans op deze 
ervaringen relatief veel groter is dan in andere pastorale werkvelden.
De omgang met de ervaring van lijden en geweld in een militaire set-
ting is op twee manieren relevant voor de aalmoezenier. Ten eerste 
behoort het tot zijn pastorale kerntaak dat hij pastorale zorg geeft aan 
militairen in (geestelijke) nood, hen bijstaat en ook spiritueel of zinge-
vend richting kan helpen geven aan hun ervaringen.
Ten tweede is de aalmoezenier ook zelf aanwezig in het uitzendge-
bied, maakt hij mee wat de militairen meemaken, en zal hij dat voor 
zichzelf ook spiritueel moeten kunnen duiden. Of, zoals B. de Graaf 

392 Powers, “Catholic approaches to security and peace”, 36.
393 Powers, “Catholic approaches to security and peace”, 37. 
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het schreef in Heilige strijd: “Teruggeworpen op de meest basale vragen over 
leven en dood, goed en kwaad, is er feitelijk maar één beginsel van waaruit 
het zin heeft om het hedendaagse kwaad te willen kennen en duurzaam te 
kunnen bestrijden: dat is de hoop, de hoop op een einde van het kwaad. Dat 
wat we doen als we geconfronteerd worden met angst en lijden, moet betekenis 
hebben. Anders heeft het immers weinig zin.”394

In dit licht is de vraag naar de morele rechtvaardiging van oorlog rele-
vant. Als geweld een moreel kwaad of moreel onjuist is, zijn er dan 
scenario’s denkbaar waarin het uitoefenen van geweld toch te recht-
vaardigen is? De Rooms-katholieke Kerk heeft hier in de geschiede-
nis op verschillende wijzen stelling over ingenomen, en geeft aan 
dat geweld slechts binnen zeer specifieke grenzen gerechtvaardigd 
kan worden. Een vraag die hierbij gesteld kan worden is in hoeverre 
Nederlandse militairen altijd binnen deze grenzen zijn ingezet tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties. 
Hoe gaan aalmoezeniers met deze vragen om, hoe verbinden zij hun 
taak als aalmoezenier met hun geloof, de rechtvaardigheid van de 
missie, en heeft de kerk in hun beleving een maatschappelijke signa-
lerende rol in deze kwesties? Op welke wijze verbinden zij hun geloof 
met hun ervaringen tijdens hun deelname aan militaire vredesopera-
ties? Deze vragen zullen in de volgende hoofdstukken aan bod komen.

394 Beatrice de Graaf, Heilige strijd (Utrecht: Boekencentrum, 2017), 18.
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Inleiding

Dit deel bespreekt de uitkomsten en analyse van het veldonderzoek. 
Het veldonderzoek betrof een enquête die in 2012 gehouden is onder 
aalmoezeniers die in de periode van 2000-2011 werkzaam bij de krijgs-
macht waren of waren geweest.
In deze enquête werd hen gevraagd naar hun achtergronden en erva-
ringen tijdens hun werk bij de krijgsmacht, en de wijze waarop zij hun 
werk en uitzendingen beleefd hadden. Specifiek werd hen gevraagd 
naar de wijze waarop zij de relatie met de kerk, de krijgsmacht en hun 
eigen geloof beleefden in het licht van de door hen meegemaakte mili-
taire vredesoperaties.
In de volgende hoofdstukken wordt de opzet en methode van het 
veldonderzoek besproken, en wordt de data uitgewerkt aan de hand 
van de in deel één en twee besproken concepten: uitzendervaringen 
door aalmoezeniers, de ervaring van lijden en geweld vanuit theolo-
gisch perspectief, en de professionele identiteit en het geloof van de 
aalmoezenier. 

Het deel bestaat uit vijf hoofdstukken. 
Het eerste hoofdstuk (8) beschrijft de methode van het veldonderzoek, 
de ontwikkeling van de vragenlijst en het feitelijke verloop van het 
veldonderzoek. De hoofdstukken die hierop volgen beslaan de ver-
werking en analyse van de data van het veldonderzoek.

Het tweede hoofdstuk (9) gaat over de identiteit en het zelfbeeld van 
de aalmoezenier, zijn plaatsbepaling in het werkveld van defensie en 
zijn verhouding tot de kerk.

Het derde hoofdstuk (10) bespreekt de aalmoezenier als gelovige en 
als pastor. Op welke wijze beleeft de aalmoezenier zijn eigen geloof, 
zijn pastorale zelfverstaan en zijn liturgische inzet.
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Het vierde hoofdstuk (11) behelst de deelname van de aalmoezenier 
aan militaire vredesoperaties. Hoe beleeft hij zijn inzet, ervaringen en 
functioneren tijdens zijn deelname aan deze missies?

Het vijfde hoofdstuk (12) bespreekt de wijze waarop de aalmoezenier 
zijn deelname aan militaire vredesoperaties verbindt met zijn gelovige 
identiteit. Hoe duidt de aalmoezenier zijn uitervaring als gelovige, in 
het algemeen, maar ook in het licht van de ontmoeting met lijden en 
geweld? 

De tabellen die in dit deel weergegeven worden zijn gebaseerd op de 
vragen in de vragenlijst, die aan de onderzoekspopulatie is voorge-
legd. De complete vragen en antwoordmogelijkheden zijn in bijlage 
een afgedrukt. In voetnoten wordt bij elke tabel verwezen naar de 
bijbehorende vraag of vragen uit de vragenlijst.
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Hoofdstuk 8. 

Methode van onderzoek

Inleiding
Dit hoofdstuk behandelt de methode en ontwikkeling van het veldon-
derzoek dat in deze studie centraal staat. Hiervoor zal eerst de keuze 
voor de populatie besproken worden. 
Hierna zal de ontwikkeling en opbouw van de vragenlijst vanuit het 
theoretisch kader worden uitgewerkt, en zichtbaar worden gemaakt 
van welke concepten uit de eerste delen van dit boek de vragen een 
operationalisering zijn.
De vragenlijst bestond uit een zevental hoofdstukken, gebaseerd op 
de theologische concepten die in de voorgaande delen zijn besproken, 
aangevuld met vragen die de context van de specifieke werkomstan-
digheden van aalmoezeniers zichtbaar maken, en algemene vragen, 
die de achtergronden en demografie van de onderzoekspopulatie 
kunnen verduidelijken.

8.1 Methode en populatie
Het veldonderzoek werd opgezet als belevingsonderzoek vanuit de 
centrale onderzoeksvraag: hoe zien aalmoezeniers bij de krijgsmacht 
hun gelovige en professionele identiteit, met name in het licht van hun 
deelname aan militaire vredesoperaties?
Hiervoor moest in kaart worden gebracht wat de geloof- en werkbe-
leving van aalmoezeniers inhield, hoe zij hun eigen functioneren in 
de context van de krijgsmacht beleefden en waardeerden, en hoe zij 
zichzelf als professionals plaatsten in de context van de krijgsmacht en 
de kerk.
Deze vragen werden uitgewerkt in het theoretisch kader, dat in de 
vorige delen is uitgewerkt. Vervolgens werden de concepten in het 
theoretisch kader verwerkt tot een vragenlijst, waarop in de volgende 
paragraaf nader ingegaan zal worden.
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8.1.1 Populatie
De populatie van het veldonderzoek werd, zoals in de inleiding van dit 
onderzoek al werd gesteld, op verschillende manieren begrensd, name-
lijk territoriaal, denominatief en in de keuze voor een specifieke periode.
Er werd voor gekozen alleen de Rooms-katholieke geestelijk verzor-
gers in de onderzoeksgroep op te nemen. Dit omdat dit onderzoek 
uitgaat van katholiek theologische concepten, en omdat door deze 
variabelen te beperken de grote levensbeschouwelijke verschillen 
tussen de onderscheiden denominaties niet meegenomen hoefden 
te worden, waardoor de overeenkomsten en verschillen binnen de 
onderzoeksgroep duidelijker naar voren zouden komen.
De populatie voor dit onderzoek is, gezien de omvang van de 
Nederlandse katholieke geestelijke verzorging, vrij beperkt. Het lag voor 
de hand om, gezien de samenwerking van de verschillende krijgsmach-
ten binnen de NAVO, een internationaal onderzoek op de zetten, waar-
aan alle katholieke geestelijk verzorgers zouden kunnen deelnemen.
Bezwaar hiertegen was dat dit een onderzoek naar geestelijk verzor-
gers uit 17 verschillende landen zou inhouden, ieder met een zeer 
eigen geschiedenis, en militaire en sociale cultuur. Ook was bij deze 
landen de wijze waarop geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht 
was verankerd zeer verschillend, en verschilde de verhouding tussen 
kerk en staat bij een aantal landen aanzienlijk. Dit zou het duiden van 
antwoorden op een internationale vragenlijst zeer complex maken, en 
ook het theoretisch kader zeer groot maken. Hierop is besloten de 
populatie voor dit onderzoek te beperken tot de katholieke geeste-
lijk verzorgers van de Nederlandse krijgsmacht. Het theoretische deel 
bleef nog steeds gericht op aalmoezeniers van NAVO-landen met een 
militair ordinariaat, maar met een toegevoegde nadere uitwerking 
over de Nederlandse situatie. Het veldonderzoek werd hiermee een 
case study, waarin alleen Nederlandse aalmoezeniers bevraagd zouden 
worden.

Als populatie is gekozen voor de Nederlandse aalmoezeniers binnen 
de krijgsmacht, die in dienst waren in een duidelijk beschreven peri-
ode. Gekozen is voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 6 okto-
ber 2011 (de datum dat het veldonderzoek werd afgekondigd tijdens 
een Corpsdag, een bijeenkomst van alle actief dienende aalmoeze-
niers, werkzaam bij de krijgsmacht). 
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Deze keuze hield in dat een deel van de onderzoekspopulatie al met 
functioneel leeftijdsontslag (FLO) was, of gepensioneerd, ten tijde van 
het onderzoek. Dit was zichtbaar in de beantwoording van vragen 
waar leeftijdscategorieën gebruikt werden, omdat hier een deel van 
de populatie duidelijk ouder was dan actief dienende aalmoezeniers 
zouden zijn (namelijk tussen de 55 en 70 jaar). Toch is ervoor gekozen 
deze groep wel in de onderzoekspopulatie mee te nemen. De popula-
tie werd hierdoor beduidend groter, en daarnaast werd het scala aan 
deelgenomen militaire vredesoperaties groter.

8.1.2 Ontwikkeling
Besloten is de vragenlijst per post te verzenden. Dit was, ook als 
gedacht werd aan de verwerking van de data, mogelijk omdat de aan te 
schrijven groep aalmoezeniers niet zeer groot was. 
Zij zijn schriftelijk gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. De 
doelgroep is, en dan met name de actief dienende aalmoezeniers, 
meerdere malen geïnformeerd over het onderzoek om de respons zo 
groot mogelijk te kunnen laten zijn.
In de ontwerpfase van de vragenlijst werd ook gekeken of het moge-
lijk was de invloed van deelgenomen militaire vredesoperaties op de 
geloofs- en werkbeleving van aalmoezeniers inzichtelijk te krijgen 
door aalmoezeniers te vragen op drie momenten een vragenlijst in te 
vullen, voor, tijdens en na de missie. Dit is als pilot gedaan bij een 
aalmoezenier, maar bleek niet haalbaar. In de periode voor en na de 
missie bleek de tijd zeer beperkt vanwege voorbereiding en verlof, 
en tijdens de missie bleek het vrijwel onmogelijk om een vragenlijst 
het missiegebied in, en weer terug te krijgen. Hierdoor is uiteindelijk 
tweemaal een vragenlijst ingevuld, en aansluitend beide malen een 
interview afgenomen. Dit bij een grote groep door te voeren leek niet 
uitvoerbaar.

De vragenlijst is opgebouwd vanuit de concepten uit het theoretisch 
kader. De hierboven genoemde pilot, en vooral ook de beide inter-
views, zijn tevens gebruikt als try-out om de vragenlijst te evalueren en 
aan te passen. Hierdoor konden bijvoorbeeld dubbelzinnige of ondui-
delijke vragen aangepast worden. Hierbij werd vooral gekeken naar 
de eenduidigheid en begrijpelijkheid van de vragen. De feedback van 
deze try-outs is verwerkt in de concept-vragenlijst. 
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Tijdens het interview werd duidelijk dat vertrouwen, zowel religieus, 
sociaal, en militair-politiek een thema kon zijn in de context van 
de deelname aan een militaire vredesoperatie. Vragen hierover zijn 
hierom in de definitieve vragenlijst opgenomen.

Een aantal vragen in vragenlijst zijn gebaseerd op vragen uit ander 
onderzoek. Om de inzet en impact van de militaire vredesuitzending 
in kaart te brengen is gebruik gemaakt van vragen uit het onderzoek 
De gewetensvolle veteraan van N. Rietveld.395

Om de professionele context van de aalmoezenier als pastor te schet-
sen is gebruik gemaakt van het onderzoek Pastorale professionaliteit van 
H. Schilderman.396 
De open vraag naar een metafoor voor God is gebaseerd op het hoofd-
stuk Metaforen voor God van G. Zuidberg in De God van de pastor.397

Bij de keuze voor de onderverdeling van Theodiceemodellen is 
gebruik gemaakt van het onderzoek Entwurf einer empirischen Theologie 
van J.A. van der Ven.398 
Hiernaast is bij de vragen rond Theodiceemodellen gebruik gemaakt 
van Peace and Religion van R. Jeurissen.399 Een deel van de Religious peace 
attitudes die Jeurissen hier beschrijft zijn als stellingen opgenomen.

In bijlage 2, Doelstelling en verantwoording van de vragenlijst, wordt 
aangegeven bij welke vragen gebruik gemaakt is van vragen uit deze 
onderzoeken, of geput is uit concepten hieruit. 
De andere vragen zijn zelf opgesteld, en met de gehele vragenlijst ter 
validatie voorgelegd aan een Delphi-panel. Deze was samengesteld 
uit personen in en rond het werkveld van de geestelijke verzorging 
van defensie. Het panel bestond uit sociologe Dr. Natasja Rietveld, 
destijds werkzaam bij het Veteraneninstituut, en auteur van De gewe-
tensvolle veteraan, Ktz.bd. Frank Marcus, destijds directeur van het 
Veteraneninstituut, en de voormalige Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier 
Geert Hoes. Hun input is verwerkt in de definitieve vragenlijst.

395 Rietveld, De gewetensvolle veteraan.
396 Schilderman, Pastorale professionalisering.
397 Zuidberg, De God van de pastor, 89.
398 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 197-218.
399 Jeurissen, Peace and Education, 304.
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8.2 Opzet van de vragenlijst
Inleiding
De definitieve vragenlijst ten behoeve van de enquête bevatte een 
zevental onderdelen: 
(I) algemene vragen en vragen over uw professionele achtergrond, 
(II) uw verhouding tot de krijgsmacht, 
(III) uw verhouding tot de kerk, 
(IV) uw voorgaan in de militaire setting, 
(V) uw eigen geloof, 
(VI)  uw verhouding tot lijden en geweld, 
(VII) inspiratie en bezinning.
De aalmoezeniers werd in deze vragenlijst vooral gevraagd naar de 
wijze waarop zij hun deelname aan militaire vredesoperaties beleefd 
hadden, en daar op terugkeken. In de inleiding van de vragenlijst werd 
geschreven: “Deze vragenlijst is een onderdeel van een belevingsonderzoek 
naar het pastorale zelfbeeld van aalmoezeniers, met name in het licht van hun 
uitzendervaringen. De context van deze enquête is uw ervaring in het uitzend-
gebied. In deze enquête gaat het niet zozeer om feiten of de objectieve werkelijk-
heid te achterhalen, maar veeleer om uw subjectieve beleving hiervan in kaart 
te brengen. De meeste vragen zijn dan ook vragen naar uw beleving, waarde-
ring en gevoel. De vragen in deze enquête gaan, behalve daar waar uitdrukke-
lijk anders wordt vermeld, over uw huidige werkplek, beleving en gevoel”.400

In bijlage 1 is de vragenlijst, zoals deze naar de deelnemende aalmoe-
zeniers is toegezonden, opgenomen. 
Hieronder volgt een algemene beschrijving en verantwoording van de 
vragenlijst per hoofdstuk, in Bijlage 2 wordt de vragenlijst per vraag 
verder toegelicht en verantwoord. 

8.2.1 Algemene en persoonsgerichte vragen: vragen om de onderzochte 
groep te kunnen beschrijven en plaatsen 
In deze categorie vragen werden vragen gesteld die betrekking hadden 
op achtergrondgegevens. Hierin werden allereerst vragen als leeftijd, 
geslacht en opleidingsachtergrond gevraagd. Deze vraag naar opleidin-
gen betrof hun theologieopleiding, maar ook andere gevolgde opleidin-
gen en spirituele vorming. Dit geheel van vragen was bedoeld om de 
achtergrond van de onderzoeksgroep te beschrijven, en hun demogra-
fische plaats binnen de krijgsmacht en de kerk te kunnen weergeven.

400 Bijlage 1, vragenlijst: inleiding.
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Daarnaast werd gevraagd naar de context van de militaire ervaring 
van de aalmoezeniers. Hierbij werd gevraagd naar hun indiensttre-
ding en eventuele vertrek bij defensie, ervaring binnen krijgsmachtde-
len en eventuele uitzendervaring.
De laatste groep vragen binnen deze categorie vragen betrof het zelf-
beeld en de werkbeleving van de aalmoezenier, en de invloed die hun 
deelname aan militaire vredesoperaties hierop had.

8.2.2. De professionele omgeving. Plaats binnen de organisatie
In deze categorie vragen stonden vragen centraal die tot doel hadden 
in kaart te brengen hoe de deelnemende aalmoezeniers zichzelf in 
de militaire organisatie plaatsten. Hoe beleven zij hun plaats en rol 
binnen de militaire context, en in hoeverre plaatsen zij zich binnen of 
buiten de militaire organisatie?

De vragen in deze categorie zijn een operationalisering van de the-
ma’s die in hoofdstuk vier, Organisatie van geestelijke verzorging binnen 
de krijgsmacht, en in hoofdstuk 5, Katholieke zielzorg bij de krijgsmacht, 
besproken worden. 
De eerste reeks vragen betroffen de verhouding tot de krijgsmacht, als 
(professionele) organisatie en als waardensysteem, in het algemeen en 
in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. Hoe ver-
hielden aalmoezeniers zich tegenover de krijgsmacht, hoe verhield de 
plaats die zij innamen zich met hun pastorale rol als aalmoezenier: hun 
plaats tussen burgermaatschappij en krijgsmacht, hun plaats tussen 
kerk en krijgsmacht? 

De tweede reeks vragen betrof de rol van de aalmoezenier, als profes-
sional binnen de militaire én de kerkelijke setting. Welke kenmerken 
en kwaliteiten zijn hier vanuit de beleving van de aalmoezenier van 
belang? De vragen hiervoor vloeiden voort uit hoofdstuk 6, Geloof en 
religieuze ervaring, met name paragraaf 6.5: Rolperceptie: de professionele 
identiteit van de pastor, en paragraaf 6.6: Rolperceptie. Rollen en taken.
Voor deze roltypering werd gekeken naar de klassieke indeling vanuit 
de ambtstheologie, maar werden ook andere modellen gebruikt om een 
breed spectrum weer te geven, zoals coaching of het presentiepastoraat. 
Hieruit volgde een aantal aandachtsgebieden. Allereerst de relatie tot 
andere denominaties binnen de geestelijke verzorging van de krijgs-
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macht, en de relatie tot andere zorgaanbieders binnen de krijgsmacht. 
Daarna de wijze waarop de rol door de aalmoezenier ingevuld werd, 
waar de zwaartepunten binnen de pastorale praxis lagen. 
Tenslotte werd gevraagd naar hun rolbeleving, hun handelen binnen 
de militaire setting, en op henzelf, hun mensvisie en vertrouwen in 
bijvoorbeeld militaire of politieke organisaties in het licht van hun 
deelname aan vredesoperaties.

8.2.3. De verhouding tot de kerk
In deze categorie vragen werden vragen en stellingen bijeengebracht 
die de wijze waarop de aalmoezenier zich verstaat tot de kerk probeert 
helder te krijgen. Deze categorie vragen gaat in hoofdzaak uit van het 
kader dat in het vijfde hoofdstuk geschetst wordt.
In de eerste plaats werd gevraagd naar de wijze waarop de aalmoe-
zenier als professional de plaats van de kerk voor zijn functioneren 
binnen de context van de krijgsmacht beschouwd. Hierbij werd 
gevraagd naar waar de aalmoezenier zichzelf binnen het gelovig en 
kerkelijk spectrum plaatst, maar ook in hoeverre hij de kerk voor zijn 
professioneel functioneren als bron, instituut, theologisch referentie-
kader en als maatschappelijke factor herkent, en op welke wijze de ker-
kelijke zending hierin voor hem van belang is. Ook werd hier gevraagd 
naar de wijze waarop zij hun relatie tot de kerk beleefden in relatie tot 
hun deelname aan vredesoperaties.

In het verlengde hiervan werd gevraagd naar de wijze waarop de aal-
moezeniers hun theologische oriëntatie zouden beschrijven: vanuit 
nabijheid, wijsheidsgroei, gerechtigheid, bemiddeling, vanuit een 
managementstaak of een adviserende positie, en vanuit welke pasto-
rale rol, in de breedste zin van het woord, zij deze oriëntatie invul-
ling geven. Gevraagd werd in dit kader ook naar de wijze waarop de 
aalmoezeniers hun religieus leiderschap zouden definiëren vanuit de 
drieling vanuit de klassieke ambtstheologie.

In de tweede plaats werd gevraagd naar de wijze waarop de aalmoe-
zeniers zich verhouden tot de katholieke sociale leer, en hoe en in 
hoeverre zij een rol zien voor de kerk voor het spreken over militair 
handelen en de mogelijkheid van de rechtvaardiging van oorlog. Deze 
vragen komen voort uit het kader wat in het zevende hoofdstuk, Lijden 
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en geweld, beschreven wordt, met name in de paragrafen die de recht-
vaardige oorlog bespreken.

8.2.4. Voorgaan in een militaire setting
In deze categorie vragen stonden de eigen kerkdiensten van de aal-
moezenier centraal, in de context van de militaire vredesmissie alsook 
in de context van kerkdiensten op kazernes en andere plaatsen. 
Daarnaast werd ook gevraagd naar de rollen die aalmoezeniers voor 
zichzelf zien weggelegd in niet-specifiek kerkelijke riten of ceremo-
nies, zoals het militair protocol rond een commando-overdracht of een 
militaire dodenherdenking.

Een deel van de vragen ging over de plaats en de uitvoering van de 
kerkdienst in de werkzaamheden van de aalmoezenier: voorbereidings-
tijd, duur van de diensten, de rol van de kerkgangers tijdens de dien-
sten, de gebruikte liturgische kleding, en de militaire, liturgische of 
andere elementen die voor de kerkdiensten gebruikt werden. Hierbij 
werd ook gevraagd naar de invloed van de deelname aan militaire vre-
desmissies op de inhoud, vorm of voorbereiding van de kerkdiensten.
Tenslotte werd in dit kader ook gevraagd naar wat de kerkdienst tot 
een succes maakte in de ogen van de aalmoezenier, wat hiervoor de 
belangrijkste succesfactoren zijn.

Een ander deel van de vragen betrof de doelstellingen van de dien-
sten, religieus maar ook niet-specifiek religieus, en waren gebaseerd 
op de verschillende rollen en taken van de aalmoezenier binnen de 
militaire context.
De specifiek religieuze doelstellingen betroffen: geloofsgemeenschap 
beleven, vieren, leren, het geloof onderrichten en het mysterie beleven. 
De niet-specifiek religieuze doelstellingen bestonden uit verschillende 
sociale en morele doelstellingen: de mensen bij elkaar brengen, even aan 
wat anders denken, een hart onder de riem steken, aan het denken zetten, een 
kritische geluid geven, misstanden aan de kaak stellen, en aandacht vragen 
voor een goed doel.
Daarnaast werd ook gevraagd naar militaire doelstellingen: in hoe-
verre de kerkdiensten als doel konden hebben de militaire motiva-
tie of militaire cohesie te versterken. Deze vragen zijn een weerklank 
van wat in hoofdstuk 4.2, Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 
Nederland, over de aalmoezenier als moreelsofficier werd geschreven. 
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Een derde deel van de vragen betrof de thematiek van de kerkdien-
sten. In hoeverre speelde de militaire setting en de actualiteit van de 
militaire vredesoperatie een rol in de themakeuze of de wijze waarop 
deze actualiteit in de dienst zichtbaar was of ruimte kreeg?
In hoeverre speelden sociale factoren, zoals collegiale verhoudingen 
en de thuissituatie, een rol in de kerkdiensten? 

8.2.5. Het eigen geloof
De vragen in deze categorie zijn een operationalisering van de concep-
ten uit hoofdstuk 6, Geloof en religieuze ervaring, en met name paragraaf 
6.11: Geloof en godsbeeld.
Ten eerste werd gevraagd naar metaforen die de aalmoezeniers met 
God verbonden, welk beeld zij aan God verbonden. Hierbij hoor-
den ook vragen naar de transcendente of immanentie van God. 
Gevraagd werd ook naar de wijze waarop zij hun beeld van God en 
hun Godsvertrouwen ervoeren in het licht van hun uitzendervaring.
Ten tweede werd gevraagd naar de geloofshouding van de aalmoe-
zeniers. Hiervoor werden 12 uiteenlopende geloofshoudingen weer-
geven, vertrouwen, liefde, engagement, passie, wijsheid, traditie, waarheid, 
twijfel, niet-weten, gevoel, ervaring en zoeken. De aalmoezeniers dienden 
de drie belangrijkste uit te kiezen.

8.2.6. Verhouding tot lijden en geweld
Deze categorie vragen werd gebaseerd op de concepten in hoofdstuk 
7, Lijden en geweld.
De eerste reeks vragen had betrekking op de Theodicee-vraag, zoals 
in paragraaf Geweld en het lijden (7.4), God en het lijden. Theodicee (7.5), 
en Theodiceemodellen (7.6), beschreven wordt. Centraal stond hier de 
vraag hoe de aalmoezenier de beleefde werkelijkheid van de mili-
taire vredesoperaties, en de ervaringen van geweld of de gevolgen van 
geweld tijdens deze vredesoperaties, beleefd heeft en theologisch en 
gelovig voor zichzelf kon duiden.
Hiervoor werd aan de aalmoezeniers gevraagd zeven theodicee-
modellen te waarderen. Deze zeven waren gebaseerd op de modellen 
van J.A. van der Ven in Entwurf einer empirischen Theologie.401 Voor dit 
model was gekozen omdat dit niet te fijnmazig was, zodat er voor een 

401 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 198-200.
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enquête niet teveel categorieën zouden ontstaan, en de vragenlijst niet 
onwerkbaar zou worden. 
De zeven in de vragenlijst beschreven categorieën waren: (1) God staat 
buiten en boven het lijden, (2) Lijden is een straf van God, (3) God heeft een 
plan met het lijden, (4) God laat ons leren door het lijden, (5) God lijdt mee in 
het lijden en is solidair, (6) God geeft de kracht om door het lijden een ander te 
helpen, (7) In het lijden kan men dichter bij God komen.
Aan de aalmoezeniers werd vervolgens gevraagd hoe zij de plaats van 
God in het kader van geweld waardeerden in het licht van vier stel-
lingen: God laat het geweld toe vanuit zijn heilsplan, God wil ons door het 
geweld iets leren, God is aanwezig bij de slachtoffers van geweld, Geweld is er 
nu eenmaal. God geeft ons wijsheid om er mee om te gaan. Aan de aalmoe-
zeniers werd gevraagd hoe zij deze stellingen waardeerden vóór zij op 
uitzending gingen, en hoe zij dat na afloop zagen.
Daarnaast werd de aalmoezeniers gevraagd om een aantal stellingen te 
waarderen waarin Godsvertrouwen werd gerelateerd aan onrecht in 
de wereld en de ervaring van onrecht. 
Ook werd gevraagd naar de invloed van hun deelname aan militaire vre-
desoperaties op hun visie op de verhouding tussen God en het mense-
lijk lijden, en op hun bidden, geloven, voorgaan, denken, handelen, beeld van 
de wereld, beeld van de mens of hun beeld van de schepping, of op de wijze 
waarop zij vertrouwen hadden in de wereld, mens, kerk en schepping. 

De tweede reeks vragen betrof de rol die de kerk kan spelen in de 
bewustwording rond oorlog en geweld. De vragen die hierop betrek-
king hadden komen voort uit de concepten in de paragrafen rond 
Rechtvaardige oorlog: (7.8) Rechtvaardige oorlog. Grenzen aan strijd, en (7.9) 
Kerk en rechtvaardige oorlog na de tweede Wereldoorlog.
Heeft de kerk een publieke taak om onrecht centraal te stellen, en mag 
of moet de kerk zich krachtens haar morele taak met de politiek rond 
oorlog inlaten, of moet de kerk zich juist afzijdig houden? 
In hoeverre zien de aalmoezeniers de standpunten van de kerk over 
oorlog en vrede als leidend of steunden voor hun eigen professionele 
handelen? En in hoeverre denken zij dat het kerkelijk spreken rond 
deze thema’s invloed heeft op het politieke debat of de publieke opinie? 
Een laatste vraag is dit verband is naar de effectiviteit, vanuit moreel 
opzicht, van de militaire vredesoperaties: in hoeverre menen de aal-
moezeniers dat de aanwezigheid van militairen in geweldsgetroffen 
gebieden meehelpt aan het werken aan een betere wereld.
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8.2.7. Inspiratie en bezinning
Deze categorie vragen behelsde vragen die betrekking hadden op het 
religieuze en spirituele zelfonderhoud van aalmoezeniers, met name 
tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties.
Als eerste werd gevraagd naar het privé-gebed. Hierbij werd gevraagd 
naar de frequentie, regelmaat en de aard en van hun gebeden. Daarnaast 
werd ook gevraagd of zij vooral formuliergebeden of eigen gebeden 
baden, en of hun gebedsleven vanwege hun deelname aan militaire vre-
desoperaties veranderd was.

Ten tweede werd gevraagd naar de wijze waarop zij hun geestelijk 
leven tijdens militaire vredesoperaties onderhielden. Hiervoor werden 
negen categorieën voorgelegd. Daarnaast werd ook gevraagd naar 
andere vormen van ontspanning tijdens hun deelname aan militaire 
vredesoperaties. Hiervoor kon gekozen worden uit vijf categorieën. 

8.3 Verzending, respons en verwerking
De Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier is toestemming gevraagd de aal-
moezeniers te mogen benaderen om hen te vragen aan de enquête deel 
te nemen. Hij wilde hier aan meewerken,
ervan uitgaande dat het geheel niet meer dan een uur voor het invullen van 
de vragenlijst zou vergen. Ook was de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier 
bereid de actief dienende aalmoezeniers op te roepen deel te nemen aan 
het veldonderzoek. De deelname aan het onderzoek was wel vrijwillig.

In oktober 2011 is de uitvoerende fase van het veldonderzoek van 
start gegaan.
Hiertoe is, na validatie door het voor dit onderzoek opgezette Delphi-
panel, de definitieve versie van de vragenlijst samengesteld, en vervol-
gens naar de drukker (binnen defensie) gestuurd.
Met behulp van het secretariaat van de RK-geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht is een adressenlijst samengesteld, bestaande uit 71 aal-
moezeniers die tussen 2000 en 2011 (oktober) in dienst zijn geweest. 
De enquête werd per email aangekondigd door de Hoofdkrijgsmacht-
aalmoezenier. Bij een van de twee jaarlijkse bijeenkomsten van de 
katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (Corpsdagen) 
werd het veldonderzoek met een korte presentatie afgekondigd. Hier 
werden de doelstelling van het onderzoek en de relevantie voor de 
groep beschreven.
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Als populatie is gekozen voor de aalmoezeniers die tussen 1 januari 
2000 en 6 oktober 2011 in dienst bij de Nederlandse krijgsmacht 
waren. Deze groep bestond 71 actief dienende en niet actief dienende 
aalmoezeniers.
De vragenlijst werd op 9 november 2011 met een begeleidende brief 
en antwoordenvelop aan de deelnemende aalmoezeniers verstuurd. In 
december en januari volgden twee reminders.
De ingevulde vragenlijsten zijn tussen 1 december 2011 en 10 februari 
2012 binnengekomen. 
Van de 71 aangeschreven actief dienende en niet-actief dienende 
aalmoezeniers hebben 51 gereageerd. Dit houdt in dat de uiteinde-
lijke respons bijna 72 procent bedroeg. De respons kan hiermee hoog 
genoemd worden.

De binnengekomen data zijn gecodeerd, en anoniem verwerkt in 
SPSS. In de verdere verwerking van de data zijn, waar nodig, de data 
geanonimiseerd. Steekproefsgewijs is gecontroleerd of de ingevoerde 
gegevens correct waren.
Bij de bespreking van het empirisch materiaal werd steeds uitgegaan 
van de gehele onderzoekspopulatie (100%, of 51 respondenten); waar 
dit anders was is dit in de tabel gespecificeerd (100% is dan een deel 
van de populatie).
De data zijn in de volgende hoofdstukken uitgewerkt, en vergeleken 
met de kernconcepten uit de eerdere delen. 
Er is gekozen om de percentages in de tabellen en de verdere verwer-
king van de data af te ronden op hele getallen. Dit is gedaan omdat de 
populatie dermate klein is dat afrondingen tot één of twee decimalen 
geen extra informatie geven, en eerder tot grotere onduidelijkheid en 
schijnnauwkeurigheid zorgen.402

Gevolg van deze afrondingsmethode is wel dat de tabellen niet altijd 
op 100% uitkomen. Een afwijking van 1% is mogelijk.
Uitzonderingen zijn gemaakt daar waar andere onderzoeken worden 
geciteerd of gebruikt. Hier is de afronding van het originele onder-
zoek aangehouden.

402 Theo Dassen, F. Keuning, Lezen en beoordelen van onderzoekspublikaties (Nijkerk: 
Intro, 1992), 27.
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Hoofdstuk 9. 

Wie is de aalmoezenier?

Inleiding
Wie is de aalmoezenier? In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst 
van de achtergrond, plaats en positie van de aalmoezenier bij de 
krijgsmacht. Hoe is de populatie van de Rooms-katholieke geestelijke 
verzorging bij de krijgsmacht opgebouwd, wijkt de demografische 
opbouw af van die van de krijgsmacht in het algemeen, of van verge-
lijkbaar werk in parochies? Hoeveel van de aalmoezeniers heeft erva-
ring met militaire vredesoperaties, en met welk krijgsmachtonderdeel? 

Hiertoe wordt aandacht besteed aan de achtergrondgegevens van 
de onderzoeksgroep: leeftijd, sekse en opleidingsachtergrond. Maar 
ook wordt gekeken naar de plaats die zij als aalmoezenier innemen 
in het werkveld van de krijgsmacht en van de kerk. Hoe verhouden 
zij zich tot deze twee organisaties, en hoe beleven zij hun plaats en 
rol hierbinnen, als krijgsmachtaalmoezenier binnen de kerk, en als 
Rooms-katholiek geestelijk verzorger binnen de krijgsmacht? En hoe 
verhouden zij zich ten opzichte van geestelijk verzorgers van andere 
denominaties binnen de krijgsmacht, en tegenover andere zorgaan-
bieders binnen de krijgsmacht, zoals psychologen en maatschappelijk 
werkers?

Aalmoezeniers nemen binnen de beide velden van defensie en de kerk 
een aparte plaats in, als pastores binnen de krijgsmacht en als mede-
werkers bij defensie in de kerk. Naast de vraag naar de positie van de 
aalmoezenier binnen de krijgsmacht is de vraag in dit hoofdstuk is hoe 
de deelnemende aalmoezeniers hun functie en ambt binnen de krijgs-
macht en de kerk beleven, zowel in hun functioneren in Nederland als 
tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties. Hoe zien zij zich-
zelf als katholiek zielzorger binnen de krijgsmacht, en als medewerker 
van defensie binnen de Katholieke Kerk? En hoe beleeft hij zijn eigen 
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geloof binnen de krijgsmacht, in Nederland en op missie? Hoe zien 
aalmoezeniers de relatie tussen hun pastorale en militaire rol? 

De verhouding van de aalmoezenier ten opzichte van de kerk behelst 
niet alleen hun directe functioneren als aalmoezeniers, maar ook de 
wijze waarop zij zich als professional en als gelovige verbonden en 
gesteund voelen. 
Hoe zien aalmoezeniers het belang van de bisschoppelijke zending 
voor hun functioneren als aalmoezenier, en welke betekenis geven zij 
aan het spreken van de kerk, voor hun pastorale handelen, en voor 
hun eigen spiritualiteit?
Welke rol zien zij voor het kerkelijke spreken over oorlog en vrede, en 
de inzet van de krijgsmacht, heeft de kerk hier in hun ogen een signa-
lerende of sturende taak, of dient de kerk zich hier buiten te houden? 
En andersom, hoe ervaren zij de (publieke) beeldvorming aangaande 
de kerk, als steun, of eerder als belemmering voor hun pastorale han-
delen?
Tenslotte wordt in dit hoofdstuk besproken welke militaire waarden 
aalmoezeniers belangrijk vinden, voor militairen en voor zichzelf. Hoe 
verhouden deze zich tot de pastorale kwaliteiten die zij waarderen? 
Deze vragen kunnen helpen een kader te geven aan de vraag naar de 
geloofs- en werkbeleving van aalmoezeniers in relatie tot hun uitzen-
dervaring, de vraag die in de volgende hoofdstukken aan de orde zal 
komen.

9.1 De onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestond uit aalmoezeniers van vier krijgsmacht-
delen. Een deel van de onderzoekspopulatie is werkzaam geweest in 
verschillende krijgsmachtdelen. Dit gegeven heeft als gevolg dat het 
totale aantal in de volgende tabel hoger uitvalt dan 100%.
De verdeling van deze groep zag er aldus uit:
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Tabel 1. Spreiding van aalmoezeniers over de krijgsmachtdelen403

frequentie %

werkzaam geweest bij landmacht 31 61%

werkzaam geweest bij marine 19 37%

werkzaam geweest bij luchtmacht 12 24%

werkzaam geweest bij marechaussee 8 16%

Totaal van de respondenten is 51 (100%)

Binnen de Nederlandse krijgsmacht is de Koninklijke Landmacht het 
grootste krijgsmachtdeel, op het gebied van materieel maar ook per-
soneel, gevolgd door de Koninklijke Marine. Dit geldt evenzeer voor 
de populatie van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, ook hier 
is de Koninklijke Landmacht verreweg het grootste krijgsmachtdeel, 
met de meeste FTE’s.
Dit verklaart voor een deel de verdeling van de onderzoekspopulatie 
over de krijgsmachtdelen. Het grootste deel van de onderzochte popu-
latie heeft als aalmoezenier bij de landmacht gewerkt of werkte daar 
tijdens het onderzoek nog steeds, 61%. Ruim een derde deel, 37%, was 
werkzaam bij de marine (geweest), 24% bij de luchtmacht, en 16% was 
werkzaam (geweest) bij de marechaussee. 

Een kwart van de onderzoekspopulatie is werkzaam geweest bij ver-
schillende krijgsmachtdelen. Onderverdeeld per krijgsmachtdeel ziet 
de verdeling er zo uit:

Tabel 2. Aalmoezeniers die altijd bij hetzelfde krijgsmachtdeel hebben gewerkt
werkzaam bij 

krijgsmachtdeel

altijd bij 1  

krijgsmachtdeel

frequentie frequentie %

totaal van de respondenten 51 38 75%

waarvan bij de landmacht 31 21 68%

waarvan bij de marine 19 12 63%

waarvan bij de luchtmacht 12 4 33%

waarvan bij de marechaussee 8 1 13%

Totaal van de respondenten is 51 (100%)

403 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 8.
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Verreweg het grootste deel van de onderzoekspopulatie is nooit van 
krijgsmachtdeel gewisseld. Bijna driekwart (75%) van de populatie gaf 
aan altijd bij hetzelfde krijgsmachtdeel gewerkt te hebben. Hierin is 
wel een verschil te zien tussen de verschillende krijgsmachtdelen. Bij 
de landmacht (68%) en de marine (63%) zijn de percentages veel hoger 
dan bij de luchtmacht (33%) en vooral de marechaussee (13%). Slechts 
één aalmoezenier gaf aan exclusief bij de marechaussee te hebben 
gewerkt. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de absolute aantal-
len van aalmoezeniers werkzaam bij deze twee krijgsmachtdelen ook 
veel lager zijn, wat verschillen kan uitvergroten. 
De 25% van de onderzoekspopulatie die bij meerdere krijgsmachtde-
len werkzaam was geweest kan worden onderverdeeld in drie groepen. 

Tabel 3. Aalmoezeniers die bij meerdere krijgsmachtdelen hebben gewerkt
frequentie %

werkzaam geweest in twee krijgsmachtdelen 8 16%

werkzaam geweest in drie krijgsmachtdelen 4 8%

werkzaam geweest in vier krijgsmachtdelen 1 2%

totaal 13 26%

totaal aantal respondenten is 51 (100%)

16% van de populatie had bij twee krijgsmachtdelen gewerkt, 8% bij 
drie verschillende krijgsmachtdelen, en een aalmoezenier (2%) was bij 
alle vier de krijgsmachtdelen werkzaam geweest. Er is geen patroon te 
zien in de combinaties van krijgsmachtdelen.

Bij de laatste reorganisatie van 2012 is het vacaturebeleid aangepast. 
Iedere aalmoezenier kan sedertdien intern solliciteren op plaatsingen 
bij de gehele krijgsmacht, in plaats van geplaatst te worden na overleg of 
consultatie binnen het eigen krijgsmachtdeel. Dit maakt het eenvoudi-
ger over te stappen naar andere krijgsmachtdelen. Hierdoor zal de lang-
durige verbondenheid aan een krijgsmachtdeel mogelijk verminderen.

Een van de kerntaken van de aalmoezenier is het leveren van pastorale 
zorg aan militairen tijdens militaire vredesoperaties. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat een groot deel van de respondenten uitzender-
varing heeft.
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Driekwart van de respondenten (75%) heeft deelgenomen aan een of 
meerdere militaire vredesoperaties. Onderstaande tabel geeft weer 
hoe de uitzendervaring van aalmoezeniers onder de respondenten ver-
deeld is.

Tabel 4. Uitzendervaring van aalmoezeniers404

frequentie %

geen uitzendervaring 13 26%

1 missie 15 29%

2 missies 9 18%

3 missies 8 16%

meer dan 3 missies 6 12%

totaal 51 100%

9.2 Een mannelijke populatie
Het overgrote deel van de onderzoekspopulatie bestaat uit mannen. 
Slechts 16% van de deelnemende aalmoezeniers en oud-aalmoezeniers 
is een vrouw. 

Tabel 5. Geslacht405

frequentie %

man 43 84%

vrouw 8 16%

totaal 51 100%

Dit percentage wijkt niet significant af van het percentage vrouwelijke 
geestelijk verzorgers van alle denominaties van de geestelijke verzor-
ging binnen de krijgsmacht ten tijde van deze enquête.
Vergeleken hiermee is het aantal vrouwelijke pastoraal werkers in de 
Nederlandse kerkprovincie veel groter. In een, weliswaar wat ouder, 
rapport van het KASKI was in eind 2000 41,1 % van de pastoraal wer-
kers een vrouw.406 Vergeleken met de situatie bij de Nederlandse kerk-

404 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 9.
405 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 2.
406 Jolanda Massaar-Remmerswaal, Ton Bernts, Kerncijfers 2000, uit de kerkelijke statis-

tiek van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Memorandum no.321. 
KASKI, februari 2002, 13.
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provincie is de katholieke geestelijke verzorging van de krijgsmacht 
een echt mannenbolwerk.
Het lijkt voor de hand te liggen dat een deel van de oorzaak hier ligt in 
de aard en uitstraling van het werkveld, defensie. Ook dit is nog steeds 
meer dan gemiddeld een mannengemeenschap, alle gender-program-
ma’s binnen defensie ten spijt. 
Het percentage vrouwen, werkzaam op het salarisniveau van majoor/
LTZ1, of overste, de salarisschalen waarop aalmoezeniers worden 
ingedeeld, steeg in de loop van de jaren wel, maar bedroeg bij defensie 
eind 2011 slechts 7,4%.407 Hierbij vergeleken ligt het percentage vrou-
welijke aalmoezeniers nog steeds flink hoger.
Als deze gegevens vergeleken worden met het onderzoek van Flierman, 
Geestelijke verzorging in het werkveld van Justitie, een in veel opzichten 
vergelijkbare vorm van categoriaal pastoraat, valt op dat ook daar het 
percentage mannen onder de geestelijk verzorgers veel hoger (74,4%) 
ligt dan het percentage vrouwen (25,6%), alhoewel de verschillen 
minder groot zijn dan bij de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht.408

9.3 Van middelbare leeftijd
Hoe is de onderzoekspopulatie wat betreft leeftijd opgebouwd? De 
onderzoeksgroep is hiervoor in vier categorieën opgedeeld, waarbij de 
derde categorie ook aansluit bij de in de onderzoeksperiode geldende 
pre-pensioenleeftijd van 55 jaar. Dit houdt in dat de vierde categorie in 
principe bestaat uit respondenten die ten tijde van het veldonderzoek 
niet meer werkzaam waren als aalmoezenier bij de krijgsmacht.

Tabel 6. Leeftijdsopbouw onderzoeksgroep409

24-35 jaar 36-45 jaar 46-55 jaar 56-70 jaar totaal

frequentie 3 13 17 18 51

% 6% 26% 33% 35% 100%

407 Dit is het percentage vrouwelijk militair personeel, met de rang van Majoor/ LTZ1 
en hoger. De meeste geestelijk verzorgers binnen defensie zijn in rang gelijkgesteld 
aan Majoor/LTZ1. Een kleine groep geestelijk verzorgers onder de leeftijd van 35 
jaar is gelijkgesteld aan de rang Kapitein/LTZ2OC, een kleine groep oudere gees-
telijk verzorgers aan de rang Overste/KLTZ, en de Hoofden van Dienst aan Kolo-
nel/KTZ. In: Kerngegevens Defensie, Ministerie van Defensie (2012), 25.

408 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 259.
409 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 1.
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De leeftijdsopbouw van het corps aalmoezeniers heeft alles te maken 
met de wijze waarop de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht 
is geïntegreerd. Geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht zijn geünifor-
meerde burgers, maar vallen slechts gedeeltelijk onder de regelgeving 
voor burgers die werkzaam zijn bij de krijgsmacht. Voor een deel vallen 
zij onder de specifieke regelgeving voor militairen. Geestelijk verzorgers 
worden als militairen behandeld als het gaat om zaken als uniformen, 
arbeidsvoorwaarden zoals verlofregelingen, en ook pensioenen. Hierbij 
worden zij gelijkgesteld aan officieren, voor deze groep was ten tijde 
van het veldonderzoek de leeftijd voor Functioneel Leeftijdsontslag 
(FLO) 55 jaar.410 Dit heeft als gevolg dat het corps aalmoezeniers, verge-
leken met pastores in het parochiepastoraat, vrij jong is.
Daarnaast is een afgeronde theologieopleiding (master) een van de toe-
latingscriteria voor de functie van aalmoezenier bij de krijgsmacht, 
waardoor aalmoezeniers op latere leeftijd de krijgsmacht binnenko-
men dan militairen, die vaak na de middelbare school instromen. Dit 
verklaart mede waarom de gemiddelde leeftijd van aalmoezeniers rela-
tief hoger ligt dan die van de gemiddelde militair.
 
Dit betekent dat de groep actief dienende aalmoezeniers ongeveer 
tussen de 27 en 55 jaar oud is, al zal het aantal actief dienende aal-
moezeniers onder de 35 klein zijn. De onderzoeksgroep zelf is, op het 
gebied van leeftijdsopbouw, ruimer, omdat hier ook gepensioneerde 
aalmoezeniers toe behoren. De categorie van 56-70 jaar (*) in tabel 4 
bestaat dan ook uit aalmoezeniers die met FLO of pensioen zijn, en 
niet meer actief dienen bij de krijgsmacht. 
De reden deze groep in de onderzoekspopulatie op te nemen was 
dat de onderzochte periode de twaalf jaar van 2000 tot en met 2011 
besloeg, en iedere aalmoezenier die de gehele periode of een deel hier-
van in dienst bij defensie was, uitgenodigd werd om aan de enquête 
deel te nemen. Dit vergrootte de onderzoeksgroep zowel in aantallen 
als deelgenomen missies.
Uit het onderzoek van Flierman blijkt een vergelijkbare leeftijdsop-
bouw van geestelijk verzorgers in het werkveld van Justitie.411 Als de 
groep actief dienende aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de krijgs-

410 Deze regel gold tot 2012. Hierna werd de FLO-leeftijd stapsgewijs naar boven 
bijgesteld.

411 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 259.
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macht wordt vergeleken met de onderzoeksgroep van Flierman, wordt 
zichtbaar dat aalmoezeniers bij de krijgsmacht gemiddeld gezien iets 
jonger zijn.

Tabel 7. Leeftijdsopbouw actief dienende aalmoezeniers bij defensie* en 
geestelijk verzorgers bij Justitie412

krijgsmacht justitie

frequentie % frequentie %

van 30-39 5 15,2% 16 12,5%

van 40-49 14 42,4% 49 38,3%

van 50-59* 14 42,4% 52 40,6%

ouder dan 60* 11 8,6%

totaal 33 100% 128 100%

*In de categorie 50-59 zijn in het vak krijgsmacht alleen actief dienende aalmoezeniers meege-

nomen, dus tot en met 55 jaar. De totale populatie is dan 33 aalmoezeniers (33=100%).

Vergeleken met de gemiddelde leeftijd van militairen (33 jaar) zijn aal-
moezeniers echter gemiddeld ouder.413 Gezien de aard van dit pastorale 
werk is een zekere levenservaring een enorm voordeel. Aalmoezeniers 
hebben, soms in een team met andere geestelijk verzorgers, maar even 
zo vaak alleen, binnen een militaire eenheid een uitzonderlijke rol. 
Doordat zij aan de rand van de militaire organisatie staan en buiten de 
hiërarchische orde vallen, kunnen zij zowel vertrouwenspersoon (met 
ambtsgeheim) zijn voor elke militair, alsook als spiegel functioneren 
voor commandant en staf, en hen gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Aalmoezeniers hebben onderling een zeer verschillende werk- en 
studieachtergrond. Er zijn aalmoezeniers die direct na hun theologie-
opleiding bij het defensiepastoraat zijn komen werken, maar anderen 
hebben jarenlange ervaring binnen het onderwijs, het basispastoraat, 
en nog andere zeer uiteenlopende werkkringen. Sommige aalmoeze-
niers hebben voorafgaande aan hun theologiestudie andere studies 

412 De gegevens van Justitie zijn ontleend aan het onderzoek van F. Flierman: Geeste-
lijke verzorging in het werkveld van Justitie: tabel 2, pag. 259.

413 Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012, geraad-
pleegd op 25 januari 2019, www.rijksbegroting.nl/2012/kamerstukken,2011/11/2/
kst162093.html. 
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gevolgd, of hebben al een carrière buiten het theologische werkveld 
gehad, bijvoorbeeld bij de politie of als militair.

9.4 Hoog opgeleid
De Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht bestaat, 
net als de andere zorgaanbieders binnen de krijgsmacht, uit een team 
van specialisten, een corps van experts.
Aalmoezeniers zijn hoog opgeleid. Onderstaande tabel laat zien welke 
theologische opleidingsachtergrond de onderzoekspopulatie heeft.414

Tabel 8. Theologieopleiding415 
frequentie %

theologie universitair 32 63%

theologie hoger beroepsonderwijs 16 31%

grootseminarie 2 4%

PHD-theologie 0 0%

PHD, in… 0 0%

weekendopleiding voor priesterschap 0 0%

weekendopleiding voor diaconaat 0 0%

anders, namelijk… 1* 2%

totaal 51 100%

*deze respondent heeft aangegeven dat de hoogst genoten opleiding WO- geschiedenis was, hij 

gaf echter niet aan welke theologieopleiding hij ook gevolgd heeft. 

Binnen de onderzoekspopulatie hebben de meeste aalmoezeniers, 63%, 
een wetenschappelijke theologieopleiding genoten. Ongeveer een derde 
van hen (31%) heeft een hbo-opleiding theologie voltooid. Daarnaast 
hebben twee aalmoezeniers een grootseminarie bezocht (4%).
In de toelating van theologen met een hbo-opleiding wijkt de Rooms-
katholieke geestelijke verzorging af van de protestantse en huma-
nistische geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, en ook van de 
aanname-eisen bij het RK en Protestants Christelijk justitiepastoraat. 
Bij deze is een voltooide wetenschappelijke opleiding een aanname-eis.
Om toegelaten te worden tot de katholieke geestelijke verzorging bij 
defensie dienen kandidaten aan drie eisen te voldoen.

414 Bijlage 1, vragenlijst: deel 1, vraag 3.
415 Bijlage 1, vragenlijst: deel 1, vraag 3.
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Allereerst is een kerkelijke zending noodzakelijk. Deze wordt verleend 
door de zendende instantie, de bisschop van het Ordinariaat voor de 
strijdkrachten, indien hij de kandidaat geschikt acht. Om een ker-
kelijke zending te kunnen ontvangen is als tweede eis “een afgeronde 
hogere opleiding in de theologie (niet: religiestudies) noodzakelijk met een 
beroepsopleiding als basispastor” noodzakelijk.416 Dit houdt in dat een vol-
tooide Masteropleiding aan een door de Nederlandse Kerkprovincie 
goedgekeurde theologieopleiding noodzakelijk is. 
Tenslotte zal een kandidaat lichamelijk en psychologisch goedgekeurd 
worden door defensie. Bij de lichamelijke keuring wordt rekening 
gehouden met leeftijd, maar ook met de verwachte fysieke inspanning 
voor dit vak. Van een aalmoezenier zal op fysiek vlak minder verwacht 
worden dan van een infanterist of marinier.

Naast een pastorale of catechetische theologieopleiding hebben veel 
aalmoezeniers ook een andere opleiding gevolgd. Deze opleidin-
gen waren zeer uiteenlopend. Bij de wetenschappelijke opleidingen 
werden antropologie, filosofie, geschiedenis, internationaal recht en 
religiestudies, en sociologie genoemd. Bij de hbo-opleidingen werden 
Personeel en arbeid, HEAO, de Politieacademie en het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek genoemd.417 
Deze verscheidenheid heeft zeker ook te maken met het feit dat theo-
logie en pastoraat niet altijd hun eerste roeping was, en een flink 
aantal aalmoezeniers voor hun theologiestudie al een eerdere carrière 
gehad heeft.

Eenmaal aangenomen heeft de aalmoezenier binnen de krijgsmacht 
een specialistenopleiding van zes tot tien weken gevolgd, om kennis 
te nemen van het reilen en zeilen binnen defensie, en de belangrijkste 
regels, rangen, militair recht, de exercitie-eisen van bijvoorbeeld de 
infanterie, en zaken als wapenhantering te leren kennen. Deze periode 
dient voornamelijk als een verdiepende kennismaking met de krijgs-
macht en haar mores met beleid en regelgeving in de krijgsmacht. Hun 

416 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 79.

417 Deze antwoorden kwamen bij de vraag ‘Welke opleidingen of cursussen heeft u naast 
of na uw theologieopleiding nog gedaan?’ (bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 5). De 
meeste van deze opleidingen werden eenmaal genoemd, in de zelf in te vullen 
ruimte. 
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aanstelling tot aalmoezenier hangt niet af van het halen van de speci-
alistenopleiding, zij hebben immers hun aanstelling tot aalmoezenier 
gekregen voordat zij aan deze opleiding begonnen.
De specialistenopleiding, die plaatsvindt op de Nederlandse 
Defensieacademie (NLDA), de officiersopleiding van de krijgs-
macht, volgt hij met andere specialisten, wier specialisme niet op 
het terrein van het militaire bedrijf ligt.418 Onder deze groep vallen 
bijvoorbeeld artsen, tandartsen, apothekers, IT-personeel, en voor-
lichters. Geestelijk verzorgers volgden deze specialistenopleiding op 
de Koninklijke Militaire academie in Breda (KMA) en het Koninklijk 
Instituut voor de Marine in Den Helder (KIM), tegenwoordig echter 
alleen nog op de KMA.
Aan het einde van hun opleiding worden de specialisten beëdigd als 
officier. Dit gebeurt niet met geestelijk verzorgers, die als geünifor-
meerd burger, in rang gelijk gesteld aan officieren, aangesteld worden.

Tijdens hun loopbaan hebben aalmoezeniers de gelegenheid zich 
verder te scholen. Voor een deel in samenwerking met de andere deno-
minaties binnen de krijgsmacht worden cursussen aangeboden, die 
deels verplicht zijn.
In de vragenlijst konden de respondenten kiezen uit vier opleidingen of 
cursussen, die zij buiten hun theologieopleiding gevolgd hadden.419 Van 
de onderzoeksgroep hadden 38 personen (74%) de cursus traumaver-
werking en PTSS gevolgd, een intern aangeboden opleiding voor alle 
geestelijk verzorgers. Het doel van de opleiding is een kennismaking te 
bieden met de problematiek, diagnostiek en behandeling van PTSS en 
andere trauma-gerelateerde aandoeningen. Een opleiding hierin wordt 
door de Diensten Geestelijke Verzorging als belangrijk gezien vanwege 
het expeditionaire karakter van onze krijgsmacht, en voor geestelijk 
verzorgers onontbeerlijk geacht in de voorbereiding voor vredesopera-
ties, de vredesoperaties zelf, en de nazorg. Het belang dat de Diensten 

418 KIM: Koninklijk Instituut voor de Marine, de officiersopleiding van de Konink-
lijke Marine.

 KMA: Koninklijke Militaire Academie, de officiersopleiding van de Koninklijke 
Landmacht en Koninklijke Luchtmacht.

419 Op de vraag “Welke opleidingen of cursussen heeft u naast of na uw theologieopleiding 
nog gedaan” hadden 42 respondenten iets ingevuld. Dat betekent dat 9 respon-
denten of geen verdere opleidingen of cursussen hebben gevolgd, of dat zij niets 
hebben ingevuld (Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 5).
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Geestelijke Verzorging aan deze cursus hecht verklaart deels het hoge 
percentage van de respondenten dat hieraan heeft deelgenomen.

Van de onderzoeksgroep hadden 22 respondenten (43%) een cursus 
rouwverwerking gedaan, en 15 aalmoezeniers (29%) hadden deelge-
nomen aan de post-initiële training in Klinisch Pastorale Vorming 
(KPV). Dit percentage ligt hoger bij het justitiepastoraat, waar 37% van 
de populatie deze training heeft gevolgd.420

Daarnaast hebben aalmoezeniers een breed scala aan verdere oplei-
dingen gevolgd, in het kader van een verdere professionalisering van 
de pastorale praktijk, zoals mediation, NLP, interventiekunde, mili-
taire pastorale vorming en mindfulness.
Uit deze gegevens komt een goed opgeleid corps naar voren, met een 
initiële opleiding en post-initiële opleidingen die toegesneden zijn op 
de pastorale praktijk en omstandigheden van de krijgsmacht, voor de 
werkzaamheden op kazernes, maar ook voor de inzet bij militaire vre-
desoperaties.

9.5 De aalmoezenier tussen burger en militair 
Hoe ziet de aalmoezenier zich in zijn rol binnen de krijgsmacht? Hij 
functioneert als geüniformeerde non-combattant op de grens tussen 
burger en militair. Voor een pastor geldt, en wellicht nog meer voor 
een geestelijk verzorger bij de krijgsmacht, dat hijzelf wellicht zijn 
belangrijkste instrument is. Zeker in de krijgsmacht, maar vooral tij-
dens vredesoperaties of langdurige oefeningen of vaarperioden, is een 
geestelijk verzorger vrijwel geheel op zichzelf aangewezen, en heeft hij 
weinig steun aan vaste structuren als vergaderingen, lessen of liturgie. 
Voor zijn werk is het essentieel dat hij effectief zijn pastoranten kan 
benaderen. Hoe typeert de aalmoezenier zichzelf als persoon?

420 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 28.
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Tabel 9. Zelftypering van aalmoezeniers421

frequentie %

zeer extravert 0 0%

extravert 21 41%

noch extravert, noch introvert 18 35%

introvert 9 18%

zeer introvert 0 0%

missing values 3 6%

totaal 51 100%

De deelnemende aalmoezeniers is gevraagd naar hun zelftypering, 
waarbij zij zichzelf moesten indelen op een schaal tussen zeer intro-
vert en zeer extravert. De twee uitersten op de schaal werden door 
niemand uitgekozen, een lichte meerderheid koos voor extravert, een 
bijna even grote groep typeerde zichzelf als extravert, noch introvert.
Dat een groot deel van de onderzoekspopulatie zichzelf eerder als 
extravert beschouwt is niet verwonderlijk gezien de rol die aalmoe-
zeniers bij de krijgsmacht hebben, en het feit dat een groot deel van 
hun werk bestaat uit het leggen van contacten en onderhouden van 
contacten.

Daarnaast is de vraag van belang naar hoe zij zichzelf gepositioneerd 
zien binnen het militaire bedrijf. In hoeverre zij zichzelf als burger 
zien, en in hoeverre als militair, is niet voor allen hetzelfde. En ook is 
het niet voor alle geestelijk verzorgers vanzelfsprekend hoe hun dienst 
en ambt zich tot de krijgsmacht verhouden.
Dit verschil in opvattingen is terug te zien in de data. De wijze waarop 
aalmoezeniers zich primair beschouwen, militair of burger, is niet 
voor allen hetzelfde. Bij de onderzoeksgroep is de vraag gesteld of zij 
zich als aalmoezenier meer burger of militair voelen.422

421 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 16.
422 Bijlage 1, vragenlijst: pag. 9, vraag 5.
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Tabel 10. Primair militair of burger?423

primair 

militair

meer 

militair 

dan 

burger

evenveel meer 

burger 

dan 

militair

primair 

burger

totaal

frequentie 1 15 10 14 11 51

% 2% 29% 20% 27% 22% 100%

Uit de data bleek dat de groep aalmoezeniers die zich primair burger 
of meer burger dan militair ervoer groter was (49%) dan de groep 
die zichzelf primair als militair of meer als militair dan burger (31%) 
zag. Slechts één aalmoezenier (2%) zag zichzelf primair als militair. 
Desalniettemin is duidelijk dat een aanzienlijke groep zich in ieder 
geval gedeeltelijk als militair beschouwt, 51% van de respondenten ziet 
zich evenveel als militair of burger, of meer als militair. 
Interessant is dat hier wel een verschil zichtbaar is tussen mannelijke 
en vrouwelijke aalmoezeniers. Bij de vrouwen zag een ruime meerder-
heid van de groep zich primair als burger. Hierbij moet wel de kant-
tekening gemaakt worden dat de aantallen hierbij klein zijn, van de 
respondenten is slechts 8 personen vrouw.

Tabel 11. Militair of burger, uitgesplitst naar geslacht 
primair 

militair

meer 

militair 

dan burger

evenveel meer 

burger dan 

militair

primair 

burger

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

man 1 2% 14 33% 9 21% 11 26% 8 19% 43 84%

vrouw 0 0% 1 13% 1 13% 3 38% 3 38% 8 16%

Dat een relatief grote groep belang hecht aan de militaire kant van de 
rol van aalmoezenier, heeft alles te maken met het werkterrein, en de 
wijze waarop zij in de militaire organisatie ingebed zijn. Aalmoezeniers 
werken geüniformeerd, en dragen net als andere geüniformeerden 
rangonderscheidingstekens, en kunnen net als militairen militaire 
onderscheidingen ontvangen.424

423 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 4.
424 Deze rangonderscheidingstekens geven aan met welke rang een geestelijk verzor-

ger gelijk is gesteld.
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Het als aalmoezenier gebruik maken van militaire zaken als unifor-
men en rangonderscheidingstekens roept vragen op over de afstand 
die geestelijk verzorgers tot het militaire bedrijf moeten houden om 
effectief te zijn. Enerzijds kan het dragen van uniformen zorgen dat 
het ‘anders zijn’ van de aalmoezenier niet meer zichtbaar is, aan de 
andere kant kan benadrukt worden dat als nabijheid een kernwaarde 
van geestelijk verzorgers is, het dragen van een uniform als een middel 
om de afstand met militairen zo klein mogelijk te houden kan werken. 
Daarnaast werd de vraag gesteld of zij zich primair pastor of militair 
voelden. Over deze vraag was een grote mate van consensus: een ruime 
meerderheid voelde zich primair pastor (81,3%).425

Tabel 12: Militair of pastor?426

frequentie %

meer pastor 42 82%

evenveel pastor als militair 8 16%

meer militair 1 2%

totaal 51 100%

Wel was een lichte verschuiving zichtbaar bij aalmoezeniers met veel 
tot zeer veel uitzendervaring: 

Tabel 13. Pastor of militair, gerelateerd aan uitzendervaring427

vredesmissies meegemaakt

geen 1 of 2 3 of meer

fre-

quentie

% fre-

quentie

% fre-

quentie
%

primair pastor 7 54% 9 38% 5 36%

meer pastor dan militair 4 31% 12 50% 5 36%

evenveel 2 15% 2 8% 4 29%

meer militair dan pastor 0 0% 1 4% 0 0%

primair militair 0 0% 0 0% 0 0%

totaal 13 100% 24 100% 14 100%

425 Ook bij deze tabel zijn de oorspronkelijke vijf schalen teruggebracht tot drie.
426 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 6.
427 Relatie met meegemaakte vredesmissies: bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 9.
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In grote lijnen zijn er geen grote verschillen zichtbaar tussen aalmoe-
zeniers met en zonder uitzendervaring als het gaat over de vraag naar 
de prevalentie van de pastorale of de militaire identiteit.
Een ruime meerderheid van aalmoezeniers met en zonder uitzender-
varing voelde zich meer pastor dan militair. Wel kan gesteld worden 
dat de militaire zijde van hun vak meer gewicht lijkt te hebben bij aal-
moezeniers die uitzendervaring hebben, een beduidend lager percen-
tage aalmoezeniers met uitzendervaring noemde zich primair pastor.
Aalmoezeniers die drie of meer keer deelgenomen hadden aan een 
militaire vredesoperatie, gaven relatief vaker aan dat zij zich evenveel 
militair als pastor voelden. Ook gaf een aalmoezenier, die twee maal 
uitgezonden was geweest, aan zich meer militair dan pastor te noemen. 
Het is echter wel zo dat de absolute aantallen hier klein zijn, zodat het 
moeilijk is verdere conclusies hieraan te ontlenen.

In het verlengde hiervan is relevant te weten in hoeverre aalmoeze-
niers zich betrokken voelen bij de krijgsmacht, zowel emotioneel als 
bij de krijgsmacht als organisatie. De onderzoekspopulatie blijkt een 
grote betrokkenheid te voelen bij de krijgsmacht.

Tabel 14. Emotionele betrokkenheid bij de krijgsmacht428

klein tot zeer 

klein neutraal

groot tot zeer 

groot

totaal

frequentie 10 7 34 51

% 20% 14% 67% 100%

Tabel 15. Betrokkenheid bij krijgsmacht als organisatie429

intens tot zeer 

intens neutraal

weinig tot niet in-

tens

totaal

frequentie 28 14 9 51

% 55% 28% 18% 100%

Van de respondenten gaf ruim twee derde (67%) aan een grote tot 
zeer grote emotionele betrokkenheid bij de krijgsmacht te voelen. De 
betrokkenheid bij de krijgsmacht als organisatie ligt wat lager, 55% van 

428 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, V, verhouding tot de krijgsmacht, vraag 1.
429 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, V, verhouding tot de krijgsmacht, vraag 2.
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de aalmoezeniers gaf aan een intense tot zeer intense betrokkenheid 
tot de krijsmacht als organisatie te beleven. 

Tabel 16. Emotionele betrokkenheid bij de krijgsmacht in relatie tot 
uitzendervaring

vredesmissies meegemaakt

geen 1 of 2 3 of meer

fre-

quentie

% fre-

quentie

% fre-

quentie
%

klein 3 23% 5 21% 2 14%

neutraal 1 8% 3 13% 3 21%

groot tot zeer groot 9 69% 16 67% 9 64%

totaal 13 100% 24 100% 14 100%

Tabel 17. Betrokkenheid bij de krijgsmacht als organisatie in relatie tot 
uitzendervaring

vredesmissies meegemaakt

geen 1 of 2 3 of meer

fre-

quentie

% fre-

quentie

% fre-

quentie
%

intens tot zeer intens 9 69% 11 46% 8 57%

neutraal 2 15% 8 33% 4 29%

weinig tot niet intens 2 15% 5 21% 2 14%

totaal 13 100% 24 100% 14 100%

Als deze gegevens werden gekruist met uitzendervaring, bleek dat uit-
zendervaring geen duidelijke invloed had op de emotionele betrok-
kenheid bij de krijgsmacht van aalmoezeniers. Weliswaar was een 
lagere betrokkenheid bij de krijgsmacht als organisatie zichtbaar bij 
de groep aalmoezeniers die één, twee of drie keer uitgezonden waren 
geweest, terwijl de aalmoezeniers die meer dan drie maal aan militaire 
vredesoperaties hadden deelgenomen juist meer betrokkenheid bij de 
krijgsmacht ervoeren.
Wat hierbij wel gezegd moet worden is dat ‘de krijgsmacht’ voor de 
werkbeleving een abstractie is, anders dan de eenheid waarmee aal-
moezeniers op uitzending gaan. Vrijwel alle aalmoezeniers keken posi-
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tief op hun deelname aan vredesmissies terug, en maakten hierin deel 
uit van een groep, waarmee zij lief en leed deelden.430 In hoofdstuk 11 
zal nader ingegaan worden op de uitzendervaring van aalmoezeniers.

Aalmoezeniers zijn weliswaar vaak op zichzelf aangewezen, maar 
werken in veel situaties ook in teamverband. Deze samenwerking kan 
bestaan uit collega’s van andere denominaties, maar ook medewerkers 
van andere zorgdisciplines. De vraag is hoe zij deze samenwerking 
waarderen.

Tabel 18. Aalmoezeniers en andere denominaties431

frequentie %

één uitwisselbaar team 5 10%

niet uitwisselbaar, veel samenwerking 45 88%

neutraal 0 0%

weinig samenwerking 1 2%

volstrekt gescheiden 0 0%

totaal 51 100%

Tabel 19. Aalmoezeniers en andere zorgdisciplines432

frequentie %

één team 3 6%

veel samenwerking 35 69%

neutraal 3 6%

weinig samenwerking 9 18%

volstrekt gescheiden 1 2%

totaal 51 100%

De respondenten geven aan dat zij veel samenwerken met zowel col-
lega’s van andere denominaties als medewerkers van andere zorgdisci-
plines, maar geven ook aan dat zij niet samenvallen met deze groepen.
Op de vraag naar de rol van de aalmoezenier ten opzichte van de 
andere denominaties gaf de overgrote meerderheid, 88% van de res-

430 Zie hiervoor de tabellen in 11.2.
431 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, V, verhouding tot de krijgsmacht, vraag 11.
432 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, V, verhouding tot de krijgsmacht, vraag 10.
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pondenten aan dat zij deze zagen als “niet uitwisselbaar, veel samenwer-
king.” 10% gaf aan dat de geestelijk verzorgers van de verschillende 
denominaties als team uitwisselbaar zijn, maar voor de grote meerder-
heid is de denominatieve identiteit zozeer van belang dat de verschil-
lende levensbeschouwingen niet met elkaar kunnen samenvallen.
Op de vraag naar de rol van de aalmoezenier ten opzichte van de 
andere zorgdisciplines koos een grote meerderheid ook niet voor de 
antwoordcategorie “één team” (6%), maar voor de antwoordcategorie 
“veel samenwerking” (69%).

Afsluitend kan gesteld worden dat uit de data een grote verbonden-
heid spreekt met de krijgsmacht, maar dat zij zich vooral van hun pas-
torale rol bewust zijn en zij de krijgsmacht eerder als pastoraal veld 
dan als militaire organisatie ervaren. 
Het is duidelijk dat de deelnemende aalmoezeniers de eigenheid van 
hun denominatie belangrijk achten, en zich duidelijk onderscheiden 
weten van de denominaties en andere zorgdisciplines.

9.6 De aalmoezenier en de kerkelijke zending 
Aalmoezeniers bij de krijgsmacht zijn werkzaam op het kruispunt van 
krijgsmacht en kerk. Een aalmoezenier is niet alleen een geestelijk ver-
zorger binnen de krijgsmacht, maar is als aalmoezenier ook een door 
de bisschop gezonden functionaris binnen de katholieke kerk. Hierbij 
rijst de vraag hoe de aalmoezeniers van de onderzoekspopulatie hun 
verhouding tot de kerk en plaats binnen de kerk beleven.
Om toegelaten te worden tot een aanstelling bij de Rooms-katholieke 
geestelijke verzorging is de kerkelijke zending noodzakelijk. Om de 
waarde die aalmoezeniers aan de kerkelijke zending hechten in kaart 
te kunnen brengen is hen een viertal stellingen voorgelegd over de 
betekenis die deze voor hun functioneren als aalmoezenier voor hen 
heeft.433 Uit de antwoorden bleek duidelijk dat de kerkelijke zending 
voor het overgrote merendeel van de geënquêteerde aalmoezeniers 
een positieve betekenis had.

433 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 5.
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Tabel 20. Stelling: Om als aalmoezenier vanuit een onafhankelijke positie 
te kunnen functioneren is de kerkelijke zending noodzakelijk.

frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 6 12%

neutraal 5 10%

geheel of gedeeltelijk mee eens 40 78%

totaal 51 100%

Tabel 21. Stelling: De Kerk is als enige bevoegd om te bepalen wat Rooms-
katholieke geestelijke verzorging is.

frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 17 33%

neutraal 17 33%

geheel of gedeeltelijk mee eens 17 33%

totaal 51 100%

Tabel 22. Stelling: De kerkelijke zending hindert mij om als aalmoezenier 
onafhankelijk te kunnen functioneren.

frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 41 80%

neutraal 8 16%

geheel of gedeeltelijk mee eens 2 4%

totaal 51 100%

Tabel 23. Stelling: De kerkelijke zending als formaliteit.
frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 36 71%

neutraal 7 14%

gedeeltelijk of geheel mee eens 8 16%

totaal 51 100%

In de eerste stelling werd geponeerd dat de kerkelijke zending nood-
zakelijk is om als aalmoezenier vanuit een onafhankelijke positie te 
kunnen functioneren. Veertig aalmoezeniers (78%) waren het hier 
gedeeltelijk of helemaal mee eens. Vrijwel geen enkele aalmoezenier 
zag de kerkelijke zending als een obstakel om als aalmoezenier onaf-
hankelijk te kunnen functioneren, noch zagen zij de zending als een 
formaliteit. Voor het grootste deel van de onderzoekspopulatie is de 
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zending meer dan een formaliteit, en zien zij deze als een belangrijke 
voorwaarde voor hun functioneren als aalmoezenier binnen de krijgs-
macht. Ruim 70% van de onderzoekspopulatie gaf aan de zending niet 
als een formaliteit te beschouwen. 

De positieve waardering van aalmoezeniers voor de kerkelijke zending 
komt overeen met de waardering die de kerkelijke zending krijgt bij de 
katholieke en protestantse geestelijk verzorgers in het justitiepastoraat, 
zoals te zien is in het onderzoek van Flierman.434

De waardering van de aalmoezeniers bij de krijgsmacht voor de ker-
kelijke zending is vergelijkbaar met de wijze waarop katholieke en 
protestantse geestelijk verzorgers bij Justitie het belang van zending 
voor hun werk inschatten. In zijn onderzoek naar katholieke en pro-
testantse geestelijke verzorging bij de geestelijke verzorging in justiti-
ele inrichtingen schreef Flierman: “Uit het onderzoek komt naar voren 
dat driekwart van de geestelijk verzorgers de kerkelijke opdracht zoals die tot 
uitdrukking wordt gebracht in de zending voor hun werk als geestelijk verzor-
ger bij justitie, positief waarderen.”435

Deze positieve waardering van de kerkelijke zending betekent niet dat 
aalmoezeniers bij de krijgsmacht van mening zijn dat de kerk als enige 
bepalend is voor wat Rooms-katholieke geestelijke verzorging is. De 
stelling waar dit gevraagd werd: De Kerk is als enige bevoegd om te bepa-
len wat rooms-katholieke geestelijke verzorging is, werd door een derde 
van de respondenten beaamd. Evenveel deelnemers waren het met de 
stelling oneens, en precies evenveel gaven ‘neutraal’ als antwoord. 

De zending is een uitvloeisel van de scheiding tussen kerk en staat in 
Nederland. De Nederlandse overheid verplicht zich er toe iedere mili-
tair ruimte en gelegenheid te geven zijn geloof te belijden, en voorziet 
daarom in geestelijke verzorging vanuit verschillende denominaties. De 
overheid mengt zich alleen expliciet niet in de inhoud van de geeste-
lijke verzorging, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de levens-

434 “Ik heb deze vraag als volgt aan de geestelijk verzorgers voorgelegd. ‘Vervolgens willen we 
graag van u weten of u van mening bent dat uw zending vanuit de kerk uw werk meer 
belemmert of juist meer bevordert?’...Uit het antwoord op deze vraag blijkt dat de relatie 
van de kerken met de geestelijke verzorging voor zover die tot uiting komt in de zending, 
door de geestelijk verzorgers als positief wordt beoordeeld (3.9).” In: Flierman, Geeste-
lijke verzorging in het werkveld van justitie, 138-139.

435 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 225.
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beschouwelijke genootschappen, de zendende instanties. Daarom is 
het, om als geestelijk verzorger binnen de krijgsmacht te mogen werken, 
niet louter noodzakelijk fysiek en psychisch militair goedgekeurd te 
worden, maar dienen zij gezonden te worden vanuit hun denominatie. 
Elke geestelijk verzorger kan pas bij de krijgsmacht in dienst treden als 
hij hiervoor een zending vanuit zijn levensbeschouwelijk genootschap, 
de zendende instantie, gekregen heeft.436 Bij de katholieke geestelijke 
wordt deze zending in de regel verleend na een gesprek met de bis-
schop of de Vicaris-generaal van het Militair ordinariaat.
Deze afzijdigheid van de overheid ten opzichte van de inhoud van de 
geestelijke verzorging geeft geestelijk verzorgers een grote mate van 
vrijheid en onafhankelijkheid in hun werk. De krijgsmacht faciliteert 
de geestelijk verzorgers, de inhoud wordt door de zendende instanties 
bepaald.

De scheiding tussen kerk en staat komt naast de zending en de 
inhoudelijke vrijheid van de geestelijke verzorging tot uitdrukking 
in de vrijplaatsfunctie die geestelijk verzorgers binnen het militaire 
bedrijf hebben. Deze vrijplaats, zoals in hoofdstuk 5.3 beschreven als 
een onafhankelijke positie buiten de militaire hiërarchie, heeft twee 
dimensies. De eerste is de onafhankelijkheid voor de aalmoezenier, 
opdat hij zich binnen het militaire bedrijf vrij en kritisch kan bewe-
gen. In het boek Voorgangers in Nederland wordt de plaats van de predi-
kant in de gemeente op eenzelfde wijze beschreven: “Maar de tendens 
is duidelijk gericht op het handhaven van de onafhankelijke positie van de 
predikant: hij of zij moet, ook financieel, niet in de verleiding terecht komen 
dat ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. De predikant is een door 
de geloofsgemeenschap vrijgestelde, geen loonslaaf.”437

Ook in het onderzoek van Donckers naar het pastoraat in Nederlands-
Indië wordt deze vrijplaatsfunctie beschreven: “Zij richtten zich primair 
op het geestelijk welzijn van de militairen, maar daardoor droegen zij ook 
bij aan de realisatie van het doel van de organisatie, hoewel zij dat soms ook 
bekritiseerden. Die kritiek konden zij zich ook veroorloven vanwege hun 
‘vrijplaats-functie’. Dat wil zeggen dat de aalmoezeniers geen militaire verant-
woordelijkheid droegen. Zij stonden inhoudelijk buiten de militaire bevelvoe-

436 Swarte, Tussen schip en kaai, 13-14.
437 Cisca Stark, “De predikant als vrijgestelde getuige”, in Voorgangers in Nederland, 

Reender Kranenborg, (red.) (Zoetermeer: Meinema, 2005), 164.
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ring. Het was dan ook van wezenlijk belang dat de aalmoezeniers zich met 
betrekking tot hun pastorale werk niet bij de commandant behoefden te verant-
woorden. Zo konden zij hun rol als vertrouwensman ten volle waarmaken.”438 

In het Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, bestemd voor de gees-
telijke verzorging in ziekenhuizen en zorginstellingen, legt Dr. H.J. 
Veltkamp een verband tussen het ambt als vertegenwoordiging van 
een levensbeschouwelijke stroming en de vrijplaatsfunctie: “Zo kan 
geestelijke verzorging in de instelling een ware vrijplaats worden, d.w.z. een 
plek waar niet de belangen van bepaalde sectoren of segmenten uit de zorg de 
dienst uitmaken, maar waar het perspectief op heling en heelheid van de mens 
met kracht open wordt gehouden, en zo nodig open wordt gebroken.”439

De tweede dimensie van de vrijplaatsfunctie is evenzeer wezenlijk. 
Deze betreft de vrijplaats die de geestelijk verzorger kan bieden voor 
de militair, omdat de militair geestelijk verzorger als enige buiten de 
militaire bevelshiërarchie staat, en vanuit zijn functie nooit binnen het 
militaire systeem hoeft te rapporteren, en niet zoals bedrijfsartsen of 
bedrijfsmaatschappelijk werkers een bedrijfszorgverlener is.
Het is duidelijk dat de respondenten de onafhankelijke positie, die de 
aalmoezenier binnen de krijgsmacht inneemt, waarderen en voor hun 
pastorale zorg belangrijk achten.

9.7 Aalmoezeniers en de kerk: ver weg maar belangrijk
Aalmoezeniers binnen de krijgsmacht bewegen zich institutioneel aan 
de rand van de kerk, dat wil zeggen, buiten de kaders van waarin het 
territoriale pastoraat zich bevindt. Zij werken, net als andere katho-
lieke geestelijk verzorgers in het categoriale pastoraat, buiten de paro-
chieverbanden. Aalmoezeniers bij de krijgsmacht hebben in hun werk 
ook veel minder te maken met de pastorale routine die parochiepas-
tores hebben. Hun werkveld, het militaire bedrijf, is zeer seculier, zij 
werken zeer nauw samen met geestelijk verzorgers van andere deno-
minaties, en hebben, en dan vooral tijdens militaire uitzendingen of 
oefeningen, meer contact met hen dan met katholieke collega’s binnen 
de krijgsmacht (laat staan met katholieke pastores buiten de krijgs-

438 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 382.
439 Henk Veltkamp, “Domein, identiteit en passie van de geestelijk verzorging”, in 

Nieuw Handboek geestelijke Verzorging Jaap Doolaard (red.) (Kampen: Kok, 2006), 
154.
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macht). Ook hun pastoranten zijn niet perse katholiek of zelfs gelovig. 
Veel van de vragen waar aalmoezeniers mee te maken krijgen zijn ook 
niet van specifiek religieuze aard, maar gaan over zingeving of sociale 
en werk gerelateerde problemen.
Ook in letterlijke zin staat de kerk voor een aalmoezenier tijdens zijn 
deelname aan oefeningen of militaire vredesoperaties vaak ver weg. 
Operaties waar aalmoezeniers aan deelnemen zijn doorgaans weg van 
de eigen omgeving, oefeningen bij bijvoorbeeld de landmacht in het 
veld, bij de marine op zee, en vredesoperaties vaak ver weg van het 
eigen land. Aalmoezeniers zijn hier sterk op zichzelf aangewezen, ook 
in geestelijke zin, en moeten putten uit hun eigen spiritualiteit, zonder 
veel mogelijkheden zich bij de geloofsgemeenschap te voeden. Welke 
rol heeft de kerk voor hen, zowel persoonlijk als professioneel?

9.7.1 Betekenis van de kerk
De deelnemende onderzoeksgroep werd gevraagd naar de betekenis 
die de kerk voor hen had, zowel persoonlijk als in hun functioneren 
als aalmoezenier bij de krijgsmacht. Zij kregen hiervoor een aantal 
verschillende stellingen voorgelegd.440 Hieruit werd zichtbaar dat de 
kerk als bron en voeding van belang is voor het merendeel van de 
aalmoezeniers.

Tabel 24. Stelling: Ik voel weinig binding met de kerk
frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 30 58,8%

neutraal 11 21,6%

gedeeltelijk of geheel mee eens 10 19,6%

totaal 51 100%

Tabel 25. Stelling: De kerk heeft weinig betekenis voor mij persoonlijk
frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 32 64%

neutraal 10 20%

gedeeltelijk of geheel mee eens 8 16%

totaal 51 100%

440 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 1.
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Tabel 26. Stelling: De kerk is nodig als normatieve referentie voor mijzelf 
als pastor

frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 11 22%

neutraal 16 31%

gedeeltelijk of geheel mee eens 24 47%

totaal 51 100%

Tabel 27. Stelling: De kerk is mijn spirituele bron
frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 8 16%

neutraal 12 24%

gedeeltelijk of geheel mee eens 30 59%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

58% van de ondervraagden was het oneens met de stelling “ik voel 
weinig binding met de kerk”. 21,6% gaf ‘neutraal’ als antwoord en 19,6% 
van de deelnemers was het met de stelling eens.
Een andere stelling, “de kerk heeft weinig betekenis voor mij persoonlijk”, 
kreeg vergelijkbare reacties. Een grote meerderheid van de onder-
vraagden gaf aan het niet met deze stelling eens te zijn, terwijl acht 
aalmoezeniers deze wel onderschreven.
Een meerderheid van de ondervraagden beleefde de kerk daarente-
gen als spirituele bron voor henzelf, of als professioneel normatieve 
referentie. Op de stelling, “de kerk is nodig als normatieve referentie voor 
mijzelf als pastor”, gaf een grote meerderheid van de deelnemende aal-
moezeniers aan het hier mee eens te zijn. de vierde stelling, “de kerk is 
mijn spirituele bron”, werd door zestig procent van de deelnemers posi-
tief of zeer positief gewaardeerd, terwijl 16 procent het met de stelling 
in meer of mindere mate oneens was. 

Dit resultaat is in tegenspraak met de resultaten van het onderzoek 
van Zuidberg uit 1997 naar de spiritualiteit van Rooms-katholieke 
priesters en pastoraal werkers. De deelnemers werd hier onder meer 
gevraagd naar hoe zij zich binnen de kerk thuis voelden. Hier had 
twee derde van de ondervraagden negatieve ervaringen bij het ker-
kinstituut, en een veel kleinere groep gaf aan positieve ervaringen te 
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hebben.441 Zuidberg stelde dat het grootste deel van deze ervaringen 
afkomstig was van de deelnemende pastoraal werkers en vrouwelijke 
pastoraal werkers, en samenhing met de wijze waarop deze hun plaats 
binnen de kerk ervoeren, zich niet gewaardeerd voelden.
Binnen de krijgsmacht speelt deze vraag eigenlijk helemaal geen rol. 
Veel van het werk van een aalmoezenier bestaat uit niet-sacramentele 
taken, zoals pastorale gesprekken en vormingswerk. 
Ook is het bij de Rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgs-
macht niet zo dat de positie van priesters, diakens of pastoraal wer-
kers in het werkveld verschilt, met uitzondering van de positie van 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, waarvoor een diaken- of priesterwij-
ding noodzakelijk is. 

9.7.2 De aalmoezenier en de visie van de kerk
De aalmoezenier beweegt zich binnen het kader van de krijgsmacht, 
maar is wel door de kerk gezonden, en hiermee ook een vertegenwoor-
diger van de kerk in de krijgsmacht. Zij hebben te maken met beeld-
vorming over de kerk vanuit de maatschappij, en daarmee ook binnen 
de krijgsmacht. Het beeld dat militairen van geloof en kerk hebben 
kleurt ook hun omgaan met geestelijk verzorgers, en kan ook invloed 
hebben op het werk van de aalmoezenier.
Hoe beschouwen zij de rol die de kerk heeft in de samenleving, en hoe 
beleven zij de beeldvorming van de maatschappij aangaande de kerk 
in relatie tot hun werk als aalmoezenier? Hiervoor werden de aalmoe-
zeniers twee stellingen voorgelegd.442

Tabel 28. Stelling: De visie op de samenleving van de kerk belemmert mijn 
functioneren als aalmoezenier.

frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 28 55%

neutraal 14 28%

gedeeltelijk of geheel mee eens 9 18%

totaal 51 100%

441 Zuidberg, De god van de pastor, 68-70.
442 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 1.
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Tabel 29. Stelling: De beeldvorming in de samenleving aangaande de kerk 
belemmert mijn functioneren als aalmoezenier.

frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 15 29%

neutraal 12 24%

gedeeltelijk of geheel mee eens 24 47%

totaal 51 100%

Uit de antwoorden bleek dat de meerderheid van de aalmoezeniers 
de kerkelijke visie op de samenleving niet als belemmerend ervaart 
op hun functioneren als aalmoezenier (55% niet, tegen 18% wel), maar 
wel de beeldvorming in de samenleving aangaande de kerk (47% wel, 
29% niet). 
Minder eensgezind zijn de aalmoezeniers over het belang van de func-
tie van de kerk als institutioneel kritisch tegenover voor de krijgsmacht.

Tabel 30. Stelling: De kerk biedt een institutioneel tegenwicht tegen de 
krijgsmacht.443

frequentie %

gedeeltelijk of geheel mee oneens 23 45%

neutraal 18 35%

gedeeltelijk of geheel mee eens 10 20%

totaal 51 100%

Deze mogelijke rol van de kerk werd door meerderheid van de deel-
nemende aalmoezeniers niet gedeeld. Een groot deel van de deelne-
mende aalmoezeniers, 45%, zag geen noodzaak voor de kerk om een 
institutioneel tegenwicht voor de krijgsmacht te vormen.

In formele zin is de kerk voor de aalmoezenier zeker een institutio-
neel tegenwicht voor de krijgsmacht, doordat de kerk als zendende 
instantie de onderhandelingspartner van de minister van Defensie is, 
de inhoud van wat katholieke geestelijk verzorging is mandateert, en 
in overleg met andere zendende instanties en de overheid het raam-
werk voor katholieke geestelijke verzorging vormgeeft.
Daarnaast kan de kerk als instituut ook een inhoudelijk kritisch tegen-
wicht voor de krijgsmacht vormen, daar waar de kerk de houding van 

443 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 1.



Deel 3. Veldonderzoek. Nabij en toegankelijk

278 

de overheid in zake vredesvraagstukken, ingrijpen bij conflicten en de 
rol van de krijgsmacht hierin kritisch bevraagt.
Dat deze stelling zo weinig door de geënquêteerden gedeeld wordt, 
heeft mogelijk te maken met de aard van het werk van de aalmoezenier. 
De kerk als instituut staat wellicht wat verder van het dagelijkse werk 
binnen de militaire context van de aalmoezenier dan bij dat van hen 
die werkzaam zijn in het parochiepastoraat. De aalmoezenier beweegt 
zich voornamelijk binnen de werk- en leefwereld van militairen, en 
zal zich hiermee ook doorgaans sterk verbonden weten. Nog meer 
geldt dit tijdens zijn inzet bij militaire vredesoperaties. Binnen zijn 
dagelijkse werk tijdens missies heeft hij meer te maken met de insti-
tuties en politiek van de krijgsmacht, en nog meer met de dagelijkse 
beslommeringen van de eenheid, en minder met de uitingen en poli-
tiek van de kerk. Dit verklaart wellicht ook voor een deel waarom in 
de enquête de kerk bij de deelnemende aalmoezeniers hoger scoorde 
als spirituele bron dan als kritisch instituut.
In hoofdstuk 12, dat de vraag bespreekt hoe aalmoezeniers de erva-
ring van lijden en geweld verbinden met hun geloof, zal nader inge-
gaan worden op het kerkelijk denken en speken over oorlog en geweld, 
waaronder de katholieke sociale leer en de rechtvaardiging van oorlog, 
en de wijze waarop aalmoezeniers zich hiertoe verhouden.

9.7.3 Kerkbeeld en uitzendervaring
In dit onderzoek staat de vraag naar de relatie tussen de geloofs- en 
werkbeleving van aalmoezeniers, in relatie tot hun uitzendervaring, 
centraal. Deze kerkbeleving van aalmoezeniers hoeft niet statisch te 
zijn. Hierom is het relevant te vragen naar de wijze waarop aalmoe-
zeniers hun kerkbeeld en kerkvertrouwen beleven in relatie tot hun 
uitzendervaring. Deze vraag werd dan ook alleen aan aalmoezeniers 
met uitzendervaring gesteld.
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Tabel 31. Kerk en uitzending444

nee ja missing va-

lues

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

is uw beeld van de kerk 

vanwege de missie(s) 

veranderd?

31 77,5% 7 17,5% 2 5% 40 100%

is uw vertrouwen in de 

kerk vanwege de 

missie(s) veranderd?

36 90% 2 5% 2 5% 40 100%

totaal=40 (100%)*

*in totaal hebben 38 respondenten uitzendervaring. Twee respondenten zonder uitzendervaring 

hebben de vraag alsnog beantwoord. Deze data zijn als missing values verwerkt.

Een grote meerderheid van de respondenten gaf aan geen verandering 
in hun beeld van de kerk te hebben ervaren in relatie tot hun deelname 
aan militaire vredesoperatie (77,5%). Een nog groter deel van de popu-
latie (90%) van de aalmoezeniers gaf aan dat hun vertrouwen in de kerk 
niet veranderd is vanwege hun deelname aan een vredesoperatie.
Ook al is de groep die wel een verandering ervoer klein, toch is het 
interessant om de motivatie die de aalmoezeniers hiervoor aangaven 
weer te geven.
De negen aalmoezeniers die een verandering in hun beeld van de kerk 
ervoeren gaven hier uiteenlopende oorzaken voor aan, die niet alle 
direct te maken hebben met hun ervaringen tijdens vredesoperaties. 
Zij zijn samen te brengen zijn in drie categorieën: zij behelsden de kerk 
als instituut, de kerk als werkgever, en de kerk als kerkbeleving.

De kerk als instituut
Drie aalmoezeniers gaven aan dat hun beeld van de kerk negatief was 
veranderd vanwege zaken die te maken hebben met de kerk als instel-
ling. Een aalmoezenier stelde dat zijn beeld veranderd was door de 
houding van de kerk: “door afstand te nemen van de gelovigen: Instituut”. 
een ander schreef: “de officiële kerk staat steeds verder van de mensen af, 
vanwege hun behoudende opstelling”. Een derde aalmoezenier ervoer een 
verandering in zijn beeld van de kerk vanwege de “actuele meldingen 
van seksueel misbruik.”

444 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 11 en 12.
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De kerk als zendende instantie in de richting van de aalmoezenier
Het werk van een aalmoezenier tijdens vredesoperaties of tijdens lang-
durige oefeningen of vaarperioden is soms zeer eenzaam, veel contact 
met Nederland is er vaak niet, wat het gevoel kan geven er vaak alleen 
voor te staan. Aandacht is dan ook zeer belangrijk. Enkele aalmoeze-
niers gaven aan dat zij hierin een tekort voelden. Twee aalmoezeniers 
hadden het gevoel dat zij tijdens hun vredesoperaties te weinig onder-
steund waren door hun Hoofd van Dienst en het Militair Ordinariaat. 
Een schreef: “Geen aandacht vanuit m’n zendende instantie. Doet je voelen 
dat je werkelijk in ballingschap leeft.” Een ander schreef vergelijkbaar: 
“Teleurstelling door totale desinteresse van bisschop en HKA.”445 

De kerk als ervaren werkelijkheid
Drie aalmoezeniers beleefden een positieve verandering van hun kerk-
beeld vanwege hun vredesoperatie of vredesoperaties. Een van hen 
ervoer zijn kerklidmaatschap als steun: “(Mijn) bijdrage werd erg op prijs 
gesteld. veronderstelling: kerkelijke binding wordt belangrijk gevonden van-
wege deel-geloof (hoewel uiteenlopend) & authentiek.” Een andere aalmoe-
zenier merkte dat zijn kerkopvatting veranderd was, mede door de 
diversiteit van zijn kerkgangers: “Ik heb een bredere opvatting van (de) kerk 
gekregen, vooral door de pluriforme deelname aan de kerkdiensten.”
Aalmoezeniers bij de krijgsmacht werken aan de rand van de kerkge-
meenschap, en vooral tijdens vredesoperaties zelfs aan de rafelranden 
ervan, één aalmoezenier ervoer de kracht van de kerk tijdens een vre-
desoperatie juist in die kleinheid: “(De) kerk is ook klein en sterk, present 
tijdens uitzending.”

Zesendertig aalmoezeniers stelden dat hun vertrouwen in de kerk niet 
veranderd was vanwege hun deelname aan vredesoperaties. Vier aal-
moezeniers gaven aan dat hun vertrouwen vanwege hun vredesopera-
tie of vredesoperaties wel was veranderd.
Twee van hen gaven aan vertrouwensverlies te ervaren, en schreven: 
“De kerk gaat niet mee in de huidige tijd”, en “weinig vertrouwen in instituut”.
Een derde merkte juist dat zijn vertrouwen gegroeid was: “Als lichaam 
van God in het verlengde van mijn werk”.

445 HKA: Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier.
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9.8 Nabijheid als ideaal
Deze paragraaf bespreekt de wijze waarop aalmoezeniers hun rol 
en optreden plaatsen in de pastorale rolverdeling. Allereerst is hen 
gevraagd naar de theologische oriëntatie van hun pastoraat, welke 
theologische oriëntatie is dominant? Hiervoor werd hen zes oriën-
taties voorgelegd, welke zij in volgorde van belangrijkheid moesten 
plaatsen. Wat op de eerste drie plaatsen gezet werd, wordt in de vol-
gende tabel zichtbaar gemaakt.

Tabel 32. Belangrijkste theologische oriëntatie446

1e 2e 3e totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

ik ben vooral gericht 

op nabijheid als 

zielzorger

40 78% 4 8% 5 10% 49 96%

ik wil mensen helpen 

groeien in wijsheid
5 10% 25 49% 9 18% 39 76%

ik wil opkomen voor 

gerechtigheid
5 10% 14 27% 19 37% 38 74%

ik geef gevraagd en 

ongevraagd advies
1 2% 7 14% 6 12% 14 28%

ik wil bemiddelen bij 

conflicten
0 0% 1 2% 8 16% 9 18%

ik ben manager en 

adviseer de staf
0 0% 0 0% 3 6% 3 6%

missing values* 0 0% 0 0% 1 2%

totaal 51 100% 51 100% 51 100% 51/100%

Het is duidelijk dat voor de onderzoekspopulatie nabijheid de belang-
rijkste oriëntatie is: 94% van de aalmoezeniers had nabijheid op de 
eerste, tweede of derde plaats staan. Helpen groeien in wijsheid en opko-
men voor gerechtigheid scoorden respectievelijk 75% en 74%, waarbij 
helpen groeien in wijsheid vaker op de tweede plaats werd gezet. De 
andere oriëntaties scoorden beduidend lager. Nabijheid was ook nog 
door 76% van de deelnemers als belangrijkste oriëntatie gekozen.

446 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 7.
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Wel is er een nuanceverschil aan te geven tussen aalmoezeniers die 
niet aan vredesmissies hebben deelgenomen, en aalmoezeniers die wel 
aan vredesmissies hebben deelgenomen. 

Tabel 33. Theologische oriëntatie en uitzendervaring
geen uitzend ervaring wel uitzend ervaring

frequentie % frequentie %

ik ben vooral gericht op 

nabijheid als zielzorger
13 33% 36 32%

ik wil mensen helpen 

groeien in wijsheid
11 28% 28 25%

ik wil opkomen voor 

gerechtigheid
7 18% 31 27%

ik geef gevraagd en 

ongevraagd advies
4 10% 10 9%

ik wil bemiddelen bij 

conflicten
1 3% 8 7%

ik ben manager en adviseer 

de staf
2 5% 1 1%

missing values 1 3% 0 0%

totaal 39 (3x13) 100% 114 (3x38) 100%

Nabijheid scoorde zowel bij aalmoezeniers met uitzendervaring als aal-
moezeniers zonder uitzendervaring duidelijk het hoogst, maar waar 
bij aalmoezeniers zonder uitzendervaring helpen groeien in wijsheid 
op de tweede plaats stond, en opkomen voor gerechtigheid op de derde, 
was dit bij aalmoezeniers met uitzendervaring juist andersom. Ook 
scoorde bij hen de oriëntatie op conflictbemiddeling duidelijk hoger dan 
bij aalmoezeniers zonder uitzendervaring. 
Het is mogelijk dat er een verband bestaat tussen deze verschillen 
en het verschil in uitzendervaring. Hier speelt wellicht mee dat bij 
interne conflicten tijdens vredesoperaties, langdurige oefeningen of 
lange vaarperioden de geestelijke verzorger vaker een bemiddelende 
rol kan hebben, of in ieder geval een luisterend oor kan zijn voor mili-
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tairen. Ook de oriëntatie op opkomen voor gerechtigheid kan hierdoor 
beïnvloed zijn, zeker waar tijdens missies de laagst geplaatste jonge 
militairen bij conflicten of pestgedrag soms moeilijk voor zichzelf 
kunnen opkomen, en soms niet gehoord worden.

Ook in de beantwoording van een andere vraag in de enquête wordt 
het belang van nabijheid voor aalmoezeniers duidelijk. De populatie 
werd gevraagd naar de beelden waar zij zich als aalmoezenier het 
meest in herkenden. Hiervoor moesten zij twee beelden kiezen uit 
een reeks van veertien beelden. Bij deze vraag scoorden naaste (55%) 
en vertrouweling (53%) verreweg het hoogst. De vijf beelden die hier het 
hoogst scoorden zijn te zien in onderstaande tabel.447

Tabel 34. Eigen beeld van de aalmoezenier448

frequentie %

naaste 28 55%

vertrouweling 27 53%

ander/tegenover 11 22%

lotgenoot 7 14%

medebroeder in het geloof 6 12%

missing values 2 4%

Totaal van de respondenten is 51 (100%)

Aalmoezeniers beschouwen zichzelf als onderdeel uitmakend van een 
groep, lid van de gemeenschap. In een vraag naar hun plek binnen hun 
militaire werkveld gaf de overgrote meerderheid aan zichzelf eerder 
als pastor te midden van de militairen, dan als pastor voor de militairen te 
zien. 

447 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 9.
448 De gehele lijst van veertien beelden was: naaste, buurman, vertrouweling, kameraad, 

lotgenoot, voorbeeld, vader, moeder, broer/zus, vriend(in), ander/tegenover, medebroeder 
in het geloof, medechristen, deel van het lichaam van God/ lid van het Volk van God. Bij 
dit laatste item bleek een typefout in de vragenlijst te staan, waardoor er stond: 
deel van lichaam van Lid van het Volk van God. Het lijkt waarschijnlijk dat de bete-
kenis desalniettemin duidelijk is. Drie deelnemers hebben dit item aangekruist, 
tweemaal in combinatie met naaste, eenmaal in combinatie met vertrouweling . 
Besloten is hun antwoorden wel mee te wegen. Een deelnemer had de vraag on-
geldig ingevuld door meer dan twee items aan te kruisen, zijn antwoord is in de 
berekening niet meegenomen.
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Tabel 35. Pastor voor of te midden van militairen449

pastor voor de 

militairen

pastor te 

midden van de 

militairen

missing values totaal

frequentie 8 42 1 51

% 16% 84% 2% 100%

Ook hier is de waarde die aalmoezeniers hechten aan de mogelijkheid 
tot nabijheid duidelijk te zien. 84% van de aalmoezeniers gaf aan zich-
zelf vooral te midden van de militairen te zien.
Op een andere plaats is de deelnemende aalmoezeniers ook gevraagd 
naar de plaats die zij zichzelf geven ten opzichte van de militairen waar-
mee zij werken. Ook hier is duidelijk te zien dat aalmoezeniers zichzelf 
graag dichtbij de militairen willen plaatsen. Opvallend is wel dat er toch 
ook gehecht wordt aan een zekere professionele distantie: de aalmoeze-
nier moet niet samenvallen met de militairen (één met de mannen), maar 
wel zijn eigenheid behouden en zo ook een tegenover kunnen zijn.

Tabel 36. Als aalmoezenier tussen de militairen, waar zou u zichzelf meestal 
plaatsen? 450

frequentie %

toeschouwer 0 0%

gast/bezoeker 4 8%

dichtbij, maar niet hetzelfde 44 86%

één met de mannen 2 4%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Deze houding van nabijheid is ook terug te vinden in de wijze waarop 
aalmoezeniers hun aandacht verdelen binnen hun werkzaamheden. 
Aalmoezeniers werd gevraagd welke aandachtsgebieden binnen het 
pastoraat in de krijgsmacht zij het belangrijkst vonden en waaraan zij de 
meeste aandacht besteedden.451 Zij moesten van een lijst van veertien 
pastorale aandachtsvelden de drie aandachtsvelden aankruisen waar-
aan zij in hun werk bij de krijgsmacht de meeste aandacht besteedden.

449 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 10.
450 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 7.
451 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 7. 
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Tabel 37. Pastorale aandachtsvelden bij aalmoezeniers
frequentie %

pastorale gesprekken 43 28%

belangeloze aanwezigheid 35 23%

liturgie (of voorbereiding) 14 9%

vormingswerk 13 8%

advisering aan commandant en staf 10 7%

werkzaamheden aangaande samenhorigheid en re-

creatie van de militairen
8 5%

vergaderingen 6 4%

pastoraal groepswerk 6 4%

studie 5 3%

gebed 2 1%

meditatie 2 1%

het geven van retraites 0 0%

biecht afnemen 0 0%

bijbel lezen (zelf) 0 0%

bijbel lezen (met anderen) 0 0%

missing values: 3 respondenten x 3 onderdelen* 9 6%

totaal: 51x3 onderdelen (=153)* 153 100%

*omdat elke respondent gevraagd werd 3 aandachtsvelden aan te kruisen, is het totaal aantal 

51x3=153. De drie missing values houden dan ook 9 gemiste items in.

Hieruit kwam naar voren dat verreweg de meeste aandacht uitging 
naar pastorale gesprekken en belangeloze aanwezigheid, twee elementen 
waarin nabijheid en beschikbaarheid duidelijk naar voren komen, en 
binnen de vraagstelling de meest laagdrempelige. Andere elementen 
die relatief hoog scoorden waren liturgie (of voorbereiding), vormings-
werk en advisering aan commandant en staf. 

Op een andere plaats werd de onderzoeksgroep gevraagd naar hun 
pastorale zelftypering. Zij kregen hier een reeks van twaalf typeringen, 
die zij op volgorde van belangrijkheid moesten zetten.452 Hier liepen 
de antwoorden zeer sterk uiteen, maar als gekeken wordt naar wat de 
respondenten op de eerste plaats zetten, valt op dat herder ruim het 

452 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 3. 
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hoogst scoort, gevolgd door counselor, ‘als een vriend’, coach en adviseur. 
Andere zelftyperingen scoorden beduidend lager.

Tabel 38. Belangrijkste pastorale zelftypering van aalmoezeniers 
frequentie %

herder 18 35%

counselor 9 17%

‘als een vriend’ 6 12%

coach 5 10%

adviseur 4 8%

voorganger 3 6%

profeet 2 4%

broer/zus 1 2%

leraar 0 0%

vader 0 0%

leider 0 0%

moeder 0 0%

missing values 3 6%

totaal 51 100%

Hieruit valt op te maken dat de pastorale aanwezigheid, als herder, 
maar ook als begeleider en gesprekspartner, hoger aangeslagen werd 
dan de andere rollen binnen het pastoraat, waaronder de profetische 
rol. Deze antwoorden sluiten aan bij de teneur van de andere antwoor-
den over dit thema. 

H. Schilderman heeft in zijn onderzoek Pastorale professionalisering 
de waardering van ambtsbeelden bij een groep katholieke geeste-
lijk verzorgers in het territoriaal en het categoriaal pastoraat in kaart 
gebracht.453 Hij onderscheidt vijf empirische domeinen: leider (priester, 
vader, geestelijk leider, herder, persoonlijk geestelijk raadsman, begeleider), 
evenmens (vriend/vriendin, gezel, broeder), vrouw (moeder, zuster), raadgever 
(profeet, gids, leraar) en zorgverlener (hulpverlener, therapeut, begeleider). 
Schilderman stelt dat vooral het domein van evenmens hoog scoorde, 
terwijl bij de andere beeldgroepen veel minder sprake van herkenning 
was.454 Dit domein beschrijft hij aldus: “Het spirituele ambtsbeeld van de 

453 Schilderman, Pastorale professionalisering, 151-158.
454 Schilderman, Pastorale professionalisering, 157.
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vriend of vriendin beklemtoont de nabijheid van de pastor. Door de pastor als 
vriend of vriendin op te vatten kenmerkt de ambtsrelatie zich door binding op 
grond van genegenheid en persoonlijke voorkeur. Het contact tussen pastor en 
gelovige kenmerkt zich in deze metafoor door een min of meer symmetrische 
relatie van sympathie, een context die gebaseerd is op een persoonlijke keuze 
van positieve betrokkenheid.”455

De antwoorden van de deelnemende aalmoezeniers sluiten hier gedeel-
telijk bij aan. Ook zij hebben een relatief grote herkenning bij de zelf-
typering ‘als een vriend’, een typering die het domein van Schildermans 
evenmens wel benadert. Aan de andere kant waren de andere vier 
belangrijkste zelftyperingen eerder in het domein leider of raadgever 
onder te brengen, domeinen die bij het onderzoek van Schilderman 
maar zeer beperkt weerklank kregen. Hier speelt wellicht het speci-
fieke arbeidsveld van aalmoezeniers binnen de krijgsmacht een rol.

Uit het onderzoek van Flierman komt deze gerichtheid op nabijheid 
ook naar voren in de pastorale benadering van gedetineerden. Flierman 
geeft aan dat geestelijk verzorgers in justitiële inrichtingen, waar het 
gaat om individuele contacten, vooral gebruik maken van het presen-
tiemodel zoals beschreven wordt door Baart. Flierman stelt: “Ze delen 
met elkaar de opvatting dat het in het contact met gedetineerden er vooral om 
gaat aandacht te hebben voor hun situatie en hun leefwereld. Deze aandacht is 
er primair op gericht de eigenwaarde van de gedetineerde te bevestigen en om 
vertrouwdheid te wekken die het verdere contact ten goede komt.”456 
Ook in het onderzoek dat R. Huijzer deed over de ambtsbeleving van 
protestantse geestelijk verzorgers in zorginstellingen komt het belang van 
nabijheid naar voren.457 Huijzer stelt dat de relatie tussen geestelijk ver-
zorger en patiënt geen eenrichtingsverkeer is, maar “dat er sprake is van 
een dialogische relatie, van een zekere wederkerigheid”.458 Deze nabijheid en 
wederzijdse betrokkenheid zijn zeker te vergelijken met de wijze waarop 
aalmoezeniers, met name tijdens hun deelname aan militaire vredesope-
raties, als geestelijk verzorger als reisgenoot en metgezel functioneren. 

455 Schilderman, Pastorale professionalisering, 153.
456 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 208.
457 Richart Huijzer, De binnenkant van het ambt (Delft: Eburon, 2017), 346-350.
458 Huijzer, De binnenkant van het ambt, 215.
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Het beeld dat uit de antwoorden op deze vragen aan de aalmoezeniers 
oprijst is congruent met de beantwoording van de eerdere vragen in de 
enquête. Aandacht en nabijheid zijn kernbegrippen voor al het pasto-
rale werk, en zeker ook binnen de krijgsmacht, waar veel van het werk 
bestaat uit soms korte ontmoetingen. Een van de belangrijkste taken 
van geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht wordt dan ook beschreven 
als belangeloze aanwezigheid, een begrip waarin aandacht en nabijheid 
al in verwezen lijken. 
Dit wordt zeer treffend beschreven in een artikel van A. Todd in 
Military Chaplaincy in Contention, waar de Britse Chaplain S. Sharkey 
wordt geciteerd die zijn bezoek aan een vooruitgeschoven post (hier 
afgekort als FOB) in Afghanistan beschrijft, waar vlak daarvoor een 
dode te betreuren was geweest: “Within the FOB I was in some sense a 
free spirit. I was welcomed into the homes of the soldiers, simple tents, but 
they were for many months the place they would eat, sleep and drink. They 
were essentially home from home. Although daunting at times, with the usual 
‘What can I say’, I dropped in to speak to the soldiers, drinking coffee and just 
‘ being’, spending some time talking and most importantly listening. As a chap-
lain I would call this ‘wasting time fruitfully’, but in the light of the soldier’s 
death it was tinted with the fear and grief associated with the death of a mate, 
a fellow soldier. As most priests would recognise, sometimes silence speaks 
louder than words. We don’t need to have all the answers, we just need to be 
there; they need our presence just as much as our moral guidance.”459

Ditzelfde beeld schetst Donckers in God bij het leger in de kolonie, daar 
waar het gaat om het pastorale zelfverstaan van de aalmoezenier tij-
dens de politionele acties, in een citaat van een van de uitgezonden 
aalmoezeniers: “‘Wat wij jongens hier voor normen stellen aan een priester, 
die zijn niet gelijk aan die van Holland. Hier moet hij ook een goed kameraad 
zijn, omdat je van elkaar afhankelijk bent’. Aalmoezenier H. Stoelinga zag het 
onderhouden van goede persoonlijke contacten in die oorlogssituatie dan ook 
als ‘ de kern van de GV’. En hij was hierin zeker niet de enige.”460

Daarnaast geven zij ook aan dat een aantal kenmerkende leider-
schapsrollen of raadgevende rollen ook op hen van toepassing is, zoals 
herderschap. Hiermee wijken zij af van wat in het onderzoek van 
Schilderman naar voren komt.

459 Andrew Todd, “Chaplancy in Contention”, in Chaplancy in Contention, Andrew 
Todd (red.) (Farnham: Ashgate, 2013), 7.

460 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 380.
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Ook lijkt het dat zij hun pastorale rol eerder verklaren vanuit begrip-
pen die relatie of betrokkenheid beschrijven dan vanuit de klassieke 
theologische driedeling van priester, profeet en leraar. Hierin kan 
meespelen dat het pastorale werk binnen de militaire context eerder 
uitnodigt tot een rolverstaan in termen van nabijheid dan vanuit klas-
siek-theologische thema’s.

Dat nabijheid als een zo belangrijke oriëntatie wordt genoemd is niet 
verwonderlijk. Aalmoezeniers hebben door de aard van hun werk 
een veelal eenzame positie. Zij werken doorgaans als enige katho-
lieke geestelijk verzorger op een eenheid, en zijn tijdens oefeningen 
en militaire vredesoperaties ver weg van hun thuisstructuur, kerk en 
vaak ook land. In dit opzicht zijn zij sterk op zichzelf aangewezen, en 
tegelijkertijd volledig gericht op hun pastoranten, de militaire eenheid 
waartoe zij behoren. 
Het is echter niet zo dat dit altijd zo geweest is. Tot na de Tweede 
Wereldoorlog zagen veel aalmoezeniers zichzelf voor een belang-
rijk deel ook als moraal- en moreelsofficier, gericht op het binnen de 
perken houden van het gedrag van katholieke militairen, en de bemoe-
diging van de militaire groep.461 
In de jaren ’60 en ’70 was de politieke en kritische betrokkenheid 
bij vele aalmoezeniers bij defensie zeer groot. Deze uitte zich onder 
meer in een grote bezorgdheid rond het kernwapendebat. Een deel 
van de aalmoezeniers was hier verklaard pacifistisch, en had hierin 
een veeleer duidelijk profetische oriëntatie.462 In deze periode was 
een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van de aalmoezenier 
geconcentreerd op de grote groep van dienstplichtige militairen, die 
als afspiegeling van de maatschappij in dit tijdvak voor een deel kri-
tisch stond tegenover militaire inzet in het algemeen en kernwapens in 
het bijzonder. Wellicht heeft de nabijheid van aalmoezeniers tot deze 
groep een rol gespeeld bij deze eerder pacifistische houding.

De oriëntatie van nabijheid bij de aalmoezeniers die werkzaam zijn bij 
de krijgsmacht heeft raakvlakken met wat Baart de presentie-theorie 
noemt, zeker waar deze zich uit in belangeloze aanwezigheid en het 
geven van niet-sturende ruimte. Naast raakvlakken zijn er echter ook 

461 Donckers, God bij het leger in de kolonie,184 ev.
462 Wentolt, Priesters in krijgstenue, 187-195.
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in het oog springende verschillen van het werk van de aalmoezenier 
bij de krijgsmacht en de werkomgeving en arbeidspraxis van de buurt-
pastores in Baarts onderzoek, zoals al eerder beschreven is in hoofd-
stuk 6.5. Vooral de inbedding in de organisatie van de krijgsmacht, 
en de participatie aan het leven van de militair zelf, met name tijdens 
diens deelname aan militaire vredesoperaties of grootschalige oefe-
ningen en vaarperioden, maken deze vorm van pastorale nabijheid tot 
een eigen pastorale benadering, één van pastorale participatie.
Deze positie is vaak een randpositie, als non-combattant, en als een 
buiten de militaire hiërarchie en bevelstructuur opererende aalmoeze-
nier. Desalniettemin maken aalmoezeniers wel deel uit van het geheel, 
omdat zij ook meegaan met oefeningen en militaire vredesoperaties, 
en hierin zij hetzelfde meemaken als de militairen. Zij zijn in deze 
zin, zoals al eerder vermeld, tochtgenoten, deelgenoten en lotgenoten: 
wat de militairen van hun eenheid gebeurt, gebeurt hen ook. Hierin 
verschillen zij van buurtpastores, maar ook van vrijwel alle andere 
categorieën van pastoraat, zoals het parochiepastoraat, het pastoraat in 
zorginstellingen of in penitentiaire inrichtingen.
Aalmoezeniers hebben tijdens hun deelname aan militaire vredes-
operaties veel tijd voor pastorale aanwezigheid. Zij zijn gedurende de 
uitzending vierentwintig uur per dag samen op pad met de met hen 
uitgezonden militairen, met veel ruimte voor ontmoeting. Een voor-
deel is dat de aalmoezenier gedurende zijn uitzending vrijwel alle 
ervaringen deelt met zijn pastoranten.
Hun betrokkenheid en deelname bepaalt voor een deel ook hun pas-
torale effectiviteit. Pas als je ‘één van hen’ bent, volgt er vertrouwen en 
daarmee ook de mogelijkheid tot pastoraal contact. In deze zin is hun 
participatie minstens even belangrijk als hun presentie. 

9.9 Militaire en professionele waarden 
Naast het beeld dat aalmoezeniers van zichzelf en hun werk als aal-
moezenier hebben, is het ook van belang om te kijken naar de waar-
den die zij voor zichzelf, en in hun functie als aalmoezenier van belang 
vinden. Aalmoezeniers bewegen zich in hun professionele kader 
binnen een zeer bijzondere omgeving. Het militaire bedrijf heeft een 
eigen dynamiek, met eigen regels en eigen waarden. 
De vraag is hoe aalmoezeniers, werkzaam binnen deze professionele 
omgeving, zich tot deze waarden verhouden. In de enquête werd 



Wie is de aalmoezenier?

291

hiervoor allereerst gevraagd naar de waarden binnen de krijgsmacht. 
Hiervoor werd hen gevraagd een reeks waarden te scoren in verschil-
lende categorieën: (1) sociaal (kameraadschappelijkheid, doorzettingsvermo-
gen, verantwoordelijkheid); (2) internationale orde (internationale veiligheid, 
orde, vrede); (3) persoonlijk (betrouwbaarheid, opofferingsbereidheid, eerlijk-
heid, stabiliteit); (4) politiek (gerechtigheid, verbreiden democratie).463

Tabel 39. Welke waarden zijn voor aalmoezeniers herkenbaar in de 
krijgsmacht?

weinig tot 

geen her-

kenning

noch wei-

nig, noch 

veel her-

kenning

veel tot 

zeer veel 

herkenning

missing va-

lues

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

kameraad-

schappelijkheid
1 2% 2 4% 45 88% 3 6% 51 100%

doorzettings-

vermogen
3 6% 6 12% 39 76% 3 6% 51 100%

verantwoordelijk-

heid
6 12% 6 12% 37 73% 2 4% 51 100%

internationale 

veiligheid
4 8% 16 31% 30 59% 1 2% 51 100%

orde 5 10% 16 31% 29 57% 1 2% 51 100%

vrede 6 12% 15 29% 28 55% 2 4% 51 100%

betrouwbaarheid 7 14% 15 29% 27 53% 2 4% 51 100%

opofferings-

bereidheid
3 6% 20 39% 26 51% 2 4% 51 100%

eerlijkheid 9 18% 18 35% 22 43% 2 4% 51 100%

stabiliteit 8 16% 19 37% 22 43% 2 4% 51 100%

gerechtigheid 12 24% 21 41% 16 31% 2 4% 51 100%

verbreiden  

democratie
18 35% 22 43% 10 20% 1 2% 51 100%

463 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 3.
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Een groot deel van deze waarden was voor de respondenten zicht-
baar in de context van de krijgsmacht, al waren wel verschillen aan te 
wijzen. Vooral de sociale waarden scoorden hoog: 
kameraadschappelijkheid, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid 
scoorden bij deze vraag het hoogst. Daarnaast scoorden ook waarden 
die betrekking hebben op de internationale orde relatief hoog, terwijl 
vooral politieke waarden (gerechtigheid, verbreiden democratie) rela-
tief laag scoorden.
Een aantal aalmoezeniers had waarden toegevoegd waar zij zeer veel 
van herkenden bij de krijgsmacht. Zij noemden aan de ene kant hou-
dingen als loyaliteit en gezagsgetrouwheid, en aan de andere kant kwali-
teiten als talent, vakkennis en zelfinzicht.

De hoge score van vooral kameraadschappelijkheid verbaast niet; deze 
past ook bij het beeld dat militairen van zichzelf en elkaar hebben. 
Hier zal in hoofdstuk 11.3 nader op ingegaan worden.
Als deze data gekruist worden met de uitzendervaring van de respon-
denten, valt op dat de aalmoezeniers zonder uitzendervaring een veel 
grotere mate van herkenning aangeven bij de opgegeven waarden.
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Tabel 40. Welke waarden zijn voor aalmoezeniers met uitzendervaring 
zichtbaar in de krijgsmacht?

weinig tot 

geen her-

kenning

noch wei-

nig, noch 

veel her-

kenning

veel tot 

zeer veel 

herkenning

missing va-

lues

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

kameraad-

schappelijk-

heid

1 3% 2 5% 33 87% 2 38 100% 100%

doorzettings-

vermogen
3 8% 6 16% 27 71% 2 38 100% 100%

verantwoorde-

lijkheid
6 16% 6 16% 25 66% 1 38 100% 100%

orde 4 11% 13 34% 21 55% 0 38 100% 100%

internationale 

veiligheid
4 11% 16 42% 18 47% 0 38 100% 100%

vrede 6 16% 13 34% 18 47% 1 38 100% 100%

opofferings-

bereidheid
3 8% 16 42% 18 47% 1 38 100% 100%

betrouwbaar-

heid
7 18% 14 37% 16 42% 1 38 100% 100%

eerlijkheid 8 21% 15 39% 14 37% 1 38 100% 100%

stabiliteit 8 21% 15 39% 14 37% 1 38 100% 100%

gerechtigheid 12 32% 18 47% 7 18% 1 38 100% 100%

verbreiden  

democratie
16 42% 17 45% 5 13% 0 38 100% 100%
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Tabel 41. Welke waarden zijn voor aalmoezeniers zonder uitzendervaring 
zichtbaar in de krijgsmacht?

weinig tot 

geen her-

kenning

noch wei-

nig, noch 

veel her-

kenning

veel tot 

zeer veel 

herkenning

missing va-

lues

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

kameraad-

schappelijk-

heid

0 0% 0 0% 12 92% 1 13 100% 100%

doorzettings-

vermogen
0 0% 0 0% 12 92% 1 13 100% 100%

verantwoorde-

lijkheid
0 0% 0 0% 12 92% 1 13 100% 100%

internationale 

veiligheid
0 0% 0 0% 12 92% 1 13 100% 100%

betrouwbaar-

heid
0 0% 1 8% 11 85% 1 13 100% 100%

vrede 0 0% 2 15% 10 77% 1 13 100% 100%

gerechtigheid 0 0% 3 23% 9 69% 1 13 100% 100%

eerlijkheid 1 8% 3 23% 8 62% 1 13 100% 100%

orde 1 8% 3 23% 8 62% 1 13 100% 100%

opofferings-

bereidheid
0 0% 4 31% 8 62% 1 13 100% 100%

stabiliteit 0 0% 4 31% 8 62% 1 13 100% 100%

verbreiden  

democratie
2 15% 5 38% 5 38% 1 13 100% 100%

Uit de data wordt zichtbaar dat aalmoezeniers met en zonder uitzen-
dervaring de waarden kameraadschappelijkheid, doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheid het meest binnen de krijgsmacht herkennen. 
De volgorde van andere waarden verschilde wel, zo scoorde betrouw-
baarheid relatief lager bij aalmoezeniers met uitzendervaring. De 
grootste verschillen echter zaten in de waardering van de items. 
Aalmoezeniers zonder uitzendervaring kenden een groot deel van de 
items grote tot zeer grote herkenning toe. Aalmoezeniers met uitzender-
varing gaven veel gedifferentieerder antwoorden, bij elk item werd een 
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relatief groot percentage ingevuld als noch veel, noch weinig herkenning, 
en was de positieve score over de gehele linie lager tot veel lager. Een 
aantal items sprong eruit. Zo scoorden betrouwbaarheid 92% herkenning 
door aalmoezeniers zonder uitzendervaring tegenover 42% door aal-
moezeniers met uitzendervaring, internationale veiligheid 92% tegenover 
47%, gerechtigheid 69% tegenover 18%, eerlijkheid 62% tegenover 37%, en 
vrede 77% tegenover 47%. Deze verschillen kunnen samenhangen met 
de weerbarstige werkelijkheid van militaire vredesoperaties.

Bij de beantwoording van de vraag, wat is voor u het overheersende ken-
merk van een hoogwaardige professionele militair, scoorde betrouwbaarheid 
het hoogst.464 De aalmoezeniers werd een lijst van veertien militaire 
kwaliteiten voorgelegd. Hiervan moesten zij de drie kwaliteiten aankrui-
sen die zij de meest overheersende kenmerken van een hoogwaardig 
professionele militair vonden. Doordat elke respondent drie kwaliteiten 
moest aankruisen komt het totale aantal values uit op 153.

Tabel 42. Wat maakt een militair een hoogwaardige professional?
frequentie %

betrouwbaarheid 28 18%

vermogen tot zelfreflectie 22 14%

leidinggevende kwaliteiten 16 10%

stressbestendigheid 13 8%

evenwicht 13 8%

kameraadschappelijkheid 10 7%

besluitvaardigheid 9 6%

eerlijkheid 9 6%

moed 8 5%

zelfkennis 7 5%

adequate performance 4 3%

geloof in zichzelf 3 2%

gehoorzaamheid 2 1%

offerbereidheid 2 1%

rust 1 1%

missing values (2 respondenten x 3 items) 6 4%

totaal (51 respondenten x 3 items) 153 100%

464 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 8.
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Opvallend was dat, gevraagd naar wat voor hen de voornaamste ken-
merken waren van een hoogwaardige professionele militair, vermogen 
tot zelfreflectie en leidinggevende kwaliteiten naar boven kwamen, maar 
betrouwbaarheid zoals gezegd verreweg het hoogst scoorde. Geloof in 
zichzelf, gehoorzaamheid, offerbereidheid en rust scoorden daarentegen 
het laagst.
Maakte uitzendervaring hierin nog een verschil?

Tabel 43. Wat maakt een militair tot hoogwaardige professional: in de ogen 
van aalmoezeniers met en zonder uitzendervaring

Wel 

uitzendervaring

Geen 

uitzendervaring

frequentie % frequentie %

betrouwbaarheid 21 18% 6 15%

vermogen tot zelfreflectie 17 15% 4 10%

leidinggevende kwaliteiten 12 11% 4 10%

kameraadschappelijkheid 9 8% 0 0%

stressbestendigheid 8 7% 5 13%

evenwicht 6 5% 5 13%

eerlijkheid 6 5% 2 5%

besluitvaardigheid 5 4% 3 8%

moed 5 4% 3 8%

zelfkennis 3 3% 3 8%

adequate performance 2 2% 2 5%

geloof in zichzelf 2 2% 1 3%

gehoorzaamheid 2 2% 0 0%

offerbereidheid 1 1% 0 0%

rust 0 0% 1 3%

missing values (5 responden-

ten x 3 items)
15 13% 0 0%

totaal 153 (51 respondenten 

x 3 items)
114 100% 39 100%
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Als deze gegevens werden gekruist met uitzendervaring, bleek dat veel 
van de kenmerken relatief vergelijkbaar scoorden bij aalmoezeniers 
met uitzendervaring en aalmoezeniers zonder uitzendervaring. Wel 
viel op dat kameraadschappelijkheid vrij hoog scoorde bij aalmoezeniers 
met uitzendervaring, maar in het geheel niet bij aalmoezeniers zonder 
uitzendervaring, terwijl deze waarde wel door beide groepen het meest 
herkend werd in de krijgsmacht (zie tabel 38 en 39). Concluderend kan 
gesteld worden dat uitzendervaring geen aantoonbaar verschil maakt 
in de wijze waarop professionele (militaire) waarden van militairen 
gewaardeerd worden door aalmoezeniers.

Aan de deelnemers werd ook gevraagd waaraan een geestelijk verzor-
ger moet voldoen om een hoogwaardige professional te zijn.465 De aal-
moezeniers werd hiervoor gevraagd twee kwaliteiten te kiezen uit een 
reeks van zeven.

Tabel 44. Kwaliteiten van een geestelijk verzorger
frequentie %

als hij goede invoelende kwaliteiten heeft 35 34%

als hij past binnen het militaire bedrijf 17 17%

als hij niet samenvalt met het militaire bedrijf 16 16%

als hij er ‘voor de mannen is’ 14 14%

als hij zijn werk technisch beheerst 10 10%

als hij mee op uitzending gaat 4 4%

als hij goed kan samenwerken met zijn collega’s 3 3%

missing values (2 items x 1 respondent) 2 2%

totaal (2 items x 51) 102 100%

Uit de drie kwaliteiten die het hoogst scoorden bleek dat men vooral 
belangrijk vond dat geestelijk verzorgers goede invoelende kwaliteiten 
hebben (34%) en binnen het militaire bedrijf passen, maar er niet mee 
samen vallen. Daarentegen scoorden de kwaliteiten “als hij goed kan 
samenwerken met zijn collega’s” en “als hij mee op uitzending gaat” het laagst.

Na de vraag naar wat een professioneel hoogwaardige militair en 
een professioneel hoogwaardige geestelijk verzorger kenmerkt, was 

465 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 9.
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de vraag relevant naar wat de professionele kwaliteiten van een aal-
moezenier bij de krijgsmacht behoren te zijn. Hiervoor werd de res-
pondenten voorgelegd: wanneer beschouwt u een aalmoezenier als een 
hoogwaardige professional?466 Hier werd de respondenten gevraagd drie 
items te kiezen, waarop het totale aantal items op 153 komt. 

Tabel 45. Professionele kwaliteiten van een aalmoezenier
Freq. %

als hij weet te inspireren 23 15%

als hij oog heeft voor mensen 19 12%

als hij open staat voor mensen 17 11%

als hij zichzelf is 14 9%

als hij past binnen het militaire bedrijf 10 7%

als hij een goede opleiding en voorbereiding voor dit werk heeft 

genoten
9 6%

als hij oprecht gelooft 8 5%

als hij ‘staat voor de mannen en gaat met de mannen’ 7 5%

als hij onafhankelijk is 7 5%

als hij mensen durft aan te spreken op hun gedrag 4 3%

als hij de kerk niet blindelings volgt 3 2%

als hij enige afstand tot het militaire bedrijf houdt 3 2%

als hij niet oordeelt 3 2%

als hij de kerkelijke zending heeft ontvangen 2 1%

als hij meegaat met militaire missie(s) 2 1%

als hij leeft en werkt naar de regels en waarden van de kerk 2 1%

als hij door de militairen op zijn  plaatsing geaccepteerd wordt 2 1%

als hij veel bidt 1 1%

als hij niet samenvalt met het militaire bedrijf 1 1%

als hij kennis heeft van het militaire bedrijf 1 1%

als hij mee op patrouille gaat 0 0%

als hij goed kan preken 0 0%

als hij een goede leraar is 0 0%

missing values (3 items x 5 respondenten) 15 10%

totaal (3 items x 51 respondenten) 153 100%

466 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 10.
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De vijf meest gekozen kwaliteiten hebben alle betrekking op de pasto-
rale kwaliteiten van de aalmoezenier, en zijn functioneren binnen de 
militaire context.
Aalmoezeniers moeten vooral kunnen inspireren, oog hebben en open 
staan voor mensen. Daarnaast moet een aalmoezenier authentiek zijn 
en passen binnen de militaire context. 
Opvallend was dat een aantal kenmerken die typerend zijn voor het 
militaire bedrijf, juist zeer laag scoorden, het meegaan op patrouil-
les (geen enkele keer gekozen), meegaan met militaire missies (twee 
maal gekozen), en kennis van het militaire bedrijf (een maal gekozen) 
werden vrijwel niet gekozen. 
Ook was opvallend dat specifiek religieuze kenmerken niet hoog 
scoorden. Kerkelijke zending, een goede leraar zijn, veel bidden, goed 
kunnen preken, leven naar de waarden en regels van de kerk werden 
nauwelijks gekozen. Daarentegen scoorde “als hij oprecht gelooft” wel 
relatief goed (acht maal gekozen). 

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat aalmoezeniers het belang-
rijk vinden een open en inspirerende persoonlijkheid te zijn, waarvan 
de authenticiteit (ook religieuze authenticiteit of oprechtheid) en soci-
ale vaardigheden zwaarder wegen dan de militaire of kerkelijke kwa-
liteiten, en die zich wel binnen het militaire bedrijf kunnen bewegen, 
maar toch ook afstand kunnen houden.
Dat komt ook terug in de beantwoording van twee andere vragen over 
de rol van de aalmoezenier binnen de krijgsmacht. De deelnemers 
werd hierbij gevraagd naar de kwaliteiten en kenmerken die zij voor 
hun eigen optreden als aalmoezenier belangrijk vinden, waarbij uit 
een lijst slechts twee of drie kenmerken of kwaliteiten konden worden 
gekozen.
Als eerste werd hierom gevraagd naar de kwaliteiten die zij van belang 
achtten voor hun rol als aalmoezenier.467 Hiervoor dienden zij de drie 
belangrijkste aan te kruisen.

467 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 1.
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Tabel 46. Persoonlijke kwaliteiten van een aalmoezenier
frequentie %

innerlijke rust 24 15%

nabijheid 20 13%

geloof 19 12%

vermogen om te inspireren 18 11%

empathie 17 11%

pastorale moed 12 8%

vermogen om richting te geven aan het leven van mensen 10 7%

stabiliteit 9 6%

persoonlijke moed 8 5%

zachtmoedigheid 5 3%

stressbestendigheid 4 3%

vriendelijkheid 3 2%

militaire moed 1 1%

missing values 3 2%

totaal 153 100%

Bij de beantwoording van de vraag scoorden vijf items bovengemid-
deld. Innerlijke rust werd het meest gekozen (15%). Daarnaast scoorden 
ook nabijheid, empathie, geloof en het vermogen om te inspireren boven-
gemiddeld. Deze waarden passen goed bij het beeld dat uit de beant-
woording van de eerdere vragen naar voren kwam.
Daarna werd de deelnemende aalmoezeniers gevraagd naar de belang-
rijkste kenmerken van hun eigen professionaliteit.468

 
Tabel 47. Professionele kwaliteiten die de aalmoezenier bij zichzelf ziet

frequentie %

communicatieve vaardigheden 40 39%

invoelingsvermogen 38 37%

specifieke expertise op het gebied van religie 13 13%

leiderschapscapaciteit 3 3%

managementvaardigheden 1 1%

organisatorische vaardigheden 1 1%

vroomheid 0 0%

missing values 6 6%

totaal 102 100%

468 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 2.
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Hieruit kwam naar voren dat vooral sociale vaardigheden als belang-
rijk beschouwd werden: communicatieve vaardigheden (39%) en invoelings-
vermogen (37%) scoorden hoog, terwijl zaken als managementkwaliteiten 
(1%), organisatorische vaardigheden (1%), maar ook vroomheid (0%) nauwe-
lijks gekozen werden. Expertise op het gebied van religie (13%) werd relatief 
vaak gekozen, maar werd duidelijk ondergeschikt geacht aan de sociale 
vaardigheden. Ook deze antwoorden sluiten aan bij de beantwoording 
van de eerdere vragen.

9.10 Besluit
De groep aalmoezeniers kan worden beschreven als een overwegend 
mannelijke, in vergelijking met andere pastorale werkvelden vrij jonge 
groep theologen, waarvan een ruime meerderheid een academische 
theologieopleiding heeft gehad. Deze groep is gemiddeld gezien wat 
ouder dan de gemiddelde militair, en is in deze setting ook relatief 
zeer hoog opgeleid. Hun rol en positie is solistisch te noemen, ook al 
werken aalmoezeniers toch veelal in teamverband. 
De vraag hierbij is hoe aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun geloof en 
werk ervaren in deze rol, en hoe zij dit waarderen in het licht van hun 
deelname aan militaire vredesoperaties.

Aalmoezeniers moeten zich binnen de krijgsmacht verhouden met 
twee instituties, de krijgsmacht en de kerk, waarbij zij in de kerk fysiek 
vaak weg zijn, en binnen de krijgsmacht vanuit hun positie meer aan 
de rand opereren.
Aalmoezeniers hechten veel waarde aan hun status van gezonden 
katholiek geestelijk verzorger. Voor hen is deze zending ook een waar-
borg om onafhankelijk van de militaire gezagsdragers als geestelijk 
verzorger te kunnen functioneren, op deze wijze wordt de binding 
met de kerk ook zeer gewaardeerd. De kerk vormt een bron en een 
bedding voor het persoonlijk geloofsleven, maar ook voor het kader 
waarbinnen zij kunnen functioneren.
Aan de andere kant is er ook soms sprake van een zekere werk-speci-
fieke afstand. Deze heeft te maken met het werken binnen een totaal-
instituut als de krijgsmacht, maar ook met de vaak letterlijke afstand 
tot de eigen gemeenschap, tijdens oefeningen of militaire vredesope-
raties ver weg van de eigen cultuur en de eigen geloofsgemeenschap.
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Aalmoezeniers moeten om hierin te kunnen functioneren extrovert, 
naar buiten gericht zijn, gericht op de noden en vragen van elke mili-
tair, ongeacht hun levensbeschouwelijke instelling, en moeten hierin 
ook nauw kunnen samenwerken met andere denominaties. Dit vereist 
flexibiliteit en openheid.

Aalmoezeniers hebben bij de krijgsmacht een unieke positie. Als 
geüniformeerde burgers staan zij zeer dicht bij de militairen van hun 
eenheid, maar vallen hier niet geheel mee samen, juist vanwege hun 
positie als non-combattanten en burgers buiten de hiërarchieke lijn 
van defensie. Deze positie heeft grote voor- en nadelen. Aalmoezeniers 
hoeven zich niet te richten op de core business van de krijgsmacht, maar 
kunnen zich exclusief wenden tot elke persoon. Voor hen kunnen zij 
als vrijplaats dienen. Dit geeft veel pastorale mogelijkheden, maar kan 
ook leiden tot kwetsbaarheid en eenzaamheid. Op veel plaatsen is hij 
als enige in deze positie, en heeft hij als enige geen andere rol als de 
pastorale. Hierbij is de vraag naar de eigen zingeving, zeker bij langdu-
rige reizen en vredesoperatie, acuut.

Het werk van aalmoezeniers bij de krijgsmacht heeft veel overeenkom-
sten met de werkzaamheden in andere pastorale werkvelden, zoals zor-
ginstellingen of justitiële inrichtingen. Ook hier wordt samengewerkt 
in een professioneel team, waarin zij een deel van de zorg voor hun 
rekening nemen. Een belangrijk verschil is echter dat bij aalmoezeniers 
bij de krijgsmacht, en zeker tijdens oefeningen, zeereizen of militaire 
vredesoperatie, de afstand tussen de aalmoezenier en de pastoranten 
zeer klein is: zij zijn samen op reis en maken hetzelfde mee. Hiermee 
zijn zij niet alleen gesprekspartners, maar ook tocht- en lotgenoten, hun 
aanwezigheid is niet alleen presentie, maar tevens participatie.
Zij nemen de kleur aan van hun krijgsmachtdeel, en identificeren zich 
in meer of mindere mate met hun eenheid. Zij ‘zijn er van’. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat aalmoezeniers openheid en authen-
ticiteit belangrijke persoonlijke eigenschappen vinden. Daarnaast is 
ook nabijheid een kernbegrip voor de aalmoezeniers, zowel voor hun 
pastorale rolbeleving als voor de focus van hun pastorale handelen.

Het belang van de waarde van kameraadschappelijkheid voor erva-
ren aalmoezeniers komt overeen met hoe militairen spreken over 
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hun deelname aan vredesoperaties. E. Hijmans beschrijft in Hoe kom 
ik hier ongeschonden uit? de kameraadschap tussen militairen tijdens 
militaire operaties.469 Zij definieert “het handelen van ten opzichte van 
mensen waarmee we ons verbonden voelen” van militairen als hechtings-
moraal. Deze hechtingsmoraal is zichtbaar in de kameraadschap en 
opofferingsbereidheid van militairen. Hijmans laat aan de hand van 
interviews zien hoe groot die betrokkenheid tijdens de missie is.470 
P. Olsthoorn geeft in Military Ethics and Virtues aan dat, hoewel niet 
eenduidig te stellen is wat de motivatie voor militairen op het slag-
veld is en hierbij ook stelt dat hierover verschillende visies bestaan, 
kameraadschap of sociale cohesie binnen de krijgsmacht zelf zeker 
wel als een belangrijke drijfveer wordt gezien.471 Hetzelfde stelt ook 
M. Schok in haar studie Meaning as a Mission.472 Of, zoals een veteraan 
uit de Amerikaanse Burgeroorlog geciteerd werd: “The untrained and 
old soldier are different in many respects. As to life the new one looks out for 
himself in or out of Battle, the old one when away from his companions thinks 
of them and goes in and the danger to himself is forgotten.”473

De invloed van de deelname aan vredesoperaties lijkt zichtbaar in het 
grotere belang dat aan kameraadschap wordt gegeven door aalmoe-
zeniers met uitzendervaring. Ook lijken zij de militaire kant van hun 
positie groter in te schatten. Een vraag die hierbij naar voren komt is 
hoe aalmoezeniers hun professionaliteit, hun werkzaamheden en hun 
persoonlijk geloof als aalmoezenier tijdens hun deelname aan mili-
taire vredesoperaties met elkaar verbinden. Hoe waarderen zij hun 
pastorale taken tijdens hun uitzending, en hoe beleven zij hun eigen 
geloof?

469 Ellen Hijmans, “Hoe kom ik hier ongeschonden uit?”, in Wat veteranen vertellen, 
Harry van der Berg, Stef Scaliola, Fred Wester (red.) (Amsterdam: Pallas Publica-
tions, 2010), 155; en Désirée Verweij, Geweten onder schot (Amsterdam: Boom, 
2010), 110-124.

470 Verweij, Geweten onder schot,155-159.
471 Peter Olsthoorn, Military Ethics and Values (Abingdon: Routledge, 2011), 56.
472 Schok, Meaning as a Mission, 97.
473 James McPherson, For Cause and Comrades (New York: Oxford University Press, 

1997), 87.
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Hoofdstuk 10. 

Aalmoezenier, geloof en liturgie

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de wijze belicht waarop aalmoezeniers hun 
eigen pastorale identiteit en hun geloofsidentiteit beleven, als aalmoe-
zenier binnen de krijgsmacht, en daarnaast ook in het licht van hun 
ervaringen rondom militaire missies.
In de aan de onderzoeksgroep gestuurde enquête zijn over het thema 
van de pastorale identiteit vragen gesteld over de wijze waarop zij hun 
pastorale praktijk vormgeven en beleven, in pastorale ontmoetingen 
en in de liturgie, in het dagelijks werk en tijdens hun deelname aan 
militaire vredesoperaties.
In het kader van het thema van de geloofsidentiteit werden vragen 
gesteld naar hun persoonlijke geloofsbeleving, hun religieuze ver-
houding tot lijden en geweld, en de wijze waarop zij invulling gaven 
aan het onderhoud van hun spiritualiteit en inspiratie, zodat inzich-
telijk wordt op welke wijze aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun 
geloofsidentiteit en beleven.

10.1 Vertrouwen en liefde
Geloof en spiritualiteit behoren tot de kern van het werk van de aal-
moezenier. Zij zijn “experts in religieuze communicatie”, “de hoofdtaak van 
pastores bestaat uit het ontwikkelen, verhelderen en vormgeven van geloofsin-
terpretaties. Zij geven leiding aan een proces waarin zij bestaanservaringen en 
christelijk geloof op elkaar betrekken.”474

Deze professionele spiritualiteit moet worden gedragen en gevoed 
vanuit de eigen spiritualiteit van de pastores, de eigen spiritualiteit 
vormt de bodem voor hun professionele spiritualiteit en pastoraat, is 
daarmee dus ook wezenlijk voor het kunnen functioneren als pastor. 

474 Hessel Zondag, Klaus Sonnberger, Fred van Iersel, “Pastores in een benarde situ-
atie”, in Redden pastores het? Hessel Zondag, Klaus Sonnberger, Fred van Iersel, 
(red.) (Budel: Damon, 2001), 9.
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H. Witte stelt in Pastoraat en de vraag om spiritualiteit dan ook dat pasto-
raat zonder spiritualiteit niet denkbaar is.475

Het eigen geloof vormt een basis voor de wijze waarop aalmoezeniers 
hun werk kunnen uitoefenen. Hoe beleven aalmoezeniers hun geloof, 
en waar zouden zij zichzelf in het gelovig spectrum indelen? Hiervoor 
is de aalmoezeniers gevraagd in hoeverre zij zichzelf als behoudend of 
vrijzinnig beschouwen, en daarnaast in hoeverre zij zichzelf als ortho-
dox beschouwen.476

Tabel 48. behoudend of juist niet? 
frequentie %

behoudend tot zeer behoudend 3 6%

gematigd 24 47%

vrijzinnig tot zeer vrijzinnig 23 45%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Tabel 49. Orthodoxie 
frequentie %

zeker tot overwegend wel 9 18%

weet niet 1 2%

zeker tot overwegend niet 40 78%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Uit de tabellen komt naar voren dat zeer weinig aalmoezeniers zich-
zelf als behoudend of zeer behoudend beschouwen, en zichzelf eerder 
zien als gematigd of vrijzinnig (92%). Hetzelfde is zichtbaar in de 
beantwoording van de vraag naar orthodoxie. Hier geven de meeste 
respondenten aan dat zij zichzelf minder of niet als orthodox (totaal 
78%) beschouwen.

Naast de plaats die zij zichzelf binnen het gelovig spectrum geven, 
is de vraag naar de wijze waarop aalmoezeniers hun geloofshouding 
zouden definiëren relevant. Hiervoor is hen gevraagd uit een reeks 

475 Henk Witte, “Pastoraat en de vraag om spiritualiteit”, in in Redden pastores het? Hes-
sel Zondag, Klaus Sonnberger, Fred van Iersel, (red.) (Budel: Damon, 2001), 174.

476 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vragen 2 en 3.
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geloofshoudingen de drie te kiezen die hun geloof het beste karakte-
riseren.477 

Tabel 50. Geloofshouding van de aalmoezenier
frequentie %

vertrouwen 32 21%

liefde 27 18%

engagement 18 12%

zoeken 14 9%

traditie 13 8%

wijsheid 9 6%

ervaring 9 6%

niet-weten 8 5%

gevoel 7 5%

twijfel 6 4%

passie 2 1%

waarheid 1 1%

missing values (3 respondenten x 3 items) 9 6%

totaal 153 100%

De antwoorden van de respondenten laten een grote spreiding zien. 
Uit de data komt wel naar voren dat vooral de begrippen vertrouwen en 
liefde het hoogst scoorden, met daarna engagement en zoeken. Waarheid 
had als karakterisering van de geloofshouding de minste weerklank 
bij de respondenten.
De vrij hoge score van het geloofshouding zoeken komt overeen met 
het onderzoek van Zuidberg onder Rooms-katholieke pastores.478 
Haarsma geeft in het nawoord van dit onderzoek aan dat juist dit zoe-
kende geloven kenmerkend is voor de huidige religieuze cultuur, en 
herkent dit zoeken in de antwoorden van de deelnemende aalmoeze-
niers: “Het is, dunkt mij, geen wonder dat wij bij de pastores tendensen aan-
treffen die een weerspiegeling lijken van de onzekerheid en de verwarring die 
kenmerkend zijn voor de huidige cultuur als het over de godsvraag gaat. Met 
recht kan men spreken van een zoekend geloven.”479

477 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 5.
478 Zuidberg, De God van de pastor.
479 Zuidberg, De God van de pastor, 222.
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Hierop aansluitend is gevraagd naar de wijze waarop zij God beleven, 
eerder transcendent of meer immanent. Uit de onderzoeksresultaten 
komt naar voren dat hier onder de aalmoezeniers bij de krijgsmacht 
grote consensus over bestaat.480

Tabel 51. Een transcendente of immanente God?
frequentie %

vooral transcendent 6 12%

vooral immanent 4 8%

zowel transcendent als immanent 41 80%

totaal 51 100%

Een klein deel, 12 %, beleeft God vooral transcendent, en iets klei-
nere groep, 8%, vooral immanent. De overgrote meerderheid van de 
onderzoeksgroep, 80%, zegt God zowel immanent als transcendent te 
ervaren.
De wijze waarop God in gebeden of gedachten wordt aangesproken, 
bleek voor een vrij groot deel van de onderzoeksgroep niet zoveel uit 
te maken.481 

Tabel 52. Hoe God aan te spreken
frequentie %

Gij 6 12%

U 21 41%

Jij 5 10%

maakt niet uit 15 29%

missing values 4 8%

totaal 51 100%

29% van de geënquêteerden gaf aan dit niet belangrijk te vinden. 
10% sprak God met jij aan, 53% koos voor Gij of U. Deze voor-
keur voor de meer traditionele aanspreekvorm is congruent met de 
Godsvoorstellingen van aalmoezeniers, zoals in de volgende paragraaf 
zichtbaar zal worden.

480 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 3.
481 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 2.
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10.2 Godsvoorstellingen
Een van de centrale elementen van geloof is het beeld van God dat 
men heeft. Met welke woorden wordt God ter sprake gebracht, en 
welke betekenissen van het leven spreken daar uit? Deze vragen zijn 
van belang in de vraag naar de geloof- en werkbeleving van aalmoeze-
niers, met name in het licht van hun uitzendervaring.
De deelnemende aalmoezeniers is in de enquête gevraagd naar de 
wijze waarop zij God beleefden. Allereerst is hen gevraagd naar de 
metaforen die zij persoonlijk met God zouden verbinden.482 Hieruit 
kwam een zeer grote verscheidenheid aan antwoorden, die wel in een 
aantal groepen kon worden verdeeld.
Een groep bestaat uit metaforen die gelieerd zijn aan het Vader-begrip. 
Hieronder vielen metaforen als vader, Vader, Vader en Moeder tegelijk!, 
liefdevolle vader, barmhartige vader en goede vader. Dit was verreweg de 
grootst groep, met dertien vergelijkbare metaforen. Hiermee kan 
gezegd worden dat variaties op de traditionele vadermetaforen binnen 
de onderzoekspopulatie het sterkst vertegenwoordigd waren.

De andere metaforen waren meer divers. Bron werd driemaal 
genoemd, als bron of als Bron van mijn Leven, Licht tweemaal, Liefde 
tweemaal, Eeuwige ook tweemaal. 
Sommige metaforen zijn vrij abstract-theologisch, Alom immanent/
transcendent aanwezige, Hij die is, Drie-ene, Alfa en Omega, een Kruis, de 
Algoede, Brandende braambos, of De Stem. Andere zijn juist wat meer 
persoonlijk, zoals Zin, Vraagteken, geschenk, feest, Plaats.
Eenmaal werd Jezus Christus genoemd, eenmaal Geest. Nabijheid werd 
tweemaal genoemd, als Nabije en als Hij die mij nabij is.
Daarnaast werd hen gevraagd naar hun Godsbeleving, waarbij een lijst 
werd voorgelegd met tien Godsbegrippen. 483 In de onderstaande tabel 
zijn de vijf antwoordcategorieën (niet/weinig/best wel wat/veel/volle-
dig) samengevoegd tot drie antwoordcategorieën, waardoor het onder-
scheid duidelijk wordt tussen Godsbegrippen die veel tot zeer veel 
respons krijgen bij de deelnemende aalmoezeniers, en Godsbegrippen 
die dat veel minder sterk doen.

482 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 1.
483 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 4.
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Tabel 53. Godsbegrippen bij aalmoezeniers
veel tot 

volledig
best wel wat

weinig  

tot niet

missing  

values
totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

Barmhartige 37 73% 9 18% 3 6% 2 4% 51 100%

Liefdevolle 

aanwezigheid
34 67% 8 16% 5 10% 4 8% 51 100%

Eeuwige 30 59% 6 12% 11 22% 4 8% 51 100%

Schepper 29 57% 10 20% 7 14% 5 10% 51 100%

Vader 28 55% 9 18% 12 24% 2 4% 51 100%

Heer 23 45% 11 22% 14 27% 3 6% 51 100%

Ander 20 39% 6 12% 12 24% 13 25% 51 100%

Almachtige 13 25% 9 18% 25 49% 4 8% 51 100%

Moeder 11 22% 13 25% 24 47% 3 6% 51 100%

Rechter 4 8% 3 6% 39 76% 5 10% 51 100%

Wat in de antwoorden van de deelnemende aalmoezeniers opvalt, is 
dat ook hier vooral Godsbegrippen waaruit een liefdevolle en barm-
hartige God spreken hoog scoren (73% en 67%). Begrippen als Eeuwige 
(59%), Schepper (57%) en Vader (55%) scoren ook vrij hoog, terwijl begrip-
pen waaruit een oordelende God spreekt, zoals Almachtige (25%) of 
Rechter (8%) zeer laag scoren. Bij de beantwoording van deze vraag valt 
vooral op dat in hun Godsbegrip vooral liefde en troost voorop staan, 
en macht en oordeel daarentegen juist niet resoneerden. Dit is geheel 
congruent met de wijze waarop aalmoezeniers hun eigen rol beleven. 
Het Godsbegrip Moeder scoorde in deze tabel duidelijk lager dan het 
Godsbegrip Vader. Dit gold zowel voor mannelijke als voor vrouwe-
lijke aalmoezeniers.
Gekruist met uitzendervaring valt op dat bij de meeste metaforen uit-
zendervaring geen zichtbare rol speelt, aalmoezeniers waarderen de 
meeste metaforen niet anders als zij deelgenomen hebben aan mili-
taire vredesoperaties.
Twee uitzonderingen zijn hier te maken die in het oog springen. De 
metaforen Almachtige en Moeder vielen in deze reeks uit de toon. 
Deze Godsbegrippen zijn gevoelsmatig tegengesteld, en beschrijven 
de macht of juist eerder de zorgzaamheid van God.



Deel 3. Veldonderzoek. Nabij en toegankelijk

310 

Tabel 54. Beleving Godsbegrip Almachtige in relatie tot uitzendervaring
veel tot 

volledig

best wel 

wat

weinig tot 

niet

missing  

values
totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

geen vredes-

missies  

meegemaakt

4 31% 5 38% 3 23% 1 8% 13 100%

wel vredes-

missies  

meegemaakt

9 24% 4 11% 22 58% 3 8% 38 100%

Tabel 55. Beleving Godsbegrip Moeder in relatie tot uitzendervaring
veel tot  

volledig

best wel 

wat

weinig tot 

niet

missing  

values
totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

geen vredes-

missies  

meegemaakt

2 15% 2 15% 9 69% 0 0% 13 100%

wel vredes-

missies  

meegemaakt

9 24% 11 29% 15 39% 3 8% 38 100%

Bij de metafoor Almachtige viel op dat een meerderheid van de popu-
latie met uitzendervaring weinig tot geen affiniteit hiermee had, ter-
wijl een meerderheid van de aalmoezeniers zonder uitzendervaring dit 
meer had (best wel wat/veel/volledig). 
Andersom was het met de metafoor Moeder. Hier had een meerder-
heid van de aalmoezeniers met uitzendervaring wel enige affiniteit 
met deze metafoor, terwijl dat niet gold voor aalmoezeniers zonder 
uitzendervaring. 

10.3 Inspiratie en bezinning
Omdat aalmoezeniers zo vaak op zichzelf aangewezen zijn, en zij voor 
de uitoefening van hun vak voornamelijk gebruik maken van hun eigen 
persoon, moeten zij om professioneel te kunnen functioneren zichzelf 
goed onderhouden, op lichamelijk, geestelijk en evenzeer ook op spiri-
tueel gebied. Hiervoor is het belangrijk dat een aalmoezenier zich af en 
toe terugtrekt en oplaadt. Dit kan ook helpen de scherpte te behouden, 
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en niet volledig mee te gaan met de dynamiek van de eenheid, om naast 
nabijheid ook een kritische distantie te kunnen behouden.
Aan de deelnemende aalmoezeniers is hierom gevraagd hoe zij, tijdens 
hun deelname aan een militaire vredesoperatie, hun geestelijk leven 
onderhouden.484 Zij konden hiervoor drie items kiezen uit een totaal 
van tien. 

Tabel 56. Onderhoud geestelijk leven tijdens militaire missies
freq. %

ik lees een boek (theologie, spiritualiteit, 

filosofie, roman, poëzie)
15 13%

ik bid 13 11%

ik neem deel aan een liturgie 9 8%

ik zoek contact met andere mensen om 

mijn geestelijk leven te verdiepen
8 7%

ik mediteer 8 7%

ik bestudeer de bijbel 7 6%

ik plaats mijzelf in de aanwezigheid van God 7 6%

ik doe mee aan humanitaire activiteiten (bijv. 

helpen bouwen van een school)
6 5%

ik bestudeer spirituele teksten 4 4%

ik ontsteek een kaars 3 3%

missing values 34 30%

totaal (38 (aalmoezeniers met uitzendervaring) x 3items) 114 100%

De drie items die het meest gekozen werden waren: ik lees een boek 
(theologie, spiritualiteit, filosofie, roman, poëzie), ik bid en, in iets mindere 
mate, ik neem deel aan een liturgie. Als boeken werden door de deel-
nemende aalmoezeniers vooral spirituele werken en romans gekozen, 
en in mindere mate theologische werken. Een aalmoezenier had een 
eigen categorie toegevoegd, en schreef: “(ik) onderhoud de getijden.”
Ook is hen gevraagd naar hun privégebed. Hierbij werd gevraagd naar 
wanneer, hoe vaak en wat zij baden.485 

484 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 5.
485 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 1.
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Tabel 57. Privégebed van aalmoezeniers
wel niet totaal

freq. % freq. % freq. %

voor iemand 34 67% 17 33% 51 100%

voor naasten 34 67% 17 33% 51 100%

op wisselende momenten 33 65% 18 35% 51 100%

elke dag 30 59% 21 41% 51 100%

alleen 29 57% 22 43% 51 100%

met anderen 27 53% 24 47% 51 100%

voor mijzelf 26 51% 25 49% 51 100%

bij de maaltijden 24 47% 27 53% 51 100%

voor militairen 23 45% 28 55% 51 100%

meerdere keren per dag 16 31% 35 69% 51 100%

op vaste momenten 11 22% 40 78% 51 100%

algemeen 8 16% 43 84% 51 100%

weinig 5 10% 46 90% 51 100%

de gehele dag door 2 4% 49 96% 51 100%

niet 0 0% 51 100% 51 100%

10% van de ondervraagde gaf aan weinig te bidden, 60% gaf aan elke 
dag te bidden, en 30% meerdere keren per dag.486 De groep respon-
denten die aangaf weinig te bidden is aanzienlijk kleiner dan deze bij 
het onderzoek bij geestelijk verzorgers in justitiële inrichtingen van 
Flierman. Hier gaf een kwart van de respondenten aan het persoonlijk 
gebed niet (meer) te praktiseren.487 
De meesten respondenten baden niet op vaste momenten en vooral 
voor iemand, waarbij vaker werd aangegeven dat er privé gebeden 
werd voor naasten dan voor henzelf, of militairen. Deze gebeden 
waren meestal contemplatieve gebeden of dankgebeden488  
60% van de deelnemende aalmoezeniers gaf aan hierbij vooral eigen 
gebeden te gebruiken, terwijl 36% aangaf een combinatie van eigen 
en formuliergebeden te gebruiken. Slechts 4% gebruikte voornamelijk 
formuliergebeden.489

486 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 1.
487 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 210.
488 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 2.
489 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 3.
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Tabel 58. Soort privégebed van aalmoezeniers
wel niet totaal

freq. % freq. % freq. %

een contemplatief gebed 37 73% 14 28% 51 100%

een dankgebed 37 73% 14 28% 51 100%

een smeekgebed 21 41% 30 59% 51 100%

een lofgebed 6 12% 45 88% 51 100%

Tabel 59. Formuliergebeden of eigen gebeden
frequentie %

vooral formuliergebeden 2 4%

vooral eigen gebeden 30 59%

allebei even vaak 18 35%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Van de deelnemende aalmoezeniers met militaire uitzendervaring gaf 
het grootste deel, bijna 80%, aan dat hun gebedsleven niet was veran-
derd vanwege hun deelname aan militaire vredesoperaties. 

Tabel 60. Invloed van militaire missies op gebedsleven
frequentie %

niet veranderd 30 79%

wel veranderd 8 21%

totaal 38 100%

De aalmoezeniers die aangaven dat hun gebedsleven wel veranderd 
was, gaven een positieve verandering aan. Hun gebedsleven was inten-
siever geworden, meer. Een van hen schreef: “ik (heb) meerdere malen 
de krachtige positieve werking van gebed op militairen, hun missie, op thuis-
blijvers en op mijzelf ervaren.” Een ander beschreef de verandering als 
tijdelijk: “intenser tijdens de missie, daarna weer als voorheen.”490

490 Bijlage 1, vragenlijst: deel VII, vraag 4.
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Samenvattend kan gesteld worden dat het beeld dat uit deze data 
oprijst goed past bij de wijze waarop de respondenten zich in het gelo-
vig spectrum plaatsen, als in meerderheid gematigde of vrijzinnige 
gelovigen. Tegelijkertijd is hun gebedsleven stabiel genoeg om niet te 
veranderen als gevolg van hun deelname aan militaire vredesopera-
ties, of wordt dit tijdens missies zelfs verdiept of versterkt. 
Dit is zeer belangrijk voor het persoonlijk en professionele welzijn van 
aalmoezeniers tijdens hun missies. Aalmoezeniers zijn gericht op het 
helpen ontwikkelen van de levensbeschouwing van hun pastoranten, 
maar moeten tegelijkertijd ook hun eigen spiritualiteit onderhouden, 
te meer daar deze niet los te koppelen is van hun pastorale betrokken-
heid en professionaliteit. Het werk van de aalmoezenier is ten slotte 
niet los te koppelen van zijn persoon. Voor Veltkamp, in Domein, iden-
titeit en passie van de geestelijke verzorging, is dat juist een verschil tussen 
pastores en andere specialisten, zoals artsen: “Identiteit komt ter sprake 
als de vraag gesteld wordt: wie bent u? Wordt die vraag gesteld aan bijvoor-
beeld een chirurg, dan zal hij zijn naam noemen en uitleggen wat hij doet. Dat 
is voldoende voor zijn relatie met de patiënt...Zo’n antwoord kan de geestelijk 
verzorger niet geven. Ontwijkt hij de vraag naar ‘wat bent u zelf?’, dan verhult 
hij een deel van zijn identiteit, en wel precies dat deel wat zijn gesprekspartner 
desgewenst mag- en soms moet - kennen. Niet omdat er pas van geestelijke 
verzorging sprake zou zijn als het over geloof of levensbeschouwing gaat - het 
welhaast klassieke misverstand. 
Ook niet om tot een werkelijke ontmoeting te komen. maar wel om die ont-
moeting alle kansen en mogelijkheden in het kader van geestelijke verzorging 
te geven. De geestelijke verzorger treedt niet alleen op als deskundige gids in 
het geestelijke domein, maar woont daar zelf ook op een aanwijsbare plek, is 
daar zelf thuis.”491

Dit belang van de eigen identiteit als instrument van pastoraal hande-
len en de eigen spiritualiteit als onderdeel hiervan komt onder druk 
te staan tijdens de deelname van aalmoezeniers aan militaire vredes-
operaties, oefeningen en vaarperiodes. Hier moeten zij in grotere mate 
teren op hun spirituele reserves, omdat zij hun kerk ‘met zich mee-
dragen’ Om hierin te kunnen blijven functioneren dienen zij zowel 
mentaal als spiritueel sterk te zijn.

491 Veltkamp, Domein, identiteit en passie van de geestelijke verzorging, 155-156.



Aalmoezenier, geloof en liturgie

315

10.4 Rol- en werkbeleving
Hoe beleven aalmoezeniers hun pastorale optreden? Welke aspecten 
van hun pastoraat zien zij als de meest waardevolle, en aan welke ele-
menten van hun pastorale werkzaamheden beleven zij zelf de meeste 
voldoening? 

Uitgaande van de gedachte dat veel van het werk van de aalmoezenier 
voorwaarde scheppend is voor directe pastorale contacten, en daar-
mee dus in verband staat, werd hen de stelling voorgelegd, elk con-
tact met een militair is een pastoraal contact. De onderzoekspopulatie was 
het in meerderheid niet met deze stelling eens, zoals de onderstaande 
tabel laat zien.492 

Tabel 61. Elk contact met een militair is een pastoraal contact
frequentie %

ja 10 20%

soms wel, soms niet 24 47%

nee 17 33%

totaal 51 100%

De antwoorden waren verdeeld, maar de grootste groep respondenten 
stelde dat een deel van hun contacten pastorale contacten waren.
De vraag die hieruit volgde was wat voor de geënquêteerde aalmoeze-
niers dan een pastoraal contact inhield. Hiervoor werd hen gevraagd 
uit een reeks activiteiten de drie belangrijkste pastorale contacten uit 
te kiezen.493

492 Bijlage 1, vragenlijst, deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 9.
493 Bijlage 1, vragenlijst, deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 8.
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Tabel 62. Belangrijkste pastorale contacten
frequentie %

gesprekken over zingeving 36 24%

gesprekken over de thuissituatie 27 18%

kerkdienst 21 14%

gesprekken 19 12%

gesprekken over geloof 14 9%

gesprekken over de militaire situatie 8 5%

gesprekken over de militaire organisatie 5 3%

samen bidden 2 1%

samen bijbel lezen 0 0%

de biecht afnemen 0 0%

samen mediteren 0 0%

missing values (7x3 items) 21 14%

totaal (51 x 3 items) 153 100%

Hieruit kwam naar voren dat vooral gesprekken als specifiek pastoraal 
contact werden gekarakteriseerd, en dan met name gesprekken over 
zingeving en gesprekken over de thuissituatie. Ook het item kerkdienst 
scoorde relatief hoog. Daarentegen werden items als samen mediteren 
(geen enkele keer), samen bidden (tweemaal), samen Bijbel lezen (geen 
enkele keer) of de biecht afnemen (geen enkele keer) nauwelijks gekozen. 
Bij dit laatste item moet wel worden meegenomen dat een grote meer-
derheid van de deelnemers pastoraal werker of diaken is, waarvoor 
biecht horen niet aan de orde is.

Aan de deelnemende aalmoezeniers die uitzendervaring hadden is 
vervolgens ook gevraagd naar hun werktevredenheid tijdens militaire 
vredesoperaties.494 Hiervoor werd de aalmoezeniers gevraagd uit een 
reeks factoren de voor hen drie belangrijkste te kiezen.

494 Bijlage 1, vragenlijst, deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 12.
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Tabel 63. Werktevredenheid tijdens vredesoperaties
frequentie %

als ik mensen kon sterken en bemoedigen 31 27%

daar waar ik nodig was als pastor 24 21%

de kwaliteit van mijn liturgie 19 17%

als ik met mensen mee kon gaan 15 13%

als mensen tot persoonlijke verandering kwamen 12 11%

daar waar ik leerde 10 9%

als mensen na een gesprek zichzelf konden veranderen 2 2%

daar waar ik een ongelovige bekeerde 1 1%

totaal (38x3 items) 114 100%

Vooral factoren van waaruit pastorale ondersteuning sprak scoorden 
hoog, de items als ik mensen kon sterken en bemoedigen en daar waar ik 
nodig was als pastor werden het meest aangekruist. 
Daarnaast werden vooral ook de kerkdiensten tijdens de vredesopera-
tie als bron van werkbevrediging gezien, hier dan in het bijzonder de 
bevrediging van het afleveren van een goed product, de kwaliteit van 
mijn liturgie. Tenslotte scoorde ook met mensen meegaan relatief hoog. 

Voor geestelijk verzorgers die bij de krijgsmacht werkzaam zijn, is 
het zeer moeilijk om zichtbaar en meetbaar te maken welk effect hun 
werk heeft, en soms zelfs om zichtbaar te maken waar het werk nu pre-
cies uit bestaat. Veel van het pastorale werk op kazernes of schepen, of 
tijdens vredesoperaties bestaat uit terloopse gesprekken, veel pastoraat 
is niet geëxpliciteerd. Dan is het vaak moeilijk aan te geven wanneer 
het werk kwalitatief goed is. Tegelijk wordt veel van het pastorale werk 
ook niet expliciet gewaardeerd, anders gezegd, voor veel van het werk 
wordt door de militairen geen expliciete waardering gegeven. Sterker 
nog, soms stellen militairen schertsend maar expliciet dat de geeste-
lijk verzorger alleen koffie drinkt. Dit is een achilleshiel voor mensen 
werkzaam in deze vorm van pastoraat. Het is dan ook logisch dat de 
momenten waarop het pastorale werk wel zichtbaar is, of wel duidelijk 
gewaardeerd wordt, dan ook veel bevrediging geven. 
Kerkdiensten zijn hier een goed voorbeeld van. De kerkdienst is één 
de van meest zichtbare momenten waarop de aalmoezenier een ‘pro-
duct’ laat zien, een product dat ook nog eens van hem alleen is, door 
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hem gemaakt en een uiting is van zijn vak en denominatie. Een goed 
voorbereide en uitgevoerde liturgie kan een bron van professionele 
trots zijn. Kerkdiensten kennen, behalve de bezinningsbijeenkomsten 
tijdens de primaire opleiding van militairen, geen opkomstplicht, mili-
tairen die naar een kerkdienst komen doen dit uit eigen beweging en 
behoefte. Een geslaagde kerkdienst, met tevreden kerkgangers of een 
goede opkomst, zal ook daarom veel bevrediging kunnen geven. 

De verschillende werkzaamheden binnen het pastoraat laten zich niet 
gemakkelijk in strikt onderscheiden hokjes plaatsen, de verschillende 
rollen of taken lopen nog eens in elkaar over of hebben tegelijk meer-
dere ladingen. Wanneer is een gesprek een echt pastoraal contact? 
Deze vraag is minstens zo relevant voor het werk van de aalmoezenier 
binnen de krijgsmacht, waar gesprekken met een commandant heen 
en weer kunnen schieten tussen advies en persoonlijk pastoraat, van 
gesprekken over het welzijn van zijn eenheid tot zijn eigen coping. 
Zo zijn de vele kopjes koffie en gesprekken over het weer vaak een 
inleiding tot levensbeschouwelijke gesprekken, of pastorale contac-
ten over bijvoorbeeld de thuissituatie of de eigen ontwikkeling. Deze 
zijn zeer vaak niet volledig te scheiden. Hierom kan de vraag gesteld 
worden of dan niet alle werkzaamheden die een aalmoezenier uitoe-
fent, en waarmee hij in contact treedt met militairen van zijn eenheid, 
behoren tot pastorale arbeid. Dit deel van de werkzaamheden wordt 
binnen het krijgsmachtpastoraat belangeloze aanwezigheid genoemd.
Deze belangeloze aanwezigheid dient niet alleen om mensen in nood 
bij te staan, maar geldt het gehele werkveld, vanuit de gedachte dat 
pastorale contacten vooral mogelijk zijn waar men elkaar kent, een 
gezamenlijk verhaal heeft, opdat verdieping mogelijk wordt. Dit geldt 
in het bijzonder bij militaire vredesoperaties en (lange) vaarperioden 
of oefeningen. De aalmoezenier is niet alleen aanwezig voor proble-
men of religieuze vragen, maar is ook een spiegel, adviseur, leraar en 
reisgenoot. Doordat hij aan het gehele arbeidsproces participeert, hij 
daar is waar zijn pastoranten zijn en meemaakt wat zijn pastoranten 
meemaken, is hij in staat deze reisgenoot en naaste te worden.
Deze houding wordt ook beschreven in het Vademecum voor het cate-
goriaal pastoraat bij de Krijgsmacht: “Een voorbeeld uit de praktijk van de 
geestelijke verzorging is de wijze waarop over tijd en planning wordt gedacht. 
In pastorale benaderingen weet men dat men tijd moet nemen om drempelver-
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lagend te werken. Alleen zo kan men tijd en ruimte scheppen voor dat wat de 
zorgbehoevende werkelijk bezig houdt, maar wat deze mogelijk slechts met 
grote moeite in woorden kan vatten. Zo is in de beste pastoraal-theologische 
benaderingen het diepe besef uitgedrukt dat de mens een relationeel wezen is. 
De mens heeft juist niet aan zichzelf genoeg, maar is in zijn leven afwisselend 
helper en hulpbehoevend. De kwaliteit van het categoriaal pastoraat vanuit de 
Kerk vereist dat deze benaderingen alle ruimte krijgen, ook wanneer de effec-
ten niet of slechts zeer moeilijk meetbaar en concretiseerbaar zijn.”495

Samenvattend kan gesteld worden dat ook in deze paragraaf zichtbaar 
wordt dat voor de deelnemende aalmoezeniers de elementen nabij-
heid, pastorale zorg en sociale communicatie van belang zijn, zeker ook 
tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties. De liturgie is hier-
naast ook een van de weinige momenten waarin de aalmoezenier zijn 
gemeenschap van gelovigen en geïnteresseerden zichtbaar voor zich 
heeft, en niet als gelovige op zichzelf aangewezen is. Gebedsdiensten 
kunnen hier ook voor de aalmoezenier zelf een spirituele en emotio-
nele vitaliserende werking hebben.

10.5 De aalmoezenier als voorganger
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de aalmoezeniers bij de 
Nederlandse krijgsmacht hun plaats binnen het veld van militaire 
ceremonieën en religieuze vieringen en rituelen beleven, hun rol als 
spreker of voorganger. Daarnaast wordt beschreven hoe zij de wijze 
waarop zij hun voorgaan voorbereiden en uitvoeren beleven.

Tot de werkzaamheden van aalmoezeniers bij de krijgsmacht horen 
vanzelfsprekend religieuze ceremonies en kerkdiensten, maar ook 
deelname en voorgaan tijdens militaire ceremonies, zoals herdenkin-
gen en militaire uitvaarten. De volgende tabel laat zien hoe aalmoeze-
niers hun eigen rol hierin beschouwen.496

495 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Vademecum voor het categoriaal pastoraat bij de 
krijgsmacht, 27. 

496 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 8.
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Tabel 64. De rol van de aalmoezenier bij militair ceremonieel
weinig tot 

nooit

weinig, 

noch veel

veel tot  

altijd

missing  

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

deelnemer 0 0% 4 8% 44 86% 3 6% 51 100%

naaste 2 4% 8 16% 37 73% 4 8% 51 100%

spreker 2 4% 16 31% 32 61% 1 2% 51 100%

voorganger 19 37% 9 18% 22 43% 1 2% 51 100%

adviseur 14 27% 17 33% 17 33% 3 6% 51 100%

begeleider 10 20% 21 41% 17 33% 3 6% 51 100%

coördinator 35 66% 8 16% 4 8% 4 8% 51 100%

Uit de tabel blijkt dat aalmoezeniers ook in de deelname aan militair 
ceremonieel hun rol vooral als naaste en deelnemer zien, en minder als 
specialist of leider. Dat heeft te maken met de organisatielijnen van de 
krijgsmacht, waarin de geestelijke verzorging niet geheel geïntegreerd 
is, zodat de vrijplaats gegarandeerd kan worden. Maar het heeft wel-
licht ook te maken met de rol die aalmoezeniers zichzelf toekennen, 
en is hiermee congruent met de eerder genoemde data waarin nabij-
heid als een van de belangrijkste waarden van de aalmoezenier naar 
voren komt.

Dit zal anders zijn bij religieus ceremonieel en kerkdiensten. Hier 
hebben zij zelf de leiding en de verantwoordelijkheid over inhoud en 
vorm. Hoe wordt deze georganiseerd en beleefd?
De opbouw van de onderzoekspopulatie heeft gevolgen voor de aard 
van de kerkdiensten. De onderzoekspopulatie bestaat uit drie pries-
ters, acht diakens en 40 pastoraal werkers. Hierdoor spelen sacramen-
ten een minder belangrijke rol in de religieuze taken van de meeste 
aalmoezeniers. De kerkdiensten hebben doorgaans het karakter van 
een gebedsdienst, eucharistievieringen komen veel minder voor. 
Daarnaast zijn de vieringen bij de krijgsmacht, en dan met name tij-
dens vredesoperaties, oefeningen en vaarperioden, meestal inclusief 
van karakter. Zij zijn, ook al hebben zij een katholiek karakter en een 
katholieke opbouw, toegankelijk voor alle geïnteresseerden, ongeacht 
de religieuze denominatie.
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Dit heeft te maken met de opbouw van de militaire eenheden en de 
plaats van de geestelijke verzorger binnen zijn eenheid. De taak van de 
geestelijk verzorger, geplaatst bij een eenheid, is passende geestelijke 
zorg te bieden aan alle daar geplaatste militairen en hun familie, onge-
acht hun levensbeschouwelijke achtergrond.
De voorbereidingstijd van kerkdiensten wisselde sterk bij de respon-
denten, zoals onderstaande tabel laat zien.497

Tabel 65. Voorbereidingstijd van kerkdiensten 
weinig tijd noch 

weinig, 

noch veel 

tijd

veel tot 

zeer veel 

tijd

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

voorbereiding 7 14% 18 35% 25 49% 1 2% 51 100%

De helft van de deelnemende aalmoezeniers gaf aan dat de voorberei-
ding van kerkdiensten die zij in het kader van hun werk als aalmoe-
zenier hielden, veel tot zeer veel inspanning en tijd vroeg. Voor de 
meerderheid van de respondenten was de voorbereidingstijd tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties niet anders als op andere 
momenten.498

Tabel 66. Verandering in voorbereidingstijd kerkdiensten tijdens militaire 
missies

nee ja n.v.t. * totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

voorbereiding 32 63% 8 16% 11 22% 51 100%

*deze respondenten hadden geen uitzendervaring

Een vrij kleine groep (acht aalmoezeniers) gaf aan dat hun deelname 
aan militaire vredesoperaties invloed heeft gehad op de tijd en inspan-
ning die de voorbereiding van kerkdiensten vroeg. Een aantal gaf aan 
dat de voorbereiding gedurende de missie sneller gaat, maar een geeft 
ook aan dat het juist meer tijd kost. “De dagelijkse praktijk opnemen kost 
tijd” schreef een van hen. Een andere aalmoezenier meldde dat hij 

497 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, Voorbereiding, vraag 1.
498 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, Voorbereiding, vraag 2.
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tijdens militaire vredesoperaties meer plezier had bij de voorbereiding 
van de kerkdienst. 
Voor een deel van de respondenten werd de eigen kerkdienst gewaar-
deerd als een belangrijke positieve ervaring tijdens de deelname aan 
militaire vredesoperaties. Vijf deelnemende aalmoezeniers gaven aan 
dat voor hen de kerkdiensten de meest inspirerende ervaringen tijdens 
de missie of missies vormden, en een gaf aan dat hij de ervaring van 
de kracht van zijn vertrouwen en geloof als het meest inspirerend had 
ervaren.
Eén aalmoezenier gaf in de beantwoording van de vraag, Wat heeft u als 
het meest indrukwekkend ervaren tijdens uw missie(s), aan dat juist de inter-
nationale kerkdiensten behoorden tot de meest indrukwekkende erva-
ringen tijdens de missie.499 Het antwoord van de respondent was: “De 
verzameling gelovigen van allerlei nationaliteiten en gezindtes in de liturgie.”

10.6 Laagdrempelige en inclusieve kerkdiensten
Wat voor soort kerkdiensten houden aalmoezeniers wanneer zij voor-
gaan in kerkdiensten bij de krijgsmacht? Welke thema’s staan centraal, 
en in hoeverre speelt de context van de missie een rol?

Allereerst is hiervoor gekeken naar de plaats van de kerkganger tijdens 
de kerkdienst. De vraag hierbij was hoe de deelnemende aalmoeze-
niers de rol van de kerkganger tijdens hun kerkdiensten zag.500

499 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 17.
500 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 1. 
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Tabel 67. De rol van de kerkganger
weinig tot 

nooit

weinig 

noch veel

veel tot al-

tijd

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

kaars opsteken 2 4% 2 4% 46 90% 1 2% 51 100%

gast 10 20% 6 12% 39 76% 2 4% 51 100%

luisteraars 1 2% 10 20% 39 76% 1 2% 51 100%

meebidden 3 6% 14 27% 34 67% 0 0% 51 100%

lector voor 

Bijbellezing of 

andere tekst

8 16% 10 20% 33 65% 0 0% 51 100%

zingen 18 35% 13 25% 19 37% 1 2% 51 100%

discussiepartner 

na viering 

(georganiseerd)

24 47% 8 16% 16 31% 3 6% 51 100%

toeschouwer 18 35% 14 27% 15 29% 4 8% 51 100%

eigen gebeden 

uitspreken
18 35% 18 35% 14 27% 1 2% 51 100%

eigen verhaal 

vertellen
24 47% 15 29% 12 24% 0 0% 51 100%

Aalmoezeniers zien hun kerkgangers eerder als gasten en luisteraars 
dan als toeschouwers. De rol die de kerkgangers in de kerkdiensten 
hebben is doorgaans wel beperkt. Vooral het zelf laten aansteken van 
kaarsen wordt door de meeste respondenten toegepast. Dit is, gezien 
het inclusieve karakter van de meeste kerkdiensten bij de krijgsmacht 
ook een onderdeel dat niet denominatie-bepaald is, maar wel direct 
tot de verbeelding spreekt. 
Kerkgangers nemen relatief vaak aan de liturgie deel als lector, maar 
zullen niet zo vaak een eigen verhaal vertellen. Daarnaast komt het ook 
vaker voor dat kerkgangers meebidden, dan dat zij zelf eigen gebeden uit-
spreken. Ook wordt er niet zo vaak door de kerkgangers zelf gezongen. 

Als gekeken wordt naar de elementen die bij de kerkdiensten gebruikt 
worden, valt op dat de diensten een zeer laagdrempelig en inclusief 
karakter hebben.501 

501 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 10.
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Tabel 68. Elementen in de kerkdiensten 
ja nee totaal

freq. % freq. % freq. %

kaarsen 49 96% 2 4% 51 100%

(pop)muziek 46 90% 5 10% 51 100%

stiltes 41 80% 10 20% 51 100%

andere teksten 38 75% 13 26% 51 100%

meditatiemomenten 32 63% 19 37% 51 100%

alleen kerkelijke teksten, 

gebeden, gezangen
16 31% 35 69% 51 100%

wierook 14 28% 37 73% 51 100%

kerkwimpel 11 22% 40 78% 51 100%

lopen, bewegen 11 22% 40 78% 51 100%

gong/bel 6 12% 45 88% 51 100%

klankschalen 0 0% 51 100% 51 100%

De drie elementen die bij deze vraag het hoogst scoorden waren kaar-
sen, (pop)muziek en stiltes, terwijl het aanverwante meditatiemomenten 
ook relatief hoog scoorde (80% en 63%). 
In de meeste gevallen wordt muziek vanaf een cd gespeeld, hoewel 
één aalmoezenier aangaf dat hij bij zijn kerkdiensten gebruik maakte 
van “live muziek door mensen behorend tot het eigen contingent.” In het 
algemeen kan gesteld worden dat tijdens kerkdiensten door de kerk-
gangers vaker naar muziek geluisterd wordt dan dat zij zelf actief mee-
zingen of muziek maken.
Deze drie elementen zijn niet toevallig alle inclusief, makkelijk invoel-
baar voor een grote diverse groep, makkelijk om aan te relateren, ook 
als men geen deel uitmaakt van hetzelfde religieuze narratief. Het aan-
steken van een kaars, of de ruimte geven voor een ieder om een kaars 
aan te steken, is een element dat bij veel verschillende reflectieve eve-
nementen wordt gebruikt, net als muziek en stiltes.
Om dezelfde reden scoorden juist zeer specifiek katholieke of juist 
meer uitgesproken elementen relatief minder. Wierook, klankscha-
len, maar ook het gebruik maken van beweging worden nauwelijks 
toegepast. Ook koos een relatief kleine groep aalmoezeniers voor het 
gebruik van louter kerkelijke teksten tijdens de kerkdiensten.
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Een aantal aalmoezeniers gaf aan andere elementen te gebruiken bij 
de kerkdiensten. Sommigen plaatsen een icoon (twee maal vermeld) of 
een kruis (een maal vermeld) of gebruiken wijwater (een maal vermeld). 
Ook specifiek militaire religieuze elementen als een kerkwimpel, een 
vlag die aan boord van een oorlogsschip gehesen wordt tijdens kerk-
diensten, worden niet zo vaak gebruikt. Slechts de helft van de deel-
nemende aalmoezeniers die bij de marine werkzaam is, of is geweest, 
laat de kerkwimpel hijsen of gebruikt hem in de liturgie. Ook andere 
voorwerpen zoals foto’s worden weinig vermeld.
Dit beperkte gebruik van voorwerpen heeft te maken met het karak-
ter van de kerkdiensten, die toch vooral inclusief en laagdrempelig 
moeten zijn, maar ook met de omstandigheden waarin de kerkdien-
sten gehouden worden. De meerderheid van de kerkdiensten wordt 
gehouden tijdens militaire vredesoperaties, langdurige oefeningen 
in het veld en tijdens vaarperioden. De hoeveelheid voorwerpen die 
meegenomen kunnen worden ten behoeve van kerkdiensten is door-
gaans beperkt, de aankleding is sober.
Duidelijk is hier zichtbaar dat de kerkdiensten ten doel hebben een 
grotere groep aan te spreken dan alleen de eigen denominatie, wat in 
lijn ligt met de wijze waarop geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht in 
hun andere taakgebieden opereren.

De militaire setting is duidelijk te zien in de keuze voor de liturgische 
kleding van de voorgangers.502 De meeste aalmoezeniers kleden zich 
in militair tenue, vrijwel niemand in burger.

Tabel 69. Gebruik van liturgische kleding
ja nee missing va-

lues

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

militair tenue/DT 42 82% 8 16% 1 2% 51 100%

stola 21 41% 29 57% 1 2% 51 100%

gewaad 8 16% 42 82% 1 2% 51 100%

niets bijzonders 5 10% 45 88% 1 2% 51 100%

kazuifel 2 4% 48 94% 1 2% 51 100%

burger 2 4% 48 94% 1 2% 51 100%

502 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 6.
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Het militair tenue kan het boordtenue of het gevechtstenue (GVT) 
zijn, het standaardtenue van de gehele eenheid tijdens de uitzending 
of oefening, maar ook kunnen aalmoezeniers zich voor de kerkdienst 
kleden in het meer formele daagse tenue (DT). Het is niet zo dat er niet 
stilgestaan wordt bij de keuze voor de liturgische kleding. Van de 
ondervraagde aalmoezeniers omschreef slechts 10% hun keuze voor 
liturgische kleding als “niets bijzonders.” Ongeveer de helft van de aal-
moezeniers draagt over zijn militair tenue een stola, maar een kazuifel 
of gewaad wordt maar weinig gebruikt. Drie aalmoezeniers gaven aan 
andere liturgische kleding te gebruiken, te weten een dalmatiek, albe 
of “te velde GVT met scapulier.”
De militaire setting is bij de kledingkeuze richtinggevend, de aalmoe-
zenier is net als de rest van zijn eenheid geüniformeerd, en zal hoog-
stens iets toevoegen om het karakter van ‘het andere’ van de kerkdienst 
te benadrukken. De plaats van de kerkdienst (een kapel, te velde, een 
schip) alsmede plaatsgebrek onderweg spelen hier ook in mee.

De duur van de kerkdienst is ook mede bepaald door de religieuze 
setting. Zeker op oefeningen en tijdens vredesoperaties gaat het mili-
taire bedrijf continu door, en moeten kerkdiensten ingepland worden 
tussen operationele bezigheden. De kerkdiensten duren dan ook in 
de regel niet al te lang, wat passend is bij het inclusieve karakter van 
deze diensten. De meeste deelnemende aalmoezeniers gaven aan dat 
hun kerkdiensten gemiddeld genomen een half uur tot drie kwartier 
duren.503

Tabel 70. Duur van de kerkdienst
frequentie %

minder dan een half uur 1 2%

een half uur 13 25%

drie kwartier 29 57%

een uur 5 10%

langer dan een uur 0 0%

missing values 3 6%

totaal 51 100%

503 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 8.
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Een ander onderdeel van de liturgie waaruit het laagdrempelige en 
inclusieve karakter van de kerkdiensten blijkt, is de wijze waarop de 
kerkgangers in de kerkdienst aangesproken worden door de voorgan-
ger.504 De meeste deelnemende aalmoezeniers kiezen voor een infor-
mele, niet-specifiek kerkelijke aanspreekvorm, zoals: “beste mensen”, 
“collega’s”, “lieve mensen”, of “beste mede tochtgenoten.” Vijf aalmoezeniers 
gaven aan een specifiek kerkelijke aanspreekvorm als “broeders en zus-
ters”, of “dierbare zusters en broeders in Christus” te gebruiken.

Aan de deelnemende aalmoezeniers is gevraagd naar de verschil-
lende doelen die hun kerkdiensten kunnen dienen. Hierbij werd hen 
gevraagd naar enerzijds duidelijk spirituele doelstellingen, en ander-
zijds naar meer sociale en groepsgerichte doelstellingen.505

Tabel 71. Religieus doel van de kerkdienst
weinig tot 

nooit

weinig 

noch vaak

vaak tot al-

tijd

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

vieren 1 2% 5 10% 45 88% 0 0% 51 100%

geloofsgemeen-

schap beleven
5 10% 3 6% 43 84% 0 0% 51 100%

het mysterie  

beleven
7 14% 9 18% 34 67% 1 2% 51 100%

leren 8 16% 20 39% 22 43% 1 2% 51 100%

het geloof  

onderrichten
18 35% 18 35% 14 27% 1 2% 51 100%

504 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 7.
505 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 2 en 3.
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Tabel 72. Sociaal doel van de kerkdienst

weinig tot 

nooit

weinig 

noch vaak

vaak tot 

altijd

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

de mensen bij  

elkaar brengen
1 2% 3 6% 46 90% 1 2% 51 100%

even aan wat  

anders denken
2 4% 2 4% 46 90% 1 2% 51 100%

een hart onder 

de riem steken
1 2% 4 8% 45 88% 1 2% 51 100%

aan het denken 

zetten
1 2% 4 8% 45 88% 1 2% 51 100%

een kritisch  

geluid geven
8 16% 21 41% 21 41% 1 2% 51 100%

aandacht  

vragen voor een 

goed doel

17 33% 21 41% 12 24% 1 2% 51 100%

misstanden aan 

de kaak stellen
18 35% 24 47% 8 16% 1 2% 51 100%

De deelnemende aalmoezeniers zagen de kerkdienst vooral als een 
plaats waar gemeenschap beleefd werd, en gevierd kon worden. Ook 
scoorde het mysterie beleven hoog bij de aalmoezeniers. Het lerende 
karakter van de kerkdienst werd minder als doel gezien, waarbij leren 
beduidend hoger scoorde dan het geloof onderrichten. De beoogde laag-
drempeligheid en inclusiviteit voor buitenkerkelijken en ongelovigen 
kunnen hier een rol in spelen, maar ook kan het een uiting zijn van 
een verlegenheid om verkondigend op te treden, zoals ook beschreven 
wordt in De God van de pastor van Zuidberg: “...de zorg die bij de meeste 
pastores bestaat om de afstand tussen de pastor en de mensen met en voor wie 
hij werkt, zo klein mogelijk te maken en te houden. Het wordt meestal niet 
met evenzovele woorden gezegd maar in de antwoorden bespeurt men het wel 
degelijk. De pastor wil niet meer, niet hoger, niet beter, niet machtiger zijn dan 
haar of zijn medegelovigen. Eigenlijk wil hij of zij niet anders zijn, al brengt de 
professionaliteit dat natuurlijk wel mee.”506

506 Zuidberg, De God van de pastor, 227.
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Dit is ook zichtbaar in de vraag naar de sociale doelen van de kerk-
dienst. Ook hier scoorden items die het vierende en samenbrengende 
karakter van de kerkdienst benadrukken hoger dan items waarmee 
eerder de profetische rol van de aalmoezenier duidelijk wordt.

10.7 Liturgie: thematisch dichtbij militairen
Is het laagdrempelige en inclusieve karakter van de kerkdiensten ook 
terug te zien in de thematiek van de diensten, en dan met name tijdens 
de deelname aan militaire vredesoperaties? In hoeverre speelt de mili-
taire context een rol: de krijgsmacht, de militaire omstandigheden van 
het moment, de verhoudingen tussen de militairen onderling?

Aalmoezeniers besteden in hun liturgie en verkondiging zeker aan-
dacht aan de militaire context.507 Op de vraag naar de aandacht voor 
militaire situaties in de liturgie gaf 53% aan hier veel tot zeer veel aan-
dacht te besteden. Een groter percentage van de respondenten gebruikt 
de specifieke militaire situatie als thema van de verkondiging (55%).508

Tabel 73. Besteedt u in de liturgie veel aandacht aan militaire situaties?
frequentie %

weinig tot zeer weinig aandacht 8 16%

noch weinig, noch veel aandacht 16 31%

veel tot zeer veel aandacht 27 53%

totaal 51 100%

Tabel 74. Speelt de specifieke militaire situatie waarin u zich tijdens uw 
militaire missie(s) bevindt een rol in uw verkondiging?

weinig tot 

nooit

weinig noch 

vaak

vaak tot altijd missing values totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

7 2% 10 20% 28 55% 6 12% 51 100%

507 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, Voorbereiding, vraag 4.
508 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-

diging, vraag 2. 
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De krijgsmacht zelf was regelmatig een thema binnen de verkondiging, 
maar veel vaker werden de collegiale verhoudingen, en de specifieke 
militaire situatie tijdens de militaire vredesoperatie centraal gesteld.509

Tabel 75. Is de krijgsmacht een thema in uw verkondiging?
weinig tot nooit weinig noch vaak vaak tot altijd totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

13 25% 19 37% 19 37% 51 100%

Tabel 76. Zijn de collegiale verhoudingen tussen de militairen een thema in 
uw verkondiging?

weinig tot nooit weinig noch vaak vaak tot altijd totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

4 8% 16 31% 31 61% 51 100%

De meerderheid van de aalmoezeniers gaf aan veel aandacht te beste-
den aan militaire situaties tijdens de kerkdiensten. Gevraagd naar de 
redenen hiervoor, gaven 19 aalmoezeniers aan dat zij het belangrijk 
vinden aan te sluiten bij de belevingswereld van de militairen, bij het 
referentiekader of de context. Het wordt van belang gezien de taal van 
de militair te spreken, zoals een van hen schreef: “Ik vind het belangrijk 
om in de lezingen aan te sluiten op de belevingswereld van de militairen mid-
dels de overweging”. Ook werd geschreven: “ je gaat voor in dat specifieke 
midden”, en “het verhaal vraagt om herkenning.”
Een ander gaf aan de aansluiting wel belangrijk te vinden, maar niet 
het doel: “wel aansluiten bij, niet de kern van de boodschap.”
Andere aalmoezeniers waren juist van mening dat een kerkdienst een 
plaats van ‘het andere’ moet zijn, “de liturgie moet juist een ander geluid 
laten horen. Daar komt men voor. Toch moet er wel de aansluiting zijn met 
(de militair), anders te zweverig”, “Liturgie is geen battle staff update, maar 
bezinning en bemoediging.”
Anderen schreven: “Ik wil in de liturgie een plek en tijd creëren waarin er 
even in ‘een andere wereld’ kan worden vertoefd, waarin de ‘ kleine woor-
den’ (aandacht, zorg etc.) kunnen worden uitgesproken, waarin uit het harde 
keurslijf van de missie en het daarbij horend tijdsbesef kan worden getreden”, 
en “militairen zijn niet alleen militair.”

509 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 3.
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Dezelfde tweedeling is terug te vinden in de beantwoording van de vraag 
naar het belang om in de verkondiging juist niet precies aan te sluiten bij 
de militaire actualiteit.510 Hier was de groep die zich bij de stelling aan-
sloot vrijwel even groot als de groep die het met de stelling oneens was.

Tabel 77. Het belang van het andere: is het belangrijk om in kerkdiensten thema’s 
aan de orde te stellen die niet aansluiten bij de specifieke militaire situatie

frequentie %

ja 21 41%

nee 19 37%

geen mening 10 20%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Binnen de onderzoeksgroep is daarentegen grote consensus over het 
belang om de actualiteit, wanneer deze direct betrekking heeft op de 
militairen, in de liturgie een plaats te geven.511 Van de ondervraagde 
aalmoezeniers vond 75% het belangrijk of zeer belangrijk dat inciden-
ten als beschietingen op de compound in de liturgie een plaats krijgen.
De groep aalmoezeniers die de actualiteit die verder van het directe 
leven van de militairen af stond, zoals het internationale terrorisme, in 
hun liturgie verwerkten, was duidelijk kleiner.512

41% van de deelnemende aalmoezeniers gaf aan hierin neutraal te 
staan, terwijl 35% stelde het belangrijk tot zeer belangrijk te vinden 
dat er in de liturgie op deze zaken wordt ingegaan. 

Tabel 78. Hoe belangrijk vindt u het om in uw liturgie in te gaan op actuele 
gebeurtenissen (bijvoorbeeld beschietingen)?

belangrijk tot 

zeer belangrijk

neutraal minder tot niet 

belangrijk

missing  

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

38 75% 10 20% 2 4% 1 2% 51 100%

510 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 4.

511 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 5.

512 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 7.



Deel 3. Veldonderzoek. Nabij en toegankelijk

332 

Tabel 79. Hoe belangrijk vindt u het om in uw liturgie in te gaan op sociaal-
culturele onderwerpen (bijv. Terrorisme, verkiezingen, secularisatie)?

belangrijk tot zeer 

belangrijk

neutraal minder tot niet be-

langrijk

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

18 35% 21 41% 12 24% 51 100%

In de enquête is apart gevraagd naar de plaats van het thuisfront in de 
liturgie, omdat het afwezig zijn bij het thuisfront vooral tijdens mili-
taire vredesoperaties en lange vaarperioden duidelijk merkbaar is. De 
aalmoezeniers werd gevraagd een aantal elementen, die in een kerk-
dienst ingezet kunnen worden, te waarderen.513

Elementen met betrekking tot het thuisfront die vaak tot altijd in kerk-
diensten gebruikt worden, zijn stiltes, het opsteken van kaarsen voor 
familieleden, het opsteken van kaarsen door de kerkgangers zelf, en 
gebeden voor de familie thuis. Van de deelnemende aalmoezeniers 
stelt 42% dat zij familie of thuissituatie vaak tot thema van de viering, 
of tot thema van de verkondiging kiezen (één aalmoezenier stelde dat 
dit bij hem altijd het geval was).
Hardop bidden voor familieleden door de kerkgangers zelf, en het 
voorlezen van brieven van het thuisfront komen daarentegen vrij 
weinig voor.

Aan de deelnemers van het onderzoek die uitzendervaring hadden is 
ook gevraagd of hun deelname aan militaire vredesoperaties invloed 
heeft gehad op de inhoud van hun overwegingen of preken.514 

Tabel 80. Zijn uw preken of overwegingen veranderd gedurende uw 
militaire missie(s)?

frequentie %

nee 15 39%

ja 22 58%

missing values 1 3%

totaal 38 100%

513 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De plaats van de context van het pastoraat in de verkon-
diging, vraag 6.

514 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, Voorbereiding, vraag 3.
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Van de aalmoezeniers met uitzendervaring gaf ruim de helft (58%) aan 
dat hun overwegingen of preken veranderd waren. De overwegingen 
waren vooral concreter geworden en meer gericht op de praktijk, “beter 
aansluitend op de missierealiteit”, “steeds meer afgestemd op de ervaringen die 
militairen in een week opdeden.” Ook schreef een aantal aalmoezeniers 
dat hun overwegingen persoonlijker geworden waren. Een aalmoeze-
nier schreef dat hij in zijn overwegingen steeds dichter bij de leefwe-
reld van de militairen is gaan staan, een ander stelde “korter geworden, 
meer algemeen ook.” 
Tegelijkertijd werd voor een aantal aalmoezeniers de overweging 
“minder expliciet kerkelijk”, en “van hoog kerkelijk veel meer praktisch gewor-
den.” “Mijn overwegingen zijn steeds ‘ kleiner’ geworden, ze gaan steeds vaker 
over ‘verwondering’ waarbij het ‘vingertje’ is verdwenen als ook het te gemak-
kelijk gebruik van het woord ‘God’”, schreef een andere aalmoezenier. 

De meeste ondervraagde aalmoezeniers stelden dat hun kerkdiensten 
gedurende hun deelname aan militaire vredesmissies niet of weinig 
veranderd waren. Een derde van de deelnemende aalmoezeniers gaf 
aan dat de vorm van hun kerkdiensten gedurende hun deelname aan 
militaire vredesoperaties sterk veranderd was.515 Uit de reacties bleek 
dat de meeste van hen vonden dat hun kerkdiensten beter geworden 
waren. Een aantal van hen gaf aan dat hun kerkdiensten meer toege-
sneden waren op concrete situaties en de actualiteit van de eenheid, 
zoals een van hen schreef, “gaande de missie meer contacten met de beman-
ning, inspiratie voor de wekelijkse kerkdiensten”, en een ander, “het uit-
gangspunt is meer het dagelijks leven tussen mensen geworden.” Een ander 
gaf aan dat “als er al een verandering is, dan zijn mijn diensten intiemer en 
kwetsbaarder geworden.” 

10.8 Beoogde impact van de kerkdiensten
Hadden de kerkdiensten van de aalmoezeniers ook als doel de mili-
taire motivatie of cohesie te versterken? Deze vraag werd hen in de 
enquête voorgelegd.516

515 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 11.
516 Bijlage 1, vragenlijst: deel IV, De gebedsviering of eucharistie, vraag 4 en 5.
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Tabel 81. Heeft uw kerkdienst ook als doel de militaire motivatie te 
versterken?

frequentie %

zeker 3 6%

soms 29 57%

zeker niet 18 35%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Tabel 82. Heeft uw kerkdienst ook als doel de militaire cohesie te 
versterken?

frequentie %

zeker 16 31%

soms 27 53%

zeker niet 7 14%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Zes procent van de respondenten gaf aan dat kerkdiensten zeker als 
doelstelling het bevorderen van militaire motivatie kan hebben, terwijl 
de helft van de respondenten aangeeft dat dit soms het geval is. Een 
veel groter deel van de respondenten geeft aan dat de kerkdiensten ook 
de ondersteuning van de gemeenschapsvorming binnen de militaire 
gemeenschap als doel hebben (31% zeker, 53% soms). De doelstellingen 
lijken in lijn te liggen met de eerder genoemde cohesieversterkende 
doelstellingen als vieren, gemeenschap beleven, en mensen bij elkaar brengen.

De betekenis van de kerkdienst tijdens een militaire missie is niet 
enkelvoudig. Kerkdiensten zijn behalve een christelijke eredienst ook 
een moment van bezinning en ook kritische reflectie voor militairen, 
en een samenbrengende en gemeenschap vormende bijeenkomst. 
J. Mooij schreef in zijn artikel over vieringen bij de krijgsmacht in 
De weg van de liturgie: “Het (de aanwezigheid bij de viering) biedt hun 
een mogelijkheid tot bezinning, stil-zijn en ontspanning in de moeilijke 
omstandigheden waaronder zij werken. Soms verkeren zij in kritieke situ-
aties, waarin zelfs hun leven gevaar loopt. Nederlandse militairen werken 
tegenwoordig in stress veroorzakende omstandigheden, in andere landen, 
vreemde culturen en oorlogssituaties. Velen krijgen zo, soms voor het eerst van 
hun leven, te maken met lijden en dood. De geestelijk verzorger staat voor de 
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opdracht om bij die ervaringen aansluiting te vinden en die in het licht van het 
evangelie betekenis te geven. Juist de kerkdienst kan mensen helpen om hun 
levensverhaal te zien in het grote zinsverband van God met ons.”517

Het rituele karakter van de kerkdienst, met een min of meer vaste 
opbouw, stilte, muziek en veelal de mogelijkheid tot het branden van 
kaarsen, kan ook een heilzame functie hebben wanneer zij troost en 
versterking bieden bij verdriet of angst.518 
De aalmoezenier heeft ook een kritische taak in het kader van moraal 
en gewetensvorming. Van Iersel en Wildering schreven hierover in 
Een bezielde krijgsmacht: “De geestelijk verzorgers hebben allereerst, klassiek 
theologisch gesproken, een wachtersambt. Ze bewaken, vanuit hun perspectief 
van de ‘ hele mens’, vanuit de aandacht voor de menselijke persoon, mede de 
minimale moraal in de krijgsmacht, althans als het goed is. Ze zijn alert of 
normoverschrijdingen zonder politieagent te zijn en kunnen informeel en niet 
hiërarchisch een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken, bijsturen en 
corrigeren van de ethische cultuur binnen de organisatie.”519 Deze kritische 
functie kan ook tijdens of met de kerkdienst naar voren komen. 

Kerkdiensten tijdens de militaire missie kunnen ook werken als een 
moment van ontmoeting, gemeenschap, bezinning, reflectie en een 
bron van spiritualiteit voor de aalmoezenier zelf. Enerzijds omdat hij 
in dezelfde omstandigheden verkeert als de militairen van zijn een-
heid, en ook als onderdeel van de eenheid dezelfde dynamiek van de 
missie meemaakt, met dezelfde gevaren, angsten en verveling. 
Anderzijds valt de aalmoezenier vanuit zijn functie ook niet geheel 
samen met de groep, maar staat soms meer aan de rand. Dit kan ook 
zorgen voor een gevoel van eenzaamheid, waarbij het samenbren-
gende karakter van de wekelijkse kerkdienst ook voor de aalmoeze-
nier belangrijk kan zijn.
In Faith under Fire beschrijft de Amerikaanse Methodistische krijgs-
machtpredikant hoe hij zijn eigen kerkdiensten tijdens zijn zware 
en gevaarlijke militaire missie in Irak beleefde: “As the situation on the 
ground grew more violent and complicated, my Saturday-evening sermons 

517 Jan Mooij, “Krijgsmacht”, in De weg van de liturgie, Paul Oskamp, Niek Schuman 
(red.) (Zoetermeer: Meinema, 1998), 413.

518 Rein Nauta, “Het goede behouden”, in Redden pastores het?, Klaus Sonnberger, 
Hessel Zondag, Fred van Iersel (red.) (Budel: Damon, 2001), 15.

519 Iersel, Wildering, “Een bezielde krijgsmacht”, 19-20.
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grew simpler and more focused. I needed to hear those sermons as much as the 
soldiers did. I talked about the spiritual battle believers must wage every day 
and how we could involve God in every aspect of our lives. I wanted my sol-
diers to leave the service knowing they could trust in God’s unshakable char-
acter - an area in which we all needed reassurance given the circumstances.”520

10.9 Besluit 
Het overheersende Godsbeeld van de aalmoezenier is dat van een 
God van nabijheid en mededogen. Aalmoezeniers hebben weinig her-
kenning bij een oordelende of straffende God, maar juist bij een God 
die troostrijk en liefde gevend is.
Beelden waaruit een empathische, liefdevolle en meelijdende God 
spreekt scoren hoog bij de deelnemende aalmoezeniers. In het licht van 
de ervaren gebrokenheid van de schepping, het meegemaakte onrecht 
en het leed tijdens de vredesoperaties, is het beeld van de meelijdende 
en machteloze God zeer sterk en inspirerend gebleken. Dit beeld van 
God past goed bij de wijze waarop aalmoezeniers hun eigen rol en 
functioneren bij de krijgsmacht zien, en is hiermee congruent. 

In hun pastoraal optreden staan nabijheid en inclusiviteit centraal. Dit 
is ook zichtbaar in de wijze waarop zij hun kerkdiensten houden. Deze 
zijn samenbrengend, gericht op de gehele eenheid en voor een groot 
deel gericht op gemeenschapsvorming en persoonlijke reflectie. De aan-
dacht voor de militaire context in de verkondiging ligt ook in deze lijn.
Uit het pastorbeeld van de aalmoezenier spreekt dezelfde gerichtheid 
op nabijheid en laagdrempelig pastoraat. De belangeloze aanwezig-
heid op de werkvloer, en de participatie in het primaire arbeidsproces 
van de militair tijdens oefeningen, militaire vredesoperaties en vaar-
bewegingen laten een aalmoezenier zien die vooral dicht bij de mili-
tair wil staan, eerder zorgend dan oordelend.
Deze houding en werkwijze van participatie heeft ook gevolgen voor 
de aalmoezenier zelf. Aalmoezeniers zijn hun eigen instrument, en als 
gelovige en professionele zorgverlener is hun Godsverstaan voorwaar-
delijk. Het is dan ook belangrijk dat aalmoezeniers hun geloof kunnen 
onderhouden en voeden, ook tijdens hun deelname aan militaire vre-
desoperaties. 

520 Benimoff, Conant, Faith under Fire, 78-79.
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Aalmoezeniers zijn gericht op het helpen ontwikkelen van de levens-
beschouwing van hun pastoranten, maar moeten tegelijkertijd ook 
hun eigen spiritualiteit onderhouden, te meer daar deze niet los te 
koppelen is van hun pastorale betrokkenheid en professionaliteit. 
Het werk van de aalmoezenier is ten slotte niet los te koppelen van 
zijn persoon. Voor H.J. Veltkamp, in Domein, identiteit en passie van de 
geestelijke verzorging, is dat juist een verschil tussen pastores en andere 
specialisten, zoals artsen: “Identiteit komt ter sprake als de vraag gesteld 
wordt: wie bent u? Wordt die vraag gesteld aan bijvoorbeeld een chirurg, dan 
zal hij zijn naam noemen en uitleggen wat hij doet. Dat is voldoende voor zijn 
relatie met de patiënt...Zo’n antwoord kan de geestelijk verzorger niet geven. 
Ontwijkt hij de vraag naar ‘wat bent u zelf?’, dan verhult hij een deel van zijn 
identiteit, en wel precies dat deel wat zijn gesprekspartner desgewenst mag- 
en soms moet - kennen. Niet omdat er pas van geestelijke verzorging sprake 
zou zijn als het over geloof of levensbeschouwing gaat - het welhaast klassieke 
misverstand. Ook niet om tot een werkelijke ontmoeting te komen. maar wel 
om die ontmoeting alle kansen en mogelijkheden in het kader van geestelijke 
verzorging te geven. De geestelijke verzorger treedt niet alleen op als deskun-
dige gids in het geestelijke domein, maar woont daar zelf ook op een aanwijs-
bare plek, is daar zelf thuis.”521 Dit geldt voor iedereen die in één van de 
werkvelden in het pastoraat werkzaam is, dus ook voor aalmoezeniers 
bij de krijgsmacht.
Dat de aalmoezenier zijn eigen persoon en spiritualiteit meeneemt in 
zijn pastorale handelen, dat deze daar een integraal deel van uitmaakt, 
is één van zijn krachten. Dit maakt hem authentiek, nabij en persoon-
lijk. Tegelijkertijd maakt het hem ook kwetsbaar. Als de aalmoezenier 
zijn eigen instrument is, betekent dat ook dat wanneer het niet goed 
gaat met hem, of als hij spirituele twijfels heeft, deze doorwerken in 
zijn pastorale identiteit. 

De veranderingen in de samenleving vergroten de kwetsbaarheid van 
pastores in alle werkvelden.
In de huidige geseculariseerde maatschappij is de vraag naar pastores 
minder vanzelfsprekend. Zoals gesteld werd in Redden pastores het?: 
“Het probleem waarvoor pastores staan, is dat het christelijk geloof de afge-
lopen decennia sterk aan geloofwaardigheid inboette. De christelijke traditie 
kreeg een plaats in de marge van de samenleving. Pastores bevinden zich in een 

521 Veltkamp, “Domein, identiteit en passie van de geestelijke verzorging”, 155-156.
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wat benarde situatie. De samenleving seculariseerde in een hoog tempo; steeds 
minder mensen beschouwen zich lid van een christelijke kerk of geloofsge-
meenschap en steeds meer mensen zijn onzeker over het bestaan van God of 
een hogere werkelijkheid. Samenhangend met deze ontwikkelingen margi-
naliseerde de plaats van pastores in de Nederlandse samenleving. Hun maat-
schappelijke status en relevantie daalden fors.”522 
Deze trend is ook zichtbaar in het onderzoek God in Nederland van 
T. Bernts en J. Berghuijs. Zij stellen dat de daling van het percentage 
gelovige katholieken in Nederland nog steeds doorzet, en geven ook 
aan dat van de groep gelovigen een steeds kleiner deel kerkelijk actief 
is en aan regelmatig kerkbezoek doet.523

In een aantal opzichten gelden deze beschrijvingen wellicht nog meer 
voor aalmoezeniers die binnen de krijgsmacht werkzaam zijn. Zij zijn 
werkzaam binnen een zeer geseculariseerde werkomgeving, waarin zij 
er, met name tijdens militaire vredesoperaties en langdurige oefenin-
gen of vaarperioden, vaak alleen voor zullen staan. Op deze plaatsen 
vertegenwoordigen aalmoezeniers de kerk ter plaatse, als referentie, 
maar soms ook als symbool. 
Op één punt verschilt de positie van de aalmoezenier binnen de krijgs-
macht met die in het parochiepastoraat: hij is weliswaar werkzaam in 
een omgeving die niet vanzelfsprekend religieus is, en heeft een rol 
die soms diffuus kan lijken, maar zijn positie is niet marginaal, maar 
daarentegen, zeker tijdens vredesoperaties en langdurige oefeningen 
en vaarperioden, duidelijk en vanzelfsprekend.

De deelnemende aalmoezeniers zien zichzelf hierin niet als moreels-
officieren, een rol die zij in vroeger tijden wel hadden, en toen ook 
vaak zo door hen beleefd werd. Dit wordt bijvoorbeeld door Donckers 
beschreven in God bij het leger in de kolonie, in de hoofdstukken waar 
hij de rol van de aalmoezenier in de periode 1945-1949 beschrijft, de 
periode waarin Nederland met militaire inzet het koloniale gezag in 
Nederlands-Indië poogde te herstellen, nadat in 1945 de onafhanke-
lijke republiek Indonesië was uitgeroepen.524 Donckers stelt: “Dat was 
geheel conform de opvattingen van de legerleiding die in die tijd als belang-
rijkste taak voor de geestelijke verzorgers beschouwde om door de versterking 

522 Zondag, Sonnberger, Iersel, “Pastores in een benarde situatie”, 9.
523 Ton Bernts, Joantine Berghuijs, God in Nederland (Utrecht: Ten Have, 2016), 23-26.
524 Donckers, God bij het leger in de kolonie.
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van de geestelijke weerbaarheid het moreel te verhogen en in het verlengde 
daarvan de gevechtskracht.”525 
Ook Wentholt beschreef deze rol in zijn boek, Priesters in krijgstenue, in 
zijn hoofdstuk over de politionele acties in het voormalig Nederlands-
Indië: “De geestelijke verzorgers waren niet alleen met de bescherming van de 
moraal belast, zij moesten tevens het moreel van de troep in de gaten houden 
en daarover aan de commandanten rapporteren. Zij hadden in moreel-aan-
gelegenheden een duidelijke taak bij de verhoging van de gevechtskracht.”526

In de naoorlogse periode werd in de loop van de Koude Oorlog een 
meer profetische rol van aalmoezeniers zichtbaar, een meer kritische 
houding van aalmoezeniers tegenover de politieke en het militaire 
bedrijf. Deze ontwikkeling had te maken met de beleefde nucleaire 
dreiging, en het veranderende politieke en kerkelijke klimaat vanaf de 
jaren ’60. 
Een deel van het corps aalmoezeniers stelde zich zeer kritisch op 
tegenover de katholieke kerk, maar ook tegenover nucleaire bewa-
pening en de inzet van de krijgsmacht. Hiervoor werd bijvoorbeeld 
in het tijdschrift van de katholieke geestelijke verzorging (G3) en het 
vormingswerk van de katholieke geestelijke verzorging zeer kritisch 
geschreven en gesproken over onderwerpen als nucleaire afschrik-
king. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Wentholts boek Priester 
in krijgstenue over de publicaties van G3 in de late jaren ‘60: “Na het 
instituut Kerk werd nu het instituut Krijgsmacht aan een kritisch onderzoek 
onderworpen. Naast de vraag hoe in de moderne tijd nog katholiek te kunnen 
zijn, kwam de vraag hoe het mogelijk was mens te worden en te blijven onder 
de dreiging van een totale vernietiging van het atoom-tijdperk. Maar ook de 
vraag naar de humaniteit van het militaire systeem zelf en van de daar heer-
sende gezagsverhoudingen werd steeds openlijker aan de orde gesteld.”527

Deze twee rollen, die van moreelsofficier en die van kritisch activis-
tisch tegenover, zijn in het huidige corps aalmoezeniers en de onder-
zoekspopulatie niet meer zichtbaar. In de periode vanaf de jaren 
negentig kwam de nadruk steeds meer te liggen op de pastorale bena-
dering van nabijheid en belangeloze aanwezigheid. De profetische rol 
van de aalmoezenier bij de krijgsmacht werd hiermee minder zicht-

525 Donckers, God bij het leger in de kolonie, pag. 348.
526 Wentholt, Priesters in krijgstenue, 68-69.
527 Wentolt, Priesters in krijgstenue, 187.
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baar, aalmoezeniers werden, zoals Van Iersel het schreef “reluctant 
prophets”, voorzichtig om in hun rol als aalmoezenier te zeer stelling te 
nemen binnen het militaire bedrijf.528

Hoe aalmoezeniers vanuit hun rolopvatting van nabijheid deelnemen 
aan militaire vredesoperaties, en hoe zij dit vanuit hun gelovige en 
professionele identiteit ervaren, is een vraag waar het volgende hoofd-
stuk nader op in zal gaan.

528 Fred van Iersel, “Reluctant Prophets. The Prophetic Task of Military Chaplains, 
its legitimacy and Practice”, in Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede, Fred van 
Iersel (Delft: Eburon, 2018), 311.
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Hoofdstuk 11. 

Zin in de missie.  
Aalmoezeniers en uitzendervaringen 

Inleiding
“A few days later I closed the door to my chapel office, sat down at my desk, and 
reached for my greatest solace in secular life, my coffee grinder. I was blessed: 
my uncle Jack sent me small shipments of Starbucks from the United States. In 
the still desert air the smell of the freshly ground beans was pure magnificence. 
I turned on some classical music using an iPod hooked to computer speakers 
and brewed a few cups in case someone came in. I hoped they didn’t, though. 
The adrenaline of my trip outside the wire had worn off and what I really 
needed was time alone.”529

Militairen opereren vanuit de aard van hun werk bij uitstek op plaat-
sen waar recht en gerechtigheid, vrede en welzijn vanwege rampen of 
conflicten vaak ver te zoeken zijn, de plaatsen waar velen juist vandaan 
proberen te vluchten. De ervaringen tijdens deze missies verschillen 
vaak zeer van hun werkervaringen op de kazerne of tijdens oefenin-
gen. De impact van deze vredesmissies kan dan ook zeer groot zijn.
Tegelijkertijd kunnen deze ervaringen ook sterk verschillen: per per-
soon, per krijgsmachtdeel, en per missie. Daarnaast verschillen vredes-
operaties ook doordat in de afgelopen decennia de missies sterk van 
karakter zijn veranderd. Een vredeshandhavende missie in de jaren 
negentig van de vorige eeuw was heel anders dan een vredesmissie in 
Afghanistan in 2010 en had een andere dynamiek.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de onderzochte groep aalmoe-
zeniers terugkijkt op hun deelname aan militaire vredesoperaties, en 
op hun ervaringen van lijden en geweld. Hoe beleefden zij hun erva-
ringen tijdens hun deelname aan vredesoperaties vanuit gelovig en 
professioneel perspectief?

529 Benimoff, Faith under Fire, 52.
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11.1 Uitzendervaring
Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001, en de daar-
opvolgende war on terror, is het aantal militaire uitzendingen binnen 
de NAVO sterk gestegen. Deze ontwikkeling had een grote toename 
van militaire vredesoperaties ten gevolge, waarin hoog in het geweld-
spectrum geopereerd werd. Dit had ook gevolgen voor de inzet van 
aalmoezeniers. Ook zij zouden in deze periode vaker ingezet worden 
bij militaire vredesoperaties. 

Driekwart van de respondenten had uitzendervaring, waarvan bijna 
de helft meer dan eenmaal uitgezonden is geweest.

Tabel 83. Uitzendervaring 
frequentie %

nee 13 26%

ja 38 75%

totaal 51 100%

Tabel 84. Hoeveel uitzendervaring530

frequentie %

geen 13 26%

1 missie 15 29%

2 missies 9 18%

3 missies 8 16%

meer dan 3 missies 6 12%

totaal 51 100%

Deze uitzendervaring is zeer uiteenlopend van aard, daar het gaat over 
verschillende uitzendingen, in zeer uiteenlopende omstandigheden, 
bij vier verschillende krijgsmachtonderdelen.531

De landmacht is het grootste krijgsmachtonderdeel van Nederland, en 
heeft ook het grootste contingent aan aalmoezeniers. Het ligt dan ook 
voor de hand dat de meeste uitzendervaringen binnen de onderzoeks-
groep bij dit krijgsmachtdeel plaatsgevonden hebben. Van de geënquê-
teerde aalmoezeniers had 55% aan uitzendingen met de Koninklijke 
Landmacht deelgenomen, tegenover bijvoorbeeld 34% aan uitzendin-

530 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 9.
531 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 11.
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gen bij de Koninklijke Marine. Hierbij moet wel aangetekend worden 
dat sommige aalmoezeniers van de onderzoekspopulatie deelgenomen 
hebben aan militaire vredesoperaties bij meerdere krijgsmachtdelen, 
wat zichtbaar is in onderstaande tabel. 
De vredesoperaties waaraan de aalmoezeniers van de onderzoekspo-
pulatie hebben deelgenomen zijn eerder beschreven in hoofdstuk drie.

Tabel 85. Krijgsmachtdeel bij vredesoperaties: Koninklijke Landmacht
frequentie %

wel 21 55%

niet 17 45%

totaal 38 100%

Tabel 86. Krijgsmachtdeel bij vredesoperaties: Koninklijke Luchtmacht
frequentie %

wel 10 26%

niet 28 74%

totaal 38 100%

Tabel 87. Krijgsmachtdeel bij vredesoperaties: Koninklijke Marine
frequentie %

wel 13 34%

niet 25 66%

totaal 38 100%

Tabel 88. Krijgsmachtonderdeel bij vredesoperaties: Koninklijke 
Marechaussee

frequentie %

wel 2 5%

niet 36 95%

totaal 38 100%

De vredesoperaties waar aalmoezeniers aan deelgenomen hebben, 
kunnen verder onderscheiden worden in EU-vredesoperaties, NAVO-
vredesoperaties en VN-vredesmissies.532 Deze categorieën geven de 
drie verschillende gremia weer waarmee de vredesoperaties werden 
gemandateerd.

532 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 10.



Deel 3. Veldonderzoek. Nabij en toegankelijk

344 

Tabel 89. Soort vredesoperaties
wel niet missing  

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

NAVO- 

vredesmissies
28 74% 9 24% 1 3% 38 100%

VN-vredesmissies 17 45% 21 55% 0 0% 38 100%

EU-vredesmissies 5 13% 33 87% 0 0% 38 100%

De inzet van aalmoezeniers betreft vooral NAVO-vredesoperaties 
(74%), een beduidend kleinere groep heeft deelgenomen aan 
VN-vredesoperaties (45%) of EU-vredesoperaties (13%).
Een aalmoezenier gaf nog een extra categorie aan, namelijk hulp bij 
rampen. Dit betrof de inzet van een krijgsmacht hulpdetachement na 
orkaan Luis op de Benedenwindse eilanden in 1995.

Niet bij alle vredesoperaties hebben aalmoezeniers geweldservaringen 
gehad, of te maken gekregen met de gevolgen van geweld. Zo hebben 
aalmoezeniers bij een aantal van de latere missies naar Bosnië, maar 
ook bij een deel van de vredesoperaties op zee en bij sommige vre-
desoperaties van de luchtmacht, waarbij de eenheid buiten het cri-
sisgebied was gestationeerd (bijvoorbeeld Italië), persoonlijk geen of 
nauwelijks te maken gehad met geweld of de gevolgen van geweld. In 
paragraaf 11.4 zal hier nader op worden ingegaan.
Concluderend kan gesteld worden dat bij de meeste respondenten 
ruime uitzendervaring aanwezig is, waarvan de meerderheid geen 
VN-missies betrof. Hoe kijken aalmoezeniers terug op hun deelname 
aan deze missies?

11.2 Nauw verbonden met militaire context
In dit belevingsonderzoek staat de vraag naar de beleving van geloof 
en werk centraal, met name gerelateerd aan hun uitzendervaring. 
Hiervoor was het daarom ook zeer relevant om de vraag aan aal-
moezeniers voor te leggen hoe zij terugblikken op hun deelname aan 
militaire vredesoperaties. Hiervoor kregen zij een aantal stellingen 
voorgelegd.533 

533 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 15.
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Tabel 90. Terugblik op de vredesoperaties
mee 

oneens

neutraal mee eens missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

ik denk met vol-

doening terug op 

mijn missie(s)

0 0% 1 3% 36 95% 1 3% 38 100%

ik heb mij hoofd-

zakelijk verveeld     
31 82% 3 8% 2 5% 2 5% 38 100%

ik heb tijdens mijn 

missie(s) vooral 

nuttig werk vol-

bracht

1 3% 5 13% 31 82% 1 3% 38 100%

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de teneur van de ervaringen 
positief is. In de vragenlijst wordt in een aantal stellingen gevraagd 
hoe de deelnemers hun gevoelens zouden omschrijven, terugkijkend 
op hun militaire missie of missies. Deze vraag werd overwegend posi-
tief beantwoord. Vrijwel unaniem dachten de deelnemende aalmoeze-
niers met voldoening terug aan hun missie.534 
De deelnemers hadden ook overwegend het gevoel nuttig werk te 
hebben verricht tijdens de militaire missie of missies. Eenendertig van 
hen waren het hier geheel of gedeeltelijk mee eens, terwijl één het 
met deze stelling oneens was en vijf als antwoord “neutraal ” gaven. 
Daarentegen herkende vrijwel niemand zich in de stelling dat de missie 
of missies zich voornamelijk door verveling gekenmerkt hebben. 

Aan de deelnemende aalmoezeniers met uitzendervaring werd ook 
gevraagd in hoeverre hun beeld van de krijgsmacht en hun verhou-
ding tot de krijgsmacht vanwege hun ervaringen met militaire vredes-
operaties was veranderd.535 

534 Alleen de deelnemende aalmoezeniers met uitzendervaring hebben deze vraag 
beantwoord.

535 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, Verhouding tot de krijgsmacht, vraag 11 en 12.
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Tabel 91. Is uw beeld van de krijgsmacht vanwege uw militaire missie(s) 
veranderd? 

frequentie %

nee 19 50%

ja, ten positieve 14 38%

ja, ten negatieve 4 11%

missing values 1 3%

totaal 38 100%

Tabel 92. Is uw verhouding tot de krijgsmacht vanwege uw militaire 
missie(s) veranderd?

frequentie %

nee 20 53%

ja, ten positieve 16 42%

ja, ten negatieve 2 5%

missing values 0 0%

totaal 38 100%

De helft van de respondenten gaf aan geen verandering te merken in 
hun beeld van de krijgsmacht of hun verhouding tot de krijgsmacht. 
Een significant deel van de respondenten gaf aan een positieve veran-
dering te hebben beleefd. Slechts een zeer klein deel van de populatie 
zag een negatieve verandering. Eén aalmoezenier verduidelijkte zijn 
keuze, en gaf aan dat hij hier ambivalent in stond: de contacten met 
de militairen van zijn eenheid zorgden voor een positieve verandering 
van het beeld van de krijgsmacht, de ervaringen met betrekking tot 
het beleid van de krijgsmacht voor een negatieve verandering van het 
beeld.

De aalmoezeniers is ook gevraagd naar de invloed die hun deel-
name aan militaire vredesoperatie heeft gehad op hun vertrouwen in 
de militaire organisatie, militaire bondgenoten, de politiek en in de 
samenleving.536 De meerderheid van de aalmoezeniers met uitzend-
ervaring gaf aan dat zij geen verandering in hun vertrouwen in deze 
instanties en groepen had beleefd.
In de beantwoording van de vraag naar de militaire organisatie vielen 
de antwoorden uiteen in twee groepen. De eerste groep betrof de 

536 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 19 en 20.
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directe militaire organisatie: “de perfecte organisatie en de korte lijnen.” In 
het zelfde licht werd ook bijvoorbeeld kameraadschap genoemd: “dat 
kameraadschap mensen overeind houdt”, en de “collegiale betrouwbaarheid 
van militairen”, en indirect ook, “militairen zijn net mensen. Positief ”, en 
“in beleid niet veranderd, wel toegenomen vanwege vele goede collegae.” 

Tabel 93. Is uw vertrouwen in de militaire organisatie veranderd vanwege 
uw missie(s)? 

frequentie %

nee 26 68%

ja 12 32%

totaal 38 100%

Tabel 94. Is uw vertrouwen in de militaire bondgenoten, de politiek of de 
samenleving veranderd vanwege uw missie(s)?

frequentie %

nee 21 55%

ja 16 42%

missing values 1 3%

totaal 38 100%

Ruim de helft van de geënquêteerde aalmoezeniers gaf aan dat hun 
deelname aan militaire vredesoperaties geen invloed heeft gehad op 
het vertrouwen in de militaire bondgenoten, de politiek of de samen-
leving. 42% gaf aan dat dit wel het geval was. Hierbij waren de reacties 
vaker negatief. Deze antwoorden zijn congruent met de antwoorden 
in tabel 90.
De militaire organisatie vanuit Nederland, beleidsmakers en leiding-
gevenden, werden vaker negatief beoordeeld, soms in direct ver-
band met de werkzaamheden van de aalmoezenier: “de organisatie 
neemt weinig verantwoordelijkheid voor de facilitaire voorzieningen van de 
Geestelijke Verzorging.” 
Andere opmerkingen hadden meer te maken met de ondersteuning 
van de eenheid voor of tijdens de militaire vredesoperaties: “de lei-
ding in Nederland frustreert vaak een missie door ‘ juridisering’ en door ‘niet 
te anticiperen op vragen en behoeftes’ die de uitzendeenheid kenbaar maakt”, 
“kleiner geworden vanwege de ervaring van veelsoortig mismanagement”, en 
ook “gebrek aan organisatie, middelen.” 
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Samengevat valt op dat de waarneming en beleving van de aalmoe-
zeniers vooral gericht is op de directe militaire omgeving, de eigen 
eenheid. Dit is verklaarbaar vanuit de aard van het werk van de aal-
moezenier en de druk en potentiële gevaren van een uitzending. 

Tabel 95. Mijn vertrouwen in de politiek is tijdens mijn missie(s) 
verminderd  537

frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 7 18%

neutraal 13 34%

geheel of gedeeltelijk mee eens 17 45%

missing values 1 3%

totaal 38 100%

Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten met uitzender-
varing aangaf dat hun vertrouwen in de politiek tijdens hun militaire 
missie of missies verminderd was. Een vrij grote groep (34%) gaf aan 
hier neutraal in te staan, terwijl slechts zeven aalmoezeniers (18%) 
het geheel of gedeeltelijk oneens waren met de stelling. In hun uitleg 
schreven aalmoezeniers onder meer: “militairen worden ingezet waar 
de politiek faalt. Negatief.” Een andere aalmoezenier beschreef dat hij 
een grotere maatschappelijke betrokkenheid voelde, maar beschrijft 
een grote afstand tot de politiek: “steeds meer medeleven van samenle-
ving- politiek overziet consequenties niet van keuzes; heeft vaak andere 
belangen dan slagen van de militaire missie; weinig kennis en vaardigheden 
in militaire aangelegenheden- veel respect gekregen voor Canadezen, sommige 
Amerikanen en Australiërs.” 

Sommige aalmoezeniers schreven dat zij minder vertrouwen hadden 
in de politiek, of in politici of VN-personeel en NGO’s, of weinig 
geloof hadden in de deskundigheid van de minister van Defensie. Een 
aalmoezenier schreef: “politiek: defensie is speelbal van politiek”. Andere 
opmerkingen waren vergelijkbaar: “politiek ervaren als spel van eigenbe-
lang van politici”, “politiek is één groot spel. Krijgsmacht is een instrument 
van de politiek. Politieke keuzes worden soms gemaakt om de VS te plezie-
ren”, “politiek weinig bereidheid te kiezen”, maar ook, “min of meer: bevesti-

537 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 15.
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ging van het gevoel dat ze minder te vertrouwen zijn (eigen belangen etc.)”, en 
“deelname aan missies zit vol verborgen agenda’s”.
Twee aalmoezeniers gaven aan dat hun vertrouwen in de “grote verban-
den”, zoals de VN, verminderd was: “vertrouwen in de VN en UNHCR. 
Veel praten en weinig doen met name in (naam missie)”, en “het vertrouwen in 
algemene zin in bovenstaande ‘grote’ verbanden is behoorlijk kleiner geworden. 
Deze verbanden zijn voor het individu niet inzichtelijk en daardoor onvoor-
spelbaar. Neem als voorbeeld de actie met de Lynx-helikopter in Libië.”538 
Dit verlies aan vertrouwen in de politiek lijkt groter bij aalmoezeniers 
met meer uitzendervaring, zoals onderstaande tabel laat zien. 

Tabel 96. Verminderd vertrouwen in de politiek gerelateerd aan 
uitzendervaring

1 2 3 meer dan 3

freq. % freq. % freq. % freq. %

gedeeltelijk of geheel 

mee oneens
4 27% 1 11% 1 13% 1 17%

neutraal 8 53% 2 22% 2 25% 1 17%

gedeeltelijk of geheel 

mee eens
2 13% 6 67% 5 63% 4 67%

missing values 1 7% 0 0% 0 0% 0 0%

totaal (38=100%) 15 100% 9 100% 8 100% 6 100%

Van de aalmoezeniers die aan één militaire vredesoperatie hebben 
deelgenomen, stelt een minderheid van 13% dat hun vertrouwen in de 
politiek gedaald is tijdens hun missie, terwijl aalmoezeniers met meer uit-
zendervaring juist in meerderheid (67 en 63%) stellen dat dit het geval is.
Dit heeft wellicht te maken met het weerbarstige karakter van het 
werk tijdens militaire vredesoperaties, de grote complexiteit van de 
problemen in de uitzendgebieden en de vaak relatief kleine verande-
ringen die militairen tijdens hun uitzendingen kunnen realiseren, in 
relatie tot het soms meer optimistische en eenduidige geluid van het 
politieke discours. 

538 In 2011 werd de bemanning van een Lynx-helikopter van de Nederlandse marine 
tijdens een evacuatieactie gevangengenomen en de helikopter in beslag genomen. 
De bemanning werd later vrijgelaten, de helikopter werd een jaar later door de 
Libische autoriteiten vrijgegeven.
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Dit verlies aan vertrouwen is ook bij militairen een bekend verschijn-
sel. N. Rietveld schrijft in De gewetensvolle veteraan: “Ook uit ons onder-
zoek blijkt op basis van de dimensies van schuld die wij vonden, alsook door 
de negatieve beoordeling van veteranen als het gaat om de adequaatheid van de 
geweldsinstructies, dat er een spanningsveld kan bestaan tussen wat politiek 
als zinvol wordt beschouwd en wat de militair ter plaatse en achteraf als zinvol 
en juist ervaart.”539 
Ook C. Klep beschrijft in Somalië, Rwanda, Srebrenica, zijn werk over 
deze drie problematische missies, de spanning tussen de politieke 
werkelijkheid en de werkelijkheid die militairen tijdens hun missies 
ervoeren: “Het verbaast niet dat uit de defensieve verantwoordelijkheidsre-
flex onder militairen in meer of mindere mate frustratie en verongelijktheid 
sprak. Als bij de politiek, waren de verdedigende argumenten in hoge mate 
contextueel en retrospectief-rationaliserend. Enerzijds stelden militairen 
dat de politiek al te naïef had gedacht over vredesoperaties. Dat ze een sterke 
morele (humanitaire) component kenden, werd als zodanig niet ontkend. Het 
waren echter, in de ogen van de militaire uitvoerders, allesbehalve ‘schone’ en 
moreel ‘zuivere’ gezindheids-ethisch geïnspireerde hulpoperaties geweest, puur 
om zwakken en onschuldigen te helpen. De werkelijkheid ter plekke was pri-
mitief en gewelddadig, het klimaat slopend en de lokale partijen onbetrouw-
baar. Meer in het algemeen, zo stelden de militairen, waren de politici ‘ hun’ 
kant van de deal niet nagekomen: in ruil voor een loyale militaire uitvoering 
van de missies zou de politiek zorgdragen voor een helder en haalbaar man-
daat. In de praktijk echter bleken de militairen met bijvoorbeeld de gewelds-
regels weinig aan te kunnen. Tegelijk hadden ze het gevoel vast te zitten in een 
vicieuze cirkel: ze konden noch wilden de opdracht weigeren.”540

Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in De mens groeit met de prijs die 
hij betaalt van B. Hetebrij, waarin hij verhalen van veteranen samen-
brengt: “Je werd in een kansloze situatie geplaatst door de regering en vervol-
gens krijg je het verwijt dat je ook nog te weinig gedaan hebt. Dat blijft hangen. 
Ik zie dat ook in de politiek, zodra ik een moraliserend verhaal hoor van een 
politicus die roept, ‘er moet wat gebeuren’, zonder dat er een oplossing bijzit, 
dan word ik heel attent, zo niet achterdochtig.”541

539 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 339.
540 Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica, 264.
541 Bart Hetebrij, Immy Beijer, De mens groeit met de prijs die hij betaalt (Den Haag, 

2009), 9.
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Door D.A. Snow en R.D. Benford wordt deze botsing tussen para-
digma en werkelijkheid beschreven als experiëntiële incommensura-
biliteit: het bestaande paradigma kan niet meer vastgehouden worden 
door de feitelijk ervaren werkelijkheid. Is het paradigma “congruent 
or resonant with the personal, everyday experiences” of “are the framings too 
abstract and distant.”542

Op basis van deze gegevens zou men kunnen stellen dat aalmoezeniers 
zich ten minste deels identificeren met de militaire eenheid waarmee 
zij opgetrokken zijn, en in hun commentaren ook typisch militaire 
kritiek leveren. De Haagse organisatie lijkt ver weg. Een aalmoezenier 
kan zijn werk alleen doen in nabijheid, dus op de werkvloer, en zal ook 
binnen de groep moeten staan, om het nodige vertrouwen te kunnen 
laten groeien. Om succesvol te kunnen opereren moet hij deelnemen 
aan de groep. Tegelijkertijd is de aalmoezenier als relatieve buiten-
staander kwetsbaar, en heeft hij een relatief eenzame positie. Tenslotte 
zorgen ook de bedreigingen van buitenaf, zoals aanslagen, voor ver-
broedering en identificatie met de groep.

11.3 Vooral positieve herinneringen
Deelnemen aan militaire vredesoperaties is veelal letterlijk indruk-
wekkend. Zoals bij elke indrukwekkende ervaring kan men stellen dat 
deze niemand onberoerd laat, en een positieve of negatieve invloed 
kan hebben. Dit geldt voor militairen, maar evenzeer voor aalmoeze-
niers die deelnemen aan vredesoperaties.
Uit de enquête bleek dit ook bij de deelnemende aalmoezeniers het 
geval te zijn. Zij keken positief terug op hun missies, maar gaven aan 
dat deze wel degelijk invloed hadden gehad en dat zij veranderd waren 
vanwege hun deelname aan militaire vredesoperaties. 
Allereerst werd gevraagd naar de invloed van vredesoperaties op het 
zelfbeeld.543

542 Robert Benford, David Snow, “Framing Processes and Social Movements: An 
Overview and Assessment”, in Annual Review of sociology, v26 no1, 2000: 621.

543 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 17.
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Tabel 97. Is uw zelfbeeld veranderd vanwege uw deelname aan (een) 
vredesmissie(s)?

frequentie %

nee 13 34%

ja, positief 24 63%

ja, negatief 0 0%

missing values 1 3%

totaal 38 100%

Een ruime meerderheid van de respondenten gaf aan dat hun deel-
name aan militaire vredesoperaties een positieve invloed op hun zelf-
beeld heeft gehad. Rond een derde van de respondenten stelde dat zij 
geen invloed beleefd hebben. Opvallend is dat niemand een negatieve 
verandering bemerkte. 
De geënquêteerde aalmoezeniers werd daarnaast gevraagd naar de 
invloed die hun deelname aan militaire vredesoperaties heeft gehad 
op hun zelfvertrouwen.544 Deze vraag sloeg op hun gehele deelname, 
en was niet beperkt tot geweldservaringen. 

Tabel 98. Is uw zelfvertrouwen veranderd vanwege uw missie(s)?
frequentie %

ja 22 58%

nee 16 42%

totaal 38 100%

Ruim de helft van de respondenten (58%) gaf aan dat hun deelname 
aan vredesoperaties effect heeft gehad op hun zelfvertrouwen. In de 
toelichting gaven de meeste van hen aan dat deze verandering posi-
tief was. Deze verandering had vooral te maken met de ervaring een 
moeilijke missie volbracht, ‘gehaald’ te hebben, maar had evenzeer te 
maken met het succesvol vervullen van de rol van aalmoezenier tij-
dens de uitzending, door de verkregen waardering, en het gevoel van 
nut te zijn geweest.
De ervaring van een geslaagde missie, het gevoel hebben de uitdaging 
te hebben aangekund, en er sterker uitgekomen te zijn, spreekt uit 
een aantal van de antwoorden. Zo schreef een van de aalmoezeniers: 
“Bleek goed te functioneren en mijzelf goed te voelen in (redelijk) extreme 

544 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 18.



Zin in de missie. Aalmoezeniers en uitzendervaringen  

353

situatie en in gemêleerde groep en met uiteenlopende karakters”, en ande-
ren, “dat ik het uit kon houden”, en “vergroot doordat ik mij goed staande 
kon houden”. Andere opmerkingen waren: “meer vertrouwen gekregen 
in mijzelf als aalmoezenier”, “mag vertrouwen op m’n capaciteiten en talen-
ten”, maar ook “geleerd/ontdekt welke mogelijkheden, talenten ontdekt, 
die anders niet tevoorschijn waren gekomen”. Ook gaf een aalmoezenier 
aan dat de deelname aan een vredesoperatie diens stressbestendig-
heid zichtbaar maakte, een ander beschreef de missie als een “positieve 
werkervaring.” 

Anderen zagen een verband tussen hun groei in zelfvertrouwen en 
hun rol als aalmoezenier: “vergroot door de belangrijke rol die ik kon 
spelen”, en “meer vertrouwen in mezelf in mijn rol als GV-er”, of door de 
mogelijkheid van “zelfstandig en autonoom optreden”. Ook succes werd 
expliciet genoemd: “de ervaring succesvol te zijn: toename zelfvertrouwen.”
Een aalmoezenier gaf expliciet aan dat de groei vooral zichtbaar was 
in spiritueel opzicht: “gegroeid in geloven en vertrouwen in de kracht van 
gebed en meditatie”.
Een aantal aalmoezeniers gaf aan dat de deelname aan militaire vre-
desoperaties een negatieve invloed heeft gehad op hun zelfvertrou-
wen, mentale welbevinden of hun zelfvertrouwen ten opzichte van 
militairen. 
Eén aalmoezenier maakte in zijn beleving van de invloed van missies 
op het zelfvertrouwen onderscheid tussen de verschillende missies, hij 
gaf aan dat drie van de vier missies een positief effect hadden, terwijl 
één juist negatief uitpakte. 
Opvallend is dat een aantal deelnemende aalmoezeniers aangeeft 
negatieve ervaringen uiteindelijk ook weer als positief te hebben erva-
ren. Zo schreef een aalmoezenier: “Na mijn missie een erg moeilijke tijd 
gehad met veel verlies aan zelfvertrouwen. Daarna veel zelfvertrouwen opge-
daan door die negatieve ervaring.”545 Een ander schreef: “gegroeid door de 
‘tegenslagen’ te overwinnen, ermee om te kunnen gaan.” 
Eenzelfde beeld komt naar voren in het onderzoek van Natasja 
Rietveld over veteranen. Zij schrijft: “Ruim een derde van de responden-
ten gaf aan dat ‘ het zelfbeeld’ in vergelijking met de tijd voor de uitzending 
veranderd is. De meesten noemden in dit verband dat zij na de uitzending 
‘meer zelfvertrouwen’ hadden gekregen en ‘meer volwassen en evenwichtig’ 

545 Bij dit citaat is de missie geanonimiseerd.
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geworden zijn. Maar ook geeft een grote groep aan meer ‘negatief ’ en ‘afge-
stompt’ te zijn in vergelijking met voor de uitzending. De meeste veteranen 
geven aan dat hun zelfbeeld positief veranderd is.”546 In dit opzicht verto-
nen aalmoezeniers een grote mate van overeenstemming met uitge-
zonden militairen.

Wat is de betekenis van de tot nu toe beschreven data? Is het opval-
lend dat aalmoezeniers in deze mate positief terugkijken op hun mili-
taire vredesoperaties? 
Uit God bij het leger in de kolonie spreekt eenzelfde beeld over de aal-
moezeniers ten tijde van de politionele acties: “Zoals uit de correspon-
dentie blijkt, hebben de meeste aalmoezeniers hun deelname aan het militaire 
leven in Indonesië als een verrijking ervaren. P. Baaten cicm verwoordde die 
mening als volgt: ‘Ik heb veel fijne herinneringen aan mijn tijd in het leger. Het 
was zeker een aparte samenleving. Maar ik heb nooit moeite gehad om mij er 
thuis te voelen. Je had er een vaste en onvervangbare plaats. En zodanig werd 
je ook ten volle gewaardeerd’.”547

Eenzelfde beeld schetst M. Schok in haar dissertatie Meaning as a 
Mission, waarin zij de wijze waarop Nederlandse veteranen terugkij-
ken op hun deelname aan militaire operaties beschrijft, en dan met 
name de betekenisgeving aan de ervaringen die zij tijdens hun opera-
ties hebben opgedaan.548 Schok stelt dat veteranen zowel positief als 
negatief terugkijken op hun missies, maar dat de meerderheid vooral 
positief is, dat hun deelname waardevol was.549 Schok maakt een 
onderscheid tussen veteranen met posttraumatische stressreacties, en 
veteranen zonder. Bij de laatste groep zijn de positieve betekenissen 
van hun uitzendingen overwegend positief, zoals zij beschrijft aan de 
hand van Cambodja-veteranen: “All veterans without stress responses assig-
ned positive meaning to their deployment to Cambodia. These veterans clearly 
achieved comprehensibility over what had happened to them and found per-
sonal gain from the experience for their present lives. Their stories reflected a 
greater sense of personal strength, self-reliance, and self-respect by feeling fulfil-
ment for their effort and appreciated for a successful job compared to the stories 
of veterans with stress responses. They had put their experiences in perspective 

546 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 236.
547 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 378.
548 Schok, Meaning as a Mission.
549 Schok, Meaning as a Mission, 34 ev.
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and realized that the world is not completely controllable or predictable. Their 
narratives reflected a coherent story of images, thoughts and feelings. They had 
positive memories of their peacekeeping in Cambodia, which were part of their 
identity. The acknowledgement of different worlds that coexist and accepting 
the limitations of their military performance allowed the generation of per-
sonal gains in their present lives. Moreover, they felt that their military efforts 
had been rewarded and evoked positive emotions that promoted esteem and 
well-being.”550

Militairen die geen posttraumatische stressreacties hebben na hun 
militaire vredesoperaties laten hier vergelijkbare reacties zien als uit 
de antwoorden van de deelnemende aalmoezeniers naar voren komt. 
Hierin verschillen aalmoezeniers niet van militairen in vergelijkbare 
omstandigheden. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen de ver-
schillende missies in intensiteit en beleving: per persoon, maar ook 
per krijgsmachtdeel, een missie op zee kan een heel andere dynamiek 
hebben dan een missie bij de landmacht.
Dit geldt evenzeer voor aalmoezeniers die deelnemen aan militaire 
vredesoperaties. De vraag is welke ervaringen indruk gemaakt hebben 
op de aalmoezeniers. In de volgende twee paragrafen zal in kaart 
gebracht worden welke soorten ervaringen door de respondenten als 
indrukwekkend werden ervaren, en welke plaats geweldservaringen 
hierin hebben.

11.4 Indrukwekkende ervaringen
Aalmoezeniers hebben aan zeer verschillende vredesoperaties deel-
genomen. Gevraagd naar de missies die de meeste indruk maakten, 
werden bij de landmacht en luchtmacht Bosnië, Irak, Afghanistan en 
Cambodja genoemd. Bij de uitzendingen van de marine werden de 
missies in de Adriatische Zee en Haïti, de operaties Enduring Freedom 
en Atalanta, en de Golfoorlog genoemd. 
Om in beeld te krijgen hoe aalmoezeniers hun deelname aan militaire 
vredesoperaties beleefd hebben, en wat zij hier hebben meegemaakt, 
is hun gevraagd naar hun meest indrukwekkende vredesoperaties. 
Hun antwoorden kunnen in vijf categorieën worden onderverdeeld.

550 Schok, Meaning as a Mission, 106.
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De eerste categorie betreft de beleving van de cultuur en omstandig-
heden in het uitzendgebied. Waar het ging om de meest indrukwek-
kende ervaringen tijdens de missie of missies, hadden zeven van de 
achtendertig ingevulde antwoorden betrekking op de ontmoeting met 
een andere cultuur of met de gevolgen van geweld. 
Indruk maakte het anders-zijn van de cultuur, maar vooral maakten 
de verwoestingen, armoede en levensomstandigheden van de bevol-
king indruk. Een aalmoezenier gaf aan dat zijn zelfbeeld beïnvloed 
is door de confrontatie met armoede in het uitzendgebied. Anderen 
schreven: “omstandigheden waaronder de mensen in (naam missie) moesten 
overleven”, “anders zijn van cultuur”, “armoede en honger lokale bevolking”. 
Tweemaal werden kinderen genoemd: de “kindersterfte in ziekenhuis” 
tijdens de missie, en het redden van een ontvoerd meisje.
Aan de andere kant werd “de kracht soms van de lokale bevolking om door 
te leven” door één van de deelnemers beschreven als meest inspire-
rende ervaring tijdens de missie, terwijl een ander de hulpverlening 
aan de bevolking juist als meest inspirerend aangaf.
 
Een tweede categorie betreft de sociale context van de militaire een-
heid: “de prima groepsbinding” en “zorg voor elkaar”, “onderweg zijn met 
mensen”, “saamhorigheid”, “verbondenheid van mensen”, “viering verjaar-
dag eenheid”, maar ook “roddel” en “thuiskomst”. Als meest inspirerend 
werd in deze categorie “gezelligheid” en “samenwerking en kameraad-
schap” genoemd, en ook “het optimisme van militairen”, “veerkracht van 
militairen”, “zorg voor elkaar”, en “optimisme en relativering”. Ook werden 
de “bevlogenheid van professionals/werkzaamheden” en de “collegialiteit 
door rangen en standen” en het “gedrag van mensen om je heen” genoemd. 
Een aalmoezenier schreef: “dat we wat konden doen voor de mensen. De 
goede wil van de militairen”.

Een derde categorie betreft de professionele pastorale context. Als 
meest inspirerende ervaringen werd hier vijf maal de (eigen) kerkdien-
sten genoemd, eenmaal het lezen van een reflectiegebed, en een keer het 
houden van een “herdenkingsdienst overleden militair”. In dit verband 
werd als meest indrukwekkende ervaring “de verzameling gelovigen van 
allerlei nationaliteiten en gezindten in de liturgie” genoemd. 
Daarnaast werd “nabij mogen zijn”, “samenzijn met de club”, en ook het 
“onderdeel zijn van een missie” genoemd, alsook “deel zijn van het geheel” 
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en “de gesprekken”. Een aalmoezenier schreef: “dat zoveel mensen mij hun 
vertrouwen gaven”.
Andere inspirerende ervaringen waren de gesprekken en de vriend-
schap met collega’s en militairen, en ook “mensen met vragen (levens-
vragen, geloofsvragen)”, of “het (pastorale) contact met de vele buitenlandse 
troepen”. Een collega schreef dat voor hem “kleine terloopse gesprekken 
met erkenning voor mijn werk” tot de meest inspirerende ervaringen tij-
dens de missie behoorden. Daarnaast werden ook het “hulp geven bevol-
king” en de rol van “vol vertrouwenspersoon” genoemd, en “de kracht van 
mijn vertrouwen/geloof ”. 
Als meest indrukwekkend werd ervaren: “dat ik mij naïef kon houden”, 
en “de mogelijkheid iets te kunnen doen”, en “het direct contact met veel 
mensen”, maar ook “onmacht”, of “de relativiteit van veel dingen”.

Een vierde categorie betreft het waarnemen van oorlogshandelingen. 
Tot de meest indrukwekkende ervaringen werden beschietingen, en de 
ervaring van doden en gewonden gerekend. Anderen vermeldden in dit 
verband specifiek het overlijden van militairen, maar ook “dodenappel 
2x”. Een aalmoezenier beschreef als meest indrukwekkende ervaring 
van “patrouilles lopen”, “mee op patrouille, verblijf op FOB’s etc”.551

Anderen noemden “Blue on blue ‘eigen vuur’”, “bombardement op Sarajevo”, 
en “verwoestingen”. Ook werd “chaos in militair/humanitair conflict” 
genoemd, en het “redden ontvoerd meisje (13)”. Een aalmoezenier gaf aan 
dat zelf beschoten zijn de meest indrukwekkende ervaring tijdens zijn 
deelname aan een militaire vredesoperatie was. 
Als meest inspirerend in deze categorie werd het “begeleiden van zwaar 
gewonde militairen” genoemd, maar ook “de veranderingen na terugkeer.”

Een vijfde categorie betreft de collegiale ervaringen met andere gees-
telijk verzorgers. Een aalmoezenier noemde de “steun van collegae aan 
boord” als meest inspirerende ervaring tijdens vredesoperaties. Een 
andere aalmoezenier schreef dat hij de meeste steun had ervaren tij-
dens zijn eerste missie door een “collega in het noorden van Afghanistan 
en m’n Hoofd van Dienst”. Een andere aalmoezenier beschreef dat hij 

551 FOB: Forward operating base. Een vooruitgeschoven post, militaire eenheid die op 
afstand van de basis tijdens een militaire operatie verblijft. Militairen bemannen 
deze plaatsen veelal in toerbeurt, en leven daar in meestal primitieve en vaak ook 
gevaarlijke omstandigheden.
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tijdens zijn eerste missie geen steun kreeg vanuit de eigen dienst: “ove-
rigens vooral steun van dominees, niet van VLAMMEN.”552

Drie aalmoezeniers gaven aan geen enkele steun ervaren te hebben van 
collega’s, één aalmoezenier gaf aan weinig steun te hebben gehad, en 
één stelde: “weinig, behalve 2 vooral vooraf uitgekozen collega’s.” Veertien 
aalmoezeniers gaven aan dat zij wel steun van collega’s hadden ont-
vangen.

Uit de data komt naar voren dat een groot deel van de deelnemende 
aalmoezeniers intense ervaringen heeft opgedaan tijdens zijn deel-
name aan militaire vredesoperaties. Een aantal zaken valt hierin op. 
Een vrij aanzienlijke groep aalmoezeniers gaf aan dat hun eigen (kerk)
diensten een belangrijke bron voor eigen inspiratie was, terwijl ook 
het leiden van herdenkingsplechtigheden als inspirerend werden erva-
ren. Opvallend hierin was dat een groot deel van de deelnemende aal-
moezeniers met uitzendervaring aangaf dat zij aan hun uitzendingen 
blijvende herinneringen meedroegen. 
Het werk van de aalmoezenier tijdens zijn deelname aan militaire vre-
desoperaties is tamelijk solitair. Bij sommige missies werken geestelijk 
verzorgers van verschillende gezindten of nationaliteiten samen, maar 
even vaak zijn zij als enige geestelijk verzorger bij een eenheid. Dit 
geldt vooral ook bij geestelijk verzorgers bij de Koninklijke Marine, in 
ieder geval als zij op zee zijn. Terwijl het grootste deel van de geënquê-
teerde aalmoezeniers zich wel gesteund voelde door collega-aalmoeze-
niers, was dat bij een deel van de deelnemers expliciet niet het geval.
Veel meer lijken de aalmoezeniers zich gesteund en geïnspireerd te 
voelen door hun militaire collega’s van de eenheid, hetgeen ook niet 
verwonderlijk is, omdat zij met deze groep lief en leed delen onder 
soms moeilijke omstandigheden. Hierbij wordt de missie zelf, of de 
doelen of resultaten van de missie, nauwelijks (tweemaal) benoemd 
als inspirerend of indrukwekkend. Dit terwijl de nabijheid, de cohesie 
en het contact met de eigen militaire eenheid juist zeer veel genoemd 
werden als meest indrukwekkende of inspirerende belevingen tijdens 
hun militaire vredesoperaties. Hiermee verschillen zij niet van militai-
ren in relatie tot hun uitzendervaring. 

552 VLAM: vlootaalmoezenier.
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De betrokkenheid die militairen onderling beleven tijdens militaire 
missies is veelal zeer hecht. Militairen binnen een eenheid, hebben in 
principe intensief samen getraind en zijn tijdens de missie op elkaar 
aangewezen, en uiteindelijk volledig van elkaar afhankelijk. Zeker bij 
kleine eenheden is deze band vaak zeer sterk. Schok beschreef dit in 
haar interview met Cambodjaveteranen: “Most striking was the comrade-
ship that developed during the mission among soldiers and officers of the unit, 
as was emphasized by most participants. These men had a strong bond through 
believing in the purpose of the mission, relying on each other, and sharing the 
good and the bad as a professional team. Comradeship reflected a strong bond 
among members of the team that provided much comfort and support during 
their stay in a strange new world.”553

Dit is zeker het geval tijdens missies die zich hoog in het geweldspec-
trum afspelen. Hier zijn de risico’s voor militairen relatief groot. Maar 
dit is wel waar militairen voor worden opgeleid. Geweldshandelingen 
worden dan ook niet altijd door militairen als negatief beschouwd, 
maar ook juist positief. Het “de poort uitgaan”, een patrouille buiten de 
compound, als, zoals D. Verweij optekende uit de mond van een militair 
in Geweten onder schot suggereerde, het “echte gevaarlijke werk”554 Voor 
aalmoezeniers kan het om deze redenen ook belangrijk zijn om mee te 
gaan met patrouilles, enerzijds om nabij te zijn, en mee te maken wat 
de militairen meemaken, en zodoende een sterke band op te bouwen, 
maar anderzijds wellicht ook om serieus genomen te worden en erbij 
geweest te zijn.
Twee aalmoezeniers gaven aan dat zij het meemaken van patrouilles als 
meest indrukwekkende ervaring herinnerden, terwijl vier van hen 
beschietingen of zelf beschoten worden tot de meest indrukwekkende 
ervaringen rekenden. 

Aalmoezeniers hebben binnen de krijgsmacht, anders dan andere 
functionarissen, een niet altijd even duidelijk omschreven taak. Een 
belangrijk deel van hun werk is het mogelijk maken van het pastorale 
contact, en hiervoor zal hij veel tijd investeren in betrouwbaar, bereik-
baar en aanwezig te zijn. Dit is alleen niet altijd even ‘actief ’, en zo 
wordt het dan ook niet altijd ervaren door de aalmoezeniers. 

553 Schok, Meaning as a Mission, 97.
554 Verweij, Geweten onder schot,129.
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‘Belangeloze aanwezigheid’ is een belangrijke pastorale en voorwaarde 
scheppende werkzaamheid van de aalmoezenier, de effectiviteit hier-
van is echter niet makkelijk meetbaar of zichtbaar. Dit geldt voor mili-
tairen die de aalmoezenier tijdens deze werkzaamheden ontmoet, 
maar ook voor de aalmoezeniers zelf. Aalmoezeniers hebben dan ook 
regelmatig te kampen met een gevoel (als enige) niet ‘nuttig bezig’ te 
zijn, een gevoel dat soms ook door opmerkingen van militairen wordt 
bevestigd. Dit kan leiden tot rolonzekerheid bij de aalmoezenier. De 
uitdaging voor aalmoezeniers hierin is om nabij te zijn bij de militai-
ren, maar tegelijkertijd toch enige distantie te houden, niet met de 
militaire eenheid samen te vallen. Dit is noodzakelijk om ook een aal-
moezenier te kunnen blijven, pastoraal voor alle militairen van de een-
heid aanwezig kunnen zijn, en niet partij te kiezen of op te lossen in 
de sociale cohesie. Een aalmoezenier is in deze wel in de krijgsmacht, 
maar niet van de krijgsmacht, en valt er ook niet mee samen. Van Iersel 
citeert in dit verband in Religion and Ethics in the Context of the Armed 
Forces een aalmoezenier: “You are part of the team, which means that for 
many the degree of trust is higher. The great difficulty with this pastoral strat-
egy, however, is to maintain a sort of autonomous pastoral position in prac-
tice. After a while, the soldiers no longer see the small cross on the uniform, 
and then it becomes extremely difficult. By then you have, as it were, become 
95,5 (%) marine. This excessive integration has arisen partly because I am still 
young: on exercise in Norway, I was well able to keep up with the marines. 
Physically I am very strong, so that came naturally to me. I was visibly highly 
enthusiastic about that particular corps, and many people liked that. There 
were, however, people who were not at all happy about it, such as a sergeant 
major of 43 years of age; he certainly had a problem with it. For this reason, 
I have taken a step back from this position, and this learning experience has 
made me more of a chaplain.”555 

Aanwijsbaar nuttig werk of een duidelijk zichtbare en unieke taak kan 
dan ook zeer bevredigend en weldadig zijn binnen het werkveld van 
de aalmoezenier. Een van deze taken is de kerkdienst, een andere de 
rituelen en pastorale begeleiding rond de dood, zoals de begeleiding van 
gewonde of dode militairen van de eigen eenheid. 

555 Fred van Iersel, Religion and Ethics in the Context of the Armed Forces (Tilburg: Syn-
tax, 1996), 58.
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De taak van de aalmoezenier bij de begeleiding van gewonden en ster-
venden tijdens een militaire missie is vergelijkbaar met hen die in het 
parochiepastoraat of in het ziekenhuispastoraat werkzaam zijn, maar 
kent ook verschillen. Een verschil is de plaats van de begeleiding en 
nazorg. Op een compound is maar beperkte tijd voor de begeleiding 
van een gewonde, deze geneest en blijft of wordt uiteindelijk vervoerd 
naar Nederland. Maar ook doden verdwijnen vrij snel uit het gezichts-
veld. Doden worden, met een afsluitende ceremonie, vervoerd naar 
Nederland, waar hun familie is, en daar begraven. Op de compound 
is vervolgens nog ruimte voor nazorg, ook pastorale nazorg, voor de 
overige militairen van de eenheid, en in het bijzonder van de naaste 
collega’s.
De pastorale begeleiding van gewonden kan plaatsvinden in de zieken-
boeg, maar ook kan het voorkomen dat de aalmoezenier de gewonde 
naar Nederland terug begeleidt. 
Een ander verschil is de aard van de ceremonie voor overleden mili-
tairen. Dit is een grotendeels militaire ceremonie, waarin de geestelijk 
verzorger ook een rol kan vervullen.
Bij een overlijden heeft de aalmoezenier meestal een belangrijke en 
zichtbare taak. Allereerst bij de dode zelf, in zoverre er behoefte aan of 
vraag naar religieus ritueel is. Daarnaast heeft de aalmoezenier, samen 
met andere leden van het zorgteam, de taak de overige leden van de 
eenheid (bijvoorbeeld een geweergroep) van de overledenen militair 
pastoraal bij te staan. Vervolgens heeft de aalmoezenier meestal ook 
de taak de commandant te adviseren aangaande de militaire ceremo-
nie voor de overleden militair. En ten slotte heeft de aalmoezenier een 
taak in de ceremonie zelf.556

De aalmoezenier heeft in deze situaties een centrale en duidelijke rol, 
waarin hij doorgaans ook veelvuldig om raad gevraagd wordt. Hierin 
verschilt zijn rol niet van die van geestelijk verzorgers die in het zie-
kenhuispastoraat of in het parochiepastoraat werkzaam zijn. In Wenen 
om het verloren ik beschrijft A. Polspoel de unieke positie van de pastor 
rondom sterven en dood: “Door de eeuwen heen is onder anderen de pastor 
een helper in tijden van nood en geestelijke crisis geweest. Ook nu nog staat 

556 De begeleiding van familie en nabestaanden kan ook onder de aalmoezenier val-
len, maar kan pas plaatsvinden als de eenheid, of de aalmoezenier weer in Neder-
land terug is.
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hij in een netwerk van betrekkingen en heeft hij dikwijls een tamelijk direct 
contact met veel mensen, is makkelijk bereikbaar en is veelal al tijdens het 
voorafgaande sterven betrokken bij de toekomstige nabestaanden. Zijn voor-
gaan in de uitvaart geeft hem een extra mogelijkheid om in een vroeg stadium 
een waardevol contact met de rouwenden op te bouwen.
Een unieke functie heeft de pastor ook als vertegenwoordiger van een gemeen-
schap. In zijn zorg voor de hele gemeenschap heeft hij een belangrijke preven-
tieve functie. Hij kan de gemeenschap oproepen tot pastorale zorg voor elkaar, 
zodat de gemeenschap bedding kan zijn voor de rouwende in haar midden. En 
hij kan mensen bijstaan om op gezonde wijze met hun crisis om te gaan. Hij 
zal hen helpen ontdekken dat het leven uiteindelijk zinvol is.”557

Het werk van een pastor rond sterven en dood is niet per definitie 
negatief geladen voor de pastor. Het is voor velen veelal ook mooi en 
dankbaar werk, wat de ziel van de zielzorg treft en waar het ten diep-
ste gaat om de vragen naar de zin van het bestaan. Uitvaartvieringen 
behoren hierin tot de centrale overgangsrituelen, zoals A. Mulder, J. 
Pieper et al schreven over het ‘dodenritueel’, de viering bij een uit-
vaart, in Pastores: hoe redden ze het rond de crematieplechtigheid?: “Van alle 
overgangsrituelen is het dodenritueel bij uitstek een ritueel waarin verande-
ring en noodzakelijk herstel van de menselijke identiteit aan de orde zijn. De 
dood breekt tussenmenselijke relaties af. De mens wordt, omdat hij een soci-
aal wezen is, bij een sterfgeval in zijn identiteit sterk bedreigd. Dat geldt het 
sterkst voor hen die de dode het meest nabij waren.”558

Zuidberg beschrijft in zijn onderzoek de God van de pastor uit 1997 de 
waardering van parochiepastores voor het houden van uitvaartdien-
sten en huwelijksdiensten: “Parochiepastores spreken met liefde over de 
liturgie van de uitvaart en van het huwelijk, waarbij de mogelijkheid bestaat 
in te spelen op de concrete leefsituatie van mensen. Ze beleven er voor zichzelf 
vaak meer aan dan ze in de zondagsliturgie meemaken omdat de mensen op 
zo’n speciaal moment proberen eerlijk bezig te zijn.”559

In de behoefte naar herkenbaar nut in hun deelname aan vredesopera-
ties verschillen aalmoezeniers niet van militairen. H. Boeije en S. Drost 

557 Arthur Polspoel, A.: Wenen om het verloren ik (Kampen: Ten Have, 2004), 208-209.
558 André Mulder et al., “Pastores: hoe redden ze het rond de crematieplechtig-

heid?”, in Redden pastores het?, Klaus Sonnberger, Hessel Zondag, Fred van Iersel 
(red.) (Budel: Damon, 2001), 63.

559 Zuidberg, De God van de pastor, 165.
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beschreven in Schieten op de maan het belang van ‘goed werk doen’ voor 
militairen, als manier die vooral niet getraumatiseerde militairen aan-
geven wanneer hun uitzending zinvol was geweest. Enerzijds werd dit 
ervaren door het doen van humanitair goede werken: “Juist de huma-
nitaire acties leiden tot voldoening, zoals de overhandiging van schoolunifor-
men, de bouw van huizen en wegen, de bescherming van de lokale bevolking, 
de ontwikkeling van medische voorzieningen, het creëren van een veilige 
omgeving en het zorgen dat de oorlog ophoudt en de handel opleeft.”560 
Anderzijds beleefden militairen hun missie als zinvol door het doen 
van werk dat zeer dicht aanleunt tegen wat de kerntaken van een aal-
moezenier zijn: “De uitvoering van ‘goed werk’ hoeft niet rechtstreeks betrek-
king te hebben op de lokale bevolking, maar kan ook betrekking hebben op 
zorgen voor het eigen team…Het bieden van een luisterend oor en het motive-
ren van collega’s maakte voor hen de uitzending betekenisvol.”561

11.5 Geweldservaringen
In dit onderzoek is een reeks mogelijke geweldservaringen aan de 
deelnemers voorgelegd (zie de tabel verderop). Een grote meerderheid 
van de respondenten met uitzendervaring (87%) heeft tijdens diens 
deelname aan militaire vredesoperaties te maken gehad met een van 
de genoemde geweldssituaties.

Tabel 99. Geweldservaringen
frequentie %

niet meegemaakt 5 13%

wel meegemaakt 33 87%

totaal 38 100%

De vijf aalmoezeniers die aangaven bij hun deelname aan vredesopera-
ties geen van de genoemde geweldservaringen te hebben meegemaakt, 
hadden deelgenomen aan verschillende missies. Twee hadden deelge-
nomen aan missies bij de Koninklijke Marine, twee bij de Koninklijke 
Landmacht, en een aan missies bij verschillende krijgsmachtdelen. 

560 Hennie Boeije, Sarah Drost, “Schieten op de maan”, in in Wat veteranen vertellen, 
Harry van der Berg, Stef Scaliola, Fred Wester (red.) (Amsterdam: Pallas Publica-
tions, 2010), 220.

561 Boeije, Drost, “Schieten op de maan”, 221.
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De aan de deelnemers voorgelegde geweldservaringen zijn opgeno-
men in de volgende tabel.562

Tabel 100. Typologie van geweldservaringen
wel niet totaal

freq. % freq. % freq. %

gevolgen van geweld gezien:  
gewonde, dode burgers, wrakken,  
stukgeschoten huizen

22 58% 16 42% 38 100%

gewonde/dode militairen van de  
eigen eenheid begeleid

20 53% 18 47% 38 100%

onrecht binnen de compound  
aanschouwd

11 29% 27 71% 38 100%

beschietingen binnen het kamp  
meegemaakt

10 26% 28 74% 38 100%

zelf vernederd 6 16% 32 84% 38 100%

zelf beschoten geweest 5 13% 33 87% 38 100%

geweld door de eigen troepen/coalitie 
aanschouwd

5 13% 33 87% 38 100%

vernederingen door eigen troepen/ 
coalitie aanschouwd

2 5% 36 95% 38 100%

Uit de tabel blijkt dat de meerderheid van de respondenten die deel-
genomen hebben aan militaire vredesoperaties, ervaringen hebben 
gehad in geweldscategorieën die als indirect omschreven kunnen 
worden: gevolgen van geweld in het uitzendgebied, geweld aangedaan 
aan de bevolking aldaar; en de gevolgen van geweld aan militairen 
van de eigen eenheid, in de begeleiding van gewonde militairen of de 
rouwverwerking rond dode militairen en het begeleiden van de dode 
militair naar Nederland.
Veel minder respondenten hebben te maken gehad met direct geweld: 
beschietingen op de compound, zelf beschoten of vernederd zijn, of 
getuige zijn van beschietingen door de eigen militairen. Opvallend is 
dat een derde van de respondenten aangeeft onrecht binnen de eigen 
eenheid te hebben meegemaakt. Het item zelf vernederd geweest, gaat 
daarentegen ook over vernederingen die aalmoezeniers buiten de 
compound zijn overkomen, zoals bedreigingen. Beide items zijn echter 

562 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 13.
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sterk verspreid over de verschillende missies, en hebben daarom 
eerder een incidenteel karakter.

De items zelf beschoten geweest en geweld door eigen troepen of coalitie 
aanschouwd scoorden met 13% niet hoog. Deze lage score is mede ver-
klaarbaar door de aard en plaats van het werk van de aalmoezenier 
tijdens militaire vredesoperaties. 
De meeste geweldservaringen van de aan dit onderzoek deelnemende 
aalmoezeniers vonden plaats binnen de compound. Onder deze erva-
ringen horen beschietingen op de compound, maar ook het binnen-
brengen van gewonde of gedode militairen van de eenheid die op 
patrouille waren. Twintig aalmoezeniers (53%) gaven aan dat zij doden 
of gewonden van de eigen eenheid hebben begeleid.563 Daarnaast 
gaven elf aalmoezeniers (29%) aan beschietingen binnen de compound 
te hebben meegemaakt.
Bij missies met de Koninklijke Landmacht is de werkplek van een 
aalmoezenier in eerste instantie de compound, en gaat hij soms, afhan-
kelijk van de situatie, de inschatting van de commandant en hemzelf, 
mee op patrouille. Hiermee komt hij dan ook, afhankelijk van de 
missie, minder in aanraking met de uitoefening van geweld, anders 
dan die het kamp zelf treft. 
Dit geldt, behalve voor bij de missies in Afghanistan, nog meer 
voor aalmoezeniers die meegaan met missies van de Koninklijke 
Luchtmacht. Hun bases zijn soms ver verwijderd van het strijdtoneel, 
en zelf vliegen de aalmoezeniers niet mee tijdens missies.
Anders is het bij de Koninklijke Marine. Hier maken alle opvaren-
den deel uit van hetzelfde schip, en zien zij, zelfs als kleine eenheden 
bijvoorbeeld jacht maken op piraten, evenzeer de gevolgen van het 
handelen van de militairen als van de piraten.

De geweldservaringen die in dit onderzoek worden beschreven 
hebben, net als de hierboven beschreven ervaringen van de gevol-
gen van geweld, met name betrekking op missies van de Koninklijke 
Landmacht, het Corps Mariniers, en missies met de Koninklijke 

563 Hierbij is het aan de vragenlijst niet te zien of de aalmoezenier mee op patrouille 
was toen de militairen gewond of gedood werden. Het is wel duidelijk te zien dat 
aalmoezeniers vaker dode en gewonde militairen hebben begeleid, dan dat zij 
zelf in een vuurgevecht betrokken zijn geweest (20 maal tegenover zesmaal).
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Luchtmacht waarvan de compounds en vliegvelden zich bevonden in 
het uitzendgebied. 
De geweldsinzet van de Koninklijke Marine is in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Ook bij ernstinzet worden zij 
voornamelijk ingezet om te patrouilleren en te controleren. Daarnaast 
worden zij meer en meer ingezet in de asymmetrische strijd tegen 
drugssmokkelaars en piraten, waarbij in de regel weinig en beperkt 
geweld wordt toegepast. 

Het is ook niet zo dat alle militairen die deelnamen aan vredesopera-
ties op het land te maken krijgen met geweld. Natasja Rietveld schrijft 
in De gewetensvolle veteraan dat een derde van de door haar onder-
zochte veteranen “het gehele scala aan situaties meegemaakt die de betrok-
kenheid bij oorlogssituaties en deelname aan gevechtshandelingen indiceren 
(zoals de ‘gijzeling van uzelf ’ en ‘zelf iemand gedood of verwond hebben (met 
wapen)’) en is aan alle items blootgesteld die de confrontatie met geweld en 
gevaar indiceren (‘ ik of leden van mijn eenheid zijn aangevallen door terro-
risten of burgers’ en beschietingen (ook op u gericht’). We zien verder dat ruim 
40% van de respondenten is blootgesteld aan bijna alle situaties die de dimen-
sie ‘getuige van ellende en geweld’ indiceren (‘ het zien van menselijk leed’ en 
‘getuige van het sneuvelen of ernstig gewond raken van kinderen’). Bijna 38% 
van de respondenten heeft alle situaties meegemaakt die te maken hadden met 
‘niet mogen ingrijpen bij gewelddadige situaties’ (‘niet mogen ingrijpen bij con-
flicten tussen burgers of strijdende partijen’ en ‘geen controle hebben over de 
situatie’). Bijna een derde van de respondenten heeft geen van de situaties en 
gebeurtenissen meegemaakt die de vier dimensies van exposure indiceren.”564 
Een flink deel van de militairen op uitzending zal, vanuit de aard van 
zijn werk, gedurende een vredesoperatie niet of nauwelijks de com-
pound verlaten. Dit geldt voor de operationele leiding, maar ook voor 
planners en administratieve medewerkers, een deel van het technisch 
personeel, de catering, en een groot deel van het medisch zorgteam. 
Rietveld stelt dat de meeste geweldservaringen zijn opgedaan door het 
lager- en middenkader van de uitgezonden militairen, omdat bij hen 
het zwaartepunt van hun inzet veelal buiten de compound lag.565 
Ook aalmoezeniers verblijven een groot deel van hun tijd binnen de 
compound. Of zij met patrouilles meegaan hangt ten dele af van hun 

564 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 217.
565 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 247-248.
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eigen wensen of inschatting, maar ook van de houding van de com-
mandant van de eenheid. deze kan ook eisen dat mensen de compound 
alleen gewapend mogen verlaten. Dit kan de aalmoezenier, die niet 
alleen non-combattant is maar ook staat in een traditie waarin gees-
telijk verzorgers nooit gewapend zijn, in een moeilijk parket brengen. 
Het is dan verklaarbaar dat hun exposure aan geweldservaringen ver-
gelijkbaar is met deze groepen militairen.

De ervaring gewonde/dode militairen van de eigen eenheid begeleid 
behoorde bij een deel van de respondenten tot de meest indruk-
wekkende ervaringen.566 Tegelijkertijd behoorde bij één van de aal-
moezeniers het “begeleiden van zwaar gewonde militairen” tot de meest 
inspirerende ervaringen van de missie of missies, terwijl een andere 
aalmoezenier de herdenkingsdienst voor een overleden militair als 
meest inspirerend aangaf.567 
Ook in de beantwoording van de vraag naar de invloed van geweldser-
varingen op het zelfbeeld bleken de respondenten vooral geen invloed 
of een positieve invloed te hebben beleefd. Hierbij werd gevraagd naar 
drie typen ingrijpende gebeurtenissen: ongevallen, het overlijden van 
een militair, en beschietingen (op het kamp, of tijdens deelname aan 
patrouilles buiten het kamp). 

Tabel 101. Geweldservaring en zelfbeeld
ten positieve niet veranderd totaal

freq. % freq. % freq. %

overlijden van militairen 10 30% 23 70% 33 100%

ongevallen 6 21% 23 79% 29 100%

beschietingen 1 4% 25 96% 26 100%

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat de respondenten die deze 
ervaringen hadden, geen negatieve invloed op hun zelfbeeld hebben 
ervaren. Geen enkele respondent heeft ingevuld dat de meegemaakte 
geweldservaringen een negatieve invloed hebben gehad op het zelfbeeld.

566 De ervaring dode of gewonde militairen werd vijfmaal expliciet genoemd in de be-
antwoording van de vraag naar de impact van de missie op de deelnemer. 

 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 17.
567 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 17.
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De grote meerderheid van de groep zag geen verandering van zelf-
beeldbeleving in relatie met de drie aangegeven geweldservaringen. 
Een kleine groep ervoer een groei in zelfbeeld in relatie tot de erva-
ring van ongevallen of beschietingen.
Opvallend was dat 30% van de aalmoezeniers die ervaring hadden 
met het overlijden van een militair, deze ervaring als een positieve 
invloed op hun zelfbeeld beleefden. Hier kan het professioneel specia-
lisme van de aalmoezenier meespelen: zij zijn tenslotte gespecialiseerd 
in rouw, rouwverwerking, maar ook in uitvaarten en rituelen rond 
de dood. Het is dan ook vanzelfsprekend dat aalmoezeniers in deze 
situaties meer centraal staan. Een van de respondenten schreef hier-
over: “als de dood ermee gemoeid is, lijkt het alsof je automatisch veel regie 
krijgt.” Ook werd de ervaring van het geven van pastorale zorg rond de 
Herculesramp van 1996 “ten positieve” gewaardeerd. 
Geen enkele aalmoezenier beschreef incidenten zoals ongevallen, het 
overlijden van militairen of beschietingen als een negatieve invloed op 
hun zelfbeeld hebben. In de commentaren werden wel andere nega-
tieve ervaringen beschreven, maar deze betroffen eerder de sfeer en 
relaties op de compound. Eén aalmoezenier gaf aan zowel een positieve 
als een negatieve ervaring te hebben: “omgang met gebrokenheid ten posi-
tieve; onderlinge ruzies ten negatieve”. Anderen schreven: “confrontatie met 
armoede”, “nihilisme van staf ten aanzien van Geestelijke Verzorging.” Eén 
aalmoezenier gaf aan dat zijn zelfbeeld positief beïnvloed was naar 
aanleiding van de ervaring zijn eigen functioneren in een crisis: “inner-
lijke rust en moed bij mijzelf ervaren tijdens crises op/in het kamp.”

Eén van de oorzaken van stress bij militairen ligt in de onmacht die zij 
kunnen voelen tijdens of in relatie tot hun deelname aan vredesope-
raties, bijvoorbeeld als zij vanwege het gegeven mandaat niet mogen 
ingrijpen bij aanwezig onrecht of geweld. 
Rietveld beschrijft in haar studie naar de schuld- en schaamtebeleving 
van veteranen, De gewetensvolle veteraan: “Veteranen die vaker ‘ betrok-
ken waren bij oorlogssituaties en deelnamen aan gevechtshandelingen’ geven 
minder vaak aan uitzendgerelateerde schaamte te beleven, terwijl veteranen 
die vaker aangaven dat ze ‘ellende en geweld hebben waargenomen’ hoger 
scoren op uitzendgerelateerde schaamtebeleving. Dit resultaat is wellicht het 
gevolg van het feit dat de klassieke competenties van militairen, alsook hun 
verwachtingen vanuit hun professie, juist tot hun recht komen als zij betrok-
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ken zijn bij oorlogssituaties en kunnen deelnemen aan gevechtshandelingen, 
terwijl het getuige zijn van ellende en gevolgen van geweld militairen juist 
confronteert met tegenovergestelde ervaringen die duiden op passiviteit en 
professioneel onvermogen.”568

Aalmoezeniers doen niet mee aan gevechtshandelingen, en hebben 
op deze wijze ook geen rol in de actieve vredeshandhavende of vre-
desafdwingende handelingen van militairen. Omdat aalmoezeniers 
niet militair mogen en kunnen ingrijpen bij situaties van onrecht of 
geweld tijdens vredesmissies, zou het aannemelijk zijn als zij ook deze 
vorm van stress zouden vertonen. Toch ontbreken deze elementen gro-
tendeels bij de respondenten waar het indrukwekkende ervaringen of 
geweldservaringen betrof. 
Aalmoezeniers beschrijven wel dat ze onder vuur geweest zijn, ook dat 
zij gewonden en doden hebben meegemaakt, en ook dat zij onrecht en 
de gevolgen van geweld hebben aanschouwd, maar deze lijken geen 
bepalende rol gehad te hebben in de beleving van hun deelname aan 
militaire vredesoperaties.
Hierbij speelt wellicht mee dat voor een militair bij vredesoperaties de 
bescherming van de bevolking een hoge prioriteit heeft, en hij, gezien 
zijn goede training en middelen, daar ook in kan optreden. Het is een 
deel van zijn corebusiness. Voor een aalmoezenier ligt dit anders. Zijn 
taak ligt in de begeleiding van de militairen, en niet in de taken van 
de militair. Hij gaat zelf niet automatisch mee met patrouilles, en zal 
vanuit de basis minder vaak hiermee in aanraking komen. Hij heeft 
daarnaast ook de middelen niet om op te treden. Zijn taak ligt bij zijn 
eigen eenheid, het slagen van zijn missie heeft dan ook meer te maken 
met het geven van goede begeleiding aan de militairen van zijn een-
heid, ongeacht het succes van de militaire operatie. 

Hierin lijken geestelijk verzorgers meer op collega non-combattanten, 
zoals artsen en andere militaire hulpverleners, dan op militairen die 
deel uitmaken van het operationele product van de krijgsmacht, de 
combattanten. Ook deze groep zal eerder in secundaire lijn te maken 
krijgen met geweld en de gevolgen van geweld, en ook zelf geen rol 
kunnen spelen in de bescherming van de eigen eenheid of burgerbe-
volking, of het doen van gerechtigheid. 

568 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 275.
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De vraag is of de gevolgen van deelname aan vredesoperaties voor 
deze twee groepen verschillend zijn. M. Jones, N. Fear et al. hebben 
in 2008 onderzoek gedaan naar de invloed van militaire uitzendingen 
op medisch personeel.569 In hun artikel Do medical services personnel 
who deployed to the Iraq war have worse mental health than other deployed 
personnel stellen zij dat militair medisch personeel, in vergelijking tot 
andere naar Irak uitgezonden militairen, een relatief grotere aanspraak 
op medische zorg deden: “Fewer medics reported combat exposures but they 
more commonly saw people wounded or killed, handled bodies and gave aid 
to the wounded. Approximately two-thirds of personnel, irrespective of role, 
experienced diarrhoea and/or vomiting during deployment but medics more 
often reported that they required intravenous fluids, and said their symptoms 
prevented them doing normal duties. Medics more often reported spending at 
least one night under medical care. They were more commonly evacuated by 
air from Iraq to the UK for medical reasons. On return from deployment, more 
medics reported having major problems, with fewer feeling well supported by 
the military. More medics reported that other people did not understand what 
they had been through. Psychological distress and multiple physical symptoms, 
but not PCL-C cases or ‘ heavy drinking’, were positively associated with med-
ical trade after adjustment for confounders (model 1, table 3).”570

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen zichtbaar verschil was 
in PTSS-gerelateerde klachten tussen militairen en militair medisch 
personeel, maar wel in de stressklachten die gerelateerd waren aan 
hulpverlening aan gewone militairen, en dan vooral daar waar de 
hulpverlening niet slaagde: “We did not find a difference between medical 
and other trades for PTSD, but we did find strong evidence that medical trau-
matic experiences such as seeing personnel wounded or killed, giving aid to 
wounded and handling bodies explained the excess in multiple physical symp-
toms and fatigue in males. Aiding the wounded was associated with psycho-
logical distress in both medics and other trades. For medics, whose training and 
experience prepare them for handling casualties, not fulfilling that role may be 
associated with increased psychological distress, whereas for personnel in other 

569 Margaret Jones, et al., “Do medical services personnel who deployed to the Iraq 
war have worse mental health than other deployed personnel?”, in European Jour-
nal of Public Health, Vol. 18, No. 4, 2008: 422–427.

570 Jones et al., “Do medical services personnel who deployed to the Iraq war have 
worse mental health than other deployed personnel?”, 423.
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trades exposure to casualty handling increases psychological distress, an effect 
not accounted for by combat role”571 
In het artikel wordt een verklaring gezocht in de wijze waarop het 
militair medisch personeel van de Britse krijgsmacht in de Irakoorlog 
ingezet werd. Zo was er veelal geen sprake van een natuurlijke band 
met de eenheid, omdat het medisch personeel pas later aan de eenheid 
‘geklikt’ werden: “We have demonstrated that, in comparison to other trades, 
among medics there was a feeling of poor group cohesion, a perception that 
they were poorly informed and, to some extent that their superiors were not 
interested in them. Combat units typically spend up to a year preparing and 
training together for an operational deployment whereas a medical group is 
assembled only weeks before deployment and, in recent years, has only two 
weeks pre- operational training as a unit, factors which are likely to impair 
effective communication and make leadership more of a challenge,” en “Our 
study also indicated that factors such as cohesion, leadership and preparedness 
could be possible contributors to an excess of psychological symptoms. Medics 
expressed more negative sentiments regarding cohesion and leadership. Medics, 
particularly regulars, were less likely to report that they deployed with their 
parent unit. We found evidence that lack of unit cohesion and negative views 
about leadership are able to explain the excess reporting of psychological dis-
tress, multiple physical symptoms and fatigue in males. We are not aware of 
other studies that have covered these factors in military medical personnel, but 
unit cohesion has been found to be the most important motivating factor for 
combat soldiers, to influence strain experienced by soldiers on operation, to 
be the most powerful predictor of psychiatric symptoms, and to attenuate the 
impact of life experiences on PTSD.”572 
Ook aalmoezeniers zijn non-combattanten met een belangrijke rol in 
de zorg voor gewonden en gesneuvelden. Zij genezen en verzorgen de 
gewonden echter niet fysiek, maar staan hen juist geestelijk bij. In het 
onderzoek naar de geloofs- en werkbeleving van aalmoezeniers in rela-
tie tot hun uitzendervaring zijn geen directe vergelijkbare data naar 
voren gekomen, omdat dit onderzoek een andere onderzoeksvraag 
had. Het is echter wel mogelijk dat aalmoezeniers tijdens hun inzet

571 Jones et al., “Do medical services personnel who deployed to the Iraq war have 
worse mental health than other deployed personnel?”, 425.

572 Jones et al., “Do medical services personnel who deployed to the Iraq war have 
worse mental health than other deployed personnel?”, 426.
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bij militaire vredesoperaties op vergelijkbare wijze te maken hebben 
met uitzendingsstress als medisch personeel of vergelijkbare hulpver-
leners.

11.6 Besluit
Het merendeel van de aalmoezeniers kijkt positief terug op hun deel-
name aan militaire vredesoperaties, en hebben de invloed van de 
indrukwekkende ervaringen en geweldservaringen vooral als positief 
beleefd. Tegelijkertijd is bij een deel van hen, met name degenen die 
vaker zijn uitgezonden, het vertrouwen in de politiek gedaald. Het 
beeld dat hieruit oprijst is dat voor de waardering van hun militaire 
vredesoperaties aalmoezeniers meer gericht zijn op de eigen eenheid 
dan op het grotere politieke landschap. Hierin wijken zij dan ook niet 
af van uitgezonden militairen.

Aalmoezeniers zijn tijdens hun deelname aan militaire vredesopera-
ties geen toeschouwers of gasten, zij trekken samen met de militairen 
van hun eenheid op, en maken hetzelfde mee als wat zij meemaken. 
Zij zijn als pastoraal participanten tochtgenoten en lotgenoten. Het is 
hierom dan ook niet toevallig dat er bij militairen en aalmoezeniers 
een zekere overlap lijkt te zijn in de beleving van militaire vredesope-
raties. Net als militairen richt de aandacht van aalmoezeniers bij hun 
beleving van vredesoperaties zich eerder op de eigen eenheid dan op 
de politiek-militaire processen in Nederland.

Militairen beoordelen het succes van hun deelname aan militaire vre-
desoperaties onder meer aan de hand van de bijdrage die zij hebben 
kunnen leveren aan het vredesproces, of aan de onmacht die zij 
hebben gevoeld waar zij niet konden handelen tijdens hun missies.573

Aalmoezeniers hebben als non-combattanten deze criteria voor succes 
niet. Zij zullen wel onmacht ervaren van het niet kunnen ingrijpen bij 
onrecht of gevaar, en ook de onmacht van de militairen van hun een-
heid voelen en delen als deze niet kunnen of mogen ingrijpen, maar 
hun missie zal slagen of falen op andere vlakken. Voor hen is de mate 
waarin zij hun werk hebben kunnen uitvoeren relevant, en de wijze 
waarop hun werk door de eenheid werd gewaardeerd. Hierbij kan het 
dus gebeuren dat een overlijden voor de eenheid als geheel een zwaar 

573 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 340.
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verlies is, maar tegelijkertijd voor een aalmoezenier ook een ervaring 
van ‘goed werk’ kan zijn. Hiermee is een parallel zichtbaar met ande-
ren die in het pastoraat werkzaam zijn, en voor wie begrafenissen ook 
vaak als werk positief gewaardeerd worden.
Aalmoezeniers bezien hun ervaringen in het licht van hun professio-
nele pastorale handelen. Een groot deel van de beleving staat in het 
kader van hun eigen mogelijkheden tot pastoraal optreden, hoe en in 
hoeverre zij hun werk hebben kunnen doen. Hierin zijn ze volstrekt 
gelijk aan militairen, alleen hebben zij een andere rol in het uitzendge-
bied. Het ligt dan ook voor de hand dat voor hen de zelfde mechanis-
men werken als voor uitgezonden militairen. 
Rietveld liet in haar onderzoek zien dat voor het welbevinden van 
militairen rond militaire vredesoperaties zeer belangrijk is dat zij hun 
militaire taken konden uitvoeren, het niet kunnen of mogen ingrijpen 
bij gevaar of onrecht is een grote bron van stress en zinverlies. Dit geldt 
ook voor aalmoezeniers, alleen is hun werk anders. Zij beoordelen hun 
missie ook vanuit de wijze waarop zij hun werk hebben kunnen doen. 
Zij gaven in dit onderzoek aan dat voor hen van groot belang was 
dat zij mensen konden bereiken en steunen. Het militaire product, 
het bijdragen aan gevechtskracht, was hierbij minder van belang, en 
ook was het niet perse zo dat militaire successen hun werkbeleving 
bepaalden. Ook de ervaring van gevaar, lijden, geweld en de gevolgen 
van geweld zorgden niet per definitie voor negatieve gevoelens. De 
steun aan gewonden, nabestaanden of het deelnemen of organiseren 
van rouwbijeenkomsten was ook dankbaar en goed werk, en gaf terug-
kijkend vaak ook zeer positieve herinneringen.

In de reflectie op hun deelname aan militaire vredesoperaties ver-
schillen aalmoezeniers niet wezenlijk van uitgezonden militairen. De 
deelnemende aalmoezeniers hebben in hun beleving nuttig werk ver-
richt, hierbij kijken zij voornamelijk naar hun rol binnen de eenheid, 
en minder naar het nut van de missie op zich. Zij identificeren zich 
vaak met de militaire eenheid waarmee zij optrekken. 
De meeste aalmoezeniers keerden terug met een groter zelfvertrou-
wen. Ook spiritueel werd deze periode vaak positief gewaardeerd. 
Hun eigen kerkdiensten waren een belangrijke bron voor deze spi-
ritualiteit. Dit was voor veel aalmoezeniers een moment van de eigen 
religieuze bezinning. 
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Een grote groep van de aan de enquête deelnemende aalmoezeniers 
met uitzendervaring is in aanraking geweest met geweld of de gevol-
gen van geweld. In de ervaring van geweld heeft de aalmoezenier als 
non-combattant een wezenlijk andere rol als de vechtende militair. 
Hij staat buiten geweldsactie en kan alleen bijdragen aan de zorg 
voor militairen om hun acties heen. Dit kleurt de waardering van hun 
geweldservaringen wellicht ook. Vooral in de begeleiding en zorg bij 
gewonde of gedode militairen hebben aalmoezeniers een duidelijke 
rol, en voelden zij zich ook zeer gewaardeerd. De geweldsbeleving zal 
voor de meeste aalmoezeniers echter vooral secundair zijn. Het lijkt 
aannemelijk dat aalmoezeniers hierin meer op medisch personeel en 
andere hulpverleners lijken en dat de gevolgen van geweldservarin-
gen voor hen vergelijkbaar zijn. Dat aalmoezeniers niet aangeven dat 
de secundaire geweldservaringen tot stress of een negatieve beleving 
leiden, betekent echter niet dat dit geen aandacht behoeft. De vraag 
is nu hoe aalmoezeniers deze uitzendervaringen verbinden met hun 
geloofsbeleving. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder uitge-
werkt.
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Hoofdstuk 12. 

Hoe de aalmoezenier uitzendervaringen 
verbindt met het eigen geloof

Inleiding
“Daar heb ik ondervonden, wat je als priester mocht geven en meeleven. Voor 
mij was het een genade en een bevestiging dat ik er bij mocht zijn.”574

Zo beschreef een priester de beleving van zijn ervaringen tijdens de 
politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië.

Het menselijk lijden en de doordenking hiervan is een belangrijk en 
problematisch thema binnen het theologische denken, en hierin zeker 
de vraag naar het waarom van lijden of onrecht binnen het monotheïs-
tische geloof in een goede God.
Voor militairen op uitzending wordt deze vraag acuut, omdat zij de 
gevolgen van lijden en geweld direct zullen zien, en omdat zij in hun 
militair handelen tot direct geweld moeten kunnen overgaan.
Aalmoezeniers hebben als non-combattanten een andere rol hierin, 
maar zij maken wel deel uit van dezelfde eenheid, delen hiermee in 
dezelfde ervaringen als de militairen, en gaan ook mee in de dyna-
miek van de eenheid. Hun ervaringen wijken vaak niet wezenlijk af 
van de andere deelnemers aan de militaire vredesoperatie, zoals mili-
tair medisch personeel. Voor hen zal de vraag naar de gelovige en 
theologische betekenis van wat zij meemaken van groot belang zijn, 
juist omdat zij als ‘professionele gelovige’ bij de krijgsmacht werk-
zaam zijn, en zij deze vragen, om geloofwaardig als aalmoezenier te 
kunnen optreden, moeten beantwoorden. Daar waar een militair zijn 
geloof ‘buiten spel’ kan zetten als zijn gelovige waarden botsen met 
zijn operationele inzet of ervaringen, en zo nog steeds een militair 
kan zijn, kan een aalmoezenier deze niet loskoppelen. Zijn functione-
ren als aalmoezenier is niet los te koppelen van zijn gelovige identi-
teit. Dit kan leiden tot spanningen of conflicten, maar zal er in ieder 
geval voor zorgen dat de gelovige vraag naar de betekenis van geweld 

574 Donckers, God bij het leger in de kolonie, 375-376.
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door aalmoezeniers tijdens hun deelname aan militaire vredesopera-
ties gesteld zal moeten worden.

In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe de aan de enquête deelnemende 
aalmoezeniers deze gelovige vragen rond rechtvaardige oorlog, lijden 
en geweld beleefden, met name in het kader van hun deelname aan 
militaire vredesoperaties. Hoe verhouden de aan de enquête deelne-
mende aalmoezeniers zich tot deze vragen en opvattingen? En hoe 
verhouden zij zich tot het kerkelijk spreken rond lijden en geweld? 
Deze vragen worden daarnaast ook gekoppeld aan theologische con-
cepten rond rechtvaardige oorlog en de Theodicee, zoals besproken in 
het tweede deel.

12.1 De kerk en het spreken over geweld
Het kerkelijk denken over oorlog, vrede en krijsmacht kan voor aal-
moezeniers een waardevol perspectief bieden op de krijgsmacht, 
omdat hier juist de rechtvaardiging van geweld, de grenzen van oorlog 
en de verdediging van de menselijke waardigheid worden besproken. 
De vraag in deze paragraaf is hoe aalmoezeniers zich verhouden tot dit 
denken, en dan met name in het licht van hun ervaringen met lijden 
en geweld in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. 
Als eerste werd hierbij gekeken naar de vraag in hoeverre aalmoeze-
niers van mening zijn of een kerkelijke visie omtrent oorlog en vrede 
noodzakelijk is. Bijna de helft van de respondenten was het geheel of 
gedeeltelijk met deze stelling eens.

Tabel 102. De kerk is noodzakelijk voor een visie op oorlog, vrede en 
krijgsmacht.575 

frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 13 25%

neutraal 13 25%

geheel of gedeeltelijk mee eens 24 47%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

575 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 1.
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De aalmoezeniers is daarnaast gevraagd naar de mate waarin aalmoe-
zeniers belang hechten aan de katholieke sociale leer in relatie tot hun 
werk en handelen binnen de krijgsmacht.576

Tabel 103. “Hoe belangrijk is de katholieke sociale leer voor uw werk en 
handelen als aalmoezenier binnen de krijgsmacht?”

frequentie %

best wel tot zeer belangrijk 26 51%

neutraal 15 29%

niet zo belangrijk tot geheel onbelangrijk 10 20%

totaal 51 100%

Hierbij werd duidelijk dat voor vrijwel geen enkele aalmoezenier de 
katholieke sociale leer niet belangrijk was, maar dat de mate waarin 
deze van belang was wel verschilde. Een vrij grote groep (29%) nam 
hier geen stelling in, ongeveer de helft (51%) van de populatie vond de 
katholieke sociale leer belangrijk tot zeer belangrijk. Opvallend hierin 
was dat bij deze groep een zeer groot percentage van de vrouwelijke 
aalmoezeniers zat. Ongeveer twee-derde (63%) van de vrouwelijke 
aalmoezeniers stelden dat voor hun pastorale handelen de katho-
lieke sociale leer belangrijk of zeer belangrijk was, terwijl dit voor 
bijna de helft (49%) van de mannelijke aalmoezeniers het geval was. 
Uitzendervaring speelde daarentegen geen rol in het belang dat de 
respondenten aan de katholieke sociale leer hechtten voor hun werk 
als aalmoezenier. Er was geen significant verschil zichtbaar tussen de 
antwoorden van respondenten met of zonder uitzendervaring.

Tabel 104. Aalmoezeniers, katholieke sociale leer en gender
mannen vrouwen

frequentie % frequentie %

best wel tot zeer belangrijk 21 49% 5 63%

neutraal 13 30% 2 25%

niet zo belangrijk tot  

geheel onbelangrijk
9 21% 1 13%

totaal 43 100% 8 100%

576 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 13.
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Tabel 105. Aalmoezeniers, katholieke sociale leer en uitzendervaring
geen 

uitzendervaring

wel

uitzendervaring

frequentie % frequentie %

best wel tot zeer belangrijk 6 46% 20 53%

neutraal 4 31% 11 29%

niet zo belangrijk tot geheel  

onbelangrijk
3 23% 7 18%

totaal 13 100% 38 100%

De aalmoezeniers kregen ook een aantal stellingen voorgelegd rond 
oorlog en vrede, waaruit de kerkelijke stellingname op het gebied van 
oorlog en vrede spreekt.577 In deze elf stellingen werd de aalmoeze-
niers gevraagd hoe zij zich verhielden tot de kerkelijke houding ten 
opzichte van vrede, de inzet van de krijgsmacht en de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van militairen tijdens hun inzet bij militaire vre-
desoperaties.

Tabel 106. Aalmoezeniers en kerkelijke stellingen rond oorlog en vrede
niet 

of 

weinig 

aansluiting

best 

wel 

wat 

aansluiting

veel tot 

volledig 

aanslui-

ting

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

Het bevorderen van 

de vrede is een 

opdracht voor elke 

christen

0 0% 6 12% 43 84% 2 4% 51 100%

Men mag sancties 

opleggen tegen 

landen die de vrede 

bedreigen

2 4% 4 8% 43 84% 2 4% 51 100%

Terrorisme moet in 

de meest absolute 

termen worden 

veroordeeld

3 6% 5 10% 41 80% 2 4% 51 100%

577 Bijlage 1, vragenlijst: deel III, Betekenis van de kerk, vraag 14.
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niet 

of 

weinig 

aansluiting

best 

wel 

wat 

aansluiting

veel tot 

volledig 

aanslui-

ting

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

Men moet streven 

naar algemene, 

evenwichtige en 

gecontroleerde 

ontwapening.

1 2% 9 18% 39 76% 2 4% 51 100%

Iedere militair heeft 

de plicht bevelen te 

negeren die strijdig 

zijn met het 

volkerenrecht en de 

universele 

beginselen

4 8% 7 14% 38 75% 2 4% 51 100%

De gemeenschap 

heeft de ethische 

plicht (eventueel) 

gewapend 

tussenbeide te 

komen als 

fundamentele 

mensenrechten 

worden geschonden 

jegens 

bevolkingsgroepen

1 2% 9 18% 38 75% 3 6% 51 100%

Iedere militair is 

verantwoordelijk 

voor zijn eigen 

handelen in de strijd

2 4% 10 20% 37 73% 2 4% 51 100%

De staat heeft de 

plicht zich tegen 

aanvallers, zelfs met 

wapens, te 

verdedigen

4 8% 9 18% 36 71% 2 4% 51 100%
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niet 

of 

weinig 

aansluiting

best 

wel 

wat 

aansluiting

veel tot 

volledig 

aanslui-

ting

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

Aalmoezeniers 

hebben de ethische 

taak om de 

toepassing van het 

humanitair 

oorlogsrecht binnen 

de krijgsmacht te 

bevorderen

7 14% 6 12% 36 71% 2 4% 51 100%

De activiteiten van 

een krijgsmacht 

mogen alleen de 

vrede dienen

7 14% 14 27% 28 55% 2 4% 51 100%

De Kerk moet door 

gebed strijden voor 

de vrede

5 10% 19 37% 25 49% 2 4% 51 100%

De respondenten sloten zich voor het grootste deel bij de meeste stel-
lingen aan. Duidelijk is dat de stellingen waarin het christelijke pri-
maat voor vrede spreekt zeer hoog scoren. Daarnaast scoorde ook de 
stelling waarin alle terrorisme wordt veroordeeld hoog. Deze stellin-
gen maken niet alleen deel uit van het kerkelijk denken rond oorlog en 
vrede, maar gaan ook niet in tegen de Nederlandse militaire cultuur, 
waarin Nederlandse militairen alleen voor vredesdoeleinden worden 
ingezet.
Respondenten sluiten zich in grote mate aan bij de kerkelijke stellin-
gen waarin het eventueel gewapend ingrijpen tegen onrecht, ook in 
internationaal verband, wordt goedgekeurd. Deze stellingen passen 
ook binnen de VN-doctrine van Responsibility to Protect. Daarentegen 
scoorde de stelling, de activiteiten van een krijgsmacht mogen alleen de 
vrede dienen, met 55% grote tot volledige aansluiting weer relatief laag.
Al deze stellingen passen binnen de kerkelijke én militaire context van 
de respondenten. Maar ook kerkelijke stellingen die lijken in te gaan 
tegen de militaire cultuur scoorden hoog, zoals: men moet streven naar 
algemene, evenwichtige en gecontroleerde ontwapening.
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Ook stellingen waarin het eigen geweten van de militair centraal staan 
scoorden hoog, iedere militair heeft de plicht bevelen te negeren die strij-
dig zijn met het volkerenrecht en de universele beginselen en iedere militair 
is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen in de strijd scoorden 75% en 
73%. Beide stellingen gaan niet in tegen de Nederlandse militaire cul-
tuur. De tweede stelling is echter minder op de Nederlandse militaire 
situatie toe te passen. Het Nederlands militair strafrecht kent wel het 
recht van de militair om bevelen niet op te volgen, maar wel onder 
specifieke omstandigheden, namelijk als het dienstbevel onrechtmatig 
is.578 Hiermee is de eigen verantwoordelijkheid nog steeds van toe-
passing, alleen staat deze minder centraal. Anders is dit in de Duitse 
krijgsmacht, waarbij na de Tweede Wereldoorlog de eigen verantwoor-
delijkheid van de militair leidend is. De militair is hier een geünifor-
meerde burger, die geacht wordt het eigen geweten te volgen en niet 
blindelings bevelen te gehoorzamen. Ook in Duitsland geldt dat de 
militair geacht wordt dienstbevelen op te volgen, maar met hun prin-
cipe van innere Führung ligt de nadruk eerder op de eigen verantwoor-
delijkheid.

Bij de meeste aalmoezeniers is hun visie op de stellingen over het ker-
kelijk spreken rond oorlog en vrede niet veranderd vanwege hun deel-
name aan vredesoperaties. Vier aalmoezeniers gaven aan dat dit wel 
het geval was. Hierbij werden verschillende opmerkingen geplaatst die 
twee onderscheiden ontwikkelingsrichtingen aangaven, de ene een 
meer idealistische richting, en de andere een meer realistische. 

Tabel 107. Invloed van de missies van de aalmoezenier op zijn visie over 
kerkelijk spreken rond oorlog en vrede

frequentie %

nee 34 89%

ja 4 11%

totaal 38 100%

578  Wetboek militair strafrecht, artikelen 131-132, geraadpleegd op 25 januari 2019, 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Militair%20Strafrecht.
html. 
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Een van de aalmoezeniers gaf aan dat in zijn visie de noodzaak tot 
deze stellingen vanwege zijn missies “urgenter!” was geworden. In lijn 
hiermee gaf een andere aalmoezenier aan: “elk mens heeft het recht dat de 
staat de vrede bevordert”.
Twee andere aalmoezeniers merkten een verandering in hun visie 
op deze stellingen op een andere manier, een verandering die juist 
een meer realistisch geneigde visie aangeeft. Hij merkte een verande-
ring in zijn visie “door de confrontatie van het ‘eigen geweten’ en algemeen 
belang.” De vierde aalmoezenier stelde: “uitzendingen maken duidelijk dat 
de realiteit niet altijd zo eenduidig is en de marges waarbinnen gehandeld kan 
worden smal zijn.”579

De aalmoezeniers is daarnaast een groot aantal stellingen aangaande 
de rol van de kerk in relatie met oorlog en geweld voorgelegd.580 

Tabel 108. De rol van de kerk in oorlog en geweld

geheel of 

gedeeltelijk 

mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

De kerk moet 

onrecht 

aankaarten

0 0% 0 0% 50 98% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

zich inlaten met 

het vraagstuk 

van oorlog en 

vrede

0 0% 2 4% 48 94% 1 2% 51 100%

De kerk heeft 

de plicht zich in 

te zetten voor 

de vrede

0 0% 2 4% 48 94% 1 2% 51 100%

579 Opmerkingen van respondenten bij: bijlage 1, vragenlijst, deel III, Betekenis van de 
kerk, vraag 15.

580 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, vraag 8.
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geheel of 

gedeeltelijk 

mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

De kerk moet 

zich inzetten 

om oorlogen te 

voorkomen

1 2% 2 4% 47 92% 1 2% 51 100%

De kerk mag 

zich verzetten 

tegen politieke 

beslissingen 

rond oorlog en 

vrede

0 0% 4 8% 46 90% 1 2% 51 100%

De kerk mag 

zich krachtens 

haar morele 

taak in de 

samenleving 

inlaten met de 

politiek rond 

oorlog en 

geweld

3 6% 6 12% 41 80% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

een rol spelen 

binnen de 

politiek

12 24% 10 20% 28 55% 1 2% 51 100%

Ik ervaar de 

standpunten 

van de kerk 

rond oorlog en 

vrede als steun 

voor mijn werk 

als 

aalmoezenier

7 14% 18 35% 25 49% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

deelnemen aan 

vredes-

demonstraties

10 20% 18 35% 22 43% 1 2% 51 100%
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geheel of 

gedeeltelijk 

mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

De kerk mag de 

wet overtreden 

om de vrede te 

bevorderen

13 25% 15 29% 21 41% 1 2% 51 100%

Mijn visie over 

oorlog en vrede 

wordt beïnvloed 

door het 

kerkelijk 

spreken

14 27% 15 29% 21 41% 1 2% 51 100%

Gelovigen 

dienen de 

kerkelijke 

standpunten 

rond oorlog en 

vrede te volgen

16 31% 19 37% 15 29% 1 2% 51 100%

De kerk heeft 

weinig invloed 

op wat mensen 

denken over 

oorlog en vrede

18 35% 16 31% 15 29% 1 2% 51 100%

Wat de kerk 

zegt over oorlog 

en vrede 

verkondig ik als 

aalmoezenier

15 29% 21 41% 14 27% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

zich aansluiten 

bij de  

politieke be-

sluitvorming 

rond oorlog en 

vrede

27 53% 14 27% 9 18% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

zich nooit 

inlaten met 

politiek

31 61% 12 24% 7 14% 1 2% 51 100%
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geheel of 

gedeeltelijk 

mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

De politiek 

houdt rekening 

met het 

standpunt van 

de kerk 

aangaande 

oorlog en vrede 

24 47% 21 41% 5 10% 1 2% 51 100%

Als 

aalmoezenier 

hou ik mij niet 

bezig met het 

kerkelijk 

spreken rond 

oorlog en vrede

32 63% 13 25% 4 8% 1 2% 51 100%

De kerk moet 

alleen in 

algemene zin 

over oorlog en 

vrede spreken

35 69% 13 25% 2 4% 1 2% 51 100%

Bij de respondenten was grote consensus over de taak van de kerk als 
voorvechter van vrede en het bestrijden van onrecht. Uit de waarde-
ring van de stellingen blijkt dat een grote meerderheid van de deel-
nemende respondenten in dit opzicht waarde hecht aan een actieve, 
onafhankelijke en kritische kerk, en er ook vanuit gaat dat de kerk 
invloed kan hebben op het publieke denken rond oorlog en vrede. 
Omgekeerd gold dit voor stellingen waarin juist gesteld werd dat de 
kerk geen taak hierin had, zoals de kerk moet zich nooit inlaten met poli-
tiek (14% geheel of gedeeltelijk mee eens). Minder overtuigd waren zij 
van de invloed van het kerkelijk spreken op de politieke besluitvor-
ming (de politiek houdt rekening met het standpunt van de kerk aangaande 
oorlog en vrede, 10% geheel of gedeeltelijk mee eens).
De respondenten zijn vrijwel unaniem eens met de stelling, de kerk 
moet onrecht aankaarten (98%). Ook andere stellingen waarin de kriti-
sche en morele taak van de kerk rond oorlog en vrede werden bespro-
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ken scoorden zeer hoog, zoals, de kerk moet zich inlaten met het vraagstuk 
van oorlog en vrede (94%), de kerk heeft de plicht zich in te zetten voor de 
vrede (94%), de kerk moet zich inzetten om oorlogen te voorkomen (92%) en 
de kerk mag zich krachtens haar morele taak in de samenleving inlaten met 
de politiek rond oorlog en geweld (80%). Ook was een grote meerderheid 
van de respondenten het eens met de stelling, de kerk mag zich verzetten 
tegen politieke beslissingen rond oorlog en vrede (90%), net zozeer als dat 
een meerderheid van de deelnemers het oneens was met de stelling 
dat de kerk zich zou moeten aansluiten bij de politieke besluitvor-
ming. Daarentegen waren duidelijk minder respondenten het eens met 
stellingen waarin de kerk een activistische rol kreeg of de wet zou 
overtreden. 
Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de stel-
ling dat zijzelf zich als aalmoezenier ook moeten bezighouden met het 
kerkelijk spreken rond oorlog en vrede. Tegelijkertijd geeft de helft 
van de respondenten aan dat zij de standpunten van de kerk rond 
oorlog en vrede als steun ervaren voor hun werk als aalmoezenier. 
Het is echter wel zo dat de meerderheid van de respondenten het niet 
vanzelfsprekend vindt dat de gelovigen of zijzelf het kerkelijk spreken 
over oorlog en geweld volledig navolgen, maar een zekere vrijheid zien 
om het eigen geweten te volgen. Een vrij kleine groep aalmoezeniers, 
respectievelijk 29% en 27%, was het geheel of gedeeltelijk eens met de 
stellingen gelovigen dienen de kerkelijke standpunten rond oorlog en vrede 
te volgen, en, wat de kerk zegt over oorlog en vrede verkondig ik als aalmoe-
zenier.

Als gekeken wordt naar de invloed van de deelname aan militaire vre-
desoperaties op de wijze waarop de rol van het kerkelijk spreken rond 
oorlog en vrede wordt beleefd valt op dat bij twee stellingen geen dui-
delijk verschil zichtbaar is tussen aalmoezeniers met en zonder uitzen-
dervaring, en bij twee stellingen wel. 
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Tabel 109. Ik ervaar de standpunten van de kerk rond oorlog en vrede als 
steun voor mijn werk als aalmoezenier

geen 

uitzendervaring

wel uitzendervaring

frequentie % frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 4 31% 3 8%

neutraal 3 23% 15 39%

geheel of gedeeltelijk mee eens 5 38% 20 53%

missing values 1 8% 0 0%

totaal 13 100% 38 100%

Tabel 110. Als aalmoezenier hou ik mij niet bezig met het kerkelijk spreken 
rond oorlog en vrede

geen 

uitzendervaring

wel uitzendervaring

frequentie % frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 7 54% 25 66%

neutraal 2 15% 11 29%

geheel of gedeeltelijk mee eens 3 23% 2 5%

missing values 1 8% 0 0%

totaal 13 100% 38 100%

Bij de stellingen, ik ervaar de standpunten van de kerk rond oorlog en vrede 
als steun voor mijn werk als aalmoezenier en als aalmoezenier hou ik mij niet 
bezig met het kerkelijk spreken rond oorlog en vrede, valt op dat onder aal-
moezeniers met uitzendervaring een relatief grotere groep de kerke-
lijke standpunten rond oorlog en vrede als steun voor hun werk zien, 
en een relatief kleiner deel van hen zich bezig houdt met het kerkelijk 
spreken rond oorlog en vrede.
Bij de twee andere stellingen is geen duidelijk verschil zichtbaar 
tussen aalmoezeniers met en zonder uitzendervaring.
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Tabel 111. Mijn visie over oorlog en vrede wordt beïnvloed door het 
kerkelijk spreken

geen 

uitzendervaring

wel uitzendervaring

frequentie % frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 4 31% 10 26%

neutraal 4 31% 11 29%

geheel of gedeeltelijk mee eens 4 31% 17 45%

missing values 1 8% 0 0%

totaal 13 100% 38 100%

Tabel 112. Wat de kerk zegt over oorlog en vrede verkondig ik als 
aalmoezenier

geen 

uitzendervaring

wel uitzendervaring

frequentie % frequentie %

geheel of gedeeltelijk mee oneens 4 31% 11 29%

neutraal 5 38% 16 42%

geheel of gedeeltelijk mee eens 3 23% 11 29%

missing values 1 8% 0 0%

totaal 13 100% 38 100%

De Rooms-katholieke Kerk heeft in de geschiedenis geen statische 
maar wel altijd kritische houding ten opzichte van overheid, oorlog en 
de inzet van krijgsmachten gehad. Sinds de periode van het Tweede 
Vaticaanse Concilie wordt in het kerkelijk denken hierover vrijwel 
alleen nog zelfverdediging als geldige grond voor militaire inzet 
beschouwd. 
De kerk beschrijft zijn verhouding tot oorlog en de taken van de 
krijgsmacht vanuit de natuurrechtelijke positie van de mens. In Pacem 
in Terris staat: “iedere mens heeft recht op het leven, op de integriteit van 
zijn lichaam en op de middelen voor een menswaardig bestaan, vooral op 
levensonderhoud, kleding, huisvesting, rust, medische verzorging en de 
noodzakelijke diensten van de staat. Daarom heeft de mens ook het recht op 
hulpverlening in geval van ziekte, invaliditeit...en telkens, als hij buiten zijn 
schuld de nodige bestaansmiddelen verliest.”581

581 Encycliek Pacem in Terris, artikel 11, 4.
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Deze rechten brengen ook plichten met zich mee. Immers, het recht 
om menswaardig te kunnen leven geeft ook de plicht dit ook voor 
anderen mogelijk te helpen maken. Hier ligt ook een taak voor over-
heden, en ten diepste één voor de gehele wereldgemeenschap, beli-
chaamd in de Verenigde Naties. Het bewaren van de vrede, het 
voorkomen van oorlogen, en de bescherming van de burgerbevolking 
behoort hier ook toe. In Gaudium et Spes wordt vrede beschreven als 
“niet louter de afwezigheid van oorlog, noch kan ze herleid worden tot het 
louter aanhouden van een evenwicht tussen tegengestelde krachten, noch ont-
staat zij onder de ijzeren arm van dwingelandij; maar in ware en eigenlijke zin 
wordt zij ‘een werk van gerechtigheid’ genoemd.”582 
Wanneer de vrede niet meer te handhaven is, kan, als alle andere 
mogelijkheden zijn uitgeput, oorlog het enige antwoord zijn. Maar 
ook daar geeft de kerk grenzen aan: “Maar men moet onderscheid maken 
tussen krijgsverrichtingen die worden ondernomen voor de rechtvaardige 
verdediging van het volk en de wil andere volkeren te onderwerpen. En het 
oorlogsmaterieel wettigt niet elk militair of politiek gebruik ervan; ook is het 
niet geoorloofd, als een oorlog ongelukkigerwijze toch is uitgebroken, daarom 
alleen al de tegenpartij maar alles aan te doen.
Zij echter die onder de wapenen hun vaderland dienen, moeten zichzelf ook 
gedragen als dienaren van de veiligheid en vrijheid van hun volk, in een juiste 
vervulling van deze dienst leveren zij werkelijk hun bijdrage tot bestendiging 
van de vrede.”583

Aalmoezeniers bij de krijgsmacht hebben hier op verschillende 
manieren mee te maken. Enerzijds maken zij deel uit van het mili-
taire bedrijf. Hun taak betreft de geestelijke zorg aan de militairen 
van hun eenheid, maar staan er zelf ook niet buiten. Anderzijds zijn 
zij vertegenwoordigers van de kerk. Aalmoezeniers staan hiermee op 
een bijzondere plaats in het spanningsveld tussen kerk en samenleving 
waar het gaat over het spreken over oorlog en vrede, ten eerste omdat 
zij deel uitmaken van een geweldsorganisatie, en ten tweede omdat zij 
geweld en de gevolgen van geweld aan den lijve ondervinden tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties. Zij kunnen de problema-
tiek rond oorlog en vrede in hun pastorale taken binnen de krijgs-
macht thematiseren, bijvoorbeeld tijdens lessen geestelijke verzorging 

582 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 471. 
583 Pastorale constitutie Gaudium et Spes, 473.
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of tijdens vormingsconferenties, maar tegelijkertijd heeft deze thema-
tiek ook op hen persoonlijk betrekking.
Hoe verhouden aalmoezeniers zich tot dit kerkelijk spreken? 
Aalmoezeniers steunen een groot deel van de kerkelijke stellingen 
rond oorlog en vrede, en geven aan dat zij een actieve en kritische 
houding van de kerk belangrijk achten. Het is echter niet zo dat zij het 
kerkelijk spreken over oorlog en vrede als maatgevend ervaren voor 
henzelf of anderen. Uitzendervaring speelt hierin een rol in zoverre 
dat een deel van de aalmoezeniers met uitzendervaring het kerkelijk 
spreken rond oorlog en vrede als ondersteunend voor hun werk erva-
ren. Hoe zien aalmoezeniers wat zij beleefd hebben in het licht van 
hun eigen geloof?

12.2 De invloed van missie en geweld op de aalmoezenier 
De deelname aan militaire vredesoperaties, met name wanneer men 
getuige is geweest van geweld, of zelf beschoten of bedreigd is geweest, 
kan invloed hebben op het welzijn van militairen, maar ook op de 
wijze waarop men in het leven staat, en ook de wijze waarop men het 
leven beschouwt. De eerste vraag die in dit kader gesteld kan worden, 
is of de deelname aan militaire vredesoperaties invloed heeft op het 
mensbeeld van de respondenten.584

Tabel 113. De deelname aan militaire missie(s) heeft mijn visie op de mens 
beïnvloed 

frequentie %

weinig tot niet van overtuigd 2 5%

neutraal 9 24%

enigszins tot geheel van overtuigd 27 71%

totaal 38 100%

Een grote meerderheid van de respondenten (71%) gaf aan dat hun 
visie op de mens beïnvloed is door hun deelname aan militaire vre-
desoperaties. Hierin maakt het geen duidelijk verschil of de respon-
denten veel of weinig uitzendervaring hadden. Dit is zichtbaar in 
onderstaande tabel.

584 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 6.
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Tabel 114. Visie op de mens en mate van uitzendervaring
1 2 3 meer dan 3

freq. % freq. % freq. % freq. %

weinig tot niet van 

overtuigd
1 7% 0 0% 1 13% 0 0%

neutraal 3 20% 2 22% 3 38%% 1 17%%

enigszins tot geheel 

van overtuigd
11 73% 7 78% 4 50% 5 83%

totaal (38=100%) 15 100% 9 100% 8 100% 6 100%

Zijn de veranderingen die de respondenten beleefd hebben eerder 
positief of negatief? Hiervoor is de aalmoezeniers gevraagd naar de 
invloed van hun deelname aan uitzendingen op hun mensbeeld.585

Tabel 115. Visie op de mens en uitzending
frequentie %

positief tot zeer positief 15 39%

geen invloed 13 34%

negatief tot zeer negatief 8 21%

missing values* 2 5%

totaal 38 100%

*twee ongeldige antwoorden: twee respondenten gaven meerdere antwoorden, hun mensbeeld 

was zowel positief als negatief beïnvloed 

De grootste groep respondenten (39%) gaf aan dat hun deelname aan 
militaire vredesoperaties een positieve invloed heeft gehad op hun 
mensbeeld. Bij 21% van de respondenten is het mensbeeld negatief tot 
zeer negatief veranderd. Twee respondenten gaven aan dat zij zowel 
positieve als negatieve invloed ervoeren van hun deelname aan mili-
taire vredesoperaties.

Een tweede stelling betrof de vraag in hoeverre aalmoezeniers beleefd 
hebben dat hun leven tijdens hun deelname aan militaire vredesopera-
ties op het spel stond, of dat zij hun eigen sterfelijkheid bewust beseften? 

585 Bijlage 1, vragenlijst: deel II, De rol van de aalmoezenier, vraag 5.
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Tabel 116. De deelname aan militaire missie(s) heeft mij met mijn eigen 
dood geconfronteerd

frequentie %

weinig tot niet van overtuigd 16 42%

neutraal 9 24%

enigszins tot geheel van overtuigd 15 39%

totaal 38 100%

Tabel 117. Confrontatie eigen dood en mate van uitzendervaring
1 2 3 meer dan 3

freq. % freq. % freq. % freq. %

weinig tot niet van 

overtuigd
5 33% 3 33% 3 38% 3 50%

neutraal 3 20% 3 33% 2 25% 1 17%

enigszins tot geheel van 

overtuigd
7 47% 3 33% 3 38% 2 33%

totaal (38=100%) 15 100% 9 100% 8 100% 6 100%

Bij deze vraag was 42% weinig tot niet overtuigd, en een ongeveer 
even grote groep (39%) enigszins tot geheel overtuigd. Deze cijfers 
wijken niet significant af van wat uit het onderzoek van Rietveld naar 
voren komt, waar deze vraag aan veteranen gesteld is.586

De uitzendfrequentie had ook hier geen invloed op de antwoorden. 
Wel was het zo dat van de groep die enigszins tot geheel van de stelling 
overtuigd was een relatief klein deel als vlootaalmoezenier werkzaam 
was (geweest). De reden hiervoor heeft zeer waarschijnlijk met de aard 
van de uitzendingen bij de marine te maken. Schepen opereren vaak 
op grote afstand van brandhaarden, en hebben in de huidige inzet 
vaak eerder een controlerende rol. Direct (vuur)contact met een vijand 
komt veel minder vaak voor dan bij missies zoals in Afghanistan. 

Uit de vorige tabellen kwam naar voren dat geen duidelijk verband 
zichtbaar is tussen uitzendfrequentie en de door een deel van de res-
pondenten aangegeven verandering in hun mensvisie of ervaring dat ze 
met hun eigen dood zijn geconfronteerd. Ook speelt het krijgsmacht-
deel waarvan de respondenten deel van uitmaken geen duidelijke rol.

586 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 377.
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Een grote meerderheid van de respondenten met uitzendervaring 
heeft gedurende zijn deelname aan militaire vredesoperaties in meer 
of mindere mate te maken gehad met geweld of de gevolgen van 
geweld. 
De vraag rijst of de meegemaakte geweldservaringen invloed hebben 
gehad op de antwoorden van de respondenten. Hierover geven de vol-
gende tabellen helderheid.

Tabel 118. Geweldservaringen ~ visie op de mens 
niet-weinig neutraal enigzins- 

geheel

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 2 6% 9 27% 22 67% 33 100

geen geweldservaring 0 0% 0 0% 5 100% 5 100

Uit deze tabel blijkt allereerst dat er geen groot verschil zichtbaar is 
tussen de groep die geweldservaringen heeft meegemaakt en de gehele 
groep (tabel 115). Wel is opvallend dat de groep die geen geweldserva-
ringen heeft meegemaakt, unaniem stelt dat hun visie wel is veranderd. 
Er lijkt dus geen duidelijk verband te bestaan tussen geweldservarin-
gen en verandering van mensvisie.

Tabel 119. Geweldservaringen ~ geconfronteerd met de dood
niet-weinig neutraal enigzins- 

geheel

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 12 36% 8 24% 13 39% 33 100

geen geweldservaring 3 60% 0 0% 2 40% 5 100

Ook bij de vraag of de deelnemers tijdens de missie geconfronteerd 
zijn geweest met de eigen dood, zijn de percentages nagenoeg gelijk 
aan die van de totale groep met uitzendervaring (tabel 117). Van de res-
pondenten die geen van de genoemde geweldservaringen heeft gehad, 
gaf een relatief groot percentage aan dat ze niet met hun eigen dood 
geconfronteerd zijn geweest, hetgeen niet verwonderlijk is. 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij de meerderheid van de res-
pondenten het mensbeeld veranderd is (71%). Tegelijkertijd is zichtbaar 
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geworden dat uitzendfrequentie, noch de meegemaakte geweldservarin-
gen duidelijk van invloed zijn op het mensbeeld van de respondenten. 

12.3 Geloof, Godsbeelden en geweldservaringen
In hoofdstuk 10 is al ter sprake gekomen welke Godsbeelden en 
Godsbegrippen dominant zijn bij de aalmoezeniers die aan de enquête 
hebben deelgenomen. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de 
relatie tussen geloof, Godsbeelden en uitzendervaring. 
Uit de data van hoofdstuk 10 werd zichtbaar dat vooral beelden en 
begrippen waaruit een empathische, liefdevolle en meelijdende God 
spreekt resoneerden bij de aalmoezeniers, en Godsbegrippen waar 
oordeel of macht uitspraken minder. 
Heeft deelname aan militaire vredesoperaties invloed gehad op de 
wijze waarop aalmoezeniers zich tot God verhouden?

Om dit te onderzoeken is de deelnemers onder meer gevraagd hoe zij 
hun deelname aan militaire vredesoperaties spiritueel beleefd hebben. 
Hiertoe werd hun de stelling Ik herinner mij de missie(s) voornamelijk als 
een periode van geestelijke leegte voorgelegd.587

Tabel 120. Ik herinner mij de missie(s) voornamelijk als een periode van 
geestelijke leegte

geheel of  

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of  

gedeeltelijk 

mee eens

missing  

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

34 89% 1 3% 1 3% 2 5% 38 100%

Tabel 121. Geweldservaringen ~ gevoel leegte
geheel of 

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

wel gewelds -

ervaring
29 88% 1 3% 1 3% 2 6% 33 100%

geen gewelds-

ervaring
5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100%

587 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 15.
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Uit de tabellen komt duidelijk naar voren dat vrijwel geen van de res-
pondenten hun deelname aan vredesoperaties heeft beleefd als een 
periode van geestelijke leegte, ongeacht of zij de genoemde geweldser-
varingen hadden meegemaakt of niet.

Ook kregen de aalmoezeniers de stelling Tijdens mijn missie(s) is mijn 
geloofsleven verdiept voorgelegd.588

Tabel 122. Tijdens mijn missie(s) is mijn geloofsleven verdiept
geheel of gedeel-

telijk mee oneens

neutraal geheel of gedeel-

telijk mee eens

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

4 11% 10 26% 24 63% 38 100%

Tabel 123. Geweldservaringen ~ geloofsleven verdiept
geheel of 

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 4 12% 8 24% 21 64% 33 100%

geen geweldservaring 0 0% 2 40% 3 60% 5 100%

Een ruime meerderheid (63%) gaf aan dat hun geloofsleven tijdens de 
missie(s) verdiept is. Bijna een kwart (24%) van de respondenten was 
het eens noch oneens met de stelling. Het wel of niet meemaken van 
geweldservaringen had geen duidelijk zichtbare invloed op de ver-
dieping van het geloofsleven: de groep respondenten met geweldser-
varingen die een verdieping van hun geloofsleven had ervaren was 
percentueel vrijwel even groot (64%) als de groep zonder geweldser-
varingen (60%).

Tevens is de deelnemers gevraagd of hun Godsbeeld resistent is geble-
ken tegen geweldservaringen.589 

588 Bijlage 1, vragenlijst: deel I, vraag 15.
589 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 6.
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Tabel 124. Is uw beeld van God tot dusverre ‘resistent’ tegen 
geweldservaringen gebleken?

frequentie %

wel tot zeker wel 40 78%

weet niet 9 18%

niet tot zeker niet 1 2%

missing values 1 2%

totaal 51 100%

Voor het grootste deel van de onderzoeksgroep bleek dit zo te zijn, 
40 (78%) van hen stelden dat dit wel of zeker wel het geval was. Slechts 
één aalmoezenier gaf aan dat zijn Godsbeeld niet resistent is gebleken, 
terwijl negen aalmoezeniers (18%) aangaven het niet te weten. Deze 
vraag is gesteld aan alle aalmoezeniers, ongeacht hun eventuele uit-
zendervaring. De antwoorden hebben dus ook betrekking op geweld-
servaringen buiten militaire vredesoperaties. In het vervolg van deze 
paragraaf wordt specifiek ingegaan op geweldservaringen die tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties zijn opgedaan in relatie 
tot hun geloofsbeleving.

Hiertoe is de aalmoezeniers een aantal vragen voorgelegd over de 
invloed van hun deelname aan militaire vredesoperaties op hun 
Godsbeeld, Godsvertrouwen en geloofshouding.590 
In hoeverre ervaren aalmoezeniers dat de wijze waarop zij de wereld 
beschouwen en hun geloof beleven, veranderd is met hun deelname 
aan militaire vredesoperaties? In hoeverre hebben hun ervaringen van 
geweld of de gevolgen van geweld in hun beleving invloed gehad op 
hun beeld van God?

Tabel 125. Is uw Godsbeeld veranderd vanwege uw uitzending?
frequentie %

wel veranderd 7 18%

niet veranderd 29 76%

weet niet 2 5%

totaal 38 100%

590 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 7.
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Tabel 126. Is uw Godsvertrouwen veranderd vanwege uw uitzending?
frequentie %

wel veranderd 8 21%

niet veranderd 30 79%

weet niet 0 0%

totaal 38 100%

Tabel 127. Is uw geloofshouding veranderd tijdens uw uitzendingen?
frequentie %

wel veranderd 9 24%

niet veranderd 28 74%

weet niet 1 3%

totaal 38 100%

De meeste aalmoezeniers zagen bij zichzelf geen verandering op deze 
gebieden als gevolg van hun deelname aan een militaire vredesoperatie: 
in alle gevallen circa driekwart van de respondenten. Ongeveer 20% 
van de aalmoezeniers merkte wel een verandering in hun Godsbeeld 
(18%), Godsvertrouwen (21%) of in hun geloofshouding (24%). 

Tabel 128. Geweldservaringen ~ verandering in Godsbeeld
wel 

veranderd

niet 

veranderd

weet niet totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 6 18% 25 76% 2 6% 33 100%

geen geweldservaring 1 20% 4 80% 0 0% 5 100%

Tabel 129. Geweldservaringen ~ verandering in Godsvertrouwen
wel 

veranderd

niet 

veranderd

weet niet totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 7 21% 26 79% 0 0% 33 100%

geen geweldservaring 1 20% 4 80% 0 0% 5 100%
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Tabel 130. Geweldservaringen ~ verandering in geloofshouding
wel

veranderd

niet veran-

derd

weet niet totaal

freq. % freq. % freq. % freq. %

wel geweldservaring 7 21% 25 76% 1 3% 33 100%

geen geweldservaring 2 40% 3 60% 0 0% 5 100%

In grote lijnen zijn er geen verschillen zichtbaar tussen de deelnemers 
die de genoemde geweldservaringen wel hebben meegemaakt, en hen 
die deze niet hebben meegemaakt. Binnen de respondenten zonder 
genoemde geweldservaringen geeft een relatief groot percentage aan 
dat hun geloofshouding wel is veranderd. Daar het echter een heel 
klein aantal respondenten betreft, is het lastig om hier conclusies aan 
te verbinden.
Samengevat kan gesteld worden dat de deelnemende aalmoezeniers 
in relatie tot hun Godsbeeld en geloof in meerderheid geen negatieve 
gevolgen beleefd zeggen te hebben aan hun deelname aan militaire 
vredesoperaties. Een groot deel gaf aan geen verandering te hebben 
bemerkt, ook niet daar waar zij met geweld of met de gevolgen van 
geweld te maken hebben gehad, en daar waar het beeld wel veranderd 
was is dat meestal ten positieve geweest.

Aan de aalmoezeniers die een verandering in hun Godsbeeld, 
Godsvertrouwen of geloofshouding hadden ervaren is gevraagd een 
toelichting te geven. Een deel van de aalmoezeniers gaf aan dat hun 
geloof intenser en “persoonlijker”, of “sterker” was geworden: “mijn ver-
trouwen is nog intenser geworden, vanwege ervaren aanwezigheid (in geloof)”, 
“alle drie tegelijk (zie ze niet als onafhankelijk van elkaar). Vertrouwen is 
beter, wat mijn houding veranderde (positief) en ook beeld vriendelijker 
werd”. Ook werd beschreven dat de steun van God juist daar gevoeld 
werd: “in de afwezigheid van je vertrouwde omgeving zoek je en ervaar je 
meer de steun van God”. Een ander schreef dat nu meer sprake was van 
“overgave”.
Anderen werden vooral geraakt door het lijden. Een aalmoezenier 
schreef had het over de “lijdende God” in het licht van zijn deelname 
aan militaire vredesoperaties, een andere aalmoezenier schreef in dit 
kader: “Theodicee. Erg veel moeite met lijden kinderen en afwezigheid God”. 
Een aalmoezenier beschreef dat hij zijn ‘kinderlijke’ geloof kwijt-
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raakte: “vooral het einde van [naam missie] is een persoonlijke verlieser-
varing geworden, waarbij ik mijn spirituele grond ben kwijtgeraakt en God 
enkel nog als afwezig. Ik ben er minder kinderlijk religieus door geworden.”591 
In deze beschrijving wordt het probleem zichtbaar van de gelovige 
vraag naar de plaats van God in de ervaring van lijden en onrechtvaar-
digheid. Hoe kan een almachtige en goede God het lijden in de wereld 
toestaan?

12.4 Theodicee. God en het lijden in de uitzending
De ervaring van lijden behoort tot de meest ingrijpende ervaringen 
van de mens. Lijden en de doordenking van lijden vormen dan ook 
een centraal thema binnen geloof en theologie. Het menselijke bestaan 
wordt hierin veelal beschouwd als fundamenteel en onontkoombaar 
getekend door gebrokenheid en onvoltooidheid, waar lijden onvermij-
delijk deel van uit maakt. Een centrale vraag hierin is wat de beteke-
nis is van dit lijden en welke plaats God binnen dit lijden heeft. Deze 
vraag van de theodicee is in de geschiedenis van de theologie op ver-
schillende manieren beantwoord.
De vraag naar de relatie tussen een almachtige en liefdevolle God, 
en de ervaring van lijden en geweld is een centraal probleem in het 
gelovige denken. Deze vraag zal elke gelovige zich ergens stellen, 
zeker daar waar hij geconfronteerd wordt met lijden of onrecht. 
Aalmoezeniers geven in hun beantwoording van de vraag naar lijden 
in relatie tot hun uitzendervaring vaak aan dat dit lijden veelal grote 
indruk maakt, zoals te zien was in de beantwoording van de vragen 
in 11.2. In dit onderzoek werd ook gebruik gemaakt van het schema 
dat Van der Ven maakte rond de theodiceevraag, zoals in hoofdstuk 
7.5 beschreven werd.592 Deze zeven modellen zijn in dit onderzoek 
gebruikt om de wijze waarop aalmoezeniers de relatie tussen God en 
het lijden ervaren. Deze modellen worden in de vragen uit de enquête 
op verschillende manieren vertaald.

De aan de vragenlijst deelnemende aalmoezeniers is gevraagd naar de 
wijze waarop zij de plaats van God binnen het lijden ervaren. Hiervoor 
kregen zij allereerst een zevental stellingen voorgelegd waarin de ver-
schillende theodiceemodellen van Vermeer aangeduid worden, God 

591 Bijlage 1, vragenlijst: deel V, Geloof en Godsbeelden, vraag 8.
592 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 198-200.
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staat buiten en boven het lijden (1), lijden is een straf van God (2), God heeft 
een plan met het lijden (3), God laat ons leren door het lijden (4), God lijdt mee 
in het lijden en is solidair (5), God geeft de kracht om door het lijden een ander 
te helpen (6), en in het lijden kan men dichter bij God komen (7).593 

Tabel 131. God en het lijden
geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

God lijdt mee in het 

lijden en is solidair
3 6% 4 8% 42 82% 2 4% 51 100%

God geeft de kracht 

om door het lijden 

een ander te helpen

7 14% 12 24% 29 57% 3 6% 51 100%

In het lijden kan 

men dichter bij God 

komen

5 10% 13 25% 29 57% 4 8% 51 100%

God staat buiten en 

boven het lijden
26 51% 11 22% 10 20% 4 8% 51 100%

God laat ons leren 

door het lijden
25 49% 12 24% 10 20% 4 8% 51 100%

God heeft een plan 

met het lijden
32 63% 13 25% 2 4% 4 8% 51 100%

lijden is een straf van 

God
46 90% 1 2% 0 0% 4 8% 51 100%

Uit de beantwoording van deze vraag bleek dat het overgrote deel 
van de respondenten weinig affiniteit had met theodiceemodellen die 
uitgaan van een verre of apathische God, of waarin lijden een straf van 
God is of onderdeel uitmaakt van een goddelijk plan.
Veel meer herkenning kregen de stellingen, God geeft de kracht om 
door het lijden een ander te helpen, en in het lijden kan men dichter bij God 
komen. 57% van de ondervraagde aalmoezeniers was het geheel of 
gedeeltelijk eens met deze stellingen. Iets meer dan de helft van de 
onderzoekspopulatie was het geheel of gedeeltelijk eens met de stel-
ling dat God ons laat leren door middel van het lijden. 

593 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 1.
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Verreweg de meeste herkenning kreeg de stelling, God lijdt mee in het 
lijden en is solidair. 82% van de respondenten herkende zich in het beeld 
van een empathische, meelijdende God. 

Aan de aalmoezeniers met uitzendervaring werd ook gevraagd of zij 
van mening waren dat hun visie op de plaats van God in relatie tot het 
lijden vanwege hun deelname aan militaire vredesoperaties veranderd 
was. Hiervoor kregen zij vier stellingen voorgelegd, God laat het geweld 
toe vanuit zijn heilsplan (1), God wil ons door het geweld iets leren (2), God is 
aanwezig bij de slachtoffers van geweld (3), en geweld is er nu eenmaal. God 
geeft ons de wijsheid om er mee om te gaan.594

Tabel 132. Visie op God en geweld vóór deelname missie
geheel of 

gedeeltelijk 

mee on-

eens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

God laat het lijden 

toe vanuit zijn 

heilsplan

27 71% 6 16% 3 8% 2 6% 38 100%

God wil ons door 

het geweld iets 

leren

25 66% 8 21% 3 8% 2 6% 38 100%

Geweld is er nu 

eenmaal. God geeft 

ons wijsheid om er 

mee om te gaan

8 21% 7 18% 22 58% 1 3% 38 100%

God is aanwezig bij 

de slachtoffers van 

geweld

2 6% 5 13% 30 79% 1 3% 38 100%

594 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 2 en 3.
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Tabel 133. Visie op God en geweld na deelname missie
geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

God laat het lijden 

toe vanuit zijn 

heilsplan

26 68% 5 13% 5 13% 2 6% 38 100%

God wil ons door het 

geweld iets leren
27 71% 6 16% 3 8% 2 6% 38 100%

geweld is er nu 

eenmaal. God geeft 

ons wijsheid om er 

mee om te gaan

6 16% 9 24% 22 58% 1 3% 38 100%

God is aanwezig bij 

de slachtoffers van 

geweld

4 11% 5 13% 27 71% 2 6% 38 100%

De veranderingen die door de deelnemers werden aangegeven zijn 
niet groot te noemen. Net als bij de vorige stellingen scoorden de stel-
lingen waarin het geweld een Goddelijk doel heeft, gerelateerd werd 
aan Gods heilsplan, of als middel om te leren, slecht.
De stelling dat God wijsheid geeft, opdat men beter om kan gaan met 
het nu eenmaal in onze schepping aanwezige geweld, werd beduidend 
beter gewaardeerd. 58% was het gedeeltelijk of geheel met deze stel-
ling eens. Dit gold nog meer voor de stelling van de empathische God, 
waar God nabij de slachtoffers is. 79% (71% na hun deelname aan mis-
sies) van de aalmoezeniers was het geheel of gedeeltelijk eens met deze 
stelling.
In de beleving van de aalmoezeniers was er na hun deelname aan mili-
taire vredesmissies niets wezenlijk veranderd. De verhoudingen zijn 
bij de vier stellingen nog steeds hetzelfde, wel kan men zeggen dat de 
antwoorden iets minder uitgesproken waren, er was bij de beantwoor-
ding van de laatste vraag iets meer spreiding in de antwoorden.
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Tabel 134. Geweldservaringen ~ God laat het geweld toe vanuit zijn heilsplan
geheel of 

gedeeltelijk 

mee on-

eens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

wel gewelds- 

ervaring
22 67% 4 12% 5 15% 2 6% 33 100%

geen gewelds-

ervaring
4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5 100%

Tabel 135. Geweldservaringen ~ God wil ons door het geweld iets leren
geheel of 

gedeeltelijk 

mee on-

eens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

wel gewelds-

ervaring
23 70% 6 18% 2 6% 2 6% 33 100%

geen gewelds- 

ervaring
4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5 100%

Tabel 136. Geweldservaringen ~ God is aanwezig bij de slachtoffers van 
geweld

geheel of 

gedeeltelijk 

mee on-

eens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

wel gewelds-

ervaring
4 12% 4 12% 23 70% 2 6% 33 100%

geen gewelds-

ervaring
0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5 100%
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Tabel 137. Geweldservaringen ~ Geweld is er nu eenmaal. God geeft ons 
wijsheid om er mee om te gaan

geheel of 

gedeeltelijk 

mee on-

eens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

missing 

values

totaal

freq. % freq. % freq. % freq. % freq. %

wel gewelds-

ervaring
6 18% 7 21% 19 58% 1 3% 33 %

geen gewelds-

ervaring
0  0% 2 40% 3 60% 0 0% 5 100%

Als de stellingen gekruist werden met geweldservaringen valt op dat 
aalmoezeniers die de genoemde geweldservaringen beleefd hebben 
minder duidelijk uitgesproken zijn in hun antwoorden. De aantallen 
zijn hier echter zeer klein, wat vertekenend kan werken. Concluderend 
kan gesteld worden dat ook geweldservaringen geen duidelijke factor 
zijn in de waardering van deze stellingen, en dat uitzendervaringen en 
geweldservaringen geen duidelijk warneembare invloed hebben op de 
wijze waarop de respondenten de plaats van God in het lijden beleven.

In een andere reeks stellingen werd de deelnemers gevraagd hoe zij de 
verhouding tussen God, oorlog en het in de wereld aanwezige kwaad 
interpreteerden.595 Hiervoor kregen zij dertien stellingen over oorlog 
voorgelegd. 

Tabel 138. Verhouding God, oorlog en kwaad
geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

oorlogen zijn zeker 

geen straf van God 

voor het kwaad in de 

wereld

1 2% 5 10% 44 86% 1 2% 51 100%

595 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 4.
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geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

het is verkeerd te 

denken dat oorlogen 

passen in Gods plan

3 6% 11 22% 36 71% 1 2% 51 100%

ten diepste is ieder 

mens 

verantwoordelijk 

voor het kwaad van 

de oorlog

11 22% 16 31% 23 45% 1 2% 51 100%

er zijn oorlogen 

omdat het Kwade 

nog steeds in de 

wereld aanwezig is

18 35% 9 18% 22 43% 2 4% 51 100%

eigenlijk zijn 

oorlogen te wijten 

aan slechts een 

handvol 

kwaadaardige 

mensen

18 35% 14 27% 18 35% 1 2% 51 100%

het kwaad dat 

mensen elkaar in het 

verleden aandeden 

lijdt tot oorlogen nu

12 24% 21 41% 17 33% 1 2% 51 100%

oorlog is een 

symbool van de 

zonde

21 41% 13 25% 16 31% 1 2% 51 100%

oorlogen worden 

veroorzaakt door 

een kwade macht

22 43% 14 27% 13 25% 2 4% 51 100%

oorlogen zijn een 

gevolg van de 

erfzonde

34 67% 11 22% 5 10% 1 2% 51 100%

het kwaad in de 

wereld zal leiden tot 

een alles 

vernietigende 

oorlog

41 80% 9 18% 0 0% 1 2% 51 100%

oorlogen horen 

binnen Gods plan
43 84% 7 14% 0 0% 1 2% 51 100%
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geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

God laat de 

mensheid boeten 

door middel van 

oorlogen

46 90% 3 6% 0 0% 2 4% 51 100%

God straft de 

zonden van mensen 

met oorlogen

46 90% 3 6% 0 0% 2 4% 51 100%

Ook hier valt op dat de respondenten weinig affiniteit hebben met 
theodiceemodellen waarin God met lijden of oorlog mensen straft of 
boete laat doen. Verreweg de meeste respondenten waren het geheel 
of gedeeltelijk oneens met de stelling, God straft de zonden van mensen 
met oorlogen, dit gold eveneens, in iets mindere mate, voor de stelling, 
oorlogen zijn een gevolg van de erfzonde. 68% van de ondervraagde aal-
moezeniers was het met deze stelling oneens, 10% was het geheel of 
gedeeltelijk eens.
Ook de stelling dat oorlogen een onderdeel van Gods plan vormen, 
en de stelling dat God de mensheid laat boeten door middel van oorlogen, 
scoorden vrijwel alleen negatief. Niemand was het eens met de stel-
ling, het kwaad in de wereld zal leiden tot een alles vernietigende oorlog. 
Ook werd de stelling dat oorlog een symbool van de zonde is niet door 
een meerderheid van de aalmoezeniers gedragen, maar ook niet dat 
oorlogen worden veroorzaakt door een kwade macht.
In het verlengde hiervan waren vrijwel alle aalmoezeniers het eens met 
de stelling, oorlogen zijn zeker geen straf van God voor het kwaad in de wereld, 
en ook was een grote meerderheid van de deelnemers het eens met de 
stelling, het is verkeerd te denken dat oorlogen passen binnen Gods plan. 
45% van de respondenten was het geheel of gedeeltelijk eens met 
de stelling dat ten diepste ieder mens verantwoordelijk is voor het 
kwaad van de oorlog. Bij de andere stellingen was de waardering meer 
gespreid. De groep respondenten die het eens was met de stelling, 
er zijn oorlogen omdat het Kwade nog steeds in de wereld aanwezig is, was 
iets groter (43%) dan de groep die het hier geheel of gedeeltelijk mee 
oneens was (35%).
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Hierbij was het opvallend dat de leeftijdsgroep van 36-45 jaar de stel-
ling het minst onderschreef, terwijl de jongere en oudere aalmoeze-
niers (de leeftijdscategorieën 24-35, 46-55, en 56-70) deze stelling vaker 
wel onderschreven.

Tabel 139. Er zijn oorlogen omdat het Kwade nog steeds in de wereld 
aanwezig is, gerelateerd aan leeftijdsgroep

geheel of 

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

totaal

freq % freq % freq % freq %

24-35 jaar 0 0% 1 33% 2 67% 3 100%

36-45 jaar 7 54% 2 15% 4 31% 13 100%

46-55 jaar 5 33% 3 20% 7 47% 15 100%

56-70 jaar 6 33% 3 17% 9 50% 18 100%

Bij de stelling, eigenlijk zijn oorlogen te wijten aan slechts een handvol 
kwaadaardige mensen, waren de stemmen precies in evenwicht: 35% van 
de respondenten was het geheel of gedeeltelijk eens met de stellin-
gen, en een even grote groep het geheel of gedeeltelijk met de stelling 
oneens. Ook hier was het alleen bij de leeftijdsgroep van 36-45 jaar dat 
het grootste deel het met deze stelling niet eens was. Bij de leeftijds-
groep van 56-70 jaar was de groep precies in evenwicht.

Tabel 140. Eigenlijk zijn oorlogen te wijten aan slechts een handvol 
kwaadaardige mensen, gerelateerd aan leeftijdsgroep

geheel of 

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

totaal

freq % freq % freq % freq %

24-35 jaar 1 33% 0 0% 2 67% 3 100%

36-45 jaar 6 46% 3 23% 4 31% 13 100%

46-55 jaar 6 38% 3 19% 7 44% 16 100%

56-70 jaar 5 28% 8 44% 5 28% 18 100%

De meerderheid van de aalmoezeniers die deelgenomen hebben aan 
militaire vredesoperaties, bijna 90%, gaf aan dat hun visie op de ver-
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houding tussen God en het menselijk lijden niet veranderd is vanwege 
hun deelname aan militaire vredesoperaties.596

Tabel 141. Is uw visie op de verhouding tussen God en het menselijk lijden 
veranderd vanwege uw militaire missie(s)?

frequentie %

nee 34 89%

ja 4 11%

totaal 38 100%

Dit is congruent met de beantwoording van de vraag naar of hun 
Godsbeeld resistent tegen geweld was gebleken (daar 80%), zoals 
beschreven in tabel 131.
Vier aalmoezeniers gaven aan dat hun visie op de verhouding tussen 
God en lijden wel veranderd was. In deze antwoorden was echter geen 
sprake van contrastervaringen. Eén aalmoezenier stelde dat zijn visie 
nauwelijks was veranderd, maar: “ik kan alleen zeggen dat ik een ster-
ker vertrouwen heb gekregen”. Een andere schreef dat het geloof in God 
hielp om lijdenservaringen tot leer- en groeimogelijkheden te laten 
worden.597

Een derde aalmoezenier had vooral in de ervaring met het lijden van 
kinderen de afwezigheid van God gevoeld.
De laatste aalmoezenier zag de ontwikkeling eerder als een groei in 
wijsheid: “(Het) menselijk lijden meer gaan zien als onderdeel van het men-
selijk bestaan. (De) wereld is niet al te maakbaar. God is herkenbaar in de 
‘genade’-momenten”.

Het is duidelijk dat de deelnemende aalmoezeniers weinig affiniteit 
hebben met het door Vermeer beschreven strafmodel (Retaliation 
Model ) waarin in het lijden in de wereld een straffende God zichtbaar 
is, en evenmin met het planmodel (Plan Model ), waarin dit lijden een 
onderdeel uitmaakt van Gods plan met de schepping, maar voorna-

596 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 6.
597 Deze respondent schreef: “Geloven in God kan helpen om zin, groei-ervaringen en 

leerervaringen op te doen door lijden te ondergaan. Dit vraagt om een groot zelfbewustzijn 
en innerlijke kracht.”
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melijk met het compassiemodel (Compassion Model ), waarin een meelij-
dende en liefhebbende empathische God centraal staat.598

Vermeer maakt voor het compassiemodel hierin onder meer gebruik 
van de theologie van Moltmann, en beschrijft het model aldus: “This 
principle reveals a kind of universal or social orientation, for God is said to 
be compassionate with humanity as a whole. Hence, man is considered to be 
a member of the universal fellowship of humankind; a notion some adherents 
of divine possibility elaborate with reference to the call for universal solidarity. 
And so the object of theodicy, i.e. suffering, relates to the history of humanity 
which is full of suffering.”599 
Deze beschrijving past goed bij veel van de antwoorden die aalmoeze-
niers gaven rond vragen over lijden en geweld in relatie tot hun uitzen-
dervaringen. Ook is dit theodiceemodel congruent met het pastoraal 
zelfbeeld van de nabije aalmoezenier, en het godsbeeld van de liefde-
volle en barmhartige God dat de meerderheid van de respondenten 
heeft. 
Hierin komen zij in grote mate overeen met de geestelijk verzorgers in 
justitiële inrichtingen. Flierman heeft in zijn onderzoek naar geeste-
lijke verzorging in het werkveld van Justitie aan de katholieke en pro-
testantse geestelijk verzorgers deze vragen ook gesteld. Ook hier is het 
model waarin God troostend nabij is verreweg het meest dominant: 
“Uit de resultaten komt naar voren dat er voor de overgrote meerderheid (78%) 
van de geestelijk verzorgers onder de empirische theodiceemodellen maar 
één model is dat zij als religieuze norm met betrekking tot het lijden positief 
waarderen, namelijk het compassiemodel waarin het lijden als een situatie 
wordt beschouwd die Gods medelijdende betrokkenheid bij de lijdende mens 
wekt.”600 

12.5 Lijden en geweld in relatie tot vertrouwen in God en in de mens
Gerelateerd aan de theodiceevraag is de vraag naar het vertrouwen 
in God en in de mens. Dit vertrouwen kan door de ontmoeting met 
lijden en onrecht tijdens de deelname aan militaire vredesoperaties 
kleiner worden of juist groeien. In deze paragraaf wordt in kaart 
gebracht hoe de deelnemende aalmoezeniers hun Godsvertrouwen 

598 Vermeer, Learning Theodicy, 22-46.
599 Vermeer, Learning Theodicy, 72.
600 Flierman, Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 68.
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beleven in relatie tot lijden en geweld. Wat gebeurt er met hun beeld 
van de schepping, van de mens en de wereld?
Hiervoor is de aalmoezeniers gevraagd of zij een verandering hebben 
ervaren in hun persoonlijk en professioneel handelen en denken van-
wege de ontmoeting met lijden en geweld.601 

Tabel 142. Invloed lijden en geweld op denken en handelen van 
aalmoezenier

negatief 

tot sterk 

negatief

geen in-

vloed

positief tot 

sterk posi-

tief

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

denken 2 4% 16 31% 30 59% 3 6% 51 100%

voorgaan 0 0% 19 37% 29 57% 3 6% 51 100%

geloven 1 2% 19 37% 28 55% 3 6% 51 100%

handelen 0 0% 22 43% 26 51% 3 6% 51 100%

bidden 2 4% 22 43% 24 47% 3 6% 51 100%

beeld van de mens 15 29% 14 27% 18 35% 4 8% 51 100%

beeld van de 

schepping
2 4% 33 65% 13 25% 3 6% 51 100%

beeld van de wereld 16 31% 23 45% 9 18% 3 6% 51 100%

Uit de data blijkt dat het grootste deel van de respondenten geen 
negatieve invloed heeft ervaren van lijden en geweld op hun denken, 
voorgaan, geloven, handelen of bidden. Bij de items denken, voorgaan, 
geloven, handelen en bidden gaf een grote groep (59%-47%) van de res-
pondenten aan dat de ontmoeting met lijden en geweld een positieve 
tot sterk positieve invloed heeft gehad. Minder was dat bij de items 
beeld van de mens, beeld van de schepping en beeld van de wereld. Het beeld 
van de mens en van de wereld was in grotere mate negatief beïnvloed 
door de ontmoeting met lijden en geweld. 

Aan de aalmoezeniers is tevens gevraagd hoe zij de relatie tussen hun 
Godsvertrouwen en de aanwezigheid van onrecht in de wereld, of het 

601 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 9.



Hoe de aalmoezenier uitzendervaringen verbindt met het eigen geloof

411

onrecht en het lijden waar zij zelf getuige van zijn geweest, zouden 
duiden. Hiervoor kregen zij zes stellingen voorgelegd.602

Tabel 143. Godsvertrouwen en onrecht
geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

oneens

neutraal geheel of 

gedeelte-

lijk mee 

eens

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

men kan altijd op 

God vertrouwen
3 6% 9 18% 38 75% 1 2% 51 100%

mijn vertrouwen in 

God groeit met de 

jaren

9 18% 11 22% 29 57% 2 4% 51 100%

mijn vertrouwen in 

God groeit ondanks 

het onrecht in de 

wereld

8 16% 13 25% 29 57% 1 2% 51 100%

het is goed op God 

te vertrouwen in het 

licht van het onrecht 

in de wereld

16 31% 23 45% 11 22% 1 2% 51 100%

het is moeilijk op 

God te vertrouwen 

in het licht van het 

onrecht in de wereld

23 45% 19 37% 8 16% 1 2% 51 100%

in het licht van het 

onrecht in de wereld 

moet men wel op 

God vertrouwen

25 49% 18 35% 7 14% 1 2% 51 100%

Het beeld dat uit de beantwoording van deze vraag oprees was 
vooral positief. De meeste aalmoezeniers gaven blijk van een duide-
lijk Godsvertrouwen, een vertrouwen dat in hun leven blijft groeien, 
ondanks ervaringen van onrecht.
De eerste drie stellingen werden vooral positief gewaardeerd. Een 
grote meerderheid van de respondenten (75%) was het eens met de 
stelling, men kan altijd op God vertrouwen. In iets mindere mate gold 

602 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 5.
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dat ook voor de stellingen, mijn vertrouwen in God groeit met de jaren, en, 
mijn vertrouwen in God groeit ondanks het onrecht in de wereld. 
Omgekeerd scoorden meer negatieve stellingen minder hoog. 22% van 
de respondenten was het eens met de stelling, het is goed op God te ver-
trouwen in het licht van het onrecht in de wereld. Ook de stelling, het is 
moeilijk op God te vertrouwen in het licht van het onrecht waarvan ik getuige 
ben geweest, scoorde niet hoog (16%). 

Tabel 144. Stelling, het is moeilijk op God te vertrouwen in het licht van het 
onrecht in de wereld, gerelateerd aan leeftijdsgroep

geheel of 

gedeeltelijk 

mee oneens

neutraal geheel of 

gedeeltelijk 

mee eens

totaal

freq % freq % freq % freq %

24-35 jaar 1 33% 1 33% 1 33% 3 100%

36-45 jaar 9 69% 3 23% 1 8% 13 100%

46-55 jaar 9 56% 5 31% 2 13% 16 100%

56-70 jaar 4 22% 10 56% 4 22% 18 100%

Opvallend was, dat als de waardering van deze stelling bekeken werd 
per leeftijdsgroep er een duidelijk verschil ontstond tussen de twee 
middelste leeftijdsgroepen (36-45 jaar en 46-55 jaar) en de leeftijds-
groepen 24-35 jaar en 56-70 jaar. De middelste leeftijdsgroepen scoor-
den veel duidelijker negatief op deze stelling dan de andere twee, ook 
gezien de veranderde militaire inzet vanaf de strijd tegen het terro-
risme vanaf 2001. Deze groepen hebben relatief veel uitzendervaring, 
toch zijn zij het duidelijk zeer stellig oneens met de stelling.
De minste weerklank vond de stelling waaruit een contrastervaring 
zou kunnen spreken, in het licht van het onrecht in de wereld moet men wel 
op God vertrouwen. Deze stelling scoorde met 14% gehele of gedeelte-
lijke instemming het laagst, en werd ook door bijna de helft van de res-
pondenten negatief gescoord (49% van de respondenten was het hier 
geheel of gedeeltelijk mee oneens).
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De aalmoezeniers is ook gevraagd naar de invloed die de ontmoeting 
met lijden en geweld heeft gehad op hun vertrouwen in de wereld, de 
mens, de kerk en de schepping.603 

Tabel 145. Lijden, geweld en invloed op vertrouwen
negatief tot 

sterk negatief

geen in-

vloed

positief tot 

sterk posi-

tief

missing 

values

totaal

freq % freq % freq % freq % freq %

vertrouwen in 

de wereld
22 43% 22 43% 4 8% 3 6% 51 100%

vertrouwen in 

de mens
18 35% 19 37% 10 20% 4 8% 51 100%

vertrouwen in 

de kerk
10 20% 35 69% 4 8% 2 4% 51 100%

vertrouwen in 

de schepping
2 4% 35 69% 11 22% 3 6% 51 100%

Ook hier gaf een groot deel van de populatie aan dat de ontmoeting 
met lijden en geweld geen invloed heeft gehad op hun vertrouwen. 
Een grote meerderheid van de deelnemers gaf aan dat hun vertrouwen 
in de kerk en in de schepping niet was veranderd. Dit gold in min-
dere mate ook voor hun vertrouwen in de mens. Het vertrouwen in de 
mens en de wereld scoorde vaker negatief (35% en 43%).

Concluderend kan men zeggen dat in de beleving van het merendeel 
van de deelnemende aalmoezeniers de ervaring van lijden, geweld en 
onrecht geen negatieve invloed heeft gehad op hun Godsvertrouwen, 
en dat de meerderheid eerder een positieve verandering ziet in hun 
professioneel, persoonlijk en religieus handelen.
Wel is het zo dat voor een relatief grote groep het vertrouwen in de 
mens en de wereld door de ontmoeting met lijden en geweld juist ver-
minderd is. Daarentegen bestaat onder de meerderheid van de deelne-
mers wel vertrouwen in de positieve invloed van militaire presentie in 
door geweld getroffen gebieden.

603 Bijlage 1, vragenlijst: deel VI, Lijden en geweld, vraag 10.
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12.6 Besluit  
De deelname aan militaire vredesoperaties wordt door de meeste 
aalmoezeniers positief gewaardeerd, in het algemeen, maar ook op 
spiritueel gebied. Er is bij de meeste aalmoezeniers geen verandering 
zichtbaar in hun theologische visie in het licht van hun deelname aan 
vredesoperaties. Wel kan gesteld worden dat de intensiteit van hun 
geloofsbeleving vergroot is.
Tegelijkertijd vormen ervaringen van lijden, geweld en onrecht wel 
een theologisch probleem. De ervaring van lijden en onrechtlaat zich 
moeilijk rijmen met het geloof in een goede God. Het kerkelijk spre-
ken rond oorlog en geweld is dan ook zeer kritisch, en geeft maar 
weinig ruimte voor een ethisch te verdedigen gewapende inzet, name-
lijk daar waar het niet anders kan en het onschuldigen verdedigt. 
Aalmoezeniers hebben als gelovige en als kerkelijk ambtsdrager 
binnen een geweldsorganisatie in het bijzonder met deze vraagstel-
lingsproblematiek te maken. Zij voelen zich in grote mate geïnspireerd 
door het kerkelijk spreken, maar voelen zich niet verplicht de kerk in 
alles te volgen. Hierin is het beeld congruent met de data uit de eer-
dere hoofdstukken, waarin een eerder ‘liberaal’ aalmoezenierscorps 
uit spreekt, passend bij de militaire context. 
Ook in hun beantwoording van de vraag naar de theodicee blijkt een 
Godsbeeld dat congruent is met de het eerder beschreven Godsbeeld 
en pastorale zelfverstaan van de aalmoezeniers. De respondenten 
geven aan dat zij geloven in een nabije, barmhartige God, die de 
slachtoffers nabij is in hun lijden. Dit past ook goed bij het pastorale 
zelfbeeld van de nabije aalmoezenier, die niet alleen present is maar 
ook aan het gehele leven van de militair tijdens zijn deelname aan vre-
desoperaties participeert.

In het tweede deel werd beschreven hoe de ervaring van lijden of 
onrecht kan leiden tot een contrastervaring: een schokkende en 
negatieve ervaring van lijden of onrecht, die uitwerkt in een positief 
ethisch of ook religieus appèl. 
Deze contrastervaringen lijken bij de aalmoezeniers geen wezen-
lijke rol te spelen. Bijna alle respondenten hebben te maken gehad 
met lijden en onrecht, maar deze lijken in meerderheid geen nega-
tieve invloed te hebben gehad, en ook niet als katalysator voor protest- 
theïsme te hebben gediend. Bij de meeste respondenten veranderde 
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hun Godsbeeld niet of weinig vanwege hun deelname aan militaire 
vredesoperaties, en ook hun visie op de verhouding tussen God en het 
lijden werd niet door hun missies beïnvloed. Wel gaven veel aalmoe-
zeniers aan dat hun geloofsleven was verdiept, en dat hun deelname 
aan militaire vredesoperaties daar wel een rol in heeft gespeeld. Ook 
gaven aalmoezeniers aan dat zij persoonlijk veranderd waren, bijvoor-
beeld sterker te zijn geworden. 
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Hoofdstuk 13.

Besluit

Inleiding
In dit onderzoek wordt een zelfportret geschetst van de aalmoezenier 
die werkzaam is bij de krijgsmacht. Om dit te onderzoeken stond de 
vraag centraal hoe aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun gelovige en 
professionele identiteit zien, en dan met name in het licht van hun 
deelname aan militaire vredesoperaties. 
De centrale vraag is uitgewerkt in drie deelvragen: ten eerste de vraag 
naar de wijze waarop de aalmoezenier zich verhoudt tot de krijgs-
macht en de kerk; ten tweede de vraag naar de gelovige identiteit van 
de aalmoezenier; en ten derde de vraag naar de wijze waarop de bele-
ving van de gelovige en professionele identiteit van de aalmoezenier 
zich verhoudt tot zijn deelname aan militaire vredesoperaties.

13.1 Participatiepastoraat
Aalmoezeniers voelen zich als Rooms-katholieke geestelijk verzor-
gers sterk betrokken bij de krijgsmacht. Deze betrokkenheid geldt de 
militairen, maar ook de militaire organisatie zelf. Zij zijn weliswaar 
door de kerk gezonden werkenden in het pastoraat, en daarnaast non-
combattant én burger, toch staan zij als geüniformeerde zorgverleners 
tegelijkertijd midden in de krijgsmacht. Zij maken, met name tijdens 
hun deelname aan militaire vredesoperaties, hetzelfde mee als militai-
ren, en delen lief en leed met hen. Aalmoezeniers zijn in het bijzonder 
betrokken bij de mensen van hun eigen eenheid. Kameraadschap is 
voor hen een belangrijke waarde, zeker ook bij de waardering van hun 
deelname aan missies. Tegelijkertijd is bij aalmoezeniers met uitzen-
dervaring een grotere afstand tot de politiek te zien, een afstand die 
deels terug te voeren is op het verschil tussen de missiedoelen en de 
beleving van de missie zelf.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat nabijheid als kernbegrip van de 
aalmoezenier bij de krijgsmacht gezien kan worden. In de beschrijving 
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van hun werk- en geloofsbeleving staat dit begrip centraal en blijkt een 
integraal onderdeel te zijn van hun pastorale houding en Godsbeeld.
Allereerst toont zich nabijheid als de hierboven beschreven betrok-
kenheid bij de krijgsmacht en krijgsmacht-cultuur. Deze nabijheid is 
deels te verklaren als een sociologisch herkenbare aanpassing aan de 
groep waarin zij zich bevinden, het aannemen van de ‘kleur’ van het 
krijgsmachtdeel: het overnemen van een deel van de waarden van de 
eenheid, de wijze van omgaan met elkaar, en de humor.
Dit is echter maar een deel van de verklaring. De nabijheid van de 
aalmoezenier is ook een professionele keuze, zowel in organisatori-
sche als in persoonlijk professionele zin. Aalmoezeniers werken voor-
namelijk solistisch binnen een professionele geweldsorganisatie, waar 
hiërarchie, maar ook groepscohesie en kameraadschappelijkheid, zeer 
belangrijk geacht worden. De krijgsmacht is een totale institutie, waar-
bij de werknemers sterk op elkaar gericht zijn en een scherpe grens 
bestaat tussen de wereld binnen de krijgsmacht en de rest. 
Om in een werkomgeving als deze vertrouwensrelaties op te bouwen 
is het van belang om deel uit te maken van de organisatie, en zo min 
mogelijk afstand te scheppen. Daarom dragen aalmoezeniers in de 
regel het uniform van hun eenheid en besteden zij veel aandacht aan 
wat binnen de dienst ‘belangeloze aanwezigheid’ wordt genoemd, of 
presentie.
Deze keuze vraagt om een bijpassende pastorale betrokkenheid en 
pastorale houding. Nabijheid is hier een pastorale beschikbaarheid en 
laagdrempelige aanwezigheid, gericht op een zo groot mogelijk pas-
toraal bereik. Hierbij is onafhankelijkheid van groot belang, het ver-
mogen om los van rangen en militaire bevelsvoering ruimte te bieden 
voor zorg en begeleiding aan elke militair.
Deze ruimte wordt gegarandeerd door de specifieke positie van de 
aalmoezenier binnen de krijgsmacht. Zijn kerkelijke zending geeft 
hem een mandaat vanuit het Militair ordinariaat, terwijl deze ook zijn 
onafhankelijkheid van de krijgsmacht weergeeft. 
Aalmoezeniers hechten aan deze onafhankelijkheid, en waarderen 
hun zending deels ook vanuit deze onafhankelijkheid. Daarnaast 
beleven zij een grote betrokkenheid tot de kerk. Deze betrokkenheid 
betreft met name een spirituele band: zij beleven in grote mate de 
kerk als spirituele grond of anker. Dit heeft wellicht te maken met 
hun specifieke werkomgeving. Met name wanneer zij deelnemen aan 



Deel 3. Veldonderzoek. Nabij en toegankelijk

418 

militaire vredesoperaties, langere oefeningen of vaarperioden, is de 
fysieke afstand tot de kerk of parochiegemeenschap groot en zijn zij 
in grote mate op zichzelf aangewezen, en worden zij sterker op deze 
spirituele grond teruggeworpen.

Aalmoezeniers kijken in het algemeen positief terug op hun deelname 
aan militaire vredesoperaties. Dit is wellicht te verklaren vanuit hun 
beleving van hun eigen deelname aan de missie: zij hebben in grote 
mate de ervaring tijdens hun deelname aan vredesoperaties nuttig 
werk te hebben verricht. 
Hetzelfde geldt voor hun geloofsbeleving. Aalmoezeniers hebben hun 
deelname aan vredesmissies vanuit gelovig en professioneel perspec-
tief vooral positief ervaren. Zij geven aan dat hun geloof in het licht 
van hun deelname aan militaire vredesoperaties gegroeid en verdiept 
is. Een deel van hen heeft hierbij de ervaring dat hun geloof verdiept 
was en hun vertrouwen gesterkt, mede omdat zij ervaren hadden dat 
zij de eenzaamheid en afstand tot thuis aan bleken te kunnen. 
 Ditzelfde geldt voor de wijze waarop aalmoezeniers zich verhouden 
tot de theodiceevraag. De meeste aalmoezeniers beleven geen veran-
dering in de wijze waarop zij omgaan met de theologische vraag naar 
de relatie tussen het lijden en een almachtige, goede God, in relatie 
tot hun uitzendervaring. Ook na hun deelname aan militaire vredes-
operaties overheerst het Godsbeeld van de nabije God, en het hier-
mee congruente theodiceemodel van de medelijdende God. Een grote 
groep aalmoezeniers geeft wel aan dat hun Godsvertrouwen vergroot 
is in het licht van hun deelname aan vredesoperaties.

Wellicht speelt hier mee dat het uitzendgebied op zichzelf niet het 
werkterrein van de aalmoezenier is, maar slechts dat gedeelte van het 
uitzendgebied waar zijn eenheid zich bevindt. Hier speelt mee dat een 
groot deel van de ‘actie’ zich letterlijk buiten afspeelt: buiten de com-
pound, als militairen van de eenheid op patrouille zijn en in vuur-
gevechten betrokken raken, of ver buiten het schip bij acties tegen 
piraten rond de kust van Somalië. Hiermee is deze actie ook vaak 
buiten het blikveld en de ervaring van de aalmoezenier, omdat hij niet 
aan elke patrouille deelneemt.
Op de vraag naar de motivatie van de militair schreef Hylke Tromp dat 
de krijgsmacht een geheel eigen wereld vormt (en ook moet vormen), 
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een beschrijving die wellicht ook op aalmoezeniers tijdens hun deel-
name aan militaire vredesoperaties toepasbaar is: “Voor het krijgsbedrijf 
maakt het niets uit. Wie eenmaal aan het front staat, puzzelt niet over vrijheid, 
democratie, of dictatuur, maar heeft alleen te maken met de mensen om hem 
heen.”604

Aalmoezeniers wijken in dit opzicht wellicht weinig af van militairen. 
De missie van de aalmoezenier ligt bij de militairen, bij de compound 
en de eenheden die hij begeleidt. Daar ligt zijn verantwoordelijkheid, 
en daar speelt ook zijn werk en leven zich af. Met hun wel en wee 
zal hij dan ook de meeste nabijheid voelen. Hierin verschilt hij van 
hulpverleners die juist in ramp- of oorlogsgebieden de bevolking als 
werkterrein hebben. 
Daarnaast is de aalmoezenier niet alleen present bij de militaire vre-
desoperatie, maar participeert hij aan het gehele leven van de militair 
tijdens diens uitzending, en maakt hij deel uit van de levensgemeen-
schap van zijn eenheid. Op deze manier kan hij effectief pastoraal ope-
reren vanuit zijn professionele houding van nabijheid, maar wordt hij 
ook zelf, in ieder geval deels, een onderdeel van de eenheid en zal 
hij zich hiermee dan ook deels vereenzelvigen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat in vele opzichten de beleving van de deelname aan 
militaire vredesoperaties door aalmoezeniers niet verschilt van de 
beleving van militairen, behalve daar waar het de specifieke profes-
sionele taken betreft.
Gesteld kan worden dat het werk van de aalmoezenier een eigen vorm 
van pastorale arbeid is. Dit participatiepastoraat lijkt in vele opzichten 
op het nabijheidsmodel van onder meer de presentietheorie, maar ver-
schilt op essentiële wijze, met name door hun volledige deelname aan 
de arbeid en het leven van de militair tijdens diens missies.

Als antwoord op de centrale onderzoeksvraag kan dus worden gesteld 
dat aalmoezeniers met name werken vanuit een model van pastorale 
nabijheid. Deze nabijheid lijkt in een aantal opzichten op de pastorale 
houding van presentie, maar wijkt hier op essentiële onderdelen van af. 
Het grote verschil is dat aalmoezeniers zelf deel uitmaken van de situ-
atie waarin de pastoranten zich bevinden. Daarom spreek ik van par-

604 Hylke Tromp, “Het heilig vuur in de heilige oorlog –Waarom vecht de soldaat?”, 
in Heilige oorlogen, Martin Gosman, Hans Bakker (red.) (Kampen: Kok Agora, 
1991), 232.
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ticipatiepastoraat en niet van presentiepastoraat. Aalmoezeniers maken 
mee wat de militairen van hun eenheid ook meemaken, zij nemen deel 
aan het leven van de militair. 
Aan de andere kant vallen zij niet samen met de militairen, zij blijven 
vanuit hun rol en vrijplaatsfunctie ook steeds een tegenover voor mili-
tairen. Hierbij moet wel worden vermeld dat deze rol van tegenover, 
de profetische rol, minder sterk beleefd wordt door aalmoezeniers. 
In lijn met deze centrale bevinding van participatiepastoraat komt uit 
dit onderzoek tevens naar voren dat nabijheid ook voorop staat in hun 
Godsbeeld en pastorbeeld en dat deze dus congruent zijn. Datzelfde 
geldt voor de wijze waarop aalmoezeniers de rol van God in het lijden 
beschouwen, namelijk die van een nabije, liefdevolle en niet oorde-
lende God.

Waar het de militaire vredesoperaties betreft kan gesteld worden dat 
aalmoezeniers in de regel positief terugkijken op hun deelname aan 
vredesoperaties. Zij lijken in hun beleving hierin sterk op militairen: 
zij delen de waarde van kameraadschap en de sterke band met de een-
heid, en net als militairen kijken zij veelal positief terug op hun vredes-
operaties vanuit de ervaring goed werk te hebben verricht.
Zij ervaren veelal dat hun geloof in het licht van hun deelname aan 
militaire vredesoperaties verdiept en verrijkt, maar niet wezenlijk ver-
anderd is. Hierin speelt de rol die de aalmoezenier tijdens de uitzen-
ding heeft mee: tijdens de uitzending staan zijn pastorale nabijheid en 
liturgische rol meer centraal dan op de kazerne. Tijdens de uitzending 
is meer tijd voor pastoraat.
Geweldservaringen lijken nauwelijks een rol te hebben gespeeld in de 
gelovige en professionele waardering van de deelname aan militaire 
vredesoperaties. Eerder kan gesteld worden dat de pastorale en liturgi-
sche rol rond het lijden en sterven van militairen door aalmoezeniers 
ervaren wordt als zinvol werk dat erkenning en waardering geeft.
De inbedding van de aalmoezeniers in de eenheid maakt dat aalmoe-
zeniers met name gericht zijn op pastorale zorg aan de militairen, de 
blik is hiermee eerder op de bewoners van de compound gericht dan 
op het missiegebied zelf. Er is dan ook nauwelijks sprake van beleefde 
contrastervaringen.
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13.2 Uitwerking en discussie
Hoe verhouden deze analyses zich tot de in het theoretisch kader 
besproken theorieën en modellen? In deze paragraaf zal als eerste 
worden ingegaan op het model van pastorale zorg dat aalmoezeniers 
bij de Nederlandse krijgsmacht gebruiken. Als tweede wordt gekeken 
naar de wijze waarop aalmoezeniers hun uitzendervaringen verbinden 
met hun eigen geloof.

13.2.1 Pastorale zorg en krijgsmacht
In hoofdstuk zes is betoogd dat de werkomgeving van de aalmoeze-
nier bij de krijgsmacht een zeer specifieke wijze van pastoraat vraagt. 
Hierbij staat nabijheid centraal. Deze nabijheid krijgt met name tij-
dens de deelname van aalmoezeniers aan militaire vredesoperaties 
gestalte in een actieve participatie aan het gehele militaire leven.
Zuidberg liet in De God van de pastor zien hoe een deel van de onder-
zochte werkenden in het pastoraat presentie als kernelement van hun 
pastoraat beschouwden.605 Zuidberg stelde dat deze groep minder 
gericht was op het doen van interventies of op oplossingsgericht 
gedrag, maar eerder op nabijheid en aanwezigheid. Voor deze werken-
den in het pastoraat was de eigen beleefde spiritualiteit essentieel om 
op deze wijze pastoraal werkzaam te kunnen zijn. 
Deze combinatie van een laagdrempelige pastorale houding en een 
benadrukking van persoonlijke spiritualiteit sluit grotendeels aan 
op de data uit dit onderzoek. Aalmoezeniers blijken hun pastoraat in 
grote mate op eenzelfde wijze te beleven. Ook de wijze waarop hun 
spiritualiteit vooral persoonlijk beleefd en gewaardeerd wordt ver-
toont een grote gelijkenis met dit deel van de onderzoeksgroep van 
Zuidberg.
Belangrijk kenmerk van de aalmoezeniers bij de krijgsmacht is dat zij 
vooral waarde hechten aan de niet-oordelende rol binnen hun pasto-
raat. Deze rol past bij het zelfbeeld en Godsbeeld van de aalmoeze-
nier (nabij en betrokken), maar ook bij de plaats die de aalmoezenier 
binnen de krijgsmacht inneemt. Hij staat weliswaar dichtbij militai-
ren, maar is tegelijkertijd als non-combattant en geüniformeerd burger 
toch tegelijkertijd een relatieve buitenstaander. Deze positie geeft de 
aalmoezenier veel ruimte, maar heeft als beperking dat hij, omdat hij 
buiten de militaire bevelsvoering valt, ook niet geheel deel uitmaakt 

605 Zuidberg, De God van de pastor, 179-185.
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van het militaire zorgsysteem. Anders dan de arts, maatschappelijk 
werker of psycholoog heeft hij geen formele rol in bijvoorbeeld door-
verwijzing of repatriëring van militairen. Zijn taak is met name die van 
bemiddelaar en pastoraal zorgverlener. Hierbij past de rol van ‘luiste-
rend oor’ als vanzelfsprekend. 

Deze rol past ook binnen wat Baart in zijn onderzoek naar buurtpas-
tores in Utrecht presentie noemt.606 Baart geeft hier, zoals in hoofdstuk 
6.5 al werd besproken, een beeld van de wijze waarop pastores in ach-
terstandswijken in Utrecht belangeloze en niet-sturende aanwezigheid 
als centraal en leidend kenmerk van hun pastoraat namen, waarbij hun 
pastorale houding als presentie wordt gedefinieerd. 
In de beschrijving van Baart is de presentie-beoefenaar aanwezig 
zonder eigen agenda, en volledig gericht op het verhaal van de ander, 
opdat deze optimaal tot zijn recht kan komen. Hierbij zet Baart presen-
tie tegenover interventie, als model wat binnen een groot deel van de 
zorg gangbaar is. 
Presentie houdt bij Baart in dat de presentie-beoefenaar los van insti-
tuties en organisatiedruk aanwezig is, met name bij de zwaksten in de 
samenleving. In zijn analyse zit dan ook zowel een impliciete kerkkri-
tiek als een impliciete maatschappijkritiek. In het presentiemodel is 
de presentie-beoefenaar dan ook niet neutraal, maar kiest hij partij. 
Tegelijkertijd maakt de presentie-beoefenaar niet werkelijk deel uit 
van de gemeenschap waarbinnen hij pastoraal actief is, hij is altijd ‘als 
een vriend’, of ‘als een buurman’. 
Precies in deze zaken verschilt de aalmoezenier van de presentie-
beoefenaar. De gerichtheid op nabijheid en laagdrempelige aanwezig-
heid zijn zeker overeenkomsten met de presentiebeoefening, maar, 
anders dan de door Baart beschreven presentie-beoefenaars, maakt 
de aalmoezenier ook werkelijk deel uit van de militaire gemeenschap. 
Dat hij, met name tijdens zijn deelname aan militaire vredesopera-
ties, dezelfde ervaringen opdoet als de militairen die hij begeleidt, en 
dezelfde processen meemaakt, maakt zijn pastorale situatie uniek. 
Daarnaast is de aalmoezenier doorgaans ook in veel mindere mate par-
tijdig in zijn pastorale activiteiten. Hij biedt immers pastorale zorg aan 
alle militairen van zijn eenheid, leidinggevenden én ondergeschikten, 
en neemt (weliswaar als relatieve buitenstaander) deel aan zorgoverleg 

606 Baart, Een theorie van de presentie.
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waarin zowel leidinggevenden als zorgverleners deelnemen. Dit maakt 
dat aalmoezeniers pastorale zorg en toewijding kunnen bieden op alle 
niveaus, en niet alleen voor een deel of laag van de militaire organisatie.
Uit het onderzoek komt naar voren dat aalmoezeniers zich in de per-
ceptie van hun pastorale hun rol zichzelf ook als een kritisch tegenover 
beschouwen, maar tegelijkertijd grote verbondenheid met zowel de 
militaire organisatie als met de kerk beleven. Zij hechten hierin aan 
hun kerkelijke zending en beleven de kerk als een voedende bron, ter-
wijl zij tegelijkertijd zich sterk verbonden weten met de krijgsmacht, 
en, met name tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties, de 
eenheid waaraan zij verbonden zijn. Ook is het zo dat zij met name de 
perioden dat zij het meest betrokken zijn bij hun eenheid, namelijk 
tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties, in de regel zeer 
hoog waarderen. 
Hierom zou ik ook willen betogen dat aalmoezeniers eerder als par-
ticipatie-beoefenaars dan als presentie-beoefenaars beschouwd kunnen 
worden. Zij nemen deel aan het militaire leven, en tegelijkertijd maken 
zij deel uit van de kerk die hen zendt. Zij hebben in dit opzicht een 
brugfunctie, en kunnen tijdens missies voor militairen de kerk zicht-
baar maken. 
Daarnaast zijn zij als reisgenoten en lotgenoten niet alleen nabij, 
maar putten zij uit dezelfde ervaringen. Dit maakt hun aanwezigheid 
extra betekenisvol, het wordt door aalmoezeniers hierom dan ook als 
belangrijk ervaren om tijdens missies soms deel te nemen aan patrouil-
les buiten de compound.

Nauer beschrijft in haar studie Seelsorge drie op elkaar betrokken pas-
torale dimensies en rollen (zie hiervoor hoofdstuk 6.4) van waaruit 
pastoraat bedreven wordt.607 Deze dimensies, Mystagogisch-spirituell, 
Pastoralpsychologisch-heilsam, en Diakonisch-prophetisch, vormen drie 
kerndimensies van waaruit werkenden in het pastoraat functioneren. 
Dit geldt ook voor aalmoezeniers. 
De mystagogisch-spirituele en de pastoraalpsychologische kerndimen-
sies bestrijken een groot deel van de pastorale aandachtsvelden van de 
aalmoezenier bij de krijgsmacht. Deze bevatten de rollen waarin pas-
torale nabijheid en belangeloze aanwezigheid het meest zichtbaar zijn: 
enerzijds pastorale zorg waarin rituelen centraal staan, en anderzijds 

607 Nauer, Seelsorge, 187.
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met name pastorale gesprekken. Dit zijn de twee dimensies waarin 
presentie, nabijheid en belangeloze aanwezigheid het meest duidelijk 
zichtbaar zijn als pastorale grondhoudingen. 
De diaconaal-profetische kerndimensie beschrijft eerder de rol van 
de pastor als tegenover: als kritische ‘luis in de pels’, als begeleider van 
groepen, als maatschappelijke tegenstem. Voor aalmoezeniers kan dit 
de rol betekenen die zij spelen waar zij commandanten gevraagd of 
ongevraagd adviseren, of bijvoorbeeld in hun (onafhankelijke) positie 
in het sociaal-medisch overleg van een militaire eenheid.
Daarnaast kan ook de rol die aalmoezeniers binnen de krijgsmacht 
hebben in vormingsconferenties of lessen geestelijke verzorging voor 
onder meer militairen in opleiding tot deze dimensie gerekend worden, 
omdat de aalmoezenier zich hier expliciet plaatst buiten de militaire 
orde of ordening. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de militaire mores te 
bevragen, of tegenwicht te bieden aan het uniformerende karakter van 
de krijgsmachtopleidingen door het versterken van de eigen bewust-
wording, of soms letterlijk, door vormingsconferenties juist buiten 
krijgsmacht locaties en niet in uniform te laten plaatsvinden.
Deze rol wordt door Wildering beschreven in Morele vorming in de 
krijgsmacht.608 Wildering geeft aan dat aalmoezeniers bij de krijgs-
macht, in hun pastorale arbeid met name gericht zijn op nuldelijns aan-
wezigheid en pastorale presentie. 
Daarnaast kunnen zij, vanuit de universele heilsopdracht van Christus, 
een rol spelen in de wijze waarop militairen zich binnen de krijgs-
macht moreel vormen. Hierbij ligt zijn taak in het meewerken aan de 
bewustwording en versterking van de morele identiteit van de militair 
en de vorming van zijn geweten. Hierin staan waardenverheldering en 
waardenoverdracht centraal.

Uit de data van dit onderzoek komt naar voren dat aalmoezeniers 
zich vooral herkennen in de eerste twee kerndimensies die Nauer 
beschrijft, waarbij gesteld kan worden dat de rituele aspecten van hun 
pastorale taken hierbij minder gewicht lijken te hebben dan de vooral 
op de persoonlijke ontmoeting gerichte nabijheid. Deze nabijheid kan 
omschreven worden als de in hoofdstuk 6.5 besproken presentie als 
paradoxale non-interventie van Van Iersel en Wildering.609

608 Wildering, Morele vorming in de krijgsmacht.
609 Iersel, Wildering, “Een bezielde krijgsmacht”, 21-22.
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De relatieve voorrang die aalmoezeniers geven aan deze vorm van 
pastorale nabijheid is te verklaren vanuit de specifieke plaats die de 
aalmoezenier inneemt in de militaire werkomgeving. Zij zijn expli-
ciet gericht op het geven van passende geestelijke verzorging aan elke 
militair van hun eenheid, ongeacht diens denominatieve achtergrond. 
Deze rolinvulling verlangt een houding die hierbij aansluit. Hierbij 
kunnen ook rituele elementen een rol spelen, zoals het aansteken van 
kaarsen. 
De diaconaal-profetische dimensie maakt, zoals gesteld, integraal deel 
uit van de rolinhoud van de aalmoezenier bij de krijgsmacht, maar 
staat in hun beleving minder centraal. In alle tabellen scoren vooral 
items van waaruit belangeloze aanwezigheid en pastorale nabijheid 
spreken het hoogst, de waarden die eerder passen bij de diaconaal-
profetische dimensie scoren hier duidelijk lager. Het Godsbeeld van 
de aalmoezenier is hierbij volledig congruent met zijn pastorbeeld. 
God is voor de aalmoezenier een God van nabijheid, niet-oordelend, 
barmhartig en liefdevol. Godsbeelden die eerder bij een profetische 
rolbeleving passen, zoals Ander of Rechter, scoorden zeer laag. 
Samengevat kan gesteld worden dat aalmoezeniers zich in meerder-
heid eerder beschouwen als presente en nabije zorgverleners dan als 
profetisch kritisch of partijdig tegenover.

13.2.2 Vredesoperaties en het geloof van de aalmoezenier
In hoofdstuk zeven werd de wijze waarop aandacht besteed aan de 
ervaringen op missie van lijden, onrecht en geweld. Eén van de vragen 
die hier vanuit gelovig perspectief gesteld moet worden is de vraag 
hoe God zich tot dit lijden verhoudt: hoe kan een goede en almachtige 
God lijden en het kwade laten bestaan? Deze vraag is zeker ook voor 
aalmoezeniers bij de krijgsmacht relevant, omdat zij als werkenden in 
het pastoraat, zoals Van der Ven in Entwurf einer empirischen Theologie 
stelde, in hun begeleiding van militairen antwoorden moeten formule-
ren omtrent hun vragen rond lijden en zingeving.610 Daarnaast moeten 
zij, met name tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties, ook 
zelf als professional én als gelovige hun geloof in een goede God ver-
binden met de ervaring van onrecht en lijden. 
Metz verbindt de theodiceevraag expliciet met een roep om gerechtig-
heid. Hij stelt dat deze vraag na de Tweede Wereldoorlog wel gesteld 

610 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 180.
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moet worden en centraal dient te staan. De ervaring van het enorme 
morele kwaad dat samengebracht werd in het woord Auschwitz hield 
in dat er vanaf dan de vraag van de theodicee meer dan ooit ook een 
oproep tot gerechtigheid inhield.611 
Metz stelt dat de theodiceevraag hiermee het grote, maar ook niet 
op te lossen, thema in de theologie moet zijn, een vraag niet alleen 
naar waar God was in Auschwitz, maar juist ook waar de mens was in 
Auschwitz. Metz stelt hiermee de theodiceevraag ook gelijk aan een 
radicale vraag naar gerechtigheid, een gerichtheid op de zwaksten in 
de wereld. 
Deze benadering van de theodiceevraag is verwant aan het theolo-
gisch denken rond de contrastervaring. Zoals al in hoofdstuk zeven 
werd beschreven is deze term gebruikt door Schillebeeckx, en 
beschrijft deze de ervaring van zodanig onrecht bij anderen dat deze 
niet resulteert in apathie, maar juist in positieve actie: de drang het 
onrecht teniet te doen.612 
Schillebeeckx geeft net als Metz aan dat de ervaring van lijden door 
onrecht niet alleen tragisch is, maar ook oproept tot het maken van 
een betere wereld. Dit is een toekomstgericht of eschatologisch ver-
langen, gericht om de heilsopdracht voor een betere wereld waar te 
maken. Metz stelt hierbij dat het medelijden van God met de lijdenden 
aan onrecht hiermee niet passief is, maar juist gericht op het vergroten 
van gerechtigheid.

Aalmoezeniers zijn gezonden vanuit een kerkelijk vredesperspectief 
om pastoraal werkzaam te zijn binnen een geweldsorganisatie. De 
vraag hoe zij hun deelname aan militaire vredesoperaties hadden erva-
ren in het licht van hun geloof was dan ook relevant. 
Aalmoezeniers kijken, zoals eerder al werd aangegeven, positief terug 
op hun deelname aan militaire vredesoperaties. Hetzelfde geldt voor 
hun Godsbeeld en pastorbeeld. Uit de data bleek dat aalmoezeniers 
waar het de theodiceevraag betrof vooral een medelijdende en mede-
levende God beleefden. De meeste aalmoezeniers herkenden zich het 
meest in het compassiemodel.

611 Metz, Memoria passionis.
612 Schillebeeckx, “Theologische draagwijdte van het magisteriële spreken over soci-

aal-politieke kwesties.”
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Dit is niet verwonderlijk en is geheel congruent met hun Godsbeeld en 
pastorbeeld, zoals die in de beantwoording van de eerdere vragen naar 
voren kwam. Aalmoezeniers beleven vooral een nabije en liefhebbende 
God, en zien hun eigen rol ook met name als nabij, zorgzaam of present. 
Godsbeelden waarin een eerder oordelende God uit spreekt scoorden 
zeer laag, net zozeer als aalmoezeniers minder herkenning hebben in 
pastorbeelden waarin deze een meer kritisch tegenover houding blijkt.
Deze pastorale houding is ook zichtbaar als gekeken wordt naar de 
beantwoording van de vraag naar eventuele contrastervaringen bij aal-
moezeniers. Uit de data komt naar voren dat bij aalmoezeniers geen 
sprake lijkt te zijn van contrastervaringen. Hierin maakt het geen ver-
schil of zij uitzendingen hebben meegemaakt of niet.
Daar waar aalmoezeniers aangaven dat hun deelname aan vredesope-
raties hun geloof veranderd heeft, was dit doorgaans een positieve ver-
andering: hun geloof werd als verdiept of verrijkt ervaren. Het lijkt er 
echter op dat deze verdieping minder te maken heeft met het onrecht 
of het lijden dat in oorlogsgebieden aanwezig is, wat een aanwijzing 
zou kunnen zijn voor een eventuele contrastervaring, maar juist eerder 
op beleving van hun eigen functioneren als aalmoezenier.
Tijdens hun deelname aan militaire vredesoperaties kan men de werk-
zaamheden van de aalmoezeniers beschouwen als een pastorale zorg 
in de krijgsmacht in geconcentreerde vorm: veel meer dan tijdens hun 
werkzaamheden op militaire opleidingen of kazernes is de pastorale 
arbeid van aalmoezeniers tijdens missies geconcentreerd op een aantal 
kerntaken. Deze taken bestaan uit de directe pastorale zorg voor de 
militairen van de eenheid, indirecte zorg door middel van deelname 
aan het sociaal-medisch zorgoverleg, en de liturgische taken. 
Uit deze taken spreekt de combinatie van pastorale nabijheid en de 
verbinding met spiritualiteit, de twee elementen die aalmoezeniers 
ook beschreven als behorend tot de meest waardevolle van hun deel-
name aan militaire vredesoperaties. Men zou kunnen zeggen dat aal-
moezeniers, wanneer zij terugkeken op hun deelname aan militaire 
vredesoperaties, zichzelf daar het meest volledig als aalmoezenier 
beleefden, en zich ook vooral in deze periode hierin door militairen 
als nuttig en gewaardeerd ervoeren. Dit kan zeker bijgedragen hebben 
aan de, ook gelovige, positieve terugblik op hun deelname aan mili-
taire vredesoperaties.
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Dat uit de analyse van de data in de zelfperceptie van aalmoezeniers 
geen sprake lijkt te zijn van beleefde contrastervaringen heeft wellicht 
deels een grond in het zielzorgconcept van waaruit aalmoezeniers bij 
de krijgsmacht werken, een zielzorgconcept van nabijheid en participa-
tie. Dit zielzorgconcept van nabijheid past bij het gelovig zelfverstaan 
en het Godsbeeld van de meeste aalmoezeniers. Dit zielzorgconcept is 
echter deels ook voorgegeven, enerzijds door de sociaal-militaire cul-
tuur waarbinnen zij functioneren, en anderzijds door de wijze waarop 
geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht in Nederland is ingericht. 
Het sociaal-militaire element behelst in dit verband de wijze waarop 
binnen de samenleving in het algemeen, en binnen de krijgsmacht in 
het bijzonder, de taak en rol van de geestelijk verzorger beschouwd 
wordt. Geestelijk verzorgers hebben hier vooral een zorgverlenende 
en minder een signalerende of maatschappijkritische taak. Hierin 
speelt mee dat de kerken in de Nederlandse samenleving in de huidige 
samenleving een relatief veel kleinere openbare rol spelen. 
Het andere element is de inrichting van geestelijke verzorging binnen 
de Nederlandse krijgsmacht. Geestelijk verzorgers bij de Nederlandse 
krijgsmacht zijn geüniformeerd, juist om zo nabij mogelijk te kunnen 
zijn bij de militairen waaraan zij zorg moeten verlenen. Ook is het zo 
dat, ook al zijn geestelijk verzorgers werkzaam binnen de gehele krijgs-
macht en op zeer verschillende plekken, de nadruk begrijpelijkerwijze 
ligt op de zorg voor militairen tijdens militaire vredesoperaties. 
Het zielzorgconcept van nabijheid en participatie houdt in dat aal-
moezeniers zo dicht mogelijk ‘op de huid’ van de militairen van hun 
eenheid zullen zitten en meegaan in de dynamiek van de uitzending. 
Zij zullen, omdat zij aan het leven van de militairen participeren, het-
zelfde meemaken, maar ook dezelfde ervaringen van gevaar, verveling 
en kameraadschap meemaken. Zij moeten in deze dynamiek tegelij-
kertijd nabij zijn en een gedeelde geschiedenis opbouwen, én hun pro-
fessionele houding (kritische distantie) in stand houden.
Deze verhouding tot de militaire eenheid, samen met de bij de pasto-
rale opdracht passende zorg aan de militairen van de eenheid, maakt 
het waarschijnlijk dat aalmoezeniers tijdens hun deelname aan mili-
taire vredesoperaties vooral gericht zijn op wat er bij hun pastoranten, 
de militairen, gebeurt, en net als militairen zelf minder gericht zijn op 
het missiegebied. Hierbij speelt mee dat het leven van de militair zich, 
met uitzondering van patrouilles, afspeelt binnen de compound. Bij 
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uitzendingen op schepen is dit nog sterker, daar hier het gehele leven 
van de missie zich afspeelt binnen de kleine afgesloten ruimte van het 
schip. Dit maakt de omgeving en wat daar gebeurt tot ‘buiten’.
Een ander element dat kan meespelen in de relatieve afwezigheid van 
contrastervaringen bij aalmoezeniers bij de krijgsmacht is de wijze 
waarop indringende gebeurtenissen en de nasleep hiervan, zoals het 
overlijden van een militair, door de aalmoezenier tegelijkertijd als een 
drama maar ook als belangrijk en zinvol werk beleefd kan worden, 
werk waarin hij zijn kerntaken op zowel op pastoraal alsook op litur-
gisch gebied kan uitvoeren. Deze ervaringen hoeven dan ook in het 
geheel geen contrastervaringen te zijn.

Samengevat kan gesteld worden dat uit de zelfperceptie van aalmoe-
zeniers in het kader van hun deelname aan militaire vredesoperaties 
weinig spreekt van wat als contrastervaringen geduid zou kunnen 
worden. Deze afwezigheid heeft ten dele te maken met de wijze 
waarop zij binnen de krijgsmacht geïntegreerd zijn en hun pastorale 
rol beleven.
Uit het onderzoek lijkt duidelijk dat bij de aan dit onderzoek deel
nemende aalmoezeniers het zielzorgconcept, het pastorbeeld en het 
Godsbeeld met elkaar in overeenstemming zijn. Het zielzorgconcept 
dat aan de basis hiervan ligt, namelijk  van nabije participatie, 
nodigt vooral uit tot laagdrempelige aanwezigheid, belangeloze pasto-
rale zorg en pastorale beschikbaarheid. 

13.3 Aanbevelingen
In de afgelopen decennia is uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop de deelname aan vredesoperaties ingrijpt in het leven en 
functioneren van militairen. Hierbij is ook onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop geestelijke verzorging een rol kan spelen in de voorbe-
reiding van militairen in de aanloop naar hun vredesoperaties en de 
begeleiding na afloop van de vredesoperaties. 
Veel minder onderzoek is echter gedaan naar de wijze waarop geeste-
lijk verzorgers hun eigen pastorale rol waarderen en de zelfperceptie 
van aalmoezeniers in het licht van hun beleving van hun deelname 
aan militaire vredesoperaties. Dit onderzoek is hiervoor een aanzet, 
maar roept ook weer nieuwe vragen op. 
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Uit dit onderzoekt blijkt dat aalmoezeniers die bij de Nederlandse 
krijgsmacht werkzaam zijn, als gekeken wordt naar hun geloof- en pas-
torale houding, voor een groot deel vergelijkbaar zijn met werkenden 
in het pastoraat binnen de categoriale zielzorg, en dan met name de 
pastorale zielzorg in zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen.
Tegelijkertijd is in dit onderzoek duidelijk geworden dat katholieke 
geestelijke verzorgers binnen de krijgsmacht op een aantal punten 
uniek te noemen zijn. Deze relatieve uniciteit kan met name gere-
lateerd worden aan de wijze waarop zij participerend aanwezig zijn 
binnen de krijgsmacht. 
De vraag die dit allereerst oproept is of deze participerende aanwezig-
heid een specifiek katholieke benadering is, of dat deze kenmerkend is 
voor de wijze waarop binnen de Nederlandse geestelijke verzorging in 
de krijgsmacht gewerkt wordt. Het is duidelijk dat de katholieke, pro-
testantse en humanistische geestelijke verzorging in de Nederlandse 
krijgsmacht op dezelfde wijze georganiseerd zijn en in veel opzichten 
vergelijkbaar zijn. Is de wijze waarop protestantse en humanistische 
geestelijk verzorgers hun professionele en levensbeschouwelijke rol 
beleven, in het algemeen en in het bijzonder in het licht van hun deel-
name aan militaire vredesoperaties, vergelijkbaar met de wijze waarop 
aalmoezeniers dit doen? Deze vragen kunnen relevant zijn om niet 
alleen in beeld te krijgen hoe geestelijk verzorgers die werkzaam zijn 
bij de Nederlandse krijgsmacht hun pastorale rol inrichten en bele-
ven, maar ook hoe zij zelf hun deelname aan militaire vredesoperaties 
beleven. Onderzoek naar deze vragen kan helpen geestelijk verzorgers 
beter voor te bereiden en te begeleiden rond hun deelname aan mili-
taire vredesoperaties.
De joodse, hindoeïstische en islamitische geestelijke verzorging zijn, 
zoals al eerder in dit onderzoek is gesteld, binnen de Nederlandse 
krijgsmacht anders georganiseerd dan de katholieke, protestantse en 
humanistische geestelijke verzorging. Dit uit zich met name in de 
wijze waarop deze groep van geestelijk verzorgers hun primaire doel-
groep definieert. Doordat zij zich in eerste instantie exclusief rich-
ten op militairen van hun eigen denominatie werken zij meer dan de 
andere diensten categoriaal, namelijk doordat zij niet op een kazerne 
verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg van de gehele eenheid, 
maar eerder rondreizen en daar ter plekke ‘hun’ militairen pastoraal 
bijstaan. De vraag die hierbij gesteld kan worden is hoe deze groep 
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van geestelijk verzorgers hun pastorale rol binnen de krijgsmacht 
beleeft. Hiervoor verdient het aanbeveling de vragen die voor dit 
onderzoek aan Nederlandse aalmoezeniers gesteld zijn door middel 
van een enquête ook aan de overige geestelijk verzorgers binnen de 
Nederlandse krijgsmacht te stellen.

Dit onderzoek is beperkt tot de rooms-katholieke geestelijk verzorgers 
binnen de Nederlandse krijgsmacht. Rooms-katholieke geestelijke ver-
zorging bij de krijgsmacht is in andere NAVO-lidstaten deels op verge-
lijkbare wijze georganiseerd, maar wijkt ook in veel opzichten af van 
de wijze waarop binnen de Nederlandse krijgsmacht aalmoezeniers 
werkzaam zijn. Hierbij speelt de ophanging van geestelijke verzorging 
binnen de krijgsmacht organisatie een rol, maar ook de militaire cul-
tuur, en de plaats die de katholieke kerk binnen deze samenlevingen 
heeft. Ook speelt de politieke en militaire geschiedenis in deze landen 
hierin mee. 
Om scherper in beeld te krijgen in hoeverre de wijze waarop aalmoe-
zeniers die binnen de Nederlandse krijgsmacht werkzaam hun geloof 
en pastorale rol beleven vergelijkbaar is met de wijze waarop dit bij 
(katholieke) geestelijk verzorgers die in andere NAVO-landen is, zou 
het interessant zijn eenzelfde onderzoek ook bij deze groepen uit te 
voeren.

Uit dit onderzoek blijkt dat aalmoezeniers zich vooral herkennen in 
een zielzorgconcept van nabijheid, en dat zij hun rolinhoud met name 
invullen vanuit deze invalshoek. Dit houdt in dat zij veel aandacht 
zullen hebben voor die aspecten van pastorale zorg waarin nabijheid, 
belangeloze aanwezigheid en ondersteuning centraal staan.
Een deel van hun werkzaamheden als aalmoezenier bestaat uit edu-
catieve of vormende taken. Deze taken bevatten lessen tijdens de 
(vooral primaire) opleidingen van militairen, maar bijvoorbeeld ook 
vormingsconferenties rond militaire vredesoperaties. Morele vorming 
wordt binnen de krijgsmacht steeds meer gezien als een belangrijke 
component in de morele bewustwording van militairen in relatie tot 
de geweldsstaak die zij moeten kunnen uitvoeren. Geestelijke ver-
zorging heeft hier een taak, één die in het licht van de veranderende 
krijgsmacht zou kunnen groeien. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken 
aan de vragen rond asymmetrische oorlogsvoering, de robotisering 
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van de krijgsmacht en de wijze waarop militairen zich tot deze ontwik-
kelingen verhouden, zowel sociaal als persoonlijk moreel.
Aalmoezeniers hebben hier eerder een kritische dan een ondersteu-
nende taak, een taak die eerder tot de profetische rol binnen het pas-
toraat behoort. Deze profetische rol roept echter minder herkenning 
op bij de deelnemende aalmoezeniers van dit onderzoek. Gezien de 
ontwikkelingen binnen de krijgsmacht verdient het echter wel aanbe-
veling om hier aandacht aan te besteden.
De eerste aanzetten hiervoor zijn al gedaan. Met name tijdens de 
lesmodules die beginnende geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht 
volgen wordt aandacht gegeven aan de plaats die morele vorming bij 
de krijgsmacht inneemt, en de rol die de geestelijke verzorging hierin 
kan spelen. Hier is echter nog wel ruimte voor verbreding en verdie-
ping. In het kader van de permanente educatie van aalmoezeniers, zou 
door een verdere uitwerking van de rol die geestelijk verzorgers in het 
algemeen en aalmoezeniers in het bijzonder spelen binnen de morele 
vorming van militairen, de profetische rol van de aalmoezenier meer 
belicht kunnen worden, terwijl daarnaast de Diensten Geestelijke 
Verzorging hiermee ook een duidelijke bijdrage zouden kunnen leve-
ren vanuit kritische nabijheid. 
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2 

Datum verzending 

Datum ontvangst 

Code vragenlijst 

Deze vragenlijst is een onderdeel van een belevingsonderzoek naar het 

pastorale zelfbeeld van aalmoezeniers, met name in het l icht van hun 

uitzendervaringen. 

De context van deze enquête is uw ervaring in het uitzendgebied. 

In deze enquête gaat het niet zozeer om feiten of de objectieve 

werkeli jkheid te achterhalen, maar veeleer om uw subjectieve beleving 

hiervan in kaart te kunnen brengen. De meeste vragen zijn dan ook vragen 

naar uw beleving, waardering en gevoel. 

De vragen in deze enquête gaan, behalve daar waar uitdrukkeli jk anders 

wordt vermeld, over uw huidige werkplek, beleving en gevoel. 

De vragenlijst duurt ongeveer een uur om in te vullen, en bevat de 

volgende onderdelen: 

I: Algemene vragen en vragen over uw professionele achtergrond 

I I : Uw verhouding tot de krijgsmacht 

I I I : Uw verhouding tot de kerk 

IV: Uw voorgaan in de mil itaire setting 

V: Uw eigen geloof 

V!: Uw verhouding tot l i jden en geweld 

VII: Inspiratie en bezinning 

In de vragenlijst wordt op een aantal plaatsen naar uw uitzendervaringen 

gevraagd. Als u geen uitzendervaring heeft, kunt u deze vragen overslaan. 

Als u meerdere missies heeft gedaan, en deze missies verschil lend beleefd 

heeft, kunt u meerdere antwoorden geven. 

Uw privacy wordt bij deze vragenlijst gewaarborgd. Uw persoonlijke 

gegevens worden anoniem verwerkt. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
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1 Wat is uw leeftijd?     

 

 

........................ 

 

 

 

2 Wat is uw geslacht? 
omcirkelen wat van toepassing is    

              

M V 

 

 

 

 

 

 

3 Wat is de hoogste opleiding die u heeft genoten? 
aankruisen wat van toepassing is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bent u: 
aankruisen wat van toepassing is 

 

wereldgeestelijke    O  

ordegeestelijke    O  

diaken      O  

pastoraal Werker    O  

 

 

 

 

 

 

theologie hoger beroepsonderwijs  

theologie universitair  

grootseminarie  

PHD-theologie  

PHD, in: ......  

weekendopleiding voor priesterschap  

weekendopleiding voor diaconaat  

anders, namelijk:  

I Algemene vragen 
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5 Welke opleidingen of cursussen heeft u naast of na uw theologieopleiding nog 

gedaan? 
aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

 

cursus omgaan met trauma/PTSS   O    

cursus begeleiding rouwverwerking   O    

bibliodrama       O    

klinisch pastorale vorming     O    

 

universitaire opleiding, anders dan theologie, namelijk:

 ....................................................................................    

hbo-opleiding, anders dan theologie, namelijk: 

 ....................................................................................    

postdoctorale opleiding, namelijk:  

 ....................................................................................   

anders, namelijk:     

....................................................................................   

 

 

6 Welke spirituele vorming heeft u genoten? 
aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

 

retraites     O    

kloosterbezoek    O   

geestelijke leiding ontvangen  O   

pelgrimage     O  

lezen geestelijke lectuur   O  

leven in een communiteit   O   

anders, namelijk:     O   

 

 

7 Hoe lang bent u als aalmoezenier werkzaam (geweest) bij defensie? 
 

Ik ben in.................. in dienst gekomen 

 
alleen invullen als van toepassing is 

Ik ben in...................uit dienst gegaan 

 

 

8 Bij welke krijgsmacht(onder)delen bent u werkzaam, of werkzaam geweest? 
aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

 

Landmacht  O   

Luchtmacht  O   

Marine   O   

Marechaussee O   
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9 Heeft u vredesmissies meegemaakt? 
omcirkel wat van toepassing is 

 

nee    

1    

2    

3    

meer dan drie  

 

 

10 Wat voor soort vredesmissies heeft u meegemaakt? 
omcirkel wat van toepassing is 

 

EU-vredesmissies    

NAVO-vredesmissies    

VN-vredesmissies    

anders, namelijk: ...........................................................    

 

 
 

 

 

 

 

 

11 Met welk krijgsmachtdeel bent u mee op vredesmissie geweest? 
aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

 

Landmacht  O  

Luchtmacht  O  

Marine   O  

Marechaussee O  

 

 

 

 

 

 

Als u geen uitzendervaring heeft, ga dan door naar vraag 16 op 

pagina 7 
 

Dit onderzoek is erop gericht de geloofsbeleving van aalmoezeniers bij de krijgsmacht in 

kaart te brengen, maar vooral ook de relatie tussen geloof en de ervaringen die zij tijdens 

hun militaire missies hebben gehad. De volgende vragen hebben hier betrekking op. 
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12 Waarheen en wanneer was (waren) de vredesmissie(s) waar u aan 

deelgenomen heeft? 
1 Eerste vredesmissie 

naam vredesmissie ....................................................................................   

periode  ....................................................................................   

gebied   .........................................................................   

 
2 Tweede vredesmissie 

naam vredesmissie ....................................................................................   

periode  ....................................................................................   

gebied   .........................................................................   

 
3 Derde vredesmissie 

naam vredesmissie ....................................................................................   

periode  ....................................................................................   

gebied   .........................................................................   

 
Als u aan meer dan drie vredesmissie heeft deelgenomen, kunt u die dan aan de achterzijde van dit 

papier vermelden 

 

 

13 Kunt u aangeven of u een of meerdere van deze ervaringen tijdens uw 

missie(s) heeft gehad? 
aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

 

gewonde/dode militairen van de eigen eenheid begeleid      

beschietingen binnen het kamp meegemaakt        

zelf beschoten geweest           

gevolgen van geweld gezien: gewonde, dode burgers, wrakken, kapotgeschoten huizen  

geweld door de eigen troepen/coalitie aanschouwd       

Vernederingen door eigen troepen/coalitie aanschouwd        

Onrecht binnen de compound aanschouwd        

Zelf  vernederd geweest            

 

 

 

14 In welke van deze stell ingen herkent u zich? 
u kunt meerdere antwoorden aankruisen 

 

Ik heb, terugkijkend op mijn missie(s), vooral verbeteringen van de leefomstandigheden 

bij de bevolking ervaren 

 

Ik heb, terugkijkend op mijn missie(s), vooral  groei van welbevinden bij de militairen van 

de eenheid ervaren 

 

Ik heb vooral een slechte sfeer op de compound ervaren         

Ik heb vooral een goede sfeer op de compound eravaren        
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15 In de onderstaande stell ingen staan een aantal gevoelens omschreven. 

Waardeer ze per stell ing naar hoezeer ze op uw missie(s) van toepassing waren. 
aankruisen 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

h
e
le

m
a
a
l m

e
e
 

o
n
e
e
n
s
 

  m
e
e
 o

n
e
e
n
s
 

n
e
u
tra

a
l 

 m
e
e
 e

e
n
s
 

h
e
le

m
a
a
l m

e
e
 e

e
n
s
 

 Ik denk met voldoening terug op mijn missie(s)            

 Ik heb mij hoofdzakelijk verveeld            

 Mijn vertrouwen in de politiek is tijdens mijn 

 missie(s) verminderd 

           

 Tijdens mijn missie(s) is mijn geloofsleven verdiept            

 Mijn Godsvertrouwen is vergroot            

 Ik heb tijdens mijn missie(s) vooral nuttig werk volbracht            

 Ik herinner mij de missie(s) voornamelijk als een  

 periode van geestelijke leegte 

           

 

 

 

 

 

 

 

16 Hoe zou u uzelf typeren? 
omcirkel wat het meest op u van toepassing is 

 

zeer extrovert 

 

extrovert noch extrovert 

noch introvert 

introvert zeer introvert 

 

 

 

 

 

17 Is uw zelfbeeld veranderd vanwege uw deelname aan een vredesmissie(s)? 
omcirkel 

     

 

nee 
ja, ten 

positieve 

ja, ten 

negatieve 
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1 Hoe zou u uw grondhouding ten opzichte van de krijgsmacht typeren? 
aankruisen wat het meest op u van toepassing is 

 

 zeer kleine emotionele betrokkenheid  

 kleine emotionele betrokkenheid  

 noch emotioneel betrokken, noch emotioneel niet betrokken  

 grote emotionele betrokkenheid  

 zeer grote emotionele betrokkenheid  

 

 

 

2 Hoe beleeft u uw betrokkenheid bij de krijgsmacht als organisatie?    
omcirkelen wat het meest op u van toepassing is 

zeer intens     intens neutraal weinig intens niet intens 

 

 

 

3 Welke waarden herkent u in de krijgsmacht? 
aankruisen      

 G
e
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n
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e
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 internationale veiligheid      

 orde      

 stabiliteit      

 verbreiden democratie      

 gerechtigheid      

 vrede      

 verantwoordelijkheid      

 eerlijkheid      

 betrouwbaarheid      

 doorzettingsvermogen      

 opofferingsbereidheid      

 kameraadschappelijkheid      

 anders, namelijk:  

 

I I De professionele omgeving. Plaats binnen de organisatie 

 
 

Verhouding tot de krijgsmacht 
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4 Welke van de volgende waarden zijn voor u het meest belangrijk 
kies er drie, op volgorde van belangrijkheid: (1) meest belangrijk, (3) minst belangrijk 

 

internationale veiligheid  O  

orde     O  

stabiliteit    O  

verbreiden democratie  O  

gerechtigheid   O  

vrede     O  

verantwoordelijkheid  O  

eerlijkheid    O  

betrouwbaarheid   O  

doorzettingsvermogen  O  

opofferingsbereidheid  O  

kameraadschappelijkheid  O  

 

 

 

 

 

5 Voelt u uzelf primair een mil itair of een burger? 
omcirkelen wat het meest op u van toepassing is 

   

primair militair meer militair 

dan burger 

evenveel 

militair als 

burger 

meer burger 

dan militair 

primair burger 

 

 

 

 

 

6 Voelt u uzelf primair een pastor of een mil itair? 
omcirkelen wat het meest op u van toepassing is 

    

primair pastor meer pastor 

dan militair 

evenveel 

pastor als 

militair 

meer militair 

als pastor 

primair militair 
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7 Als aalmoezenier tussen de mil itairen, waar zou u zichzelf meestal plaatsen?  
aankruisen wat het meest op u van toepassing is 

 

 toeschouwer    

 gast/bezoeker   

 dichtbij, maar niet hetzelfde    

 één met de mannen  

 

 

 

8 Wat is voor u het overheersende kenmerk van een hoogwaardig professionele 

mil itair? 
kies de drie belangrijkste, op volgorde van belangrijkheid: (1) meest belangrijk, (3) minst belangrijk 

 

besluitvaardigheid   O  

leidinggevende kwaliteiten  O  

adequate performance  O  

betrouwbaarheid   O  

eerlijkheid    O  

gehoorzaamheid   O  

offerbereidheid   O  

stressbestendigheid   O  

evenwicht    O  

moed     O  

zelfkennis    O  

vermogen tot zelfreflectie  O  

kameraadschappelijkheid   O  

rust     O  

geloof in zichzelf   O  

 

 

 

 

9 Wanneer beschouwt u een geesteli jke verzorger als een hoogwaardige 

professional? 
aankruisen. kies de twee belangrijkste 

 

als hij zijn werk technisch beheerst   O  

als hij goed kan samenwerken met zijn collega’s O  

als hij goede invoelende kwaliteiten heeft  O  

als hij er ‘voor de mannen is’    O  

als hij mee op uitzending gaat    O  

als hij niet samenvalt met het militaire bedrijf  O  

als hij past binnen het militaire bedrijf   O  
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10 Wanneer beschouwt u een aalmoezenier als een hoogwaardige professional? 
aankruisen. kies de drie belangrijkste, op volgorde van belangrijkheid: (1) meest belangrijk, (3) minst 

belangrijk 

 

als hij de kerkelijke zending heeft ontvangen     O  

als hij past binnen het militaire bedrijf      O  

als hij open staat voor mensen       O  

als hij veel bidt         O  

als hij ‘staat voor de mannen en gaat met de mannen’   O  

als hij mensen durft aan te spreken op hun gedrag    O  

als hij meegaat met militaire missie(s) gaat     O  

als hij leeft en werkt naar de regels en waarden van de kerk   O  

als hij door de militairen op zijn plaatsing geaccepteerd wordt  O  

als hij de kerk niet blindelings volgt       O  

als hij goed kan preken        O  

als hij zichzelf is         O 

als hij oog heeft voor mensen       O  

als hij niet samenvalt met het militaire bedrijf     O  

als hij kennis heeft van het militaire bedrijf     O  

als hij onafhankelijk is        O  

als hij mee op patrouille gaat        O  

als hij oprecht gelooft        O  

als hij een goede opleiding en voorbereiding voor dit werk heeft genoten O  

als hij enige afstand tot het militaire bedrijf houdt    O  

als hij een goede leraar is        O  

als hij niet oordeelt         O  

als hij weet te inspireren        O  

 

 

 

11 Is uw beeld van de krijgsmacht vanwege uw mil itaire missie(s) veranderd? 
omcirkelen 

                   

nee 
ja, ten 

positieve 

ja, ten 

negatieve 

 

 

12 Is uw verhouding tot de krijgsmacht vanwege uw mil itaire missie(s) 

veranderd? 
omcirkelen 

 

            

nee 
ja, ten 

positieve 

ja, ten 

negatieve 
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13 Bent u het eens met de onderstaande stell ingen? 
aankruisen 
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 m
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Een militair behoort een goed christen te zijn      

Het is belangrijk dat militairen een geloof hebben      

Een goed militair behoort zijn geloof geen rol te laten   

spelen in zijn beroep 

     

Voor een militair zou zijn persoonlijk geweten uiteindelijk 

leidend moeten zijn bij elke militaire beslissing 

     

Geloof behoort als factor in het militaire beroep niet 

relevant te zijn   

     

Christelijke waarden vormen de basis voor goed militair 

handelen 
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1 Welke kwaliteiten vindt u belangrijk voor uw rol als aalmoezenier? 
aankruisen. kies de drie die voor u het belangrijkst zijn 

 

persoonlijke moed       O  

zachtmoedigheid       O  

stressbestendigheid       O  

stabiliteit        O  

innerlijke rust       O  

vriendelijkheid        O  

geloof         O  

empathie        O  

pastorale  moed       O  

nabijheid        O  

vermogen om te inspireren     O  

vermogen om richting te geven aan het leven van mensen O  

militaire moed       O  

 

 

2 Wat zijn voor u belangrijke kenmerken van uw professionele kwaliteit? 
aankruisen. kies de twee belangrijkste 

 

specifieke expertise op het gebied van religie O   

communicatieve vaardigheden   O  

vroomheid      O  

managementvaardigheden    O  

organisatorische vaardigheden   O  

leiderschapscapaciteit    O  

invoelingsvermogen     O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol van de aalmoezenier 
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3 Welke van deze 12 zelftyperingen past het beste bij u in uw specifieke rol als 

aalmoezenier? 
nummer ze op volgorde van belangrijkheid (1 meest belangrijk, 2 etc.) 

 

  herder  

  profeet  

  leraar  

  voorganger   

  adviseur     

  counselor  

  broer/zuster  

  leider  

  vader  

  moeder  

  coach  

  'als een  

   vriend' 

 

 

 

5 Hoe kijkt u terug op uw mil itaire missie(s)? 
aankruisen 
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Ik heb goed gefunctioneerd      

Ik heb veel geleerd      

Ik heb mensen goed kunnen 

bijstaan 

     

Ik ben weinig veranderd      

Ik ben sterk veranderd      

Ik ben een beetje veranderd      

Ik was bang      

Mijn geloof heeft onder druk 

gestaan 

     

Mijn geloof is gegroeid      

Ik heb veel over mijzelf geleerd      

Ik heb naar huis verlangd      

Niets is veranderd      
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6 Hoe ziet u de invloed van uw missie(s) op uw levensvisie? Kunt u deze drie 

stell ingen waarderen: 
aankruisen 
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 De deelname aan militaire missie(s) heeft mijn visie op 

 de mens beïnvloed 

     

 De deelname aan militaire missie(s) heeft mijn Godsbeeld 

 beïnvloed 

     

 De deelname aan militaire missie(s) heeft mij met mijn 

 eigen dood geconfronteerd 

     

 

 

 

 

 

 

7 Aan welke onderdelen besteedt u de meeste aandacht: 
aankruisen. kies de drie die voor u het belangrijkst zijn, op volgorde van belangrijkheid: (1) meest 

belangrijk, (3) minst belangrijk 

 

  werkzaamheden aangaande de saamhorigheid en recreatie van de militairen O  

  belangeloze aanwezigheid        O  

  vergaderingen          O  

  liturgie (of voorbereiding)        O  

  biecht afnemen          O  

  pastorale gesprekken           O  

  pastoraal groepswerk         O  

  vormingswerk          O  

  het geven van retraites         O  

  advisering aan commandant en staf         O  

  gebed           O  

  meditatie           O  

  studie           O  

  bijbel lezen (zelf)          O  

  bijbel lezen (met anderen)        O  
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8 Wat kwalif iceert voor u een contact als een specifiek pastoraal contact? 
aankruisen. kies de drie die voor u het belangrijkst zijn,op volgorde van belangrijkheid: (1) meest 

belangrijk, (3) minst belangrijk  

  

 gesprekken      O  

 gesprekken over geloof    O  

 gesprekken over zingeving   O  

 gesprekken over de militaire situatie  O  

 gesprekken over de thuissituatie   O  

 gesprekken over de militaire organisatie  O  

 samen bidden     O  

 samen bijbel lezen     O  

 de biecht afnemen     O  

 samen mediteren     O  

 kerkdienst      O  

 

 

9 Stell ing: Elk contact met een mil itair is een pastoraal contact 
omcirkelen 

    

ja soms wel, soms niet nee 

 

 

10 Hoe ziet u de rol van de aalmoezenier ten opzichte van de andere 

zorgdisciplines binnen de krijgsmacht: de artsen, psychologen, maatschappelijke 

dienst? 
omcirkelen 

    

één team 
veel 

samenwerking 
neutraal 

weinig 

samenwerking 

volstrekt 

gescheiden 

 

 

11 Hoe ziet u de rol van de aalmoezenier ten opzichte van de andere 

denominaties binnen de geesteli jke verzorging van de krijgsmacht? 
omcirkelen 

   

één 

uitwisselbaar 

team 

niet 

uitwisselbaar, 

veel 

samenwerking 

neutraal 
weinig 

samenwerking 

volstrekt 

gescheiden 
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12 Welke factoren schonken u in uw pastorale werk tijdens een vredesoperatie de 

meeste bevrediging? 
aankruisen. kies de drie die voor u het belangrijkst zijn, op volgorde van belangrijkheid: (1) meest 

belangrijk, (3) minst belangrijk 

 

daar waar ik nodig was als pastor     O  

de kwaliteit van mijn liturgie     O  

als ik mensen kon sterken en bemoedigen    O  

als mensen na een gesprek zichzelf konden veranderen O  

als mensen tot persoonlijke verandering kwamen  O  

daar waar ik een ongelovige bekeerde    O  

als ik met mensen mee kon gaan     O  

daar waar ik leerde       O  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Welke factoren belemmeren mijn tevredenheid met mijn pastorale werk? 
aankruisen 
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 als ik geen controle heb      

 als ik bloot sta aan geweld of dreiging      

 als mijn vertrouwen beschaamd wordt       

 wanneer de omstandigheden mijn functioneren onmogelijk  

 maken  
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14 Welke factoren ervoer u tijdens uw mil itaire missie(s) als belemmerend voor 

uw pastorale werk? 
aankruisen 
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 als mijn vertrouwen beschaamd werd      

 wanneer de militaire omstandigheden mijn functioneren 

 onmogelijk maakten 

     

 wanneer tijdens een militaire missie niets gebeurde 

 waardoor pastorale vraag ontstond 

     

 als ik geen controle over de situatie had      

 als ik blootstond aan geweld of bedreiging      

 als mensen van mijn eenheid beschoten waren      

 als ik beschoten was      

 als er inkomend vuur geweest was      

 als er gewonden waren binnen mijn eenheid      

 als er doden waren binnen mijn eenheid      

 als ik persoonlijk gevaar liep      

 als ik mij (en mijn eenheid) afgewezen voelde door de 

 bevolking 

     

 als ik het gevoel had dat de missie zinloos was      

 als herinneringen aan eerdere missies bovenkwamen      

 als ik menselijk leed zag      

 als ik gewonden zag      

 als ik doden zag      

 als ik het gegil van gewonden hoorde      

 als ik getuige was van het sneuvelen of gewond raken van 

 mensen 

     

 als ik getuige was van het sneuvelen of gewond raken van 

 kinderen 

     

 als ik meehielp met het bergen en begraven van dode 

 lichamen 

     

 wanneer mijn eenheid niet mocht ingrijpen tijdens 

 conflicten tussen burgers of strijdende partijen 

     

 als er binnen de staf druk op mij uitgeoefend werd      

 wanneer ik geconfronteerd werd met een andere cultuur      

 

 

15 Hebben uw missie(s) uw visie op de mens beïnvloed? 
omcirkelen 

       

zeer 

positief 
positief 

geen 

invloed 

negatief zeer 

negatief 
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16 Zijn er bijzondere incidenten geweest die uw zelfbeeld hebben beïnvloed  

(zoals bijvoorbeeld ongevallen, overl i jden van mil itairen, beschietingen)? 
aankruisen 

 

 

 

te
n
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v
e
 

n
ie

t 

v
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n
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te
n
 

n
e
g
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v
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 ongevallen    

 overlijden van militairen    

 beschietingen    

 anders: ..........................................................................    

 

 

 

 

 

17 De impact van mil itaire missie(s) op uzelf: 
beschrijf uw ervaring 

 

 wat heeft u als het meest indrukwekkend 

 ervaren tijdens uw missie(s)? 

 

 wat heeft u als het meest inspirerend 

 ervaren tijdens uw missie(s)? 

 

 welke missie(s) heeft op uw verdere leven 

 de meeste invloed gehad? 

 

 tijdens welke missie(s) heeft u de meeste 

 steun ervaren van uw collega’s? 

 

 tijdens welke missie(s) heeft u het gevoel 

 gehad dat u werkelijk alles op alles heeft   

 moeten zetten om uw taak zo goed 

 mogelijk te kunnen uitvoeren? 

 

 welke missie(s) heeft u als meest 

 schokkend ervaren? 

 

 gedurende welke missie(s) heeft u de 

 meeste teleurstelling ervaren? 

 

 welke missie(s) brengt herinneringen met 

 zich mee die u in het dagelijks leven nog  

 steeds bezighouden? 

 

 tijdens welke missie(s) stond uw eigen  

 leven het meest op het spel? 
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18 Is uw zelfvertrouwen veranderd vanwege uw missie(s)? 

Zo ja: waardoor en hoe? 
aankruisen 

 

O nee         

O ja, namelijk:.............................................   

 

 

 

 

 

 

19 Is uw vertrouwen in de mil itaire organisatie veranderd vanwege uw missie(s)? 

Zo ja: waardoor en hoe? 
aankruisen 

 

O nee          

O ja, namelijk:.............................................   

 

 

 

 

 

 

20 Is uw vertrouwen in de mil itaire bondgenoten,  de polit iek of de samenleving 

vanwege uw missie(s)veranderd? 

Zo ja: van wie, waardoor en hoe? 
aankruisen 

 

O nee         

O ja, namelijk:.............................................   
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1 Welk beeld roept het woord kerk bij u op? 
aankruisen 
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 De kerk is mijn spirituele bron      

 Ik voel weinig binding met de kerk      

 De visie op de samenleving van de kerk belemmert mijn 

 functioneren als aalmoezenier 

     

 De beeldvorming in de samenleving aangaande de kerk  

 belemmert mijn functioneren als aalmoezenier 

     

 De kerkgemeenschap biedt een bedding voor het  

 geloofsleven 

     

 De kerk is noodzakelijk voor een visie op oorlog, vrede 

 en krijgsmacht 

     

 De kerk heeft weinig betekenis voor mij persoonlijk      

 De kerk is nodig als normatieve referentie voor mijzelf  

 als pastor 

     

 De kerk biedt een  institutioneel tegenwicht tegen de 

 krijgsmacht 

     

 

 

2 Ik beschouw mijzelf als: 
omcirkelen 

   

zeer 

behoudend 
behoudend gematigd vrijzinnig zeer vrijzinnig 

 

3 Beschouwt u uzelf als orthodox? 
omcirkelen 

   

Zeker wel 
overwegend 

wel 
weet niet 

overwegend 

niet 
zeker niet 

 

 

I I I Plaats binnen de kerk 

 

Betekenis van de kerk 
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4 Twee stell ingen: 
aankruisen 
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 De kerk bemoeit zich te veel met politieke  

 zaken 

     

 De kerk is de waarborg voor mijn  

 professionele vrijheid binnen de krijgsmacht’ 

     

 

 

5 Vier stell ingen over de betekenis van de kerkeli jke zending voor u: 
aankruisen 
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 Om als aalmoezenier vanuit een onafhankelijke positie  

 te kunnen functioneren is de kerkelijke zending 

 noodzakelijk 

     

 De Kerk is als enige bevoegd om te bepalen wat 

 Rooms-katholieke geestelijke verzorging is 

     

De kerkelijke zending is voor mij slechts een formaliteit 

 

     

 De kerkelijke zending hindert mij om als aalmoezenier 

 onafhankelijk te kunnen functioneren 

     

 

 

6 Is uw visie op de betekenis van de kerk sinds uw missie(s) gewijzigd? 

zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O  nee         

O  ja,     ......................................................................   
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7 Wat is voor u als aalmoezenier de belangrijkste theologische oriëntatie?   
Zet op volgorde van belangrijkheid (1 meest, 6  minst) 

 

 Ik ben vooral gericht op nabijheid als zielzorger   

 Ik wil mensen helpen groeien in wijsheid    

 Ik wil  opkomen voor gerechtigheid  

 Ik wil bemiddelen bij conflicten   

 Ik ben manager en adviseer de staf  

 Ik geef gevraagd en ongevraagd advies   

 

 

8 In de christeli jke ambtstheologie wordt een klassieke driedeling in religieus 

leiderschap gehanteerd. In welk type herkent u zich het meest? 
aankruisen 

 

priester   O  

profeet  O  

koning   O  

weet niet  O  
 
 

 

 

9 In hoeverre herkent u zich als aalmoezenier in deze beelden?   
aankruisen. kies de twee die voor u het belangrijkste zijn 

 

naaste        O  

buurman       O  

vertrouweling      O  

kameraad       O  

lotgenoot       O  

voorbeeld        O  

vader         O  

moeder       O  

broer/zus       O  

vriend (in)        O  

ander/tegenover      O  

medebroeder in het geloof     O  

medechristen      O  

deel van lichaam van Lid van het Volk van God  O  

 

 

 

 

 

 



In de strijd nabij

476 

 

Vragenlijst Bart van Dijk 

6 oktober 2011 
 

24 

 

 

10 Wat past het beste bij u? 
aankruisen 

 

 pastor voor de militairen  

 pastor te midden van de militairen  

 

 

 

 

11 Is uw beeld van de kerk vanwege de missie(s) veranderd? 

zo ja: waardoor en hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

O ja,...............................................   

 

 

 

 

12 Is uw vertrouwen in de kerk vanwege de missie(s) veranderd? 

zo ja: waardoor en hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

O ja,................................................   

 

 

 

 

13 Hoe belangrijk is de katholieke sociale leer voor uw werk en handelen als 

aalmoezenier binnen de krijgsmacht? 
omcirkelen 

   

zeer belangrijk 
best wel 

belangrijk 
neutraal 

niet zo 

belangrijk 

geheel 

onbelangrijk 
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14 In hoeverre sluit u zich aan bij deze kerkeli jke stell ingen? 
aankruisen 
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 Het bevorderen van de vrede is een opdracht  

 voor iedere christen 

     

 De kerk moet door gebed strijden voor de vrede 

 

     

 De staat heeft de plicht zich tegen aanvallers, 

 zelfs met wapens, te verdedigen 

     

 De activiteiten van een krijgsmacht mogen alleen 

 de vrede dienen 

     

 Iedere militair is verantwoordelijk voor zijn eigen   

 handelen in de strijd 

     

 Iedere militair heeft de plicht bevelen te negeren 

 die strijdig zijn met het volkenrecht en de  

 universele beginselen 

     

 De gemeenschap heeft de ethische plicht  

 (eventueel) gewapend tussenbeide te komen als  

 fundamentele mensenrechten worden geschonden 

 jegens bevolkingsgroepen 

     

 Men mag sancties opleggen tegen landen die de  

 vrede bedreigen 

     

 Men moet streven naar algemene, evenwichtige  

 en gecontroleerde ontwapening 

     

 Terrorisme moet in de meest absolute termen  

 worden veroordeeld 

     

 Aalmoezeniers hebben de ethische taak om de   

 toepassing van het humanitair oorlogsrecht  

 binnen de krijgsmacht te bevorderen 

 

     

 

 

15 Is uw visie ten opzichte van de stell ingen in vraag 13 veranderd vanwege uw 

missie(s)? 

Zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

O ja, .................................................  
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1 De voorbereiding van een kerkdienst kost mij aan tijd en inspanning meestal: 
omcirkelen 

  

zeer weinig tijd weinig tijd 
noch weinig, 

noch veel tijd 
veel tijd zeer veel tijd 

 

 

2 Is hier verandering in gekomen tijdens uw mil itaire missie(s)? 

zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

O ja, .................................................  

 

 

3 Zijn uw preken of overwegingen veranderd tijdens uw mil itaire missie(s)? 

zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

O ja, ................................................  

 

 

4 Besteedt u in de l iturgie veel aandacht aan mil itaire situaties? 
omcirkelen 

   

zeer weinig 

aandacht 

weinig 

aandacht 

noch weinig, 

noch veel 

aandacht 

veel aandacht 
zeer veel 

aandacht 

 

 

5 Waarom doet u dat wel of niet? 

 

 

................................................. 

 

 

 

 

 

 

IV Geloof en voorgaan in de militaire omgeving 

 

Voorbereiding: 
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1 Is de krijgsmacht een thema in uw verkondiging? 
omcirkelen 

 

   

nooit weinig 
 weinig, noch 

vaak 
vaak altijd 

 

 

2 Speelt de specifieke mil itaire situatie waarin u zich tijdens uw mil itaire 

missie(s) bevindt een rol in uw verkondiging ? 
omcirkelen 

 

  

nooit weinig 
weinig, noch 

vaak 
vaak altijd 

 

 

3 Zijn de collegiale verhoudingen tussen de mil itairen een thema in uw 

verkondiging? 
omcirkelen 

 

 

nooit weinig 
weinig, noch 

vaak 
vaak altijd 

 

 

4 Vindt u het belangrijk juist thema’s aan de orde te stellen die niet aansluiten 

bij de specifieke mil itaire situatie waar u zich in bevindt? 
aankruisen 

 

 ja  

 nee  

 geen mening  

 

 

5 Hoe belangrijk vindt u het om in uw liturgie in te gaan op actuele 

gebeurtenissen (bijvoorbeeld beschietingen)? 
omcirkelen 

   

zeer belangrijk belangrijk neutraal 
minder 

belangrijk 
niet belangrijk 

 

De plaats van de context van het pastoraat in de 

verkondiging 
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6 Welke rol speelt de thuissituatie in de verkondiging?  
aankruisen 
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 familie of de thuissituatie wordt als thema van de viering 

 gekozen 

     

 familie of de thuissituatie is een thema in de preek of 

 overweging 

     

 er wordt gebeden voor de familie thuis      

 er worden kaarsen opgestoken voor familieleden      

 kerkgangers bidden zelf hardop voor familieleden      

 kerkgangers steken zelf een kaars aan      

 er worden brieven voorgelezen van het thuisfront      

 er is een moment van stilte       

 

 

7 Hoe belangrijk vindt u het om in uw liturgie in te gaan op sociaal-culturele 

onderwerpen  (bijvoorbeeld terrorisme, verkiezingen, secularisatie)?  
omcirkelen 

 

zeer belangrijk belangrijk neutraal 
minder 

belangrijk 
niet belangrijk 

 

 

8 Welke rol(len) ziet u voor uzelf als aalmoezenier in niet specifiek kerkeli jke 

riten binnen de mil itaire omgeving (bijvoorbeeld rond een bij mil itair protocol als 

een commando-overdracht, Bevrijdingsdag of een mil itaire dodenherdenking)? 
aankruisen 
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 spreker      

 coördinator      

 voorganger      

 adviseur      

 begeleider       

 deelnemer      

 naaste      
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1 Welke rol hebben de kerkgangers in de kerkdienst? 
aankruisen 
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 toeschouwer      

 gast      

 luisteraars      

 meebidden      

 eigen gebeden uitspreken      

 kaars opsteken      

 zingen      

 lector voor Bijbellezing of andere tekst      

 eigen verhaal vertellen      

 discussiepartner na viering (georganiseerd)      

 

 

 

 

2 Hoe ziet u het specifiek religieuze doel van uw kerkdienst? 
aankruisen 
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 geloofsgemeenschap beleven      

 vieren      

 leren      

 het geloof onderrichten      

 het mysterie beleven       

 

 

 

 

 

 

 

De gebedsviering of eucharistie 
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3 Hoe ziet u het niet-specifiek religieuze doel van uw kerkdienst? 
aankruisen 
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 de mensen bij elkaar brengen      

 even aan wat anders denken      

 een hart onder de riem steken      

 aan het denken zetten      

 een kritisch geluid geven      

 misstanden aan de kaak stellen      

 aandacht vragen voor een goed doel       

 

 

4 Heeft uw kerkdienst ook als doel de mil itaire motivatie te versterken? 
omcirkelen 

        

zeker soms zeker niet 

 

 

5 Heeft uw kerkdienst ook als doel de mil itaire sociale cohesie te versterken? 
omcirkelen 

        

zeker soms zeker niet 

 

 

6 Welke l iturgische kleding gebruikt u in de regel bij het leiden van kerkdiensten 

als aalmoezenier?  
aankruisen. meerdere antwoorden mogelijk 

 

militair tenue/daags tenue  O  

niets bijzonder    O  

kazuifel    O  

gewaad    O  

stola     O  

burger     O  

 

 

7 Hoe spreekt u de deelnemers aan tijdens de kerkdienst? 

 

................................................. 
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8 Hoe lang duurt een kerkdienst gemiddeld? 
omcirkelen 

            

minder dan een half uur een half uur drie kwartier een uur langer dan een uur 

 

 

9 Wanneer is voor u een kerkdienst succesvol: wat zijn hierin voor u belangrijke 

succesfactoren? 
aankruisen. kies er twee 

 

 aantal deelnemers       O  

 aantal actieve participanten     O  

 reacties op de overweging     O  

 eigen tevredenheid       O  

 pastorale contacten naar aanleiding van de kerkdienst O  

 

 

10 Welke elementen gebruikt u in uw liturgie? 
aankruisen wat van toepassing is. meerdere antwoorden mogelijk 

  

 gong/bel        O  

 kerkwimpel        O  

 alleen kerkelijke teksten, gebeden, gezangen   O  

 kaarsen        O  

 wierook        O  

 andere teksten       O  

 meditatiemomenten      O  

 stiltes        O  

 (pop)muziek        O  

 lopen, bewegen       O  

 klankschalen        O  

 anders, namelijk: ..............................................................            

 

 

11 Zijn uw kerkdiensten tijdens de missie(s) veranderd? 
aankruisen 

 

v
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 in inhoud                                      

 in vorm     

 in organisatie     

 

12 Zo ja, hoe? 

 

........................................... 
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1 Welke metafoor zou u persoonlijk verbinden met God? 
noem er slechts één 

 

.............................................. 

 

 

2 Hoe spreekt u God aan? 
aankruisen 

 

Gij   O  

U   O  

Jij   O  

maakt niet uit O  

 

 

3 Hoe ervaart u God? 
aankruisen 

 

vooral transcendent    O  

vooral immanent     O  

zowel transcendent als immanent  O  

 

 

4 Hoe beleeft u God?: 
aankruisen 
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 Vader      

 Moeder      

 Eeuwige      

 Rechter      

 Almachtige      

 Barmhartige      

 Heer      

 Liefdevolle aanwezigheid      

 Schepper      

 Ander      

V Het eigen geloof 
 

Geloof en Godsbeelden 
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5 Met welke geloofshoudingen is uw geloof het beste te karakteriseren? 
aankruisen. kies er drie 

 

vertrouwen  O  

liefde   O  

engagement  O  

passie   O  

wijsheid  O  

traditie  O  

waarheid  O  

twijfel   O  

niet-weten  O  

gevoel   O  

ervaring  O  

zoeken  O  

  

 

 

 

6 Is uw beeld van God tot dusverre ‘resistent’ tegen geweldservaringen 

gebleken? 
omcirkelen 

  

zeker wel wel weet ik niet niet zeker niet 

 

 

 

 

 

7 God en missie(s): 
aankruisen 
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 Is uw Godsbeeld veranderd vanwege uw uitzending?    

 Is uw Godsvertrouwen veranderd vanwege uw uitzending?    

 Is uw geloofshouding veranderd tijdens uw uitzendingen?    

 

 

 

8. Zo ja, hoe, en bij welke missie in het bijzonder? 

 

.................................................................. 
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1 Het l i jden en God 

Herkent u zich in deze stell ingen? 
aankruisen 
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 God staat buiten en boven het lijden      

 Lijden is een straf van God      

 God heeft een plan met het lijden      

 God laat ons leren door het lijden      

 God lijdt mee in het lijden en is solidair      

 God geeft de kracht om door het lijden een ander te helpen      

 In het lijden kan men dichter bij God komen      
 

 

 

 

2 God en het geweld 

Hoe zag u Gods plaats hierin voor uw missie(s) ging? 
aankruisen 
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 God laat het geweld toe vanuit zijn heilsplan      

 God wil ons door het geweld iets leren      

 God is aanwezig bij de slachtoffers van  

 geweld 

     

 Geweld is er nu eenmaal. God geeft ons  

 wijsheid om er mee om te gaan 

     

 

 

 

 

 

 

 

VI Lijden en geweld 
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3 Hoe zag u dit na uw missie(s)? 
aankruisen 
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 God laat het geweld toe vanuit zijn heilsplan      

 God wil ons door het geweld iets leren      

 God is aanwezig bij de slachtoffers van  

 geweld 

     

 Geweld is er nu eenmaal. God geeft ons  

 wijsheid om er mee om te gaan 

     

 

 

4 God, oorlog en het kwaad 

Herkent u zich in deze stell ingen? 
aankruisen 
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 Oorlog is een symbool van de zonde      

 Oorlogen worden veroorzaakt door een kwade macht      

 Oorlogen zijn een gevolg van de erfzonde      

 Oorlogen horen binnen Gods plan       

 God laat de mensheid boeten door middel van oorlogen      

 Er zijn oorlogen omdat het Kwade nog steeds in de wereld  

 aanwezig is 

     

 God straft de zonden van mensen met oorlogen       

 Het kwaad in de wereld zal leiden tot een alles vernietigende 

 oorlog 

     

 Het is verkeerd te denken dat oorlogen passen binnen God  

 plan 

     

 Het kwaad dat mensen elkaar in het verleden aandeden lijdt 

 tot oorlogen nu 

     

 Oorlogen zijn zeker geen straf van God voor het kwaad in  

 de wereld 

     

 Ten diepste is ieder mens verantwoordelijk voor het kwaad  

 van de oorlog  

     

 Eigenlijk zijn oorlogen te wijten aan slechts een handvol  

 kwaadaardige mensen 
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5 Hoe herkent u zich in deze stell ingen? 
aankruisen 
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 Men kan altijd op God vertrouwen      

 Men vertrouwen in God groeit met  de jaren      

 Mijn vertrouwen in God groeit ondanks het onrecht in de 

 wereld 

     

 In het licht van het onrecht in de wereld moet men wel   

 op God vertrouwen 

     

 Het is moeilijk op God te vertrouwen in het licht van het 

 onrecht in de wereld 

     

 Het is moeilijk op God te vertrouwen in het licht van het 

 onrecht waarvan ik getuige ben geweest 

     

 

 

 

6 Is uw visie op de verhouding tussen God en het menselijk l i jden veranderd 

vanwege uw mil itaire missie(s)?  

En zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O nee        

 

O ja, ...............................................    

 

 

 

 

7 Stell ing: 

 De aanwezigheid van mil itairen in geweldsgetroffen gebieden helpt mee aan het 

werken aan een betere wereld :  
omcirkel 

  

helemaal mee 

eens 
mee eens geen mening mee oneens 

helemaal mee 

oneens 
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8 De rol van de kerk in oorlog en geweld 
aankruisen 
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 De kerk moet onrecht aankaarten      

 De kerk moet een rol spelen binnen de politiek       

 De kerk moet zich inzetten om oorlogen te voorkomen      

 De kerk moet zich nooit inlaten met politiek      

 De kerk moet zich inlaten met het vraagstuk van   

 oorlog en vrede 

     

 De kerk mag zich krachtens haar morele taak in de  

 samenleving inlaten met de politiek rond oorlog en  

 geweld  

     

 Gelovigen dienen de kerkelijke standpunten rond oorlog 

 en vrede te volgen 

     

 De politiek houdt rekening met het standpunt van de   

 kerk aangaande oorlog en vrede 

     

 De kerk mag de wet overtreden om de vrede te  

 bevorderen 

     

 De kerk moet alleen in algemene zin over oorlog en  

 vrede spreken 

     

 Wat de kerk zegt over oorlog en vrede verkondig ik    

 als aalmoezenier    

     

 Ik ervaar de standpunten van de kerk rond oorlog en    

 vrede als steun voor mijn werk als aalmoezenier 

     

 De kerk mag zich verzetten tegen politieke  

 beslissingen rond oorlog en vrede    

     

 De kerk heeft de plicht zich in te zetten voor de  

 vrede    

     

 De kerk moet zich aansluiten bij de politieke  

 besluitvorming rond oorlog en vrede   

     

 Als aalmoezenier hou ik mij niet bezig met het  

 kerkelijk spreken rond oorlog en vrede  

     

 Mijn visie over oorlog en vrede wordt beïnvloed door 

 het kerkelijk spreken   

     

 De kerk moet deelnemen aan vredesdemonstraties       

 De kerk heeft weinig invloed op wat mensen denken  

 over oorlog en vrede 
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9 Heeft de ontmoeting met l i jden en geweld invloed gehad op uw: 
aankruisen 
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 bidden      

 geloven      

 voorgaan      

 denken      

 handelen      

 beeld van de wereld      

 beeld van de mens      

 beeld van de schepping      

 

 

 

 

 

 

 

 

10 heeft de ontmoeting met l i jden en geweld invloed gehad op uw: 
aankruisen 
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 vertrouwen in de wereld      

 vertrouwen in de mens      

 vertrouwen in de kerk      

 verrouwen in de schepping      
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1 Wanneer bidt u privé? 
aankruisen wat van toepassing is  

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 niet         O  

 weinig       O  

 elke dag       O  

 meerdere keren per dag      O  

 de gehele dag door      O  

 bij de maaltijden      O  

 op vaste momenten     O  

 op wisselende momenten     O  

 voor iemand       O  

 algemeen       O  

 voor mijzelf        O  

 voor naasten      O  

 voor militairen      O  

 alleen        O  

 met anderen       O  

 

 

2 Mijn privégebed is in de regel: 
aankruisen wat van toepassing is   

meerdere antwoorden mogelijk 

 

een lofgebed     O  

een smeekgebed    O  

een contemplatief gebed   O  

een dankgebed    O  

 

 

 

3 Bidt u privé vooral met formuliergebeden of meer met eigen gebeden? 
aankruisen 

 

 vooral formuliergebeden  

 vooral eigen gebeden  

 allebei even vaak  

 

 

 

 

 

VII Inspiratie en bezinning- 
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4. Is uw gebedsleven veranderd vanwege uw mil itaire missie(s)? 

Zo ja, hoe? 
aankruisen 

 

O nee       

 

O ja, ...............................................   

 

 

 

5 Wat doet u om uw geesteli jk leven gedurende de mil itaire missie(s) te 

onderhouden? 
kies er drie 

 

ik bestudeer de bijbel          O  

ik plaats mijzelf in de aanwezigheid van God       O  

ik bid             O  

ik bestudeer spirituele teksten          O  

ik ontsteek een kaars          O  

ik neem deel aan een liturgie         O  

ik zoek contact met andere mensen om mijn geestelijk leven te verdiepen  O  

ik lees een boek: theologie/spiritualiteit/filosofie/roman/poëzie (omcirkel welke)   O  

ik mediteer            O  

ik doe mee aan humanitaire activiteiten (bijv. helpen bouwen van een school)  O 

 

 

5. Wat zou u ter ontspanning doen tijdens uw mil itaire missie(s)? 
aankruisen. 

meerdere antwoorden mogelijk 

 

 

v
a
a
k
 

so
m

s 

n
o
o
it 

 culturele activiteiten    

 sport    

 entertainment    

 contact met thuisfront    

 humanitaire activiteiten    

 

 

 

 

 

 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 2: 

Vragenlijst. Doelstelling en verantwoording

vraag doelstelling en verantwoording van de vragen per hoofdstuk van 
de vragenlijst

Hoofdstuk I. Algemene vragen

1-3 algemene demografische vragen, die tot doel hadden de populatie te 

kunnen beschrijven en te plaatsen in de demografische context.

3-4 algemene godsdienstsociologische vragen, die tot doel hadden de 

populatie te kunnen beschrijven en te plaatsen in de demografische 

context van de kerk.

5 deze vraag is opgenomen om de breedte van de opleidingen van 

aalmoezeniers in kaart te brengen.

6 het doel van deze vraag was te weten te komen hoe aalmoezeniers als 

ambtsdragers hun spiritualiteit hebben onderhouden.

7 algemene vraag, bedoeld om als extra variabele de invloed van ervaring 

zichtbaar te maken.

8 achtergrondvariabelen die bijdroegen aan het beeld van de militaire 

context.

9-12 contextuele achtergrondvariabelen.

13 deze vraag is opgenomen om de ervaringen van aalmoezeniers tijdens hun 

deelname aan militaire vredesoperaties in kaart te brengen.

Hiervoor is gebruik gemaakt van vragen uit de dissertatie van Natasja 

Rietveld, De gewetensvolle veteraan.613 Hiervoor is een deel van de items 

gebruikt uit de vragen rond exposure (getuige van ellende en geweld; 
blootstelling aan geweld en gevaar). Niet alle items zijn hiervan gebruikt, 

enerzijds om een overzichtelijke vraag te kunnen stellen, en anderzijds 

omdat sommige items actieve geweldshandelingen betroffen, die niet van 

toepassing waren op aalmoezeniers.

613 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, pag. 365.
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14 vervolgvraag op vraag 13. Hierbij werd vooral ingegaan op de wijze waarop 

de beving van de missie door de aalmoezeniers geïnterpreteerd werd: (1) 

succes van de missie voor de missiegebied, (2) welbevinden van de 

militairen, (3) sfeer op de compound.

15 vervolgvraag op vragen 13 en 14. Deze stellingen betroffen: (1) de beleving 

van de missie, (2) invloed van de missie op het geloofsleven, (3) het nut van 

de deelname aan de missie. 

16 belevingsvraag, met als doel het zelfbeeld van de respondent in beeld te 

krijgen.

17 belevingsvraag om de invloed van missies op het zelfbeeld in beeld te 

krijgen.

Hoofdstuk II. De professionele omgeving. Plaats binnen de organisatie

Verhouding tot de krijgsmacht

1-2 vraag naar de verbondenheid of afstand van de aalmoezenier met de 

militaire organisatie.

3 deze vraag betrof de het beeld dat de aalmoezenier van de waarden van de 

militaire organisatie had. Deze vragen konden ook dienen als spiegel voor 

latere vragen over de eigen waardering van deze waarden, en de eigen 

waarden als aalmoezenier.

4 vervolgvraag op vraag 3. Hierin werd een reeks waarden weergegeven: (1) 

waarden die betrekking hebben op de deelname aan militaire 

vredesoperaties, en (2) militaire deugden.

5-7 doel van deze vragen was te weten te komen hoe aalmoezeniers zich 

verhouden tot de specifieke context van hun werk op het snijpunt van 

krijgsmacht en pastoraat.

8 deze vraag was opgenomen om inzichtelijk te maken hoe aalmoezeniers 

naar de militaire organisatie, en stond in het verlengde van vraag 3 en 4. 

Deze vraag was ook te gebruiken als spiegel voor de vragen naar het 

zelfbeeld van de aalmoezenier.

9-10 vragen naar de criteria voor pastorale professionaliteit, betrekking 

hebbend op de eigen geloofspraktijk of de beroepspraktijk.

11-12 vraag naar de invloed van de deelname aan militaire vredesoperaties op 

het beeld en de verhouding tot de krijgsmacht. Deze vragen correleren 

met vragen naar het zelfbeeld van de aalmoezenier, en vragen naar de 

verhouding tot de politieke en de militaire organisatie.
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13 deze vraag had ten doel het gewicht in kaart te brengen dat aalmoezeniers 

geven aan geloof in de professioneel context van de militair. Hiertoe werd 

in zes stellingen een scala van posities weergegeven: van volledige 

scheiding tussen geloof en militair beroep, via het primaat van het 

persoonlijke geweten, tot volledige integratie van geloof en militair beroep.

De rol van de aalmoezenier

1 vraag naar de waardering van de professionele pastorale rol. Deze is 

drieledig: (1) persoonlijk, (2) functioneel en (3) contextueel (militaire 

context).

2 vraag naar het professionele zelfbeeld van de aalmoezenier in een reeks 

(professionele) capaciteiten en (religieuze) gesteldheden.

3 vraag naar de wijze waarop aalmoezeniers hun eigen rol beschrijven. De 

reeks zelftyperingen is gebaseerd op een reeks ambtsbeelden uit de studie 

Pastorale professionaliteit van Hans Schilderman.614 Omdat de 

onderzoekspopulatie relatief klein was is de lijst ingekort. Hiermee was de 

spreiding van de antwoorden minder groot, en kon zodoende een scherper 

beeld geschetst worden. 

(4) (vraag ontbrak in vragenlijst)

5 belevingsvraag, om de deelname aan de militaire vredesoperatie te 

waarderen: (1) het functioneren tijdens de missie, (2) de ontwikkeling van 

het zelfverstaan, (3) de invloed van de missie op het eigen geloof.

6 belevingsvraag naar de invloed van de deelname aan de militaire 

vredesoperatie op (1) de visie op de mens, (2) het Godsbeeld, en (3) de 

existentiële impact, confrontatie met eigen dood. Dit laatste item is 

ontleend aan De gewetensvolle veteraan van Rietveld.615

7 vraag naar de pastorale praktijk: een hiërarchie van de belangrijkste 

pastorale activiteiten.

8 vraag naar de waardering van de professionele pastorale rol, in een 

hiërarchie van activiteiten: (1) pastorale gesprekken, (2) gebed, (3) 

sacramentele/spirituele zielzorg.

9 vraag naar de waardering van de professionele pastorale rol: waardering 

van het pastorale contact.

614 Schilderman, Pastorale professionaliteit, 249.
615 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 377.
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10-11 doel van deze vragen was in kaart te brengen hoe de aalmoezeniers 

zichzelf professioneel plaatsten binnen het veld van de zorg voor militaire 

zorgaanbieders.

12 vraag naar de persoonlijke waardering van de pastorale activiteiten tijdens 

de deelname aan de militaire vredesoperatie.

13 vraag naar de persoonlijke waardering van de pastorale activiteiten binnen 

de militaire context.

14 vraag naar de persoonlijke waardering van de pastorale activiteiten binnen 

de militaire context, waarin het verschil tussen passieve en actieve rollen 

tijdens deelname aan militaire vredesoperaties zichtbaar werd. Deze vraag 

bleek bij de data-analyse niet werkbaar, omdat deze multi-interpretabel 

bleek. De data van deze vraag zijn niet gebruikt.

15 belevingsvraag naar de invloed van de deelname aan de militaire 

vredesoperatie op de visie op de mens, met daarbij de waardering van deze 

invloed.

16 vraag naar de invloed van de deelname aan de militaire vredesoperatie op 

de visie op de mens, gerelateerd aan incidenten tijdens de missie: (1) 

ongevallen, (2) overlijden van militairen, (3) beschietingen. Daarnaast was 

er ruimte om zelf incidenten toe te voegen, om zo veel mogelijk ruimte 

voor een complete respons te verkrijgen.

17 open vragen, die ten doel hadden inzicht te verkrijgen op de wijze waarop, 

en de deelname aan militaire vredesoperaties indruk had gemaakt, en 

welke missies de meeste impact gehad hebben. Deze vragen zijn deels 

ontleend aan De gewetensvolle veteraan van Rietveld.616 Het item, wat heeft 
u als het meest inspirerend ervaren tijdens uw missie(s), is vanwege de 

specifieke context van de doelgroep zelf toegevoegd, en kon hiermee 

positieve én negatieve ervaringen weergeven. Dit zou eventuele 

contrastervaringen zichtbaar kunnen maken.

18-20 het doel van deze vragen was de deelname aan militaire vredesoperaties 

en de invloed hiervan op het vertrouwen van de aalmoezenier in (1) 

zichzelf, (2) de organisatie van de militaire omgeving, en (3) de grotere 

politieke en sociale context in kaart te brengen. De vragen hadden ook een 

open element, om zo ruimte voor motivatie te kunnen geven. 

616 Rietveld, De gewetensvolle veteraan, 194.
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Hoofdstuk III. Plaats binnen de  kerk

Betekenis van de kerk

1 deze stellingen hadden ten doel de positionering van de aalmoezeniers ten 

opzichte van de kerk in beeld te brengen, op (1) persoonlijk spiritueel 

niveau, op (2) functioneel professioneel niveau, en (3) op metaniveau, 

(relatie kerk-samenleving).

2-3 deze vragen zijn bedoeld om eigen plaatsbepaling van aalmoezenier 

binnen het kerkelijk spectrum in kaart te brengen.

4 vraag op metaniveau naar de rol van de kerk in de samenleving.

5-6 deze stellingen zijn opgesteld om de waarde en betekenis die 

aalmoezeniers geven aan hun kerkelijke zending duidelijk te krijgen, en de 

invloed van hun deelname aan militaire vredesoperaties hierop. 

7 deze vraag is gericht op het achterhalen van de theologische rol-oriëntatie 

van aalmoezeniers, uitgaande van de begrippen nabijheid, wijsheid, 
gerechtigheid, leiderschap, leraarschap.

8 de vraag is gebaseerd op de klassieke ambtstheologie, en is bedoeld om de 

theologische rol-keuze van de aalmoezenier in beeld te brengen.

9 deze vraag is gericht op het achterhalen van de theologische rol-oriëntatie 

van aalmoezeniers, uitgaande van de begrippen nabijheid, wijsheid, 
gerechtigheid, leiderschap, leraarschap.

10 vraag naar de pastorale rol en verhouding tot de militaire context.

11-12 vragen naar de relatie tussen de deelname aan een militaire 

vredesoperatie en de verhouding tot de kerk

13-15 deze vragen betreffen de wijze waarop de aalmoezeniers zich verhouden 

tot de katholieke sociale leer. In een reeks stellingen worden 

uitgangspunten uit de katholieke sociale leer beschreven. Daarnaast wordt 

gevraagd naar de relatie tussen de deelname aan militaire vredesoperaties 

en de wijze waarop zij zich tot de katholieke sociale leer verhouden.
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Hoofdstuk IV. Geloof en voorgaan in de militaire omgeving

Voorbereiding

1-2 algemene vraag naar de inspanningsduur van de voorbereiding van 

kerkdiensten, en de invloed van de deelname aan militaire vredesoperaties 

hierop.

3 vraag naar de inhoudelijke relatie tussen de kerkdiensten en de deelname 

aan militaire vredesoperaties.

4-5 vragen naar de verwerking van de militaire context in de verkondiging.

De plaats van de context van het pastoraat in de verkondiging

1-3 vragen naar de verwerking van de militaire context in de verkondiging.

4 vraag naar het belang van de verkondiging als ‘tegenover’ voor de militaire 

context.

5 vraag naar het belang van de verkondiging als plaats waar de actualiteit 

van de militaire context een plaats krijgt.

6 vraag naar het belang van de verkondiging als waar de sociale context van 

de militair een plaats krijgt.

7 vraag naar het belang van de verkondiging als waar de sociaal-culturele 

context op meta-niveau een plaats krijgt.

8 deze vraag betrof de verhouding van de aalmoezenier met de militaire 

context: hoe verhoud hij zich tot de niet-specifiek kerkelijke rollen die een 

aalmoezenier in de militaire context kan hebben?

De gebedsdienst of eucharistie

1 in deze vraag werd de wijze waarop de aalmoezenier rol van de kerkganger 

in de militaire context beschouwt, van passieve toeschouwer tot actieve 

deelnemer.

2 in deze vraag werd het doel van de kerkdienst verbonden met vijf klassiek-

christelijke liturgische doelstellingen, (1) geloofsgemeenschap beleven, (2) 

vieren, (3) leren, (4) het geloof onderrichten, (5) het mysterie beleven.

3-5 in deze vragen werd het doel van de kerkdienst verbonden met 

doelstellingen die een relatie met de militaire of militair-sociale context 

hebben.
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6 een algemene vraag naar het gebruik van liturgische kleding tijdens 

kerkdiensten binnen de militaire omgeving, om een beeld te kunnen 

schetsen hoe aalmoezeniers hun kerkdiensten in de militaire context 

vormgeven.

7 vraag naar de relatie tussen de aalmoezenier en de kerkganger in de 

militaire setting: formeel of juist niet?

8 algemene achtergrondvraag naar de duur van de kerkdienst in de militaire 

setting.

9 vraag naar succesfactoren voor kerkdiensten in de militaire setting: (1) 

gerelateerd aan pastorale effectiviteit, (2) gerelateerd aan de participatie 

van de eenheid, of (3) gerelateerd aan de persoonlijke beleving van de 

aalmoezenier.

10 algemene achtergrondvraag naar de liturgische middelen, om de keuzes 

van de aalmoezeniers helder te krijgen. Hiertoe werd een brede selectie 

gegeven, maar ook gevraagd om eigen elementen toe te voegen.

11-12 vragen naar de relatie tussen de deelname aan militaire vredesoperaties 

en de verkondiging in de militaire setting.

Hoofdstuk V. Het eigen geloof

Geloof en Godsbeelden

1 open vraag om de persoonlijke Godsbeelden van de aalmoezeniers 

zichtbaar te maken. Deze vraag is gebaseerd op het hoofdstuk Metaforen 
voor God van Gerard Zuidberg in De God van de pastor.617 Juist omdat het 

Godsbeeld zeer persoonlijk kan zijn is het belangrijk ruimte te bieden voor 

vrije invulling. 

2-3 deze vraag was bedoeld om de relatie van de aalmoezeniers met God in 

beeld te krijgen: intiem of juist meer formeel, immanent of eerder 

transcendent?

4 vraag naar Godsbeelden. Deze reeks bestond uit Godsbeelden uit de 

Joodse traditie (Schepper, Ander), en uit het Nieuwe Testament (Vader, 

Moeder, Liefdevolle aanwezigheid).

5 deze vraag was een vervolg op vraag 4, en betrof de geloofshoudingen van 

de aalmoezeniers. Deze vraag kon dienen als een spiegel van vraag 4.

617 Zuidberg, De God van de pastor, 89 ev.
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6 Het doel van deze vraag was de relatie tussen het persoonlijke Godsbeeld 

van de aalmoezenier te verbinden met zijn ervaringen tijdens militaire 

vredesoperaties.

7-8 Het doel van deze vraag was de relatie tussen het persoonlijke Godsbeeld, 

Godsvertrouwen, en de persoonlijke geloofshouding van de aalmoezenier 

te verbinden met zijn ervaringen tijdens militaire vredesoperaties.

Hoofdstuk VI. Lijden en geweld

1 In deze vraag werd de theodiceevraag in zeven modellen uitgewerkt. 

Hiervoor werd gebruik gemaakt van de theodiceemodellen uit Entwurf 
einer empirischen Theologie van J.A. van der Ven 618 Hierin worden vier 

modellen gegeven: Apathie, Vergeltung, Pädagogik en Solidarität.

Deze vier modellen werkt hij vervolgens uit tot zeven verschillende 

entiteiten: Apathie, Vergeltung, Plan, Therapie, Mitleid, Stellvertretung en 

Mystik. Deze benadering is gekozen omdat deze uitgebreid genoeg was om 

een genuanceerd inzicht te geven in de verhouding van aalmoezeniers tot 

de theodiceevraag, maar tegelijkertijd niet te fijnmazig, om zo een te 

gedifferentieerde en onwerkbare antwoordenreeks te voorkomen. 

2-3 Deze vragen waren opgesteld om de relatie tussen de theodiceevraag en 

de ervaringen tijdens de deelname aan militaire vredesoperaties zichtbaar 

te maken. Om de vragen zo scherp mogelijk neer te zetten is hier gekozen 

voor vier van de hierboven besproken theodiceemodellen te gebruiken: 

God laat het geweld toe vanuit zijn heilsplan, God wil ons door het geweld iets 
laten leren, God is aanwezig bij de slachtoffers van geweld, en Geweld is er nu 
eenmaal. God geeft ons wijsheid om er mee om te gaan.

4 In deze vraag werd de aalmoezeniers een reeks stellingen voorgelegd 

waarin de theodiceevraag vanuit de vier modellen werd benaderd. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van Peace and Religion van Ronald Jeurissen.619 Een deel 

van de Religious peace attitudes die Jeurissen hier beschrijft zijn als 

stellingen in deze vraag opgenomen.

5-6 deze vragen hadden betrekking op Godsvertrouwen, en de relatie tot de 

deelname aan militaire vredesoperaties.

7 in deze vraag werd het vertrouwen in het positieve effect van de missies 

bevraagd. Deze vraag hing samen met eerdere vragen rond vertrouwen en 

de militaire en politieke organisatie, en vragen naar het nut van de missie 

voor de aalmoezenier.

618 Ven, Entwurf einer empirischen Theologie, 197-218.
619 Jeurissen, Peace and Education, 304.



Bijlage 2: Vragenlijst. Doelstelling en verantwoording

501

vraag doelstelling en verantwoording van de vragen per hoofdstuk van 
de vragenlijst

8 deze vraag betrof de rol die de kerk kan spelen in relatie tot oorlog en 

geweld.

Hiervoor is gebruik gemaakt van Peace and Religion van Ronald Jeurissen.620 

Een deel van de Ecclesiological peace attitudes die Jeurissen hier beschrijft 

zijn als stellingen in deze vraag opgenomen.

9 deze vraag is opgenomen om inzichtelijk te krijgen of de deelname aan 

militaire vredesoperaties een positieve of negatieve invloed heeft gehad 

op (1) de religieuze activiteiten en het eigen geloof, en (2) op het beeld van 

de wereld, mens en schepping.

10 deze vraag is opgenomen om inzichtelijk te krijgen of de deelname aan 

militaire vredesoperaties een positieve of negatieve invloed heeft gehad 

op het vertrouwen in de wereld, de mens, de kerk en de schepping.

Hoofdstuk VII. Inspiratie en bezinning

1 deze vraag bevroeg de gebedspraktijk van de aalmoezeniers. Central stond 

hier de person van de pastor als instrument van pastoraat. Hoe is de 

verhouding tussen zijn rol als aalmoezenier en zijn persoon, daar waar het 

zijn gebedsleven betreft?

De vraag is, anders dan bij Zuidberg, niet open gesteld.621 Items behelsden 

de (1) tijd en frequentie van de gebeden, (2) of alleen gebeden werd of met 

anderen, en (3) voor wie werd gebeden. 

2 vraag naar de invulling van het privé-gebed. Hiervoor werd een reeks 

gegeven met de klassieke indeling van (1) lofgebed, (2) smeekgebed, (3) 

contemplatief gebed en (4) dankgebed.

3 Vervolg op vraag 2: vraag naar de invulling van het privé-gebed, 

formuliergebeden of eigen gebeden?

4 vraag naar de relatie tussen de deelname aan militaire vredesoperaties en 

het eigen gebedsleven.

620 Jeurissen, Peace and Education, 306.
621 Zuidwijk, De God van de pastor, 125.
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vraag doelstelling en verantwoording van de vragen per hoofdstuk van 
de vragenlijst

5 het doel van deze vraag was in beeld te brengen op welke manieren 

aalmoezeniers hun geestelijk leven op peil houden tijdens hun deelname 

aan militaire vredesoperaties. De vraag is gebaseerd op de notie van het 

ondersteuningssysteem voor therapeuten, zoals beschreven in Trauma en 
herstel van Judith Lewis Herman.622 Herman geeft aan dat elke therapeut 

een ondersteuningssysteem nodig heeft om niet op te gaan in het werk. 

Hierbij is een goede relatie met collega’s nodig, maar ook goede zelfzorg. 

Dit geldt evenzeer voor de aalmoezenier tijdens missies. Hij zal, omdat hij 

als pastor zijn eigen instrument is, zichzelf ook geestelijk moeten 

onderhouden om goede zorg te kunnen verlenen.

6 (5) vervolgvraag op vraag 5. Deze vraag betreft de ontspanning van de 

aalmoezenier tijdens zijn deelname aan militaire vreesoperaties. Hierbij zijn 

vijf categorieën weergegeven: (1) culturele activiteiten (deze zijn bij 

sommige missies van toepassing, bijv. tijdens havenbezoeken; (2) sport 

(hardlopen op compound of sporten in een sportruimte); (3) entertainment 

(films, lezen); (4) contact met het thuisfront (skype op een compound, email 

of bellen); (5) humanitaire activiteiten (Bij missies van de Landmacht is 

soms gelegenheid mee te werken aan hulpprojecten, zoals het opbouwen 

van een school).

622 Herman, Trauma en herstel, 197 en199.
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Nearness in Battle.  
Roman Catholic Dutch Military 
Chaplains and Military Operations

Introduction and aim
This thesis forms a self-portrait of Dutch Roman Catholic military 
chaplains. Dutch Roman Catholic military chaplains are pastoral pro-
fessionals working in an exceptional environment. The armed forces 
are an organisation intended for warfare, which trains and deploys 
people to practice violence. Apart from this the armed forces can be 
considered as a total institution, with its own rules and its own mores. 
Roman Catholic military chaplains received a pastoral mandate by the 
bishop of the military ordinariate to work and, in particular during 
their participation in military operations and navy deployments, to 
live within this specific environment. Roman Catholic military chap-
lains receive this mandate to provide pro-active pastoral and religious 
care to military personnel, and to contribute to their moral education, 
from an independent position of confidentiality. Roman Catholic mil-
itary chaplains wear the uniform of the unit they are assigned to, but 
are non-combatants and have no commanding authority. This gives 
them a unique position within the armed forces, but also raises the 
question how Roman Catholic military chaplains relate to this com-
plicated role.

This assignment was aimed at researching the current state of affairs 
in the field of the professional and religious identity of Dutch Roman 
Catholic military chaplain working in the specific context of the 
armed forces.
The aim of this study was to gain insight into the way Dutch Roman 
Catholic military chaplains in the armed forces view their professional 
and religious identity during their daily work and during military 
operations. How do they consider themselves as pastoral professionals 
within the context of two total institutions, the armed forces and the 
church?
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The religious self-image of Dutch Roman Catholic military chaplains, 
the way they consider their participation in military operations, and 
the way this relates to their pastoral professionalism and their own 
faith have not been extensively researched before. Yet this subject is 
of great relevance to the Dienst Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging, 
the Dutch Roman Catholic military chaplaincy service. Insight into 
this matter and the possible effects of participation in peace operati-
ons may contribute to improving preparation, support and aftercare 
provided to Dutch Roman Catholic military chaplains involved in 
military operations.

Research questions and method
From the above-mentioned aim the central research question was 
developed: how do Roman Catholic military chaplains view their reli-
gious and professional identity, in particular in connection with their 
participation in military operations?
This central question has been divided in three sub-questions:
Firstly, the question of how Roman Catholic military chaplains relate 
to the church and the armed forces. As Dutch Roman Catholic military 
chaplains in the armed forces they take part in both of these worlds. 
How do they appreciate their position within the armed forces, and to 
what extent do they identify themselves with the military personnel 
of their unit?
How does the way in which Dutch Roman Catholic military chaplains 
operate in the armed forces correlate with other pastoral fields?
Secondly, the question of how the Roman Catholic military chaplains 
view their religious identity. How do they experience their pastoral 
role, but also their own faith, in particular in connection with their 
participation in military operations? As pastoral workers, they are pro-
fessionally focused on philosophical and spiritual questions, but they 
are also religious on a personal level. How do they experience their 
relationship with God, what image of God do they have?
Thirdly, the question of how their participation in military peace ope-
rations relates to their perception of their religious identity and their 
professional identity. In particular during peace operations, our thesis 
says, the chaplain is very closely involved in the life of the soldiers of 
his unit. How does he experience this pastoral role, and how does he 
connect this experience with his own faith? 
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This study is exploratory in nature and necessarily limited in scope. 
Because this study is exploratory, a quantitative study in the form 
of an extensive survey, intended as a singular self-portrait, was con-
ducted. This approach gave the opportunity to reach a considerably 
larger part of the research group than would have been possible with 
a purely qualitative approach.
However, qualitative elements were used in the design phase of the 
questionnaire and the processing thereof in the pilot phase of the 
research, making this a mixed-method research. This mixed-methods 
research approach has also been applied to both the final elaboration 
and analysis of the research. This research is therefore based on litera-
ture research and on the insights that emerged from the questionnaire 
in an inductive manner. To be able to conduct this survey within the 
framework of a dissertation, the survey has been limited to Dutch 
Roman Catholic military chaplains of the armed forces who were 
active in the period from 2000 to 2011. Of the 71 chaplains who were 
registered to participate in the survey, 51 responded, representing a 
participation of nearly 72%.

This research is inspired by the phenomenological approach to reli-
gions, based on the self-understanding of Dutch Roman Catholic mil-
itary chaplains in the armed forces, and thus on the way in which 
they experience their function as pastoral workers in the field of the 
armed forces. This means that an inductive approach was chosen for 
this research: the questionnaire was not derived from a theory, but 
evolved in interaction with a representation of the population based 
on interviews in the pilot phase.
This research is innovative in the sense that the religious and profes-
sional self-image of Dutch Roman Catholic military chaplains in the 
Dutch armed forces has never been investigated before; the research 
questions largely concern unknown territory. Therefore this study has 
a descriptive character. 
The issue that is at stake in this study is the way military chaplains 
relate to their religious and professional identity in light of their com-
mitment to peace. This dissertation is the result of a study into Dutch 
Roman Catholic military chaplains: Christians who received a pastoral 
mandate by the bishop of the military ordinariate to work as chaplains 
in an organisation specialised in violence. This raises questions that 
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relate to the relationship between faith, violence, justice and catholic 
social teaching.
The Roman Catholic perspective on peace is not static but dynamic; 
the historical development here is that the church increasingly limits 
the ways the use of violence can be justified. This development can 
create an increasing gap between the church as an instrument of 
peace and the armed forces as an instrument of violence, and create an 
increasing tension on Roman Catholic soldiers and military chaplains.

The book is structured in three sections. The first section describes 
the military context of the Dutch Roman Catholic military chap-
lains. To this end, a historic outline is sketched of the major military 
developments of NATO since the end of the Second World War, and 
an overview of the military operations in which the Dutch Roman 
Catholic military chaplains who took part in the survey participated. 
This section concludes with a description of the military chaplaincy 
organisation and the way military chaplaincy is embedded within the 
Dutch armed forces.
The second section consists of a historical overview of the Roman 
Catholic military chaplaincy in the Dutch armed forces, a description 
of the way it is organised, and the level of integration within the armed 
forces. In addition, this section introduces themes that are relevant 
to the religious self-understanding of the chaplain, such as images of 
God, pastoral role perception, as well as the themes of suffering, vio-
lence and the justification of war. 
The third and most important section discusses and analyses the 
results of the survey. The first chapter of this section describes the 
chosen research method and the development of the questionnaire. 
The following chapters give an overview and analysis of the religious 
and professional self-image of the chaplain based on the data from the 
survey. Special attention is paid to the participation of the military 
chaplains in military operations. The last chapter forms a synthesis. 
In this chapter the way the data analysis relates to the theoretical con-
cepts discussed in the second section are discussed. This discussion 
led to the following conclusions.
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Results
Dutch Roman Catholic military chaplains feel strongly committed to 
the armed forces, both towards the military and the military organi-
sation. They received a pastoral mandate by the bishop of the mil-
itary ordinariate to administer pastoral care to the military, and in 
this role they are non-combatants and civilians, yet as uniformed civil-
ians they also are members of the military community. Dutch Roman 
Catholic military chaplains are particularly committed to the people 
within their own unit. They consider companionship an important 
value, especially in relation to their participation in military missions. 
Especially during military operations they endure the same as the mil-
itary personnel of their unit, and share both joys and sorrows. 
This study shows that nearness can be considered a core concept among 
the chaplains in the armed forces. Nearness is a central element in 
the descriptions of the way they perceive their work and religion, and 
appears to be an integral part of their pastoral attitude and image of 
God: to the Dutch Roman Catholic military chaplain, God is one of 
nearness, non-judgmental, merciful and loving.
Nearness is apparent in the way Dutch Roman Catholic military chap-
lains feel committed to the armed forces and its organizational cul-
ture. Nearness in this sense may be explained in light of the common 
sociological concept of adapting to the group one is part of, in this case 
the military unit.
This, however, is only part of the explanation. The nearness of the 
Dutch Roman Catholic military chaplain is a professional choice, both 
in an organizational and personally professional sense. Dutch Roman 
Catholic military chaplains work predominately individually within a 
professional institution in which hierarchy as well as group cohesion 
and companionship are considered very important: a total institution, 
moreover, with a strong inward focus among employees and clear 
boundaries between the worlds inside and outside the armed forces.
To be able to establish a position of trust within a working environ-
ment as such, it is crucial to really be part of the organisation and be 
as near as possible in every sense. Therefore Dutch Roman Catholic 
military chaplains wear the uniform of the unit they are deployed in 
and spend much of their time engaging in what has been called pasto-
ral presence.
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This choice demands a fitting pastoral involvement and attitude. In 
this sense, nearness stands for pastoral availability and accommoda-
ting an approachable presence, aimed at a maximal pastoral reach. 
Independence, or the ability to offer support and care to every 
employee of the armed forces, free of rank and military command, is 
crucial here.
This ability is secured by the special position the Dutch Roman 
Catholic military chaplain holds within the armed forces. By receiv-
ing a pastoral mandate by the military bishop, Dutch Roman Catholic 
military chaplains are officially authorized to work within the armed 
forces. This conditional mandate, and the positioning of chaplains out-
side the military hierarchy, i.e. not taking part in the military chain 
of command, reflects and guarantees their independence from the 
armed forces organisation.
Dutch Roman Catholic military chaplains attach great importance 
to this independence, and appreciate their pastoral mandate by the 
bishop of the military ordinariate partly in light of this. They also feel 
strongly committed to the church. In most cases this commitment 
relates to a spiritual bond: they consider the church as their spiritual 
foundation or anchor. The specific working environment they operate 
in may in part explain this, especially during military peace opera-
tions, long-term military exercises or navy deployments. Far away from 
church and parish community, they are largely dependent on them-
selves and thus thrown back on this spiritual foundation.
The pastoral role of the Roman Catholic military chaplain can be 
defined with the abovementioned elements of nearness and indepen-
dence from the military organisation. A third essential element would 
be that of the prophet. Roman Catholic Military chaplains also have a 
role as a critical outsider, asking questions within the unit, especially 
when morality is at stake. They also have a role as adviser to the mil-
itary leaders, and have a role in the moral formation of military per-
sonnel. This more prophetic role is an integral part of the chaplain’s 
role within the armed forces, yet in their own perception it holds a less 
central position. Chaplains value nearness more highly than this more 
confrontational role.
It can be stated that the pastoral field of Roman Catholic military 
chaplains is unique, and requires its own concept of pastoral care. The 
pastoral care concept of nearness implies that Dutch Roman Catholic 
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military chaplains participate in the dynamics of the mission. Because 
of this position within the unit, and their professional mission of pro-
viding care to the military within the unit, Dutch Roman Catholic 
military chaplains have to be near and co-experience the dynamics 
of the unit, while maintaining their professional attitude (critical 
distance). For these reasons I would argue that the Dutch Roman 
Catholic military chaplain practises pastoral participation rather than 
pastoral presence. 

Dutch Roman Catholic military chaplains predominantly look back 
positively on their participation in military peace operations. This 
might be explained by the way they perceive their own participa-
tion in the mission: they largely feel they were able to do useful work 
during their participation in peace operations.
The same applies to the way they connect their participation in 
military peace operations to their personal religious identity. Dutch 
Roman Catholic military chaplains mainly experienced their partici-
pation in peace missions positively from both a professional and reli-
gious perspective. They indicate that their faith grew and deepened in 
light of their participation in these military operations. Some of them 
felt that their faith was deepened and their trust in God strengthe-
ned because, among other things, they experienced being able to cope 
with the loneliness and long distance from home.
For the most part, their participation in military operations did not 
change the fundamental religious views Roman Catholic military cha-
plains hold. Most Dutch Roman Catholic military chaplains did not 
experience any change in the way they relate to God. A large number 
of the chaplains did however indicate that their trust in God has 
increased in light of their participation in military peace operations. 
The image of God as a near and loving God remained dominant with 
military chaplains. The same applies to the question of theodicy; their 
preference for the theodicy model of the compassionate God was con-
gruent with their image of God, and did not change following their 
participation in military peace operations, regardless of what the cha-
plains encountered during their participation to these operations.
This can partly be explained by the pastoral role of the military chap-
lain: the chaplain’s mission primarily concerns the military of his unit 
and the compound or ship he lives in. Those are his responsibility, and 
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make up the environment in which his work and life take place. His 
professional nearness allows him to offer effective pastoral care, but at 
the same time he will also, at least partly, become part of the unit him-
self, and identify with his peers. It is thus not surprising that the way 
Dutch Roman Catholic military chaplains perceive their participation 
in military peacekeeping operations does not differ greatly from the 
way the military do. He will feel most connected to their suffering and 
well-being. Additionally, for most part the ‘action’ takes place outside 
the compound, during patrols and remains out of view of the military 
and chaplains when they are not taking part in these patrols. This can 
contribute to the creation of a distance between the military and the 
mission area and local inhabitants, a distance chaplains might feel as 
well.

Conclusions
In answer to the central research question, it can therefore be said that 
Roman Catholic military chaplains primarily work from a model of 
pastoral nearness. This nearness bears resemblance the pastoral model 
of presence, but differs in essential aspects from this. The main differ-
ence in the pastoral nearness of the military chaplain lies, in particular 
during his deployment to military peace operations, in his participa-
tion in the life of the military of his unit. That is why I speak of a 
pastoral participation as the dominant model of Roman Catholic mili-
tary chaplains. In line with this, this study also shows that nearness is 
pre-eminent in the way military chaplains describe their image of God 
and the way God relates to human suffering, namely that of a nearby, 
loving and non-judgmental God.
As far as military peace operations are concerned, Roman Catholic 
military chaplains view their participation in general positively, rating 
the camaraderie and bond between the military of their unit very 
high. They look back to the feeling of have done valuable work and 
having been appreciated for that work by the military of their unit. 
In the light of their participation in military operations chaplains 
perceive that their faith has been deepened and enriched, but not 
changed fundamentally, regardless of their experiences during these 
military operations. In this the nearness they experienced during their 
participation in military peace operations is in accordance with the 
nearness they describe as their central concept for their professional 
and religious identity.
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“In de strijd nabij” is de weerslag van een onderzoek van Bart van Dijk naar de wijze waarop 
aalmoezeniers bij de krijgsmacht hun professionele en gelovige identiteit beleven, met 
name in het licht van hun deelname aan militaire vredesoperaties. Aalmoezeniers nemen 
deel aan zowel de wereld van de kerk als die van de krijgsmacht. Zij zijn dicht betrokken 
op, en nemen, met name tijdens vredesoperaties, maximaal deel aan het leven van de 
militairen van hun eenheid en delen lief en leed met hen. Hoe beleven zij hun professionele 
rol, en hoe ervaren zij hun deelname aan militaire vredesoperaties? Hoe ervaren zij 
hun verhouding tot God in het algemeen, maar ook in het licht van hun deelname aan 
vredesoperaties? Hoe ervaren zij de wijze waarop de vredesopdracht van de kerk zich 
verhoudt tot hun zending om werkzaam te zijn binnen een geweldsorganisatie?

“In de strijd nabij” is het vierde deel van de tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. 
De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke 
betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-
morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog 
op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke 
verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal 
ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging. 
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