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Woord vooraf

Het huidige tijdsgewricht biedt nauwelijks gelegenheid even stil te staan. Nieuwe
ontwikkelingen kondigen zich reeds aan terwijl de voorgaande nog niet of nau-
welijks een plaats hebben gekregen. Dit geldt voor de gehele samenleving, de-
fensie niet uitgezonderd. Zij die zich in een dergelijke maalstroom bevinden
doen er goed aan zich zo af en toe daarvan los te maken en zich af te vragen
vanwaar zijn wij gekomen om zicht te verwerven op de huidige positionering.
En, wellicht nog belangrijker, om in het verlengde daarvan de koers uit te zetten
voor de toekomst.

Het is dan ook van de leiding van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzor-
ging bij de krijgsmacht een goede gedachte geweest, in verband met zijn veertig-
jarig bestaan, de geschiedenis te laten beschrijven. En dit vooral niet zelf te doen
doch dit uit te besteden aan het Humanistisch Archief dat met de nodige dis-
tantie naar de Dienst UGV kon kijken.
De auteur. drs. Jules Brabers, is er goed in geslaagd de voorgeschiedenis. de start
in 1964 en op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Dienst HGV gedurende die
veertig jaar in kaart te brengen. Dit alles in directe samenhang met de maat-
schappelijke context van die periode en de. voor de krijgsmacht zo belangrijke,
sterk veranderde geo-politieke verhoudingen.

Het moge duidelijk zijn dat, gelet op de enigszins beperkte omvang van deze ge-
schiedschrijving, niet overal uitgebreid aandacht aan kon worden besteed. Dat
doet evenwel niets af aan het feit dat in de kern van de zaak Van pioniers tot
professionals een goed beeld geeft van de lange en moeizame weg die de dienst
HGV heeft afgelegd teneinde een volledig geaccepteerde positie te verwerven bij
de defensieorganisatie.
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Wie de moeite neemt deze geschiedschrijving in z'n geheel te lezen (en waarom
zou men dit niet doen, het is beslist geen opgave!) zal inderdaad ook van me-
ning zijn dat er in betrekkelijk korte tijd veel is veranderd. De in het verleden
toegepaste middelen (door de overheid, de politiek verantwoordelijken, de vele
militairen en confessionele geestelijke verzorgers) bij het tegenwerken van het
Humanistisch Verbond en de dienst HGV lijken afkomstig uit een ver verleden.
Zo snel gaan de ontwikkelingen wanneer men deze periode overziet. Voor hen
die er direct bij betrokken waren was het evenwel een lange weg vol hobbels en
kuilen.

Wim Heij'

Wim Heij was van 1964 tot 1965 deelnemer aan de HGV. van 1970 tot 1973 als confc-
rentieleider verbonden aan het humanistisch vormingscentrum voor militairen Coor-
nherthuis (destijds te Driebergen) en van 1973 tot eind 1996 werkzaam als (hoofd)-
raadsman bij de dienst HGV.



Geestelijke verzorging tot 1946

Vóór 1900

Oorlogen zijn vanouds een stimulans geweest om ernst te maken met de geeste-
lijke verzorging in legers.2 De eerste doelstelling was om, zoals het officieel
heette, 'door opvoering van de geestelijke weerbaarheid het moreel te verhogen'
van de soldaten. zodat die beter zouden vechten. Van de geestelijk verzorgers
werd dus verwacht dat ze optraden als moreelofficier. Was het vechten niet
meer nodig. omdat het vrede was geworden, dan stopte de geestelijke verzor-
ging meestal ook prompt weer, opzettelijk of door verwaarlozing.

Van de Tachtigjarige Oorlog tot aan de Franse tijd was de zielzorg in Nederland
uitsluitend in handen van predikanten. Andere denominaties en onkerkelijken
waren al die tijd achtergesteld bij de protestanten maar ook de positie van de le-
gerpredikanten was vrij marginaal. Tijdens de Republiek zonden de synodes
twee predikanten mee met legers die op veldtocht gingen. Hun taken waren
voor te gaan in gebed, tweemaal per week een preek te houden. de wapens te
zegenen, en te 'zeggen dat de regtvaardigheid des Oorlogs aan onze kant is'.3Op
het admiraalsschip was een dominee aan boord maar op de andere schepen
zorgden de commandanten zelf voor de geestelijke en godsdienstige verzorging.

In de Franse tijd werd de geestelijke verzorging afgeschaft, maar na het vertrek
van de Fransen in 1813 werd het instituut weer in ere hersteld. Vanwege het feit
dat Nederland toen met het rooms-katholieke België was verenigd, werden er
bovendien zes aalmoezeniers aangesteld die echter na de afscheiding van België
in 1830 weer snel verdwenen. In de lange vreedzame periode die daarop volgde,
stootte de overheid het geestelijke verzorgingswerk (cv) af en verkwijnde de
protestantse GV. De katholieken. bezig met hun emancipatiestrijd. richtten vanaf
1856 de Roomsch Katholieke Militairen Vereenigingen op. een soort thuisfront
dat tehuizen exploiteerde en katholieke pastorale verzorging aanbood. In Neder-
lands-Indië. waar nog wel regelmatig oorlogen werden gevoerd, bleven de predi-
kanten wel actief in de krijgsmacht.

J. Troost, 'De geschiedenis van de geestelijke verzorging', in: Raadslieden schrijven
(Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, 1972) 19-33.
J. Troost, De geschiedenis van de geestelijke verzorging, 20.
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Reorganisatie van de krijgsmacht

In 1898 werd het remplaçantenstelsel uit 1810 afgeschaft waarbij een kapitaal-
krachtige zijn dienstplicht kon afkopen waardoor een ander, vaak minder gefor-
tuneerde, in zijn plaats moest dienen. De persoonlijke dienstplicht die werd in-
gevoerd, werd als sociaal rechtvaardiger beschouwd. Iedereen werd immers
opgeroepen, waardoor alle lagen van de bevolking in de strijdkrachten waren
vertegenwoordigd en er nu dus sprake was van een <Volksleger'. <Een ieder die
tot de dienst bij de militie wordt verplicht is gehouden zijn dienst in persoon
waar te nemen' zo luidde het. 4 Dit systeem zou in werking blijven tot I mei
1997. Vanaf die datum is de opkomstplicht opgeschort.

Leger en volk

In linkse kringen in de politiek werd sinds de invoering van het nieuwe stelsel
van dienstplicht voortdurend gewezen op misstanden in het leger. Er werd ge-
roepen om 'democratisering van de weermacht', iets dat bij het beroepskader
weinig weerklank vond. Toch vonden aan het begin van de twintigste eeuw er in
dit kader veranderingen plaats. Zo werden bijna alle militaire parades - behalve
die op de verjaardag van de koningin - afgeschaft, de exercitie werd vereenvou-
digd. de soldij verhoogd en de verlofregeling en de voeding verbeterd. Deson-
danks was de reorganisatie en verbetering van onze weermacht een moeizaam
en langdurig proces. Generaal C.). Snijders, sinds 1911 chef van de Generale Staf
verklaarde waarom:

'In de eerste plaats moeten worden genoemd de geringe belangstelling van de natie -
als geheel genomen - voor hare weerbaarheid; het ontbreken van een krachtig natio-
naal bewustzijn dat zou kunnen opvoeden tot plichtsbesef en opofferingsgezindheid
voor de onafhankelijkheid des vaderlands; de afkeer van den militairen dienst. door
het huurlegerstelsel van vorigen eeuwen en dat der dienstvervanging van lateren tijd
gekweekt bij die klassen des volks. die destijds in Regeering en Vertegenwoordiging
een beslissende invloed hadden; het gemis van vertrouwen in en aan sympathie voor
een dienstplichtstelsel dat een klein deel der weerbare mannen bezwaart met den vol-
len last der weerbaarmaking in tijd van vrede en van oorlog, tenvijl de groote meer-
derheid niet de geringste verplichting had te vervullen.';

De Nederlander was niet snel bereid om offers te brengen voor de eigen veilig-
heid en de Kamer maakte voortdurend bezwaar tegen de hoogte van de oor-
logsbegroting. In maart 1913 slaagde minister van Oorlog. Colijn, erin om zijn
legerwetten door het parlement geaccepteerd te krijgen. Een argument vóór een
leger was haar opvoedkundige kwaliteit. Het leger voedde de Nederlander op

Paul Moeyes. Buiten sc1l0t. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Am-
sterdam: Arbeiderspers 2001) 21-22.
Moeyes, Buiten scllot. 22.
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tot een eerzaam. ge7..agsgetrouw en vaderlandslievende burger die overtuigd was
van het nut van een sterk leger.

Opvoedingsschool

De legerleiding wilde het leger populairder maken onder de Nederlanders en
zag een mooie taak voor de krijgsmacht weggelegd als opvoedingsschool voor
het volk. De zeer conservatieve denkbeelden van de officieren botsten echter
frontaal met het socialistische gedachtegoed van sommige rekruten en man-
schappen. Het officierenkorps had over het algemeen geen goed woord over
voor Jan Soldaat:

'De aard van onze soldaat wordt in 't algemeen het best gekenschetst door het woord
'lummelachtig': hij mist zelfbewustheid, zelfstandigheid, beslistheid in zijn optreden,
tucht (... j. Het gebrek aan goede eigenschappen, voortspruitend uit onze volksaard.
is niet snel te verbeteren; verbetering is slechts te verwachten van een betere opvoe-
ding van de Nederlandse jeugd, van een beter inzicht van ons volk in de noodzake-
lijkheid van een sterke weermacht.'6

Het mes sneed dus aan twee kanten. De soldaat werd beschaafd en het besef bij-
gebracht dat Nederland een sterk leger nodig had.

Als het leger een goede instelling was om het volk op te voeden dan rijst de
vraag of aartsconservatieve officieren de juiste personen waren om op te voe-
den. Een fraai staaltje van de heersende denkbeelden over pedagogie van een ka-
pitein der Grenadiers:

'Wil de opvoeding van het leger beter tot haar recht komen dan moet men beginnen
met hen die physisch minderwaardig zijn daaruit te verwijderen. Want het is bekend
dat er vrij veel psychopaten in het leger zijn.'7

Met de laatste opmerking waren veel soldaten het roerend eens, echter ze ver-
bonden er doorgaans andere conclusies aan. Overigens bleek het begrip 'psycho-
paat' voor deze kapitein een verzamelnaam te zijn voor alle onwillige dienst-
plichtigen.

Soldaten versus het systeem

Terwijl de SOAP op 31 juli 1914 een avond organiseerde met als thema 'Oorlog
tegen de Oorlog' werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. De oorlog en
de mobilisatie duurden langer dan iedereen had verwacht waardoor de kritiek
van de soldaten op het legerstelsel en het beroepskader aanzwol. De Brabantse

7
Ibidem, 142.
Ibidem, 143.
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arbeiderszoon A.M de Jong schreef over zijn mobilisatie een column in het soci-
alistische blad Het Volk. Hierin beklaagde hij zich over 'het absolute gemis aan
psychologisch inzicht dat deze heren noodlottigerwijze onveranderlijk eigen is,.R
Met 'de heren' doelde hij op het officierenkorps. In 1916 publiceerde De Niel/we
Amsterdammer vrijwel wekelijks commentaren over 'de a-sociale gezindheid van
onze beroepsofficieren', Een anonieme weerman reageerde instemmend: 'De le-
gerorganisatie sluit niet aan bij de volksaard. Daarbij worden de verkeerden offi-
cier, zodat ze hun gezag moeten beschermen door middel van strakke tucht.''''
Tucht werd vaak als opvoedkundig instrument gebruikt. maar ook om de in-
competentie van de opvoeder te maskeren. De groetplicht bijvoorbeeld was een
door soldaten gehaat en door officieren veelgebruikt symbool van die tucht. De
soldaat moest elke officier overal en altijd groeten. Deze maatregel stamde uit
een tijd waarin Nederland een klein beroepsleger kende. Tijdens de mobilisatie
echter was een compleet volksleger in een relatief klein gebied gelegerd. Officie-
ren en manschappen kwamen elkaar voortdurend tegen waardoor er voortdu-
rend moest worden gegroet. De groetplicht was uit de tijd en in maart 1917
stelde het SDAP Kamerlid Kleerekoper hierover Kamervragen. Zelfs reserveofficie-
ren, het vele groeten beu, pleitten voor aanpassing maar de legerleiding was niet
te vermunven en de groetplicht bleef gehandhaafd. lU

Lessen in opvoeden

De opvoeding van het volk door het kader liet, dappere pogingen ten spijt, zeer
te wensen over. Reserveofficier en voordrachtskunstenaar Albcrt Vogel (1874-
1933) schreef een handboek waarin hij jonge officieren trachtte voor te bereiden
op hun leidersrol. Het uitgangspunt was dat de intellectuele superioriteit geheel
bij de officier lag. Aan de officier dus de taak om de volksjeugd een elementair
niveau van beschaving bij te brengen. Hij diende dus ook iets te weten van de
achtergrond van zijn manschappen en daarom weidde Vogel een gedeelte van
het boek aan een overzicht van de verschillende provincies en de volksaarden.
Een officier kon volgens Vogel het volgende verwachten:

'Groningers zijn fysiek sterk maar niet snel bereid om orders op te volgen. Braban-
ders zijn drukke en luidruchtige maar gewillige soldaten, zolang ze maar uit de buurt
van drank worden gehouden. De Drentse rekruut is onderontwikkeld maar kan wel
goed lopen: 11

De Noord-Hollanders ten slotte konden maar het best gemeden worden:

Ibidem, 144; citaat uit A.M. de Jong, Notities van een larrdstormmatl (Amsterdam:
Qucrido, t975) 74-75.

9 Ibidem, 145; citaat uit De Nieuwe Amsterdammer (29 april & 17 juni 1916).
10 Ibidem, 147-148.
11 Ibidem, 146-147; citaat uit A. vogel, Ie Maintie'ldrai, een boek voor Leger en Volk I

(Brummen: Somer, 1917) 166-167.
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'Zij zijn stijf in hun voorkomen en bewegingen. Wie bijvoorbeeld uit de levendige
sfeer van Parijs teruggekeerd, op een Zondagmiddag door een Noord.Holiandsche
plaats wandelt, krijgt den indruk, als zag hij daar houterige poppetjes met peenkleu.
rig haar en expressieloze gezichten, zich moeizaam voortbewegen. En als hij dan nog
hun gesprekken aanhoort, dan komen die hem eindeloos vervelend, langdradig en
ontbloot van iedere geestelijke tinteling voor:12

Confessionele geestelijke verzorging

Het militaire kader kon bij zijn taak als opvoeder van het volk wel wat hulp ge-
bruiken van professionals in geestelijke verzorging en opvoeding. Al in 1850
vaardigde koning Willem III een besluit uit betreffende de rooms-katholieke
eredienst voor militairen. Dit zou de wettelijke grondslag vormen voor het K.R
van 28 april 1914 waarbij de eerste geestelijke verzorgers in leger en vloot door
de Staat werden benoemd.13 Onder de stimulans van hun emancipatiebeweging
die begin negentiende eeuw begon organiseerden de katholieken zich voortva-
rend en in oktober 1856 werd de eerste 'R.K. Militairen Vereeniging' opge-
richt.14 In 1861 werd de Vereniging door de bisschop van Breda kerkelijk goed-
gekeurd mits er wat minder lang gebeden zou worden, om de verveling 'bij
brave jongelingen' tegen te gaan.IS In 1865 werd in Bergen op Zoom het eerste
Militair Tehuis van de Vereniging in gebruik genomen en in 1913 verstrekte mi-
nister van Oorlog, Colijn, een subsidie van vijfduizend gulden aan de R.K. Mili-
tairen Vereeniging die inmiddels 28 tehuizen beheerde.16

De Nederlandsche Militaire Bond (NMB) was de protestantse tegenhanger van de
Militairen Vereniging. Deze in 1874 opgerichte vereniging was een gevolg van
het protestantse Reveil. In 1914 bestierde de NMH dertig tehuizen en werd net als
de R.K. Vereniging in 1913 door Colijn met vijfduizend gulden gesubsidieerd.!'
Deze Tehuizen lagen dicht bij de kazernes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wer-
den honderden tijdelijke Tehuizen opgericht voor het Leger te Velde dat de ka-
zernes had verlaten en aan de grenzen was ingekwartierd. Een officiële opgave
uit 1918 vermeldt dat er zesenzeventig vaste Militaire Tehuizen waren, veertig
protestantse en zesendertig katholieke. Het aantal tijdelijke Tehuizen bedroeg
336 (210 protestantse en 156 katholieke). Het doel van deze verenigingen en
hun tehuizen was het bevorderen van de godsdienstzin en moraliteit onder de
militairen, het opkomen voor hun belangen en het beschermen van de militai-
ren tegen dwaling en moreel verval.18 De zielzorgers die in deze tehuizen werk-
zaam waren kregen expliciet de taak om opvoeders te zijn van de jeugdige mili-

12 Ibidem, 146-147; citaat uit A. vogel, Je MaÎntietldrai 1,166-167.
13 L.A.M. Goossens, Geestelijke verzorgi"g Koninklijke Landmacht, ontstaan en eerste ont-

wikkeling (Den Haag: Legeraalmoezenier en Hoofdlegerpredikant, 1974) 7.
14 Goossens, Geestelijke verzorging, 13.
15 Ibidem, 14.
16 Ibidem, 16.
17 Ibidem, 19.
18 Ibidem, 29.
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dens die wegens het vervullen van hun dienstplicht aan het ouderlijk toezicht
waren onttrokken.19

Vrijdenkers

Kort voor de Eerste Wereldoorlog, in 1910, kwam er voor het eerst sinds lange
tijd weer een predikant op de vloot. Dat was een initiatief van de Nationale
Christen Officieren Vereeniging (NCOV) en het Rijk subsidieerde eraan mee.lO

De liberalen en de socialisten, onder aanvoering van Troelstra en Hugenholz,
ageerden fel tegen minister 'Jan Kanon' \Ventholt die dit instituut van vlootdo-
minees had ingesteld.21

\'I.O()TlJO~ll~ EEHn EHIJ.

Tt 0., I ~ I ril; Ex.~ll~nli •.• ik kom ••\. o:~•.~(•.lijk 'Cf-
""I1N "lil, d" H't«nÎJ(ÎII;;I: ",I.. :'Ot1Î., r•.••.i.sn>un .••

Spotprent ..••an Louis Raemaekers in De Telegraaf naar aanleiding van het in dienst nemen
van de eerste vlootdominee in 1910. [bron: Gedenkboek ler gelegenheid van het 25 jarig
besidan der Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland (Amsterdam 1919) 150]

19 Ibidem, 17.
20 Ibidem, 27
21 Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig.jarig bestaan van de Sociaal-De-

mocratische Arbeiderspartij in Nederland (Amsterdam: Ontwikkeling, 1919; 2e druk)
IS I.
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Opmerkelijk is dat er in deze tijd onder vrijdenkers - voorlopers van de huma-
nisten - stemmen opgingen om zich sterk te maken voor een vorm van geeste-
lijke verzorging voor niet-godsdienstige militairen. Het zou een tegenhanger
moelen worden van de geestelijke verzorging door predikanten en aalmoeze-
niers van hun in wapenrok gehulde kudde. Van een officiële aanvraag door vrij-
denkers aan de ministers van Oorlog en Marine voor geestelijke verzorging voor
vrijdenkers en buitenkerkelijken is het echter niet gekomen.

Vrijdenkersvereniging De Dageraad was in 1856 opgericht als een veremgIng,
die zicht ten doel stelde om te .zoeken naar de waarheid, geleid aan de hand
van natuur en rede en de bevindingen verkregen ten gevolge van dat zoeken
[te I verspreiden'. Verder wilde De Dageraad de 'onderlinge kennismaking en
verbroedering onder geestverwanten bevorderen' en 'praktisch meewerken tot
het geluk der maatschappij'. Deze vereniging keerde zich vooral tegen de invloed
en macht van de Kerken op de Staat en de samenleving. Kerkgenootschappen
verhinderden het vrije denken en waren uit op macht en invloed, aldus de vrij-
denkers.

In 1912 besloot De Dageraad campagne te voeren voor een absolute scheiding
van Kerk en Staat. In haar ogen bemoeiden de kerkgenootschappenen zich nog
teveel met staatsaangelegenheden. Bovenden financierde de Nederlandse Staat
allerlei kerkelijke initiatieven bij staatsinstellingen. De krijgsmacht was een
staatsinstelling waar - volgens De Dageraad - de Kerken zich teveel opdrongen.
Ze kwam in het geweer tegen deze vermenging van Kerk en Staat. Godsdienst
was een privé kwestie en geen staatsaangelegenheid.
Het hoofdbestuur had in 1911 brieven geschreven naar de ministers van Oorlog
en Marine waarin werd verzocht om de militairen zelf te laten bepalen of ze
hun geloof in hun zakboekjes wilden vermelden of niet. De aanstelling van twee
vlootdominees, de eerste in 1910 en de tweede in 1911, werd door Dageradiaan
de heer Tuk van afdeling Den Helder met argusogen gevolgd. Deze door de
NCOV benoemde en bezoldigde predikanten werden immers door de Staat gesub-
sidieerd en dat was dus tegen het zere been der vrijdenkers. Toen in 1912 in
Den Helder een vereniging ten behoeve van rooms-katholiek Marinepersoneel
werd opgericht, die zich onder meer zou gaan inzetten voor het aanstellen van
een vlootpastoor, trok Tuk in het verenigingsblad van de Dageraad, De Vrije Ge-
dachte opnieuw aan de bel.22

Voor de Algemene Vergadering van 1912 diende Tuk, een motie in waarin hij
pleitte voor het houden van door De Dageraad verzorgde en door de Staat be-
taalde lezingen voor de vrijdenkers en buitenkerkelijken onder de schepelingen
van de Koninklijke Marine. Zijn motie luidde als volgt:

'In aanmerking nemende dat de regering waakt voor het zieleheil van de R.K. Kerk,
Gereformeerde en tot andere gezindten behoorende schepelingen, wenscht de vereen.

22 'Een vlootpastoor', De Vrije Gedachte (1912/1913) 11.



18 Van pioniers tot professionals

'De Dageraad' dat de regeering wil toezeggen voor haar rekening goed te vinden dat
ook zij lezingen kan houden voor haar volgelingen.'23

Tijdens de algemene vergadering achtte het hoofdbestuur dit voorstel echter in
strijd met het beginsel van scheiding van Kerk en Staat. Ze achtte het daarom
niet kies om voor dergelijke propaganda een beroep te doen op de staatskas.
Een ander zwaarwegend bezwaar was dat uit dit verzoek mogelijk de indruk ge-
wekt kon worden als zouden de vrijdenkers 'ook een soort geestelijken erop na
houden, die voor het zieleheil der vrijdenkers hebben te zorgen.'24 De Dageraad
wenste echter niet voor een soort van kerkgenootschap te worden aangezien.
Deze motie haalde het dan ook niet en de algemene vergadering beperkte zich
tot het aannemen van een motie waarin de godsdienstige propaganda op de
vloot als gewetensdwang werd betiteld en afgekeurd.25

Geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken door geestelijke verzorgers op
staatskosten ging De Dageraad dus veel te ver. Het hoofdbestuur van De Dage-
raad bleef hameren op een absolute scheiding tussen Kerk en Staat en protes-
teerde tegen iedere inmenging. De Kerk hoorde niet in de krijgsmacht thuis. In
1913 bepaalde de minister van Oorlog dat er een nieuw artikel in het reglement
der Inwendige Dienst werd bijgevoegd waardoor het mogelijk werd om in de
kazernes eenmaal per dag gedurende 15 minuten een gezamenlijke bijbellezing
of godsdienstoefening te houden in een daarvoor speciaal beschikbaar gestelde
ruimte. Hierop knarsetandde De Dageraad: 'Nog één stap. en aan iedere kazerne
wordt een stel geestelijken benoemd:26

Begin van de moderne geestelijke verzorging in de krijgsmacht (1914)

Op 28 augustus 1914, een maand na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
werden in het kader van de mobilisatie acht veldpredikanten en vier aalmoeze-
niers benoemd. Deze datum wordt wel beschouwd als 'het eigenlijke begin' van
de moderne geestelijke verzorging in de krijgsmacht,27 Er werden bovendien 25
reservepredikanten en evenveel reserveaalmoezeniers aangesteld voor de duur
van de oorlog. Toen minister van Oorlog. Bosboom, naar aanleiding hiervan
werd gevraagd of er bij de benoeming niet gedacht was aan De Dageraad ant-
woordde hij dat aan De Dageraad wel was gedacht maar dat deze geen geestelij-
ke verzorgers wilde leveren die als prediker of aalmoezenier zouden kunnen
worden aangezien. Bovendien had Bosboorn ecn praktisch bezwaar. Er zou van
De Dageraad een precedentwerking uit kunnen gaan waardoor iedere vereni-

23 'Uit de beweging', De Vrije Gedachte (1912/1913) 178.
24 'De Algemeene Vergadering~ De Vrije Gedachte (1912/1913) 202.
25 'De Algemeene Vergadering', 191-192.
26 'Kerk in de kazerne', De Vrije Gedachte (1912/1913) 287.
27 Troost, 'De geschiedenis van de geestelijke verzorging', 21; in navolging van Goossens,

Geestelijke verzorging. 5: 'De datum 28 augustus 1914 is een mijlpaal in de geschiede-
nis van de geestelijke verzorging in het Nederlandse leger.:
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ging. genootschap of stroming kon vragen om hun eigen verzorgers in de krijgs-
macht.28 Dit zou dus kunnen leiden tot een wildgroei aan geestelijke verzorgers.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het aantal veldpredikanten het dubbele van
het aantal aalmoezeniers omdat zowel de orthodoxe als de vrijzinnige protestan-
tcn eigen predikanten moesten krijgen. hoewel er in de praktijk voor 'vrijzin-
nige' GV weinig belangstelling bleek te bestaan. De enige veldprediker die met
recht vrijzinnig kan worden genoemd was 'de rode dominee', de Friese christen-
socialist S.K. Bakker. De jong gestorven Bakker (1875-1918) had in een tijd
waarin legerpredikanten nog in de eerste plaats moreelofficier waren, een taak-
opvatting en aanpak die in veel opzichten vooruitliepen op het moderne GV

werk. Zo schreef een militair die hem in 1917 op De Harskamp hoorde spreken,
dat 'hij zijn gehoor, groot in aantal, voortdurend aanspoort, zich een eigen kijk
op de wereld en op de maatschappij te vormen.'29 Bakker liet het niet bij woor-
den; hij liet de soldaten zich ook metterdaad oefenen, onder andere door dis-
cussies te organiseren. Zo herinnerde zich een andere militair na Bakkers dood:

'Zijn praat- of debatavonden waren altijd druk bezocht. Ik als arbeidersjongen heb
drie keer mijn meening tegenover die van hem mogen zeggen. Het ging gebrekkig
natuurlijk en men krijgt dan een gevoel alsof allen je uitlachen. Maar die groote man
met zijn gevoel moedigde ons juist aan. want hij wist dat wij menschen waren met
hetzelfde gevoel. alleen zonder geschoolde ontwikkeling.'30

Niet toevallig opende humanistisch raadman Wim Heij in 1981 de artikelenserie
'Geen blad voor de mond' over geestelijk verzorgers die in botsing waren geko-

.. ft. Bkk31men met autontelten. met een a evenng over a er.

Soldaten van socialistische signatuur richtten in 1914 tijdens de mobilisatie tal-
loze zogenaamde Mobilisaticclubs op. Hieruit ontstond de Bond van Dienst-
plichtigen, als 'neutrale' buitenkerkelijke tegenhanger van de confessionele te-
huizen. Deze Bond schaarde zich in de novemberdagen van 1918 achter
Troelstra's revolutiepoging. waardoor ze door de confessionele verenigingen
werd gewantrouwd.32

28 Goossens, Geestelijke Verzorging, 41.
2') Wim Heij, 'Geen blad voor de mond, de rode dominee/veldprediker S.K. Bakker',

Ego (april 1981) 7.
30 Wim Heij, 'Geen blad voor de mond', 7.
3\ Ibidem, 6-8.
32 Goossens, Geestelijke verzorging, 53.



20 Van pioniers tot professionals

SK Bakker tijdens de Mobilisatie (1914-1918) in de Harskamp (op het zadel gezeten).
[bron: Wim Heij]

Het Interbellum

In reactie op het onvnorstelbare leed van 'de Groote Oorlog' kregen na 1918 het
antimilitarisme en de vredesbewegingen de wind mee. Het leger werd door ve-
len afgekeurd en dat gold dan automatisch ook voor de geestelijke verzorgers,
die tot taak hadden de gevechtskracht ervan op te peppen en dus innig deel er-
van uitmaakten.
Tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog debatteerde het parlement frequent
over de geestelijke verzorging in leger en vloot. In 1919 kwam er een dienst in
vredestijd die bestond uit een krijgsmachtpredikant in algemene dienst en een
hoofdaalmoezenier als hoofd van dienst, en voorts vijf predikanten en drie aal-
moezeniers. Twee jaar later kwam er nog een vlootaalmoezenier bij. Maar door-
dat in de jaren van vrede erna de belangstelling voor GV opnieuw verflauwde,
bleef er van dit hele systeem op den duur weinig over. Dat gold vooral voor het
omvangrijke stelsel van reserveverzorgers (in 1939 zo'n tweehonderd man) die
bij een nieuwe oorlogsdreiging in actie zouden moeten komen. Jarenlang gene-
geerd door zowel de legerleiding als de Kerken, zagen velen van hen pas voor
het eerst een kazerne van binnen tocn ze bij de mobilisatie in 1939 werden op-
geroepen. Daar moesten ze onvoorbereid, zonder concrete opdracht en vaak
argwanend bekeken door de commandant maar wat improviseren.33

33 Ibidem, 72-74.
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De Tweede Wereldoorlog

Mede naar aanleiding van deze ervaringen ontwierp de Nederlandse regering in
Londen een nieuw systeem voor geestelijke verzorging in de krijgsmacht. Nieuw
was dat de verantwoordelijkheden duidelijk werden vastgelegd: voorheen was de
geestelijk verzorger een moreelofficier geweest die het belang van de krijgsmacht
boven dat van de soldaat diende te stellen en verantwoording schuldig was aan
zijn commandant, maar in het nieuwe stelsel werd bepaald dat de Gv'er verant-
woording schuldig was aan het instituut dat hem uitzond (een Kerk, later ook
het Humanistisch Verbond). Nieuw was ook dat de joodse militairen een eigen
dienst GV kregen, het eerst in 1944 in de Brigade Prinses Irene. In de Brigade
diende een relatief groot aantal joden. dat zich bij dit onderdeel had gemeld na
uit bezet gebied te zijn gevlucht en nu hun steentje bij wilde dragen aan de be-
vrijding van Nederiand.J4 Daarnaast waren er organisatorische veranderingen:
er kwamen voor de Landmacht en Marine afzonderlijke hoofd predikanten en -
aalmoezeniers. De Koninklijke Luchtmacht werd op I april 1963 verzelfstandigd
en kreeg haar eigen dienst met een hoofdluchtmachtaalmoezenier en hoofd-
luchtmacht predikant. 3S

34 'Rats, Kuch en Kosjere Bonen: Joodse militairen in Nederlandse krijgsdienst' (tv-pro-
gramma Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, 22 februari 2004).

3S Goosscns, Geestelijke verzorgirlg, 80.
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Wederopbouw. dekolonisatie en Koude Oorlog

In 1945 waren grote delen van Nederland verwoest. Nederland was. op Duits-
land na, het meest verwoeste land in West-Europa. In 1947 bracht het ministe-
rie van economische zaken de schade in kaart in een rapport getiteld Roof, Res-
titutie en Reparatie. De binnensteden van onder meer Groningen. Rotterdam,
Nijmegen, Arnhem en Rhenen lagen in puin. Ongeveer 100.000 huizen waren
verwoest, ongeveer 340.000 beschadigd. De infrastructuur, waaronder veel brug-
gen en spoorwegen, was vernield of ontmanteld. Het rollend materieel was naar
Duitsland verdwenen. Walcheren en de Wieringermeerpolder stonden onder
water. De binnenvaartvloot was geheel verloren gegaan, grote delen van de in-
dustrie waren ontmanteld en naar Duitsland versleept en de veestapel was tot
een kwart van de vooroorlogse aantallen geplunderd.36 Aan alles was tekort, van
bouwmaterialen tot transportmiddelen. Veel levensmiddelen zouden nog jaren-
lang alleen via distributiebonnen verkrijgbaar zijn.
De wederopbouw van ons land zou van iedereen een zwaar en langdurig offer
vergen waarbij er hard gewerkt en sober geleefd moest worden en waarbij de
politiek een klemmend beroep deed op de solidariteit. Arbeidsconflicten en
looneisen werden in de koelkast gezet en iedereen - werkgevers, werknemers en
overheid - droeg zijn steentje bij aan het zo spoedig mogelijk herrijzen van Ne-
derland. De werkzaamheden betekenden een enorme financiële last voor de
schatkist, maar dankzij Amerikaanse steun in de vorm van de Marshallhulp
(ongeveer een miljard Amerikaanse dollars aan hulpgoederen in vier jaar tijd)
kwam Nederland er bovenop. Tot ver in de jaren '50 was alle aandacht gericht
op de economische wederopbouw van ons land.

Van de 'doorbraakgedachte' - het streven naar een nieuwe naoorlogse politiek -
werd in 1945 veel verwacht. Progressieve katholieken en protestanten dienden
zich aan te sluiten bij sociaal-democraten en vrijzinnig democraten in één pro-
gressieve partij: de Nederlandse Volksbeweging (NVB). Van het ambitieuze plan
dat tijdens de oorlog in het interneringskamp te Sint Michielsgestel werd be-
dacht kwam echter niets terecht. De Partij van de Arbeid (PVDA) werd opgericht
als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal Democratische Arbeiders Partij

36 Algemene GeschiederlÎs der Nederlanden XV (Bussum: Uniebock, 1982) 170.
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(SDAP), de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democrati-
sche Unie (cnu). De PVDA partij trok echter weinig katholieken en protestanten,
waardoor de partij een overwegend sociaal-democratische karakter kreeg. Al
snel bleek dat de doorbraakgedachte in confessionele kringen niet leefde. De ka-
tholieken verzetten zich tegen de NVB en richtten hun eigen katholieke zuil op-
nieuw op, hierbij geadviseerd door pater J.G. Stokman (1903-1970) die later de
humanisten op het politieke toneel op allerlei manieren de voet dwars zette. De
confessionele partijen betrokken hun vooroorlogse bastions van de verzuiling en
het zou tot eind jaren '70 duren eer de doorbraak een feit was.37

Een tweede fenomeen waar Nederland mee te kampen kreeg was de naoorlogse
internationale politiek van dekolonisatie. die door de Verenigde Staten en de
Verenigde Naties werd gepropageerd. Op 7 december 1942 had koningin Wil-
helmina in een radiorede Indonesië zelfstandigheid beloofd. Over het begrip
'zelfstandigheid' en de termijn bestond echter onduidelijkheid. Nederland wilde
in Nederlands- Indië het gezag herstellen om het proces van dekolonisatie naar
eigen hand te kunnen zetten.
Na de capitulatie van Japan werd Nederland geconfronteerd met hardnekkig
verzet door groepen Indonesische nationalisten die tegen de terugkeer van de
vooroorlogse koloniale verhoudingen waren. Een groot deel van dit antikolonia-
le verzet was georganiseerd door Soekarno en Hatta die vlak voor de Japanse af-
tocht op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. De Ver-
enigde Staten oefenden grote druk uit op Nederland om aan de eisen van de
Indonesische nationalisten toe te geven en dreigden zelfs de Marshallhulp in te
trekken. Amerika was bang dat deze koloniale oorlog Soekarno in de armen van
de communisten zou drijven. Toen Soekarno had bewezen de communisten in
zijn land de baas te zijn verloor Nederland definitief alle steun van Amerika.
Nederland kon de politieke en economische druk niet weerstaan en in 1949
werd de soevereiniteitsoverdracht een feit.

Vanaf 1945 tot 1990 heeft de Koude Oorlog de Nederlandse buitenlandse poli-
tiek en militaire strategie bepaald. AI vrij snel in de Tweede Wereldoorlog hiel-
den de geallieerden zich bezig met hoe de wereld er na deze oorlog uit moest
komen te zien. Men bouwde voort op het Atlantisch Handvest dat in 1941 door
Churchill en Roosevelt was opgesteld en dat later ook door Stalin en De GaulIe
werd ondertekend. De geallieerden zouden geen gebiedsuitbreiding nastreven en
het recht op zelfbeschikking van alle volkeren werd erkend. AI tijdens de oorlog
kwamen er scheurtjes in de coalitie en een confrontatie tussen de Sovjet-Unie
en de Verenigde Staten liet niet lang op zich wachten. In 1945, toen de oorlog
in Europa ten einde was, lag het werelddeel er voor een groot deel uitgeput ver-
woest hongerig en gedesillusioneerd bij. De wereldheerschappij van de vijf grote
Europese mogendheden had plaats gemaakt voor het bipolaire mondiale

37 Voor meer informatie over de doorbraakgedachte: Algemene Geschiedenis der Neder-
la/uletl XV, 270-282, 337-343.



Jaren van voorbereiding (1946-1964) 25

machtssysteem van de Verenigde Staten en de Sovjetunie.3f1 Europa was in twee
kampen verdeeld naargelang de invloedsferen van de hvee supermogendheden.
Een situatie waaraan pas in 1989 met de definitieve ineenstorting van het com-
munistische systeem een einde k"oIam.

De idee dat Nederland uit een conflict kon blijven door een strikte neutraliteit
in acht te nemen was in 1945 definitief achterhaald en Nederland besefte dat
het zich voor haar eigen veiligheid zou moeten aansluiten bij een militair bond-
genootschap. In 1948 sloten de Benelux landen met Groot-Brittannië en Frank-
rijk een bondgenootschap dat aanvankelijk gericht was tegen een eventuele
nieuwe Duitse agressie. Door de deelname van Canada en de Verenigde Staten
groeide dit bondgenootschap in 1949 uit tot de Noord-Atlantische Verdragsor-
ganisatie (NAVO) die tegen de Sovjet-Unie was gericht.39 Toen het plan voor de
Europese Defensie Gemeenschap (EDG) in 1954 schipbreuk leed en de Duitse
Bondsrepubliek zich in 1955 bij de NAVO aansloot, richtte de Sovjet-Unie het
Warschaupact op waarbij het haar Oost-Europese satellietstaten aan zich
bond.40 Het Europese toneel van de Koude Oorlog was hiermee afgebakend.

De strijdkrachten: wederopbouw en vernieuwing

De nederlaag in 1940 en de daaropvolgende oorlog hadden de legerleiding doen
beseffen dat het naoorlogse leger wezenlijk anders zou moeten worden opge-
bouwd dan in 1940. De militairen die in 1940 de strijd aangingen met de Duitse
troepen waren Ie oud en te weinig geoefend. Het Interbellum had ook bij de
Nederlandse strijdkrachten in het teken gestaan van economische crisis en be-
zuinigingen. Hierdoor waren slechts kleine lichtingen dienstplichtigen opgeroe-
pen voor een korte eerste oefening. Van herhalingsoefeningen was nauwelijks
iets terecht gekomen. Kleine lichtingen vergden minder instructeurs, oefenmate-
riaal, legeringfaciliteiten en dergelijke. De legerleiding ging ervan uit dat aan
een oorlog een lange mobilisatie vooraf zou gaan en tijdens deze mobilisatiepe-
riode kon de militair voldoende worden bijgespijkerd. Ondanks dat de mobili-
satie van 1939-1940 ruim negen maanden had geduurd, waren de soldaten nau-
welijks op hun taak berekend. De militair besteedde ruim de helft van de tijd
aan het graven van stellingen. Verplaatsingen en operaties kende hij alleen uit
de voorschriften.
Na de oorlog werd de 'methodische instructie' naar Brits en Amerikaans model
ingevoerd. Alles werd op aanschouwelijke wijze gedoceerd. Oefeningen werden
in zandbakken nagespeeld en er werden instructiefilmpjes getoond. De oefenin-
gen werden veel realistischer en er werd meer met scherp geschoten. En negatief
effect hiervan was dat er doden vielen bij oefeningen - iets wat voor de oorlog
nauwelijks was voorgekomen.

38 Heldring, Renner & Soetendorp. Geschiede1lis na 1945 (Utrecht: Het Spectrum, 1988)
t62.

39 Heldring, Geschiedenis na 1945, 172.
40 Ibidem, 173.
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Een ander belangrijk extra aandachtspunt was het moreel van de troepen. Een
goede opleiding en goed materieel waren goed voor het moreel. De ervaringen
die de geallieerde troepen tijdens de oorlog hadden opgedaan hadden aange-
toond dat een goede begeleiding en verzorging ook noodzakelijk waren. Daar-
om werden de Psychologische Dienst. de Sociale Dienst, de Dienst Recreatie en
Algemene Ontwikkeling en de Cantinedienst (CAm) opgericht. Voor de weder-
opbouw van de krijgsmacht waren enorme bedragen nodig die door de bevol-
king moesten worden opgebracht. Een goede voorlichting aan de militair en de
burgerwereld was daarom noodzakelijk. Om het Nederlandse volk geïnteres-
seerd te houden in het leger werd de Legervoorlichtingsdienst opgericht.

Een heel belangrijke vernieuwing was dat vrouwen hun intrede deden in de
krijgsmacht. Tijdens de oorlog waren de Nederlandse Vrouwelijke Militaire Ver-
pleegdienst, later het Nederlandse Verpleegsterskorps der Landmacht (NVKL) en
het Vrouwenhulpkorps (VHK) opgericht. Het KNil had ook een eigen vrouwen-
korps. Na de oorlog kwam er een discussie op gang over de handhaving van
vrouwen in de strijdkrachten. De tegenstanders, die vooral in confessionele
kringen waren te vinden, waren van mening dat de taak van de vrouw in het .ge~
zin was. Bovendien zou het leger verruwend werken en waren de morele gevaren
voor vrouwen te groot. Voorstanders beargumenteerden dat de vrouwen heel
nuttig werk verrichtten en voor bepaalde taken zelfs onmisbaar waren. Boven-
dien was het leger een zaak van het hele volk en hierdoor moesten mannen én
vrouwen in het leger dienen. De voorstanders wonnen het pleit en in 1952 wer-
den NVKL en VHK samengevoegd tot de Militaire Vrouwenafdeling (MILVA).41 Tij-
dens deze periode van vernieuwing en wederopbouw van de strijdkrachten deed
het Humanistisch Verbond vrijwel direct na haar oprichting in 1946, bij monde
van initiatiefnemer Jaap van Praag, pogingen om de geestelijke verzorging voor
buitenkerkelijke militairen van de grond te krijgen. Het was echter een andere
humanistische organisatie, Humanitas, die met de eer zou gaan strijken.

Maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken vóór 1945

In 1900, toen het maatschappelijk werk nog bekend stond als 'armenzorg' of
'liefdadigheid', was dit een zaak van particulier initiatief en de kerken. Slechts
een klein gedeelte van de zorg werd gedaan door neutrale instellingen. Deze
hulp was echter geen recht maar een gunst en om deze reden hielden de socia-
listen zich niet met armenzorg bezig. Bovendien stond de armenzorg de proleta-
rische revolutie in de weg doordat het de bestaande verhoudingen in stand
hield. De socialisten in Nederland voerden een kruistocht tegen de vijf K's: Ka-
pitaal, Kroeg, Kazerne, Koning en Kerk42 en de afkeer van de kerk vergrootte de

41 J. Hoffenaar & R. Schoenmaker, Met de blik ntltlr het Oosten, de Koninklijke L(md-
macht 1945-1990 (Den Ilaag: SOU, 1994) 46-49.

42 Tjeerd Flokstra & Sjoerd Wieling, De geschiedenis van het HlImm,istisc1J Verbond
1946-1986 (Zutphen: De Walburg Pers, 1986) 16.
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alkeer van de kerkelijke liefdadigheid. In de jaren '30 echter trad een verschui-
ving op binnen de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) van collectief
socialistisch denken naar de persoonlijke ontplooiing. In 1935 zwoer de SDAP de
dogma's van het marxisme af, aanvaardde het Koningshuis en introduceerde het
Plan van de Arbeid. De sociaal-democratie raakte meer geïntegreerd in de sa-
menleving.43

Ondanks hardnekkige weerzin in socialistische kringen waren er reeds vóór de
oorlog socialistische organisaties die zich bezig hielden met maatschappelijk
werk - een verzamelnaam voor alle hulpverlening - voor buitenkerkelijken. Al
in 1915 werd de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende
Dranken, de zogenaamde 'Blauwe NV', erkend als instelling voor reclassering.
Voor het eerst werden socialistische arbeiders bij de reclassering betrokken. In
1929 werd de socialistische voogdijvereniging 'Eigen Gezin' opgericht, een ver-
eniging op religieus humanistische grondslag. In 1930 volgde de Vereniging tot
Bevordering van Reclassering en Kinderbescherming. Veel personen uit deze or-
ganisaties zouden in 1945 betrokken zijn bij de oprichting of activiteiten van de
eerste moderne humanistische organisatie, Humanitas.44

Humanitas

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog doorkruiste de plannen van de SIJAP

en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) om een socialistische
volksdienst op te richten, maar tijdens de bezetting werkten een aantal mensen
deze plannen verder uit. Eind 1944, toen Zuid-Nederland al was bevrijd, nam
de SIJAP het initiatief tot het vormen van een commissie die moest onderzoeken
hoe het maatschappelijk werk kon worden gemoderniseerd en de rol die de mo-
derne arbeidersbeweging hierin kon spelen. Men wilde af van het betuttelende
imago. De conclusie was dat er een stichting voor maatschappelijk werk moest
worden opgericht. Deze stichting moest worden opgericht door de SDAP, de
Blauwe NV, het NVV en de Arbeiders Jeugd Centrale (Ale), maar de stichting zou
vervolgens autonoom moeten zijn, los van een politieke stroming. De organisa-
tie moest open staan voor 'alle bevolkingsgroepen, in het bijzonder ook die wel-
ke niet tot een kerkgenootschap behoorden,' aldus de statuten van Humanitas.
Vrijzinnig protestanten waren ook zeer welkom. Op 31 mei 1945 werd de
'Stichting voor Maatschappelijk \Verk op Humanistische Grondslag' opgericht,
later bekend onder de naam 'Humanitas'.45
\Vaarom op humanistische en niet op socialistische of sociaal-democratische
grondslag? Het humanisme kon zowel buitenkerkelijke socialisten als vrijzinnige
christenen aanspreken. Een aantal Nederlandse socialisten was al vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw betrokken bij de atheïstische vrijdenkers-

H Nynke Zwierstra, Geen opgeheven vinger "/(lar een lIitgestoken hand, HlImanÎtas als
landelijke organisatie voor maatschappelijke dienstverlmitlg m 5amet/levingsopbollW
1945-1995 (Amsterdam: Humanitas. 1995) 13-14.

44 Zwierstra, Gem opgeilel'efl vit/ga, 14.
45 Ibidem, 14-18.
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vereniging De Dageraad, die wordt beschouwd als een belangrijke voorloper
van het moderne humanisme. Vooral de socialist, anarchist, vrijdenker en athe.
ïst F. Domela Nieuwenhuis propageerde een atheïstisch socialisme. Aan het be-
gin van de twintigste eeuw kwam een religieus humanistische stroming op,
waarvan prominenten zoals Clara Meijer-Wichmann deel uitmaakten. Onder de
vlag van het humanisme kon Humanitas dus aan een bredere groep mensen ap.
pelleren. 46 Zonder het van elkaar te weten echter werden vanaf 1945 plannen
gesmeed voor het oprichten van een tweede humanistische beweging die het
buitenkerkelijke deel van de Nederlandse bevolking moest gaan aanspreken.

Hel Humanislisch Verbond

Een andere organisatie voor buitenkerkelijken die vrijwel direct na de oorlog
werd opgericht is het Humanistisch Verbond (HV). Deze organisatie is het gees-
teskind van de socialist en religieus humanist dr. Jaap van Praag (1911-1981).
Hij had zich tijdens de oorlog op zijn onderduikadres gebogen over vraagstuk-
ken als buitenkerkelijkheid, humanisme, de geestelijke weerbaarheid van buiten-
kerkelijken en het oprukkende nihilisme. Hij schreef tijdens zijn onderduikperi-
ode het boek Modern humanisme, een renaissance, waarin hij een lans brak voor
een vernieuwing van het geestelijk leven in humanistische zin. Voor buitenker-
kelijken wilde Van Praag een organisatie oprichten die op humanistische grond-
slag was gestoeld. Hij wilde het ongeorganiseerde en veelal individualistische
humanisme in Nederland organiseren in een brede landelijke beweging.47 Doel.
stelling van het HV was om het nihilisme onder buitenkerkelijken tegen te gaan
en de geestelijke weerbaarheid te vergroten. Op 17 februari werd in het 'Vrij Ne-
derland'-gebouw te Amsterdam het Humanistisch Verbond opgericht waarbij
206 mensen aanwezig waren.

Jaap van Praag omstreeks 1964. [bron: archief HGVK

(Het Humanistisch Archief)]

46 Ibidem, 17.
47 Flokstra, De geschiedenis van het H\f, 17-18.
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Zo bestonden er in 1946 twee organisaties op humanistische grondslag. Huma-
nitas, dat zich bezig hield met maatschappelijk zorg voor buitenkerkelijken. En
het Humanistisch Verbond, dat in cultureel, geestelijk, pedagogisch en sociaal
opzicht de belangen behartigde van het buitenkerkelijk volksdeel in Nederland.
Een terrein waarop het HV zich toelegde was de vorming en geestelijke verzor-
ging van buitenkerkelijken. Het HV zou dus de rol van 'de kerk' gaan spelen en
Humanitas die van 'diaconie,.48 Een aantal Verbondsleden wilde méér dan alleen
maar bezinning en drong aan op het ontwikkelen van het zogenaamde praktisch
humanisme: een verzameling activiteiten die tot doel had het bezinnende en in-
tellectuele humanisme om te zetten in daden. Vanaf de jaren 'sa zou het Huma-
nistisch Verbond op allerlei terreinen het 'praktisch humanisme' vorm geven
met activiteiten als ziekenbezoek, maatschappelijk werk voor gezinnen. het or-
ganiseren van vakantiekampen voor kinderen, huwelijksbemiddeling en ontwik-
kelingssamenwerking. Ook de geestelijke verzorging in de krijgsmacht gevange-
nissen en arbeiderskampen behoorde tot het praktisch humanisme. De mens
moest worden geleerd om zijn plaats in de samenleving te vinden en zo moest
de dreiging van nihilisme onder buitenkerkelijken worden tegengegaan.49

De eerste aanzet tot humanistische geestelijke verzorging bij de
krijgsmacht

Het zendend genootschap voor het humanistisch geestelijk verzorgingswerk bij
de Krijgsmacht is sinds het begin van de werkzaamheden in 1964 het Humanis-
tisch Verbond. Het ging zich vrijwel direct na de oprichting bezig houden met
één van haar kerntaken, namelijk de geestelijke verzorging van buitenkerkelij-
ken. Al in juli 1946 - nog geen halfjaar na de oprichting van het tlVOP 17 febru-
ari - wendde het HV zich per brief tot vijf ministers. onder wie de minister van
Oorlog, met het verzoek 'te willen bevorderen. dat in alle gevallen waarbij de
kerken worden ingeschakeld op geestelijk en maatschappelijk gebied, het Huma-
nistisch Verbond worde beschouwd als het orgaan, dat een gelijksoortige roe-
ping te vervullen heeft voor het ookerkelijke volksdeel."o Minister A.H.).L. Fié-
vez (KVP) van Oorlog wees het verzoek om HGV in de krijgsmacht te mogen
verzorgen een maand later af, omdat hij het Verbond niet gelijkwaardig vond
aan een kerk. Meer brieven, notities en gesprekken op het ministerie volgden,
maar de minister bleef bij zijn afwijzing. zelfs toen het Verbond zijn verlangens
reduceerde tot een verzoek om medewerking van de kant van de legerautoritei-
ten bij het organiseren en bekendmaken van op militairen gerichte Verbondsac-
tiviteiten.

48 Ibidem, 29.
49 Geestelijk werk in ontwikkeling, 25 jaar Humanistisch Opleidings Instituut 1964-1989

(Utrecht: Stichting HOI, 1989) 13-15.
50 Anne Bos, 'De kwestie van de humanistische geestelijke verLorging in het parlement

1946-1967' (doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen. 2001) 6.
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In 1946 al werden de eerste exemplaren van het nieuwe contactorgaan Hwna-
nistisch Verbond Mededelingenblad (in 1947 omgedoopt in Mens en Wereld) op
de leestafels van de Utrechtse kazernes gelegd.

UUMANISTIStU i~t~VERBOND
Mededelingenblad
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KOp van het Mededelingenblad van het Humanistisch Verbond uit 1946.

Belangrijk hierbij was de medewerking van luitenant J.E. Marchand, die werk-
zaam was bij de dienst Recreatie en Algemene Ontwikkeling (RAO).51 Tegelijker-
tijd werd door het Centraal Bureau van het HVeen actie op touw gezet om gast-
gezinnen te werven voor de soldaten. Hiertoe verscheen in mei 1947 in de
bladen Mens e,l lVereld en Humanitas een oproep. In het artikel 'Het militaire
werk van het Humanistisch Verbond' werd gemeld dat in de garnizoensstad
Utrecht door het Verbond het werk voor buitenkerkelijke militairen ter hand
genomen was. Het doel was een goede vrijetijdsbesteding voor de jonge militai-
ren en kennismaking met geestvenvante militairen en burgers. Alle jongeren die
op korte termijn hun dienstplicht moesten vervullen werden opgeroepen om
contact op te nemen met het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond te
Utrecht. Ouders werden gevraagd om te fungeren als gastgezinnen voor buiten-
kerkelijke militairen. 'Het zal u goed doen te weten dat zij (de militairen, red.)
een 'pleeghuis' hebben met 'pleegouders' die hen met moeilijkheden in de
vreemde en nieuwe omgeving de helpende hand kunnen bieden.'52 Het artikel
besluit met de mededeling dat andere garnizoensplaatsen Utrecht spoedig zou-
den volgen. Informatie over welke plaatsen, kon worden verkregen bij het Cen-
traal Bureau.

Volgens raJdsman van het eerste uur. Jan Troost, werd dit initiatief, ondanks de
inzet van Marchand, geen succes vanwege de tegenwerking door de kazerne-
commandanten. Deze verhinderden ook bijeenkomsten met militairen in de ka-
zernes. Men had de adressen van de gastgezinnen aan militairen willen geven,
'waar deze eens een avondje in huiselijke kring hadden kunnen doorbrengen'
maar er was te veel tegenwerking en tc weinig geld en er waren dus te weinig

51 Jan Troost. 'Hoe het groeide: 25 jaar humanistisch vormingswerk met militairen', Ego
(december 1977) 4.

52 'Hel militaire werk van het Humanistisch Verbond', Hllma"itas (mei 1947) 5; Mens
en Wereld (16 mei 1947) 7.
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mogelijkheden. aldus Troost." In Utrecht vonden in 1947 buiten de kazernes
enkele bezinningsbijeenkomsten voor militairen plaats, waar maatschappelijke
kwesties werden besproken.54 Het bleef echter bij een incidenteel experiment,
pas vanaf eind 1952 zouden deze bijeenkomsten worden hervat en uitgebouwd
tot een structureel onderdeel van de IIGV.

Het werk onder militairen
Jn dc garnizoens.stad Utrecht heeft het Hu,
manistisch Verbond het werk voor de buiten,-.
kerkelijke militairen ter hand genomen. Het
doeL een goede vrije-tijdbesteding voor de
jonge militairen. kennis maken met geestver~
wante militairen en burgers. Al de jongeren.
die binnenkort in dienst treden. raden wij drin-
gend aan zich met ons Verbond in verbinding
te stellen. hetzij via het plaatselijk secretariaat
van het Hum. Verbond, hetzij rechtstreeks met.
het Centraal Bureau te Utrecht.
Ouders. die dit lezen. verzoeken wij. voor
hun kinderen verbinding met het Centraal Bu-
reau te zoeken en tevens de Jongeren uit hun
omgeving op deze mogelijkheid attent te maken.
Uw Jongens komen dan in gezinnen. die
zich bereid verklaard hebben. hun gastvrijheid
te verlenen. Het zal U goed doen. te weten,
dat zij een ..pleeghuis" hobben met "pleeg'"
ouders", die hen met moeilijkheden in de
vreemde en nieuwe omgeving de helpende hand
kunnen bieden. Andere garnizoensplaatsen zul.•
len Utrecht spoedig volgen. Schrijf dus voor
alle plaatsen naar het Centraal Bureau van het
Hum. Verbond te Utrecht. Weerdsingel O.Z.
80.

Eerste berichtje over wer1<met militairen door het Humanistisch Verbond (1947). [bron:
Mens en Wereld (mei 1947) 5]

Van demobilisatieraden naar Humanistisch Thuisfront

In het najaar van 1948 richtte Humanitas samen met de Partij van de Arbeid
een Thuisfront voor buitenkerkelijken op. Van 1949 tot 1951 was de enige be-
trokkenheid erbij van het Humanistisch Verbond dat zijn voorzitter Jaap van
Praag in het bestuur van het Thuisfront zitting had genomen en daar het belang
van humanistisch geestelijke verzorging pushte.

SJ Troost, 'Hoc het groeide', 4.

54 Bos, 'Humanistische geestelijke verzorging in het parlement', 7; M.L. Ottingh, 'Hu.
manistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten: de problematiek,
rond de verdeling van het aantal formatieplaatsen geestelijke vertorging, die speelt
vanaf de totstandkoming van de dienst humanistisch geestelijke verzorging' (docto.
raalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993).
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Voor de oorsprong van het Thuisfront moeten we teruggaan naar 1945, toen
Nederland direct na de bevrijding werd geconfronteerd met een strijd voor on-
afhankelijkheid in Nederlands-Indië. In een poging de kolonie te behouden en
zodoende het dekolonisatieproces naar eigen hand te zetten, zette Nederland
militair alles op de Indische kaart, 'Indië ging voor alles'.ss Zo direct na zijn ei-
gen bevrijding had Nederland nog geen eigen leger en het duurde even voordat
daarvoor een organisatie was opgezet. Maar zodra er dienstplichtigen waren op-
geleid, werden die allemaal naar Indië gestuurd. Vanaf september 1946 werden
de eerste naoorlogse lichtingen dienstplichtigen met enkele maanden opleiding
op de boot naar de Oost gezet. Kort daarvoor, op 20 juli 1946. was al een eerste
'politionele' actie ingezet, die een half jaar zou duren. Het totale aantal Neder-
landse militairen in Indië zou oplopen tot meer dan 120.000.56 Zo belangrijk
werd Indië geacht, dat men voor lief nam dat Nederland zelf vrijwel onverde-
digd bleef: mocht het zover komen dat het Rode Leger Nederland zou binnen-
vallen, dan voorzagen vaag omlijnde plannen alleen in een evacuatie van de be-
schikbare troepen en van 10.000 'belangrijke Nederlanders' waaronder
ministers, kamerleden en ambtenaren, naar Suriname en de Nederlandse Antil-
len.57

Hoewel er eind 1948 nog een korte en desperate tweede politionele actie zou
volgen (19 december 1948 tot 5 januari 1949)58 was al veel eerder duidelijk dat
het vertrek van Nederland uit Indië in feite onvermijdelijk was. De onafhanke-
lijkheidsoverdracht werd bepaald op 27 december 1949. Maar al veel eerder,
vanaf eind 1947. was duidelijk dat een stroom van gedemobiliseerde militairen
uit Nederlands-Indië zou terugkeren. Om hen op te vangen en na een lang ver-
blijf in een volstrekt andere wereld bij te staan bij hun aanpassing aan de Neder-
landse samenleving. werden zowel nationaal als plaatselijk zogeheten 'demobili-
satieraden' opgericht. Die moesten de gedemobiliseerden voorlichten over het
vinden van werk of scholing, hen adviseren bij sociale problemen en bemidde-
len bij overheidsinstanties. Landelijk waren op dit werkterrein al sinds 1946 een
Nationaal Katholiek Thuisfront (NKT) en sinds 1947 een Protestants Interkerke-
lijk Thuisfront (PIT) actief.59 Er gingen nu ook stemmen op om een thuisfront
voor de buitenkerkelijke militairen op te richten. Het was Humanitas dat hierin
het initiatief nam: in april 1948 werd op een congres van Humanitas besloten
dat er naast NKTen PITeen derde Thuisfront moest komen speciaal voor de bui-
tenkerkelijken: de stichting Humanitas Thuisfront.

Net als Humanitas zelf, was dit Thuisfront humanistisch van signatuur. De sta-
tutair oprichtende organisaties waren Humanitas en de Partij van de Arbeid. Bij
de oprichtingsbijeenkomst op 18 september 1948 te Amsterdam trad een hele
reeks erkend sociaal-democratische organisaties als medeoprichter op. zoals het

55 Hoffenaar, Met de blik naar het Oosten, 40, 43.
56 Ibidem, 29.
57 Ibidem. 43.
58 Ibidem, 33-36.
59 Goosscns, Geestelijke verzorging. 78-79.
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Nederlands Verbond van Vakverenigingen, de Arbeiders Jeugd Centrale, de Ar-
beiderspers, het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, de VARA en de Neder-
landse Culturele Sportbond. De notariële registratie van de statuten was waar-
schijnlijk een maand later, op 14 oktober 1948, want die datum werd later
beschouwd als officiële oprichtingsdatum.60

Het Centraal Bureau van Thuisfront Humanitas werd gevestigd te Amsterdam
in het gebouw van de Arbeiderspers, die ook faciliteiten ter beschikking stelde
als een telefoon en secretariële ondersteuning. Voorzitter werd Evert Vermeer
(Tweede Kamerlid voor de pvnA), secretaris J. Boetje (die bij zijo beooeming een
jaar later tot PR functionaris bij de PVDA werd opgevolgd door E. Terlingen), De
organisatie ging voortvarend te werk. Een jaar na de oprichting waren er al af-
delingen en correspondentschappen in 41 plaatsen.

Portret van Evert Vermeer, eerste voorzitter van het
Humanistisch Thuisfront. [bron: Wim Heij]

De opvallende afwezige onder de oprichtende organisaties was het Humanis-
tisch Verbond. Het Verbond was niet gekend in de oprichting van het Thuis-
front, ondanks het feit dat nauwelijks een maand eerder met Humanitas afspra-
ken waren gemaakt tot samenwerking op het terrein van het geestelijk
raadswerk. In augustus namelijk had het HV in Amersfoort een driedaagse con-
ferentie georganiseerd over geestelijke verzorging. Daar was geconcludeerd dat
er nauwer met Humanitas moest worden samengewerkt omdat de taken van de
twee organisaties in de praktijk eigenlijk niet goed gescheiden konden worden -
het geestelijk werk (het 'verdiepen van de krachten tot persoonlijkheidsvor-
ming'), dat het terrein van het HV was, en het maatschappelijk werk (de 'aanpas-
sing aan het sociale leven'), dat het terrein was van Humanitas. Deze poging tot
nauwere samenwerking - er werd zelfs gedacht over fusie - werd daardoor ei-
genlijk al direct bij de start gefrustreerd. In de daaropvolgende jaren zoude 0 er

hO Voorzover ik kon nagaan is de eerste keer dat deze datum wordt genoemd bij het
tienjarige jubileum, zie: H.}.'. Lips, 'Tien jaren Humanistisch Thuisfront, de vlag uit
... of niet?', Het Woord van de Week (26 oktober 1958).
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steeds meer hindernissen opduiken en bekoelden de relaties tussen Hven Huma-
nitas aanzienlijk.

De sociaal-democraten en Humanitas hadden het HV buiten de deur gehouden
omdat ze vreesden voor communistische invloeden in het Verbond. Eén van de
hoofdbestuursleden van het HV was namelijk sinds maart 1947 mevrouw Brecht
van den Muijzenberg-\Villemse, Tweede Kamerlid voor de CPN, De angst voor
communisten was gegroeid in de loop van 1946-1948. toen de communisten in
het ene Oost-Europese land na het andere de macht overnamen. Na de laatste
machtsovername, in het voorjaar van 1948 in Tsjecho-Slowakije. brak er in het
Humanistisch Verbond een discussie uit over de vraag of mensen met een com-
munistische overtuiging lid mochten zijn van het hoofdbestuur. De communis-
tenhaat nam hand over hand toe, gemeenschappen (afdelingen) van het Ver-
bond begonnen te protesteren tegen een communiste in het hoofdbestuur en de
PVDA weigerde nog langer met het Verbond samen te werken. Dat het Verbond
door de PVDA en Humanitas werd gepasseerd bij de oprichting van het 'Thuis-
front Humanitas' draaide dus allemaal om het lidmaatschap van de CPN door
Van den Muijzenberg-''''illemse. Ze werd in het najaar van 1948 door Jaap van
Praag zwaar onder druk gezet om haar hoofdbestuursfunctie voorlopig op te
schorten. Haar terugkeer in het hoofdbestuur werd vervolgens onmogelijk ge-
maakt doordat ze tijdens het congres in 1949 niet meer kandidaat werd ge-
steld,.'
Nadat het hoofdbestuur van communisten was gezuiverd kon het HV in de ogen
van Humanitas en de PVDA weer een respectabele partner worden.62 Bijna per
omgaande besloot het bestuur van het Thuisfront Humanitas om Van Praag op
te nemen in zijn bestuur en 'te beschouwen als medestichter'. Dit betekende
kennelijk dat het Humanistisch Verbond met terugwerkende kracht werd erkend
als medeoprichtende organisatie, een regeling die in 1951 statutair schijnt te zijn
bevestigd.63

Activiteiten van het Thuisfront: de opmars van de HGV als stokpaard van
Van Praag

Het soort activiteiten dat het Thuisfront Humanitas ontplooide veranderde in
het begin een paar keer. In eerste instantie concentreerde het Thuisfront zich op
voorlichtingsbijeenkomsten voor terugkerenden uit Indië en voor hun familie.
Die werden vaak georganiseerd in samenwerking met de Leger Voorlichtings-
dienst, die films over Indië beschikbaar stelde. Een tweede taak die vanaf het be-
gin serieus werd opgenomen, was het zenden van boeken, tijdschriften, puzzels,

61 Voor meer informatie over de kwestie Van den Muijzenberg zie: Peter Derkx, H./.
Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Biografie van een filosoof en humanist (Ili1ver-
sum: Verloren, 1994) 357-361.

lI2 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 106;
Flokstra, De geschiedenis vall het HV, 166.

63 'Bouwen afbreken?', Mens en Wereld (23 juni 1949) 4.
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spellen en versnaperingen naar buitenkerkelijke soldaten die in Indië gelegerd
waren. Ter gelegenheid van 1 mei en sinterklaas 1949 stuurde het Thuisfront ve-
Ie duizenden pakketten naar wat een briefschrijver bestempelde als 'het vergeten
leger'. Vergeten, want tenvijl protestantse en katholieke jongens af en toe kleine
attenties ontvingen van hun eigen Thuisfronten. ontvingen buitenkerkelijken
nooit wat. Zij voelden zich in de steek gelaten. zoals blijkt uit de brieven die het
tijdschrift Hllmanitas regelmatig afdrukte. Een zieke militair bijvoorbeeld in het
legerhospitaal te !latavia schreef in zijn bedankbriefje dal hij wel verwonderd
was over de ontvangst van een pakket, want dit was het eerste dat hij in dertig
maanden in Indonesië had ontvangen. Anderen schreven hoe de toegezonden
boeken werden 'verslonden', want verveling was ook in het Nederlands-Indische
leger een chronisch probleem. De boeken, zo schreven zij, gingen de hele troep
rond, met name in de buitenposten, waar de normale lectuurvoorziening niet
doordrong. Veelzeggend is dat men in de bedankbrieven regelmatig verzuchtin-
gen aantreft als 'Dus ook wij worden niet vergeten' of 'We horen er toch bij'.
In het voorjaar van 1949, een half jaar na de oprichting van het Thuisfront Hu-
manitas, trad Jaap van Praag tot het bestuur toe. Van Praag was de oprichter,
voorzitter en huisideoloog van het Humanistisch Verbond.64 Als bestuurslid van
het Thuisfront zou hij in de volgende jaren zijn ideeën over humanistische gees-
telijke verzorging voortdurend als een infuus doen indruppelen in het Thuis-
front, door lezingen te geven, nota's te schrijven, en door in het algemeen in het
bestuur van het Thuisfront zijn ideeën te ventileren. Zo zorgde hij voor een
mentale injectie die de geesten rijp maakte voor het idee van geestelijke verzor-
ging voor buitenkerkelijke soldaten. Hij bereikte dat tegen 1951 het Thuisfront
deze verzorging als topprioriteit ging beschouwen en haar plaatste boven aan
een lange lijst van uit te voeren taken.
Secretaris van het Thuisfront Boetje pikte de gedachte al direct in mei 1949 op
toen hij in het blad Humatl;tas aandacht vroeg voor het feit dat soldaten die op
zondag de verplichte kerkdiensten niet wilden bezoeken, corveediensten kregen
opgelegd. Volgens de commandanten kon dat nu eenmaal niet anders, omdat
tijdens kerkdiensten het onderdeel zo was geslonken dat het onmogelijk was
'vruchtdragend te oefenen, anders dan door het doen van corveediensten of
exercitiën'. Voorzitter Vermeer pakte dit thema later dat jaar op toen hij op een
bijeenkomst voor familieleden van in Indonesië verblijvende militairen zei 'het
een onrecht te achten, en [wijl zullen niet rusten voor dit is verdwenen. dat bui-
tenkerkelijke militairen niet een aparte geestelijke verzorging in het leger ont-
vangen.'65

M Voor meer informatie over de ideeën en denkbeelden van Jaap van Praag zie: Peter
Derkx & Bert Gascnbeek (rcd.), j.P. l'tlfl Praag Vádcr Vtlfl het modeme Nederlal/dsc
humanisme (Utrecht: De Tijdstroom. 1997); zie ook: Peter Derkx (samenst.), J.P. van
Praag. Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten (Utrecht: Het Humanistisch
Archief. 2004). een bloemlezing uit Van Praags gedachtegoed over het humanisme.

1i5 'Thuisfront 'Humanitas', contactavond afd. Amsterdam', Humanitas (oktober 1949)
7.
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Zie de maan IIChönt door <k oom"D ••.
Zo klinkt in 'I bekende Vade:rlandK lied.
Dat jo hier nu neumt in je dromen.
AI zie je dan de bomen van Holland ook niet:
De echie Simerklau is toch gckotlK'o 11
Makken staakt U" wild I"raal.
Dit is het vcrvollil van bet lied ...
Jij en wij zullen van hane wensen
Dat hel blijvend !takm nD 't ~schicl
Alle volk'ren leven doet aJs Mensen.
't U •••••rlijk luoadje i. II:ckomen.
Voor jou, zonder gard en zonder koeken,
Komt de Sint ln jeep - Pi", geen vol gas -
Met oen inguAmeld aantal boeken,
Afzender: Hel Thuisfront Humanitas..

Gedichtje en cartoon bij het Sint Nicolaas-boekenpakket voor buitenkerkelijke soldaten in
Nederlands-Indië (1949). [bron: Wim Heij]



Jaren van voorbereiding (1946-1964) 37

Vermeer stelde het punt opnieuw aan de orde op het 'landelijk appèl', een twee-
daagse nationale bijeenkomst van het Thuisfront op de Paasheuvel bij Nunspeet
(8-9 oktober 1949). Van Praag hield bij deze bijeenkomst eveneens een toe-
spraak en hij gaf daarin een onderbouwing waarom ook voor buitenkerkelijke
dienstplichtigen geestelijke verzorging noodzakelijk was: 'Militairen, het zijn
jonge mensen, die zich moelen aanpassen aan geheel nieuwe omstandigheden.
Jonge mensen, die met problemen worstelen en die onze steun behoeven.' 66

Op deze zelfde bijeenkomst werd een tweede nieuw plan voor de toekomst ge-
lanceerd: de oprichting van militaire tehuizen voor de militairen 'uit onze kring'.
Een half jaar later, op een demonstratieve bijeenkomst op I april 1950, zette
Van Praag maar meteen een volgende logische stap: er moest nu ook gezorgd
worden voor passende scholing, tot vorming van de 'leidslieden' die het geeste-
lijk werk op zich wilden nemen.67

Naarmate meer militairen uit de Oost terugkeerden ging het Thuisfront zich
meer richten op militairen in Nederland. Zo kwam het werkende weg uit bij
een derde nieuwe taak: de lorg voor buitenkerkelijke militairen in Nederlandse
hospitalen.6R

In het voorjaar van 1950 kwam de stroom gedemobiliseerden pas goed op gang,
in totaal meer dan 100.000 man, waarvan velen zo'n drie jaar onder de wapenen
waren geweest. Om hen te ondersteunen bij hun inburgering in Nederland,
startte het Thuisfront Humanitas in samenwerking met de VARA in mei 1950 een
'vrolijk en gezellig' wekelijks radioprogramma op de zondagochtend, 'Welkom
thuis' geheten. Naast veel verzoekplaten met groeten en berichten wanneer de
troepenschepen in Nederland zouden aankomen, gaf het informatie over zaken
die voor de terugkerenden van belang waren om te weten: over huisvesting, het
vinden van een passende werkkring, omscholingscursussen en studievergoedin-
gen, overbruggingsuitkeringen, 'wederaanpassing' en de mogelijkheden van emi-
gratie. Op 6 mei 1951 klonk 'Welkom thuis' voor de laatst maal door de ether.
De laatste militairen waren gerepatrieerd.
Nu de taken verschoven, legde het hoofdbestuur van het Thuisfront eind 1950
de nieuwe doelen voor de stichting, die in de voorafgaande periode geleidelijk
zichtbaar waren geworden, vast in een rapport 'Organisatievorm en nieuwe
taak'. Als hoofdtaken wees het rapport nu aan:
• 'De geestelijke verzorging van buitenkerkelijke militairen op gelijksoortige

basis als dat voor katholieke en protestantse militairen gebeurt.
• Het leggen en onderhouden van contact met militairen in het leger, in hos-

pitalen en sanatoria in Nederland en daarbuiten.
• Het stichten van militaire tehuizen.'

66 'Thuisfront 'Humanitas', Landelijk Appèl, 8 en 9 October 1949', Humanitas (novcm.
ber 1949) 8.

67 'Thuisfront 'Humanitas", Humanitas (april 1950) 4.
68 'Ook binnenlands een taak', Humallitas (februari 1950) 8.
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Het rapport bevestigde bovendien de ommezwaai naar structurele samenwer-
king met het Humanistisch Verbond. Het noemde de drie taken 'dé opgave,
waarvoor de humanistische groeperingen in Nederland ten aanzien van de mili-
taircn dienen te staan. Nauwer contact en samenwerking met de bestaande hu-
manistische organisaties en groepen zal daarvoor nodig zijn:69 Het rapport
stelde voor om garnizoenscomités voor buitenkerkelijke militairen te stichten in
de garnizoensplaatsen. Het persoonlijke contact van die comités met de militai-
ren kreeg hoge prioriteit. Hun taken zouden zijn: het verstrekken van visitc- en
studieadressen, het bezoeken van zieken en gewonden, het geven van advies en
het verlenen van geestelijke steun, het organiseren van bijeenkomsten waar te-
huizen ontbreken, en het verlenen van hulp en huisvesting aan familieleden die
militairen kwamen bezoeken.
Van Praag maakte van de gelegenheid gebruik door aan dit rapport een strategi-
sche hoeksteen bij te dragen in de vorm van een betoog om het Thuisfront hu-
manistisch te laten zijn, niet sociaal-democratisch. Hij stelde dat de grondslag
niet politiek, maar alleen levensbeschouwelijk kon zijn. en koos daarbij voor
een invulling van die levensbeschouwing die hij als 'humanisme' betitelde: het
Thuisfront Humanitas 'ziet de mens, geplaatst in wereld en samenleving, als een
wezen met een hem kenmerkende verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn
geestelijke en zedelijke aard en dat als zodanig op eerbiediging aanspraak kan
maken. [... 1 Daarom kan de grondslag van het Thuisfront Humanitas geen an-
dere zijn dan de humanistische.'70

De keuze voor eigen humanistische tehuizen maakte het Thuisfront eigenlijk te-
gen wil en dank. Het had liever tehuizen gezien die gezamenlijk met de protes-
tanten en katholieken werden geëxploiteerd, maar moest constateren dat de sa-
menwerking die tijdens de oorlog mogelijk was gebleken, na de oorlog in zijn
tegendeel was omgeslagen. Zo zou het PIT nog decennia lang zijn protestantse
militaire tehuizen categorisch verbieden om aan humanistische raadslieden
ruimte beschikbaar te stellen voor hun gesprekken met militairen. 'Het ont-
breekt er nog maar aan, dat er in Nederland geloofsbezwaren zijn tegen het sa-
men oefenen en ten strijde trekken van ons leger.'71
In november 1951 bevestigde het Thuisfront dat zijn topprioriteit bij humanis-
tisch geestelijke verzorging lag door in het blad Humanitas een opvallend uit-
voerige opsomming te publiceren van alle taken die het zich stelde: bovenaan
de lijst met punten stond 'de geestelijke verzorging op humanistische grondslag
van militairen door het aanwijzen. eventuecl aanstellen van geestelijke verzor-
gers'. De publicatie van deze 'proclamatie' hing vermoedelijk samen met een sta-
tutenwijziging. die blijkt uit een naamswijziging van de organisatie. Sinds okto-
ber 1951 noemde het Thuisfront Humanitas zich namelijk Humanistisch
Thuisfront. Er werd een afzonderlijke Stichting Humanistische Militaire Tehui-
zen (SHMT) van het Humanistisch Thuisfront opgericht. De bestaansreden voor

fo'J 'Een nieuw jaar en een nieuw begin', Hllmatlitas (januari 1951) 12.
70 'De grond waarop wij staan', J-llllllanitas (februari 1951) 28.
71 'Zijn militaire tehuizen voor buitenkerkelijken noodzakelijk', Humatliras (maart

1951) 44.
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de SHMT was dat bij het beheer en later bij de bouw van militaire tehuizen de fi-
nanciële risico's relatief groot waren. Door het financiële beheer in een aparte
stichting onder te brengen. voorkwam men dat eventuele financiële tegenvallers
een risico zouden vormen voor andere en meer wezenlijke activiteiten van het
Thuisfront, in hel bijzonder de geestelijke verzorging.

Groei van hel vormings- en lehuizenwerk

Het humanistisch vormings~ en tehuizenwerk van het Humanistisch Thuisfront
groeide in de jaren vijftig geleidelijk. Het begon in 1950 in Amersfoort, de
plaats met de grootste concentratie militairen in Nederland en de thuisbasis van
H.j.j. (Harry) Lips. Lips was sinds 1948 in dienst bij het HV waar hij als 'organi-
satieleider' tot taak had de gemeenschappen op te zetten. Tot eind 1952 deed hij
hierover maandelijks in het !-tv blad Mens e1l Wereld verslag in de rubriek 'De
motor draait'. De grote interesse van Ups, die in zijn woonplaats Amersfoort
wethouder van onder meer onderwijs was, lag daarnaast bij het werk met en
voor jongeren. Binnen het HV was hij sinds 1947 betrokken bij diverse initiatie-
ven op dit gebied. Zo werd hij in 1947 lid van het Bureau Zomerwerk en de
commissie 'Humanisme en Opvoeding' (I947-1950). was hij voorzitter van het
Buitenkerkelijk Bureau voor Pleegkinderen (1949-1950) en vertegenwoordiger
van hel HV hoofdbestuur in de Humanistische jongeren Gemeenschap (1948-
1953). Vanaf 1953 lag zijn werk geheel bij het Thuisfront, waar hij per I juli
1953 tot geestelijk raadsman werd benoemd. Rond die zelfde tijd werd hij ook
directeur van het vormingscentrum.
In Amersfoort werden drie zaaltjes gehuurd van de plaatselijke Academie voor
Beeldende Kunsten, in een voormalig politiebureau. Op 8 november 1950 start-
ten daar de activiteiten. Het Thuisfront koos voor een vernieuwende aanpak,
die 'nog enig is voor militaire tehuizen in Nederland'. en met succes. Als experi-
ment waren namelijk clubs ingericht waar creatieve cursussen gegeven werden.
Weliswaar was er ook een ruimte voor het soort ontspanning dat ook de andere
tehuizen boden - om te dammen, kaarten, tafeltennis te spelen - maar het re-
sultaat was dat in Amersfoort het ontspanningszaaltje 'een armelijk bestaan
leed', tenvijl de cursussen grote belangstelling trokken. Vooral boetseren en pot-
tenbakken bleken in trek bij de militairen. Maar ook tekenen en schilderen.
houtsnijden, gitaarbouw, etalagekunst, leerbewerking, natuurstudie en muziek-
cursussen waren populair. Het tijdschrift Hummtitas, waarin een succesverhaal
verscheen. merkte op dat in de bestaande tehuizen de belangstelling van de mi-
litairen 'wel eens te wensen overlaat', wat het blad toeschreef aan het gegeven
dat de protestantse en katholieke tehuizen te weinig rekening hielden met wat
de militairen zelf wensten.72 'De sjoelbak, biljartqueue, het kaartspel zijn ver-
vangen door de pottenbakkersschijf, tekenstift en andere attributen voor schep-

72 'Nieuwe richtingvoor militairetehuizen.Scheppendearbeidstaal in het middelpunt',
Humallitas (oktober 1951), 122-124;'UITen OM het H.V.',Mens en Wereld (decem-
ber 1951) 7.
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pende arbeid.'73 Overigens zou een langjarig medewerkster op het Centraal Bu-
reau van het Thuisfront. mevrouw S.J. Schoemaker-Piccardt. twintig jaar later
in een interview verklaren dat het succes van de nieuwe activiteiten wel wat erg
zonnig was voorgesteld. 'Het is nooit erg aangeslagen', vertelde ze in 1972. Het

Raadsman H.J. Ups houdt een toespraak tijdens de opening van Jn 't Adiemuis (1953),
[bron: Wim Heij]

succes stond of viel met de kwaliteiten van de docent. Als voorbeeld van een in-
spirerende docent noemde zij de heer H. Weggelaar, die in De Leemberg cursus-
sen mandoline bouwen gaf. Maar zulk succes had ook zijn keerzijde: goede do-

73 Humanitas (oktober 1951) 122.
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centen werden nog wel eens door de Dienst \Velzijnszorg van het leger 'wegge-
kacht'. die over veel meer geld beschikte en veel grotere werkplaatsen kon in.
richten.
Het Rijk, provincies en gemeenten stelden vanaf 1952 jaarlijkse subsidies be-
schikbaar en garantieleningen voor de bouw van de tehuizen.74 Samen met con-
tributies van leden, giften van organisaties en bedrijven. leningen verstrekt door
de sociaal-democratische bank De Centrale, de Arbeiderspers. enkele vakbon-
den, jonkvrouw Repelaer van Driel en huis-aan-huis collectes bleef het Thuis-
front met moeite overeind.
Op verschillende locaties werd in gebouwen van verwante organisaties proviso-
risch aan vormingswerk gedaan. In 1952 kreeg het Humanistisch Verbond van
een lid de mogelijkheid om diens pensionbedrijf Hotel Parkheuvel in Nunspeet
te kopen. Het zou een vakantie- en conferentieoord worden waarvan het Ver-
bond en de humanistische zusterorganisaties gebruik konden maken. Het hou-
ten gebouw werd opgeknapt en omgedoopt tot 'De Ark'. Vanaf 17 november
1952 huurde het Humanistisch Thuisfront een deel van de Ark voor haar vor-
mingswerk.

De eerste beheerders waren de heer en mevrouw Dimmendaal-te Brake. Hij was
metselaar van beroep en heeft veel aan het gebouw geklust. Zijn vrouw stond
bekend als een goede kok. Een ideale combinatie om de Ark in bedrijf te hou-
den. In 1959 werd het echtpaar beheerder van het HMI in 't Harde. De exploita-
tiekosten van het houten conferentieoord waren niet meer op te brengen en het
gebouw is in 1968 verkocht, waarna het een jaar later afbrandde.
In 1957 kocht het Humanistisch Thuisfront een gebouw in Driebergen alwaar
op 23 mei 1960 werd gestart met het houden van vormingsbijeenkomsten voor
militairen. Dit gebouw kreeg de naam 'Coornherthuis'.

In Nunspeet was het Humanistisch Militair Tehuis aanvankelijk ondergebracht
in De Eikenhoeve, een gebouw van de Arbeiders Jeugd Centrale, terwijl ook een
gebouw met de naam 'De Wachter' schijnt te zijn gebruikt.75 In Havelte deed
vanaf 1953 Natuurvriendenhuis Het Hunehuis 's winters dienst als militair te-
huis. Om ook 's zomers militairen te kunnen ontvangen werd een barak bijge-
bouwd. De ligging - tamelijk geïsoleerd op de hei - was echter wat ongunstig.
Zelfs nadat de weg erheen verhard en verlicht was bleef de afstand tot de kazer-
ne een probleem. Maar omdat deze ruimtes veel te weinig plaats boden en 's zo-
mers maar beperkt beschikbaar waren, bovendien in het geval van Havelte te

14 De drie Thuisfronten ontvingen in 1952 voor het eerst subsidie. Het Humanistisch
Thuisfront kreeg 6.000 gulden subsidie; van 1953 tot 1976 jaarlijks 15.000 gulden,
van 1977 tot 1983 jaarlijks 38.000 gulden, in 1984 13.000 gulden en in 1985 25.000
gulden. De Humanistisch Militaire Tehuizen ontvingen vanaf 1954 subsidie. Een be.
drag dat geleidelijk opliep van 11.000 gulden in 1954 tot 200.000 gulden rond 1980.
(Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten: 167.
169).

15 Interview S.J. Schoemaker-Piccard, 1; Financieel jaarverslag van het Humanistisch
Thuisfront over 1956.
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vcr van de kazerne, kwamen er ondanks geldgebrek - de basisfinanciering van-
uit donateurs en jaarlijkse collectes was mager - in de jaren '50 drie eigcn tehui-
zen, in Amersfoort, Nunspeet en 't Harde. In Amersfoort verhuisde men op 30
september 1953 naar 'In 't Adlerhuis', dat bij die gelegenheid promoveerde tot
het eerste Humanistisch Militair Tehuis. Eind 1975 werd dit tehuis gesloten,
omdat dc verliezen te groot werden.

Op 13 mei 1954 ging in Nunspeet het HMT 'De Leemberg' open, het eerste tehuis
dat speciaal voor het Thuisfront was gebouwd.
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In HMT De leemberg was van alles te doen. getuige deze wervingskaart. [bron: archief
I-IGVl( (Het Humanistisch Archief)]

In september van dat jaar startte Lips het maandblad ZÓ voor de soldaten, maar
dat hield het niet langer dan twee jaar uit: toen de rampzalige exploitatiecijfers
over het eerste jaar van De Leemberg bekend werden, schortte het Thuisfront
alle 'luxe'-activiteÎten Op.7ó De laatste aflevering van ZÓ verscheen in juni/juli
1955. De redactiecommissie bestond uit H.J.J. Lips, mevrouw S.J. Schoe maker-
Piccard, J.A. Terlingen. E.A. Vermeer en J.A. \Viersma.

7(> Interview S.J. Schoemaker-Piccard, 3.
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Z6, het ee~te blad voor militairen dat door het Humanistisch Thuisfront werd uitgegeven.
Dit nummer uit oktober 1953 is geheel gewijd aan de opening van HMT In 't AdIemuis.
[bron: Wim HeiiJ

Zówas de voorloper van het blad Egodat in 1962 door het Thuisfront werd uit-
gegeven en in 1964 door het HV werd overgenomen. Ego groeide uit tot het lijf-
blad van de Dienst HGV bij de krijgsmacht en zou tot 1998 maandelijks worden
uitgegeven. Het blad was in de begintijd de spreekbuis van Lips. Door middel
van het schrijven van artikelen verdedigde Ups zich tegen de aanvallen op de
Dienst van de confessionele collega's en de kerkelijke vertegenwoordigers. Hij
stelde de discriminatie van de Dienst door de politiek en de krijgsmacht aan de
kaak en probeerde de misvattingen over het humanisme uit de weg te ruimen.
Ego hield gelijke tred met de veranderingen in de maatschappij. Eind jaren zes-
tig liet het blad een maatschappijkritische toon horen waarna in de jaren tachtig
er meer ruimte kwam voor luchtigere onderwerpen. De uitgave werd eind jaren
negentig gestopt toen gebleken was dat de doelgroep niet meer werd bereikt.
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Collage van voorpagina's van Ego met de diverse opmaken door de jaren heen (1964-
2004). let op de veranderende onderwerpen en aard van de foto's. Kunst - jongeren -
cartoons van (dienstplichtige) militairen - foto's van dienstplichtigen - uitzendingen - beo
roepsmilitairen. Ten slotte een raadsman in uniform, een zeer heikel onderwerp tot mid.
den jaren negentig. [bron: Het Humanistisch Archief]
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Op 19 mei 1959 opende in 't Harde HMT De Wo1dberg zijn deuren. Deze tehui-
zen trokken in de jaren '50 en '60 tienduizenden bezoekers - Amersfoort was
het kleinste met 5.000-14.000 per jaar, Havelte en Nunspeet elk 20.000-50.000,
't Harde 60.000-100.000. In de jaren '60 zouden er nog twee eigen tehuizen bij-
komen: in Havelte ging op 12 juli 1964 De Huneberg open en op 16 september
1967 werd als vijfde. laatste en grootste een HMT in het Noordduitse Seedorf ge-
opend. 'de kurk. waarop de anderen min of meer drijven', met in 1968 meteen
al 130.000 bezoekers. evenveel als alle andere HMT'S samen.77 Er zijn nog in min-
stens een half dozijn andere plaatsen pogingen geweest om humanistisch mili-
taire tehuizen te vestigen, maar die mislukten alle. In 1953 bijvoorbeeld
strandde in Rijswijk de poging om een HMT op te richten omdat de gemeente-
raad subsidie weigerde te geven, met een beroep op het Reglement op de Krijgs-
tucht uit 1931: 'Daar de Godsdienst de bron is voor alle geluk, deugd en waren
moed, behoort ook in de Krijgsstand een ieder zich tot het hooghouden daar-
van en tot een zedige levenswijze te bevlijtigen.'78 Andere mislukte pogingen om
tehuizen van de grond te krijgen waren ondermeer in Hohne (1972) en Witzen-
dorf (1973).'9

Bez; nn ingsbi jeen komsten

Naast deze tehuizen waar vooral ontspanning en creatieve en culturele activitei-
ten werden aangeboden, organiseerde het Humanistisch Thuisfront - zoals eer-
der vermeld - vanaf november 1952 ook bezinningsbijeenkomsten. Deze bezin-
ningsbijeenkomsten beoogden 'de verzorging van de mens in de militair' ter
hand te nemen 'vanuit een levensovertuigelijk, Humanistisch, standpunt', hem
hulp te bieden bij zijn innerlijke groei, in een omgeving 'die door eigen bezin-
ning en verdieping begrip heeft voor de vele moeilijkheden waarvoor jonge
mensen, in het bijzonder in deze tijd, zijn gesteld'.f\O
Concreet ging het om series bijeenkomsten voor groepen van 25 à 30 man, met
een programma dat bestond uit drie componenten. In de ochtend werden de
militairen opgedeeld in discussiegroepen. Er werden gt'sprekken gevoerd, ge-
sprekken in kleine kring 'van man tot man' en 'onder een zekere leiding' naar
aanleiding van bijvoorbeeld eigen ervaringen, bepaalde gebeurtenissen, of een
film:s Middags konden de deelnemers kiezen uit een excursie naar Vierhouten,
handenarbeid zoals pottenbakken en dergelijke - die in het militaire tehuis zo
succesvol waren gebleken - sport, een biologische speurtocht of studie. De
avonden werden cultureel doorgebracht met een lezing of het draaien van gram-
mofoonplaten. Soms brachten de vormingsleiders 's avonds enige 'negrospiri-
tuals' ten gehore of werd er een lezing gehouden. De volgende dag stond een

77 S. van de Belt, 'HMT's in nood', Ego (september 1977) 2.
78 Humanistische Pers- en documentatiedienst (23 mei 1953) 5.
79 H.l. van Sandwijk & W.M.N. Eggenkamp, 'Exccllcntic' (open brÎef aan de mÎnister

van Defensie), Ego (april 1973) 5.
80 J. Tcrlingen, 'Bczinningsbijeenkomsten voor militairen', Humallitas (november 1952)

79.
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excursie naar het museum op het programma.8l De programma's duurden van
maandag tot en met donderdag en werden, zoals eerder vermeld, gehouden in
het Humanistisch Militair Vormingscentrum, dat was gevestigd in De Ark te
Nunspeet, het conferentie- en vakantiecentrum van het Humanistisch Verbond,
dat in najaar en lente overcapaciteit had. De minister van Oorlog C. Staf (CHU),
had in 1952 vrij snel na zijn aantreden bij wijze van proef toestemming gegeven
voor twaalf series van vierdaagse bezinningsbijeenkomsten voor maximaal 30
deelnemers per groep.

Hel Coornherthuis

Het aantal militairen dat jaarlijks mocht meedoen aan de bezinningsdagen
werd, ondanks verzet vanuit confessionele hoek, geleidelijk verhoogd tot 3000
(hoewel voor slechts 1000 van hen subsidie werd gegeven). Nadat in 1959 op
De Ark al een eigen houten gebouwtje in gebruik was genomen, nam het Thuis-
front vanwege de toenemende klandizie in mei 1960 een eigen vormings-
centrum in gebruik, het Coornherthuis aan de Hoofdstraat 84 in Driebergen.
Hv-bestuurslid en Coornhert-deskundige Henk Banger opende het op 18 juni
officieel met een toespraak over Dirck Volkertszoon Coornhert, de zestiende-
eeuwse voorvechter van verdraagzaamheid, wiens naam volgens Banger het vor-
mingscentrum terecht sierde, 'want het leger is een school voor verdraagzaam-
heid; jongens van verschillend geloof en overtuiging moeten samen iets tot
stand brengen, moeten elkaar leren respecteren'. Verdraagzaamheid, respect voor
de menselijke waardigheid, rechtszekerheid noemde hij de kernwaarden van de
westerse democratie die het Nederlandse leger te verdedigen had.8z

Per 1 januari 1966 droeg het Thuisfront het Coornherthuis over aan het Huma-
nistisch Verbond. Het Coornherthuis zou per 1 september 1981 verhuizen naar
een groter en beter geoutilleerd pand aan de rand van Zeist (Oranje Nassaulaan
71 ).
Raadsman Jan den Boer heeft tijdens het vervullen van zijn dienstplicht in 1971
- wegens een niet goed functionerende administrateur - maar liefst drie vor-
mingsbijeenkomsten in het Coornherthuis mee kunnen maken:

'Ze brengen je in aanraking met bezinning, kunst, cultuur, muziek en film. Dat was
eigenlijk wat er gebeurde. Dus voor een deel was je bezig met het praten over je eigen
situatie, voor een deel was je bezig met gewoon lekker dingen te doen, knutselen,
handenarbeid waarbij iedereen daarbij een andere interesse had. Het zou nu onbe-
staanbaar zijn in het huidige vormingswerk maar ik heb het toen als heel plezierig er-
varen. Voor een deel was je bezig met het luisteren naar en praten over muziek, on-
der leiding van een van de vormingswerkers die daarin gespecialiseerd was. En dat
heeft mij toch ook behoorlijk de ogen geopend voor muziek die ik nog nict kende.
Dat gold ook voor film. Dat zijn activiteiten die toch heel belangrijk zijn.'

81 Troost, 'Hoe het groeide', 5.
lI2 Troost, 'Hoe het groeide', 4-5. Voor de rede van Bonger zie het jaarverslag van het

HTF 1960,7-11.
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Een kijkje in humanistisch vormingscentrum voor militairen Coomherthuis te Driebergen,
begin van de jaren '60. Een collage van prentbriefkaarten die daar werden verkocht.
[bron: Wim HeiH

Toen Jan den Boer in 1980 als vormingswerker bij het Coornherthuis werd aan-
genomen, was het creatief werk al op een laag pitje gezet. Later verdween ook
de muziek, waardoor het zwaartepunt kwam te liggen op gesprekken en film.
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De vormingsbijeenkomsten in het Coornherthuis zijn voor velen een aanleiding
geweest om zich verder te verdiepen in het humanisme.R3

De strijd in het parlement (1947-1964)

Confessionele tegenwerking

Terwijl het tehuizen- en vormingswerk geleidelijk werd uitgebouwd. ging het
met de invoering van humanistische geestelijke verzorging in de kazernes veel
moeizamer. Zoals gezegd was eind 1950 humanistisch geestelijke verzorging de
centrale doelstelling van het Humanistisch Thuisfront geworden. Om die HGV te
kunnen verwezenlijken. moest de overheid zijn goedkeuring eraan hechten. De
Partij van de Arbeid die. samen met Humanitas en met terugwerkende kracht
het HV. het Thuisfront Humanitas had opgericht. sneed vanaf 1947 deze kwestie
bijna jaarlijks aan in het parlement (bij de begrotingsbehandelingen/algemene
beschouwingen/dienstplichtwet) van het departement van Oorlog.
Bij de parlementaire behandelingen stonden de humanisten voor een handicap.
In het parlement hadden de drie grote confessionele partijen KVP, ARP en CHU sa-
men tot 1967 een absolute meerderheid en bovendien konden zij in hun verzet
tegen de HGV nog rekenen op de steun van enkele orthodox-christelijke splinter-
partijen. Het gangbare beeld is dat bij uitstek de katholieken de gezworen tegen-
stander waren van de humanisten. Onder protestanten daarentegen vond je nog
wel redelijke intellectuelen waarmee een menselijk gesprek te voeren was.
Spreekwoordelijk model voor de katholieken staan het Mandement en de fran-
ciscaner pater J.G. Stokman. Het Mandement was een door de bisschoppen in
1954 uitgevaardigde verklaring waarin katholieken verboden werden lid te zijn
van niet-katholieke organisaties, vooral niet van sociaal-democratisch getinte
organisaties als de VARA, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, en het
Humanistisch Verbond. Magister Stokman was de sluwe KVP parlementariër die
in de Tweede Kamer. ook bij de behandeling van de humanistisch geestelijke
verzorging, de humanisten voortdurend dwarszat. Maar dit beeld - dat terug te
voeren valt op een geschiedschrijving over de eerste tien jaar van het IIV, die
Henk Bonger twee jaar na het Mandement op schrift stelde - is vertekenend. In
feite verzetten alle drie de christelijke partijen zich principieel tegen de invoe-
ring van IIGV, al was het maar omdat volgens hen humanistische geestelijke ver-
zorging nooit gelijkwaardig kon zijn aan godsdienstige verzorging. Er waren wel
gradaties.

Het felst was aanvankelijk de ARP. Die verdedigde bij monde van de steile Friese
senator Hendrik AigraR4 dat de Nederlandse overheid tot taak had om het chris-
telijke karakter van de Nederlandse samenleving te ondersteunen.85 Het was

83 Interview raadsman Jan den Boer, 26 augustus 2005.
IH Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 112.
85 Ook in CHU kringen was men deze mening nog tot in 1959 toegedaan, zie Ottingh,

'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten: 118.
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CHU minister Mulderije die in een Kamerdebat over het instellen van humanis-
tisch geestelijke verzorging in de gevangenissen in december 1951 grote op-
schudding verwekte door de humanisten ervan te beschuldigen dat ze met hun
humanistische geestelijke verzorging 'stenen voor brood' beloofden, een venij-
nige aanval die venvees naar Mattheüs 7:9 en Lucas 11:11: 'Of wat mens is er
onder lI, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?'.
De KVP was hierbij vergeleken aanvankelijk het meest gemoedelijk in zijn afwij-
zen van de humanistische GV. Zij meenden alle drie, in gradaties. dat de overheid
de plicht had het christendom te ondersteunen. Het verst hierin ging dus de
ARP, die tot 1952 in het parlement de felste bestrijder van de humanisten was,
totdat de KVP deze taak overnam.

Onvoldoende steun

De PVDA kreeg van andere partijen maar beperkt steun in zijn pleidooien voor
de invoering van HGV. In principe zou men van de VVD steun voor de humanis-
ten verwachten. Deze partij stond immers voor gelijkberechtiging van alle gods-
diensten en levensbeschouwingen. Maar in de praktijk viel die steun tegen. De
VVD werd in januari 1948 opgericht en was de voortzetting van de Partij van de
Vrijheid (pvvv) die weer voortkwam uit de vooroorlogse Liberale Staatspartij
(LSP). De PVDV ging in 1948 ter ziele toen ze in dat jaar, samen met de leden van
het Comité Oud (vrijzinnig democraten die uit de PVDA waren getreden) opging
de WD. Het is dus psychologisch begrijpelijk dat zij zich waar mogelijk pro-
beerde te onderscheiden van de PVDA. Alleen waar het expliciet ging om de ver-
dediging van de vrijheid van mensen om zelf een levensbeschouwing te kiezen,
ging de VVD mee in de acties van de PVDA. De CPN had direct na de oorlog veel
aanhang, maar kreeg vanaf 1948 - toen de Koude Oorlog in hevigheid toenam
- steeds meer het karakter van een paria. Het Humanistisch Verbond zelf deed
in die tijd zijn best om te laten zien dat het vrij was van communistische smet-
ten. Zoals eerder vermeld werd in 1949 de communiste Brecht van den Muij-
zenberg-Willemse niet met verkiesbaar gesteld voor een functie in het hoofdbe-
stuur. Dit moet voor de CPN een onaangename verrassing zijn geweest,
aangezien deze partij zich vanaf 1946 sterk had gemaakt voor geestelijke verzor-
ging voor onkerkelijken.86

De humanisten hadden echter twee troeven. In de Eerste en Tweede Kamer wa-
ren zij weliswaar in de minderheid, maar tot 1959 zaten zij wel in de regering
in rooms-rode coalities, in het bijzonder de vier kabinetten onder leiding van
Willem Drees (I948-1959). Deel uitmaken van de regering was een wezenlijk
voordeel, want in deze periode mocht het parlement weliswaar blaffen, maar de
regering besliste uiteindelijk. Daarin lag een wezenlijke mogelijkheid om toch
humanistische geestelijke verzorging te ondersteunen. Als de minister namelijk
maar hoffelijk verklaarde dat hij de beraadslagingen met interesse gevoigd had
kon hij daarna verder gewoon zijn eigen gang gaan.
Een tweede voordeel was paradoxaal genoeg dat de HGV zo gevoelig lag. Rond
1950 werd verschillende malen voorgesteld om de zaak in de Ministerraad te

!lt'> Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 111.
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bespreken, maar minister-president Drees hield dat af. Zijn prioriteit lag bij een
eensgezinde wederopbouw van Nederland, en daarbij konden principiële discus-
sies over gevoelige kwesties gemist worden. Het gevolg was dat op het gebied
van de HGV de ministers dus vrij ongehinderd hun eigen beleid konden uitstip-
pelen.

Wachten op een andere minister

Sleutel was dus uit welke partij een minister of staatssecretaris afkomstig was.
Een sociaal-democraat was voor de humanisten gunstig, een confessioneel on-
gunstig. Zo was het een voordeel dat de departementen van Wederopbouw en
Sociale Zaken lange tijd in handen waren van sociaal-democraten: respectieve-
lijk Joris in 't Veld (1948-1952), tevens voorzitter van Humanitas, en Ka Suur-
hoff (1952-1958). In 't Veld gaf in 1949 aan het HV toestemming om culturele
verzorging op te zetten in de arbeiderskampen van de Dienst Uitvoering Wer-
ken (DUW). In feite liet hij het HV echter vrij deze culturele verzorging geheel
naar eigen inzicht in te vullen. Nadat er zo een jaar informeel in feite humanis-
tische verzorging was gegeven, gaf de bewindsman in 1950 toestemming voor
een formele, gesalarieerde humanistisch raadsman in de Duw-kampen. Bij Justi-
tie moesten de humanisten wat langer wachten op een niet-confessionele minis-
ter, maar in 1953 mochten ook daar humanistisch geestelijk raadslieden aan de
slag, zij het vooralsnog alleen als vrijwilliger.

Het derde veld waar toestemming van de centrale overheid noodzakelijk was
om met humanistisch geestelijk raadswerk te kunnen starten, was de krijgs-
macht. Maar tot 1959 zaten op het ministerie van Oorlog vrijwel permanent
confessionele bewindslieden: minister A.H.J.L. Fiévez (KVP, juli 1946-augustus
1948), W.F. Schokking (CHU, tot oktober 1950), C. Staf (CHU, maart 1951-mei
1959). De enige uitzondering was de partijloze H.L. 's Jakob, die maar vijf
maanden minister bleef (oktober 1950-maart 1951) en in die tijd nauwelijks ge-
legenheid had om tot een eigen beleid te komen. In wezen betekende dit dat de
humanisten op het punt van HGV al die tijd alleen maar konden afwachten tot
er eindelijk een keer een niet-confessionele minister zou worden benoemd. De
PVDA sneed het onderwerp wel enige keren aan, maar nadat er de eerste keer in
1946 flink over was gedebatteerd, was hel wel duidelijk dat volgende debatten
zouden neerkomen op een herhaling van zetten en besteedde de partij zijn
spreektijd liever effectiever aan andere onderwerpen waar de kansen op resultaat
groter waren.

Profilering: anti-humanisme

In 1952 waren er kamerverkiezingen. Tegen alle peilingen in leed de KVP verlies
en was niet langer de grootste partij. Dat was de PVDA geworden. Deze traumati-
sche ervaring stimuleerde de KVP tot wat we nu een profilering zouden noemen.
En hoe kon de partij zich beter profileren dan door de humanisten aan te val-
len? Twee jaar lang duurde die strijd (1953- 1954) met lasterlijke perscampagnes
in wat bekend stond als 'de Limburgse pers', met strijd in de Kamer - de KVP
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nam hier het estafettestokje van de ARP over - en als climax ten slotte in 1954
met de publieke verklaring De katholiek in het openbare leven van deze tijd,87 het
zogeheten Mandement, door de bisschoppen opgesteld op aandringen van voor-
al de Limburgse klerikale top. Het verbood de katholieken op straffe van ont-
houding van de sacramenten lid te worden van buitenkerkelijke organisaties als
de PVDA, het NVV, de VARA of het Humanistisch Verbond. Achteraf gezien was veel
hiervan bedoeld als gebaar voor de eigen achterban, die beslist niet beoogde om
de samenwerking met andersdenkenden in gevaar te brengen: met name was de
KVP bang om de rooms-rode coalitie in gevaar te brengen. Het is opmerkelijk
dat de legendarisch geworden felle strijd tussen katholieken en humanisten, be-
schreven bij Banger en een verlengde van de strijd met de vrijdenkers in het in-
terbellum, eigenlijk niet meer dan twee jaar heeft geduurd. En eigenlijk pakte
deze strijd wel gunstig uit als public reJations voor de humanisten.
Toen minister van Oorlog. Staf. eind 1952 aan het Humanistisch Thuisfront
toestemming en subsidie verleende voor humanistisch geestelijke verzorging re-
ageerde pater S. )elsma hierop in het blad Te Elfder Ure. Hij vroeg zich af of het
goed was dat katholieke militairen aan de bijeenkomsten. cursussen (enzo-
voorts) van het Thuisfront meededen. Hij was hierin zeer duidelijk:

'Katholieke dienstplichtigen genieten geestelijke en godsdienstige verzorging van hun
aalmoezeniers. Ze hebben dus ter verzorging van hun geestelijk en godsdienstig heil
op zichzelf genomen niets te zoeken bij humanistische verzorgers. die zelfs uitdruk-
kelijk géén godsdienstige verzorging wensen te geven. [... ) Een motief om een hu.
manistische bijeenkomst of vormingscursus bij te wonen zou [voor katholieke mili-
tairen] kunnen zijn: nieuwsgierigheid, algemene ontwikkeling. kennis nemen van
andere levensbeschouwing. (... 1 Dit zijn geen ongezonde motieven. Doch om er op
in te gaan 7...1.1 men critisch moeten staan tegenover zichzelf. En men zal geen inwen-
dige warboel moeten veroorzaken door de levensbeschouwing van anderen te bestu-
deren zonder eerst de eigen levensbeschouwing tot object te nemen. Wie de volgorde
omkeert handelt onsystematisch en daarom uiterst gevaarlijk. [... ] Over het alge-
meen zal men de katholieke militairen het deelnemen aan humanistische bijeenkom-
sten dus moeten afraden. Want helaas beschikken de meeste niet over voldoende the-
ologische of godsdienstige ontwikkeling.'88

Een betere stimulans voor de katholieke militair om bij Het Humanistisch
Thuisfront zijn licht op te steken was nauwelijks denkbaar, met dank aan pater
jelsma.

Na enkele rustige jaren vonden in 1958.1959 diverse grote veranderingen in de
Nederlandse politiek en samenleving plaats. De eerste was. dat de rooms. rode
coalitie uiteenviel nadat het kabinet Drees-Iv in december 1958 was gevallen. De
PVDA verdween hierna voor jaren in de oppositiebanken.
De tweede belangrijke verandering was dat in het nieuwe confessioneel-liberale
kabinet de Quay (mei 1959) op Defensie de cHu-minister Staf werd opgevolgd

87 Algemene Geschiedenis der Nederlanden XV, 293.
8l! S. Jelsma, 'Front tegen Humanistisch Thuisfront', Te Elfder Ure (7 februari 1953) 1-3.
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door twee liberalen, eerst korte tijd door Sidney van den Bergh die door een af-
faire met een getrouwde vrouw al na enkele maanden moest aftreden, en daarna
door Simon Hendrik Visser (september 1959-juli 1963).
De derde belangrijke ontwikkeling was dat in de katholieke wereld een revolutie
was begonnen. In de plaats van de oude hiërarchische verhoudingen. kregen le-
ken en het eigen geweten meer eigen verantwoordelijkheid (Vastenbrief 1959),
een ontwikkeling die zou uitmonden in het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965). De Nederlandse katholieken werden de progressiefste van de hele wereld.
De katholieke theoloog Schillebeeckx zei het humanisme nu te beschouwen als
'een ethisch gerichte. dappere levensovertuiging', die net als de kerken een dam
opwierp tegen het moderne nihilisme en materialisme (1961).89

Minister Visser

Het eerste debat met de nieuwe minister van Defensie Visser was voor de PVDA

een teleurstelling. Visser, een landbouwspecialist die bij zijn aantreden niets van
defensiepolitiek wist, hield zich op de vlakte door te beloven dat hij de lijn van
zijn voorganger zou voortzetten. De oppositie was verbaasd: hoe kon een libe-
raal zomaar het standpunt volgen van de confessionele Staf om geen HGV toe te
staan? Hoe kon hij als liberaal het voortrekken van het christendom boven bui-
tenkerkelijke levensovertuiging verdedigen? Daarop verontschuldigde Visser zich
dat hij eigenlijk niet precies wist wat humanisme inhield. Dat bleek een uitwijk-
manoeuvre, zoals kort daarop bleek toen de voorzitter en vice-voorzitter van
het HV, Van Praag en Roethof, voor een voorlichtingsbespreking op bezoek gin-
gen bij Visser. Zij concludeerden intern dat de minister Visser had gelogen, hij
wist heel goed wat humanisme was. Visser, in het nauw gedreven, bracht nu
naar voren dat er in de krijgsmacht geen behoefte was aan humanistische GV.

Als bewijs voerde hij aan dat hij vier soldaten had geënquêteerd en geen daar-
van had spontaan om humanistische GV gevraagd.

Campagne

Uit arren moede ging het Thuisfront ten slotte najaar 1961 over tot het organi-
seren van een behoeftepeiling onder dienstplichtigen. De campagne opende met
een persconferentie op 13 september en met een openbare vergadering in Ami-
citia te Den Haag op 21 september, waar behalve door Van Praag gesproken
werd door VVD kopstuk prof.mr. P.J. Oud en de sociaal-democraat prof.dr. RW.
Schaper. De bijeenkomst was publicitair geslaagd: 'onder de aanwezigen moch-
ten wij enkele kamerleden opmerken' en ook de VARA televisie besteedde aan-
dacht aan de actie. Vervolgens werd een kaart toegestuurd aan mogelijk geïnte-
resseerde dienstplichtigen, vergezeld van een aanbevelingsbrief die onder andere
was ondertekend door oud-premier Drees. Hoewel er vooraf twijfel was geweest
over het resultaat van de actie die ruim 15.000 gulden zou gaan kosten, bleek
de enquête onverwacht succesvol: 6.121 kaarten werden ondertekend terugont-
vangen. Daarvan waren cr 2.215 van militairen onder dienst, 2.219 van jongens

11') Bos, 'Humanistische geestelijke verzorging in het parlement', 54.
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die binnen drie jaar in dienst zouden komen en 1.687 van militairen die net de
dienst hadden verlaten maar nog wel voor herhalingsoefeningen moesten opko-
men. Zo was aangetoond dat er een solide behoefte aan humanistische GV was
en bovendien dat het niet een bevlieging was.
Nu deze horde was genomen, kon de minister niet meer met droge ogen HGV

overbodig verklaren. Hoofdlegeraalmoezenier Van Straelen verzon daarop achter
de schermen een vertragingstactiek. die later nog vaak zou worden herhaald: hij
vroeg om een commissie. Die commissie, breed samengesteld uit confessionelen
en humanisten, zou de praktische details van de HGV, zoals voorwaarden, taken
en omvang. moeten uitwerken. Hij stuurde dit voorstel aan de partij. ideoloog
van de KVP, de al eerder genoemde magister Stokrnan, die zich midden jaren '50
al had onderscheiden als anti.humanist. Stokman nam het vertragingsvoorstel
met open armen over, want hij meende dat openlijk verzet in de Kamer tegen
de invoering van HGV niet slim was omdat het de KVP een slechte naam zou be-
zorgen. Minister Visser nam vervolgens Stokmans advies weer over. De Com~
missie van Advies inzake de invoering van de Humanistisch Geestelijke Verzor-
ging in de krijgsmacht werd ingesteld in februari 1962 en vergaderde tot
december 1962 maar liefst 14 keer. Echter tussen de humanisten en de confessi-
onele meerderheid bleek geen enigheid mogelijk. Zo verlangden de confessione-
len dat dienstplichtigen die humanistische GV wensten eerst bij een aalmoezenier
of predikant moesten langsgaan om hun standpunt uit te leggen, een flagrante
vorm van curatele die uiteraard voor de humanisten onacceptabel was. Nadat
de twee partijen in de Commissie van Advies elk een eigen eindrapport had uit-
gebracht, moest Minister Visser alsnog zelf een beslissing nemen en hij koos
voor een compromis, te weten voorlopige toelating op proef. Op 27 januari
1964 kwam KB nr. 86 af dat een driejarige proefperiode gelastte, van 1 september
1964 tot 1 september 1967. De definitieve instelling drie jaar later werd geregeld
in een KB van 18 augustus 1967.
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Het Koninklijk Besluit 86 van 27 januari 1964 betekende de officiële start van de huma-
nistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Weliswaar op proef, maar toch. (bron:
collectie Humanistisch Archief]

Een professionele opleiding voor raadslieden

AI in april 1950 had Jaap van Praag aandacht gevraagd voor het punt dat er
voor het veeleisende en verantwoordelijke beroep van humanistisch geestelijk
raadsman (-vrouw) een passende opleiding zou moeten komen.90 De eerste stap
naar deze scholing was een korte schriftelijke cursus Geestelijke verzorging op hu-
manistische grondslag, die een commissie onder leiding van Jaap van Praag in

90 'Thuisfront 'Humanitas", Hllmatlitas (april 1950) 4.
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1953 samenstelde. Van Praag, die de cursus voor het overgrote deel zelf schreef.
besloot de tekst met de legendarische aansporing 'doe Uw schoenen van Uw
voeten, want gij staat op heilige grond,.91 Omdat van meet af aan duidelijk was
dat je raadswerk niet uit een boekje kon leren, organiseerde het HV in de vol-
gende jaren regelmatig conferenties waar mensen als Van Praag. Ups. Schonk
(raadsman in de DlJ\\! kampen) en Pols (I-lGV Justitie) hun praktische ervaringen
met raadswerk deelden. Hoewel het aantal vrijwilligers om raadswerk te gaan
doen in de jaren '50 snel groeide. was het om financiële redenen uitgesloten dat
hel HV hel scholingswerk belangrijk uitbreidde.
Zolang humanistisch raadswerk in wezen synoniem was met vrijwilligerswerk,
was het onrealistisch een beroepsopleiding hiervoor in te stellen. Er was immers
geen enkel perspectief dat afgestudeerden bezoldigd aan de slag zouden kunnen.
Pas midden jaren '60 veranderde dat: in 1964 werden de eerste bezoldigde
raadslieden bij defensie aangesteld, en in 1968 bij Justitie:' Zodra er zicht op
kwam dat in een nabije toekomst beroepsmatige raadslieden zouden worden
aangesteld, werd het urgent dat kandidaten voor die functie professioneel wer-
den opgeleid, vergelijkbaar met de opleiding die confessionele geestelijk verzor-
gers hadden gevolgd. Een nevenoverweging hierbij was dat als de humanistische
raadslieden een soortgelijke opleiding hadden gevolgd als de confessionele, dit
ook als argument kon worden gebruikt om een gelijke salariëring te bepleiten.
Met andere woorden, de opleiding was ook een schakel in het emancipatiestre-
ven van de humanisten.
De eerste concrete voorbereidingen voor een beroepsopleiding, die aanvankelijk
nog werd betiteld als 'seminariumopleiding', startten eind 1961 onder auspiciën
van het Humanistisch Thuisfront en het HV door Jaap van Praag, Harry Lips en
de andragoloog Tonko ten Have.93 Het Thuisfront trok zich begin 1962 terug
nadat het ministerie van Defensie had laten weten dat deze 'schaduworganisatie'
niet aanvaardbaar was als zendend genootschap. Daardoor bleef het HV over als
enige organisator, met enigszins gemengde gevoelens, want de pacifisten binnen
het IIV maakten er bezwaar tegen dat hun Verbond bij het militaire apparaat be-
trokken zou raken.94

Op 2 juni 1962 ging inderdaad een tweejarige spoedopleiding van start met tien
cursisten. De hele cursus omvatte 48 bijeenkomsten met meestal in het eerste
uur college en in het tweede uur discussie. Daarnaast bestond de cursus uit zelf-
studie en ter afronding schreef elke cursist een eindscriptie. De cursussen wer-
den eens in de 14 dagen gegeven, op de zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur, in de
bibliotheek op de eerste etage van het Erasmushuis, het Centraal Bureau van
het Humanistisch Verbond aan de Oude Gracht te Utrecht,9s Een van de toela-

9\ Carla van Baaien, 'Gij staat op heilige grond.' De eerste cursus humanistische geeste-
lijke venorging (1953)', in: Ton loma (red.), Door eenvoud verbonden. Over de theorie
en de praktijk van het Illmwnistiscli geestelijk raadswerk (Utrecht, 1997) 45.60; Geeste-
lijk werk in ontwikkeling. 39.

92 'Installatie geestelijk raadslieden', Mens en Wereld (20 januari 1968) 4-5.
'13 Geestelijk werk in 01ltwikkelirlg, 42.
94 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten~ 34.
95 Interview met raadsman Seine van de Belt, 28 februari 2005 te Eindhoven.
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tingscriteria was de 'bereidheid om als G.R. [Geestelijk Raadsman] op te treden'.
Van de negen man die in november 1964 het getuigschrift behaalden, zouden
inderdaad zeven bij de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgs-
macht aan het werk gaan: het viertal Van de Belt, Van Sandwijk, Troost en Zoe-
tebier en voorts de latere raadslieden Krips. Stuyver en Struyk. Het Thuisfront
werkte aan de cursus mee door samen met het HV de opleiding te betalen en
door de toekomstige raadslieden gelegenheid te geven om praktijkervaring op te
doen in het Coornherthuis. Bij het Humanistisch Opleidings Centrum, zoals
het opleidingsinstituut aanvankelijk heette. volgden de deelnemers vakken in
drie clusters: sociale wetenschappen. levensbeschouwing. en praktisch werk. In
het eerste jaar studeerden zij humanistiek (Van Praag), filosofie (W. van Door-
en), psychologie (T.T. Ten Have) en praktische vorming (Lips), in het tweede
jaar godsdienstkennis (H. Berkhof), andragogiek (L. van Gelder) en sociologie
(P. Thoenes).
In 1963 startte de eerste reguliere cursus en een jaar later werd de Stichting Hu-
manistisch Opleidings Instituut (HOI) opgericht. Omdat in de voorzienbare
vraag naar raadslieden voor defensie inmiddels door de spoedcursus werd voor-
zien, richtte de opleiding zich nu tijdelijk primair op het opleiden van humanis-
tisch vormingswerkers. al was er de mogelijkheid om door het volgen van extra
vakken ook af te studeren als geestelijk raadsman. Later verschoof het accent
weer naar de opleiding van raadslieden, vooral doordat de opleiding in de prak-
tijk eigenlijk te academisch was voor vormingswerkers. Maar het werk van vor-
mingswerkers en raadslieden sloot wel zo op elkaar aan - de GV-of 'GEVO'-Uren
die de raadslieden gaven waren een minivariant van de vormingsdagen op het
Coornherthuis - dat meermalen vormingswerkers die op het Coornherthuis
werkten, later alsnog overstapten naar het raadsliedenwerk.

Applicatiecursus

Het contact tussen de Dienst IIGVKen het HOI was in de jaren zestig goed en ver-
liep via hoofdraadsman Lips die, zoals eerder vermeld, betrokken bleef bij het
HOIdoor het daar organiseren van conferenties voor zijn raadslieden. Na Lips
verwaterde het contact echter en raakten de partijen in de loop van de jaren '70
gebrouilleerd.
Enerzijds hadden afgestudeerden aan het HOIgedurende de jaren '70 weinig be-
langstelling voor de krijgsmacht. De krijgsmacht lag gevoelig bij de antimilita-
ristische humanisten. Ondanks de vacatures meldde zich vrijwel geen HOIstu-
dent voor een de baan bij de Dienst.
Anderzijds hechtte de Dienst meer waarde aan sollicitanten met een universi-
taire opleiding, wat tot gevolg had dat de kandidaten met een HOIdiploma op
zak per definitie minder serieus werden genomen. Tot groot ongenoegen van
het HOInam de Dienst ook (of zelfs) voormalig priesters aan. Hierdoor kregen
HOIstudenten geen kans op een betrekking bij de Dienst. Het HOIhield vast aan
de vierjarige Hilo-opleiding die voor raadslieden was vereist maar dit was niet te
combineren met de drukke werkzaamheden van raadslieden die geen HOIdiplo-
ma hadden.
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De onafhankelijke en wat anarchistische koers die de Dienst HGV bij de krijgs-
macht voer ten opzichte van het Humanistisch Verbond, het HOI en de andere
diensten was ook een oorzaak van de strubbelingen. Iedere inmenging 'van bui-
ten af' werd resoluut buiten de deur gehouden en de onafhankelijkheid van de
raadslieden werd streng bewaakt. In 1981 werden de problemen tussen de par-
tijen besproken.
Teneinde het HOI diploma meer gewicht te geven werd door het HOI een applica-
tiecursus opgezet die voor alle geestelijk raadslieden moest zijn of moest worden
gevolgd. Op die manier lieten de HGV diensten blijken dat ze weer wat meer ver-
trouwen kregen in het HOI. En het HOI toonde zich bereid om het studiepro-
gramma aan te passen aan de noden en wensen van de Dienst. De applicatiecur-
sus is een belangrijke eerste stap geweest in het verbeteren van de betrekkingen.
Raadsman Jan den Boer hierover:

'Ik ben in 1981 op het HOI begonnen met de studie. Ik werd in 1980 aangenomen
voor het vormingswerk in het Coornherthuis en vervolgens werd ik geacht een vierja-
rige Hw-opleiding te gaan doen. Ik kreeg te horen dat ik woensdagmiddag, woens-
dagavond, vrijdag en zaterdag naar het HOI moest. Dus ik ging naar mijn baas toe en
zei dat ik een prachtige baan had gekregen waarin ik de helft van de tijd kon stude-
ren. Wat moest ik in die andere twintig uur doen? Dat was echter niet de bedoeling.
Toen zijn de hoofden van dienst en het HOI bij elkaar gaan zitten om een oplossing te
bedenken. Er is toch uiteindelijk een goede regeling gekomen via een applicatiecur-
sus.'%

Een andere belangrijke stap in de toenadering was het feit dat in 1989 het HOI

de universitaire status verkreeg. De humanistische opleidingsinstelling gaat
sindsdien als Universiteit voor Humanistiek (WH) door het leven. Een lang ge-
koesterde wens van de humanistische beweging in Nederland ging hiermee in
vervulling. Dit oogstte veel bewondering van de Dienst en de verhoudingen zijn
vanaf toen, geleidelijk aan, nog meer verbeterd.

96 Jan den Boer tijdens een bijeenkomst van de mee1eescommissie voor het boek, 26 au-
gustus 2005. Geluidsopname in het bezit van het Humanistisch Archief.
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De roerige jaren '60

'De botsing tussen generaties zal zich altijd weer in pijnlijke conflicten voltrek-
ken. Maar dat neemt de plicht tot een open gesprek niet weg waar dat mogelijk
is.' Met deze oproep tot dialoog reageerde hoofdraadsman Lips bijna per om-
gaande op de opwinding over het 'schandalig optreden' van jongeren in Am-
sterdam op 10 maart 1966 bij het huwelijk van Beatrix en Claus. 'Terwijl de
meeste ouderen rustig voort freewheelen op allerlei, soms nog vooroorlogse tra-
dities met een snufje progressiviteit hier en een plukje conservatisme daar, vindt
in het actieve deel van de jeugd een werkelijke omwenteling plaats.'97

In de tweede helft van de jaren '60 kwamen in de westerse wereld jongeren mas-
saal in opstand tegen de wereld zoals die was gemaakt door hun ouderen. Zij
riepen om democratie, medezeggenschap en inspraak, klaagden autoritarisme
aan, protesteerden tegen de Vietnam-oorlog, schiepen een eigen cultuur rond
popmuziek. flowerpower en seksuele bevrijding. De jongeren die van deze gene-
ratie deel uitmaakten kwamen als dienstplichtige ook in de krijgsmacht terecht.
Zo zou deze roep om verandering ook de krijgsmacht binnendringen.
Rond 1960 leek het land maatschappelijk, politiek en godsdienstig nog erg op
het eind van de jaren dertig - een streng verzuilde samenleving, sterk verkerke-
lijkt, traditioneel, arbeidzaam en sober levend, onder stabiele politieke verhou-
dingen - maar onderhuids was er van alles aan het veranderen. Er was een <ui-
terst precaire en delicate balans tussen traditie en moderniteit' ontstaan, die in
de volgende jaren zou bezwijken.IJS Zo leken bijvoorbeeld de cijfers over de ge-
registreerde onkerkelijkheid stabiel, maar onder hervormden was het kerkbezoek
drastisch gedaald en bij veel katholieken was de invulling van het geloof aan-
zienlijk minder traditioneel geworden.
In de jaren van de Wederopbouw waren ondanks een forse economische groei
de arbeidsuren lang en de lonen laag gehouden. maar de ontevredenheid daar-
over liep op en weldra zou het komen tot loonexplosies en een verkorting van
de werkweek (vrije zaterdag). Hogere lonen en meer vrije tijd maakten een mas-

97 H. Lips, 'Jeugd en monarchie: Ego (april 1966) 4.
98 Hans Righart, De eindeloze jaren zestig (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1995),70-73.
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salc aanschaf mogelijk van televisie en auto, die op hun beurt weer een commu-
nicatie- en mobiliteitsrevolutie ontketenden.
Ook de jongeren profiteerden van de inkomensstijging en de toegenomen vrije
tijd. Voor het eerst in de geschiedenis ontstond onder hen in deze jaren een ei-
gen jeugdcultuur, gekenmerkt door eigen muziek, een eigen vervoermiddel, de
brommer, toenemende seksuele vrijheid, een eigen kledingcultuur (spijkerbroek,
T-shirt) en genotmiddelen (hasj en LSD). De uitbreiding van het underwijs in de
jaren '50, waardoor jongeren langer op hun leeftijdsgenoten betrokken raakten,
maakte het ontstaan van deze jongerencultuur mede mogelijk. Uit deze jonge-
rencultuur, gericht op persoonlijk genieten, groeide in de tweede helft van de ja-
ren '60 een protestbeweging. die toenemend politiek en maatschappijkritisch ge-
kleurd was.99

De strijdkrachten in de jaren '60: nuclearisering, mechanisatie en
voorwaartse verdediging

Eind jaren vijftig ging de NAVO over tot de strategie van de massale vergelding.
In 1949 bleek de Sovjetunie over kernwapens te beschikken, toen ze haar eerste
kernproef nam. De paniek onder de \Vesterse geallieerden, Amerika voorop,
voor het 'Rode Gevaar' nam in 1957 dramatische vormen aan toen de Russen
hun Spoetnik satelliet lanceerden. De Russen bleken in staat te zijn een inter-
continentale raket te ontwikkelen en te lanceren. Hierdoor voelden De Ver-
enigde Staten zich niet meer onkwetsbaar op het eigen continent. Deze missile
scan~ leidde tot de strategie van de zogenaamde massille retaliatiofl. De gedachte
was dat de Sovjet unie geen aanval op het NAVO grondgebied wilde riskeren als
het Westen in staat was om terug te slaan en bovendien hierbij het hele grond-
gebied van de Sovjetunie zou kunnen verwoesten. Bij een eventuele aanval
moesten conventionele troepen lang genoeg stand kunnen houden om het Ame-
rikaanse Strategie Air Command en het Britse Bomber Commmid de gelegenheid
geven om in actie te komen en de vijand met atoom- en waterstofbommen te
bombarderen. Voor de bestrijding van plaatselijke aanvallen zouden tactische
kernwapens een uitkomst kunnen bieden. In het kader van de nieuwe NAVO stra-
tegie arriveerden de eerste kernwapens in 1959 op Nederlandse bodem. wo

Opmerkelijk is dat de komst naar Nederland van kernwapens en hun draagra-
ketten, van het type 'Honest John', nauwelijks tot reacties leidde. Het parlement
werd niet in de besluitvorming erkend en slechts van de zijde van de CPN, de psp
en een paar dissidente PVDA politici klonk protest. Volgens CPN politicus Marcus
Bakker had minister-president De Quay bij een eerdere gelegenheid de indruk
gewekt dat de kernwapens er niet zouden komen. Bakker zei dat de minister-
president een goede gelegenheid had verspeeld om als 'Honest John de Quay'

99 Ego weerspiegelt de combinatie van genieten van leuke dingen (bijvoorbeeld film,
muziek, boeken) met maatschappijkritiek (waaronder begripvol commentaar direct
na het huwelijk van Beatrix en Claus).

100 Hoffenaar, Met de Blik tiaar het Oosterl, 160.
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de geschiedenis in te gaan. 101 Kernwapens werden gaandeweg een heet hangijzer
waarover vanaf het midden van de jaren zestig in de maatschappij en de krijgs-
macht nog veel te doen zou zijn.

De Nederlandse regering hnopte dat de nucleaire strategie koslendrukkend zou
werken op het defensiebudget maar dit bleek al snel niet het geval. Kostbaar
materieel moest worden aangeschaft en de hele organisatie moest op nucleaire
oorlogvoering worden aangepast. De nieuwe NAVO strategie vereiste een verre-
gaande aanpassing van de strijdkrachten. Ze moesten sneller kunnen opereren
en mobieler zijn om hun taken te kunnen uitvoeren. In 1960 begon de krijgs-
macht aan een grootscheepse reorganisatie waarbij mechanisatie en motorise-
ring van de eenheden centraal stond.102 Om dit alles te kunnen financieren wer-
den gedurende de jaren zestig de achtereenvolgend de bezuinigingsoperaties
Chirurg, Bever en Egel uitgevoerd.

De nieuwe NAVO strategie vereiste ook dat de verdedigingslinie naar het Oosten
opschoof. Eind jaren vijftig werd de Rijn-IJssellinie verlaten en werd de Weser-
Fuldalinie de hoofdverdedigingslinie. Vanaf 1963 werden eenheden van de land-
macht permanent in de Bondsrepubliek Duitsland gelegerd om een eventuele
aanval van \Varschaupact troepen ten Oosten van de rivier de \Veser het hoofd
te kunnen bieden. De territoriale verdediging van ons land nam dus in belang-
rijkheid af. Bij een calamiteit moesten mobilisabele eenheden zich naar Duits-
land spoeden om daar hun posities in te nemen.
Vanaf 1967 ging de NAVO over op een andere strategie. Flexible Response. waarbij
de NAVO elke vorm van agressie. behalve een massale kernwapenaanval, met een
directe verdediging zou beantwoorden. Daarbij zouden naar aard en omvang
dezelfde middelen in de strijd worden gegooid als de agressor had gedaan. 103
De atoomdrempel werd verhoogd. Aangezien in deze strategie de conventionele
troepen weer een grotere rol werd toebedeeld moesten deze dus weer worden
versterkt, wat weer extra druk op de defensiebegroting betekende.
Een andere belangrijke verandering was van politiek-bestuurlijke aard. Onder
kabinet De Quay (1959-1963) werden de ministeries van Marine en Oorlog bij-
eengevoegd en zou het voortaan ministerie van Defensie heten.
Voor de individuele militair veranderde er gedurende de jaren zestig veel. Vanaf
juli 1961 werd de vijfdaagse werkweek ingevoerd. Een jaar later werd het mili-
taire paspoort ingevoerd dat op de man moest worden gedragen. Er werd ook
iets gedaan aan de langlopende discussie over de hoogte van de soldij. Kabinet
De Jong (1967-1971) verhoogde de soldij, die varieerde van één gulden tot één
gulden vijfenzestig per dag. met een kwartje per dag. Vanaf 1967 werd voor de
dienstplichtigen met de rang van sergeant titulair de maandelijkse wedde inge-
voerd. Ten slotte werd in 1966 de ontslagleeftijd verlaagd van zestig naar vijfen-
vijftig jaar. 104

101 Ibidem, 160.
102 Ibidem, 143.
103 Ibidem, 226.
104 Ibidem. 212-214.
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Soldatenvakbonden

De roep om democratisering, inspraak en medezeggenschap en het verzet tegen
verouderde en verstarde regels en het zÎnloze gezag sijpelden vanaf 1966 ook
door in de krijgsmacht. Sommige militairen moesten niets hebben van de ver-
anderingen. In april 1967 veegden mariniers het Centraal Station van Amster-
dam leeg. omdat langharig tuig daar hun vriendinnen zou hebben lastiggeval-
len. In augustus 1970 voerden zij een soortgelijke actie uit bij het monument
op de Dam.
In augustus 1966 richtte dienstplichtig soldaat H.M.C. (Huub 'Loebas) Oost er-
beek (1946-2003) met enige anderen de Vereniging van Dienstplichtige Militai-
ren (VVDM)op. die zich het behartigen van de belangen van dienstplichtigen en
de democratisering van de krijgsmacht ten doel stelde. lOS Op de oprichtingsver-
gadering werd een werkprogramma van twaalf wensen aangenomen. Bovenaan
stonden <straffen alleen op bewijs'. <afschaffen streng arrest' en <compensatie
voor weekenddiensten'. Mede doordat er ook beroepsmilitairen waren die voor-
stander waren van vernieuwing - 'Weg met die franje', vond een kolonel in 1967
- en de VVDMzich aanvankelijk gematigd opstelde. toonden de autoriteiten zich
soepel, zakelijk en vol begrip. Binnen een jaar waren al zeven van de twaalf eisen
ingewilligd en najaar 1968 werd de organisatie geaccepteerd als formeel ge-
sprekspartner van de minister door de toelating tot het Centraal Gemeenschap-
pelijk Overleg Militairen (CGOM).ZO werden in de jaren tot 1970 tal van veran-
deringen gerealiseerd in het dagelijkse leven van de dienstplichtige: minder
inspecties, versoepeling van de tijden van avondappel en opstaan, van reisvoor-
schriften en van de groetplicht, en het toestaan van burgerkledij na afloop van
de dienst. De vereniging groeide snel: drie jaar na de oprichting waren cr al
20.000 leden, de helft van alle dienstplichtigenlO•
Een aantal wensen van de VVD:"Iop de meer gevoelige gebieden van het straf- en
tuchtrecht en de vrijheid van meningsuiting, bleef echler liggen. Dal gaf aanlei-
ding tot groeiende meningsverschillen binnen de WDMover de eigen koers. Ra-
dicaal was <dewitte BVD',die in juli 1967 ontstond. De letters BVDstonden aan-
vankelijk voor Bond voor Dienstweigeraars, vanaf 1969 voor Bond voor
Dienstplichtigen. Het toevoegsel \vit' bedoelde verwarring te voorkomen met
de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de verwantschap aan te duiden met de
provo's en hun <witte' plannen.I07 De witte BVD'erswaren steeds ook lid van de
VVDMen opereerden vooral via dic laatste organisatie. Onder hun invloed ging
de VVD~tvanaf eind 1969 meer gebruik maken van acties en demonstraties. zoals
een protestmars op Nieuwersluis en Nationale Groetweigerdagen. Daarmce
kreeg de VVD~lmeer publiciteit en parlementaire bijval en boekte ze inhoudelijk
ook wel enige vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied van de vernieuwing van
het straf- en tuchtrecht en de regels voor de haardracht. Maar de ministers Den
Toom (CDA)en De Koster (VVD)kregen deze moderniseringsmaatregelen mecr-

105 Frank de Kruif & Fred Lardenoyc, Over lef gesprokell! 25 jaar WD.\t (Breda: De Gcus
1991).

JOó Hoffenaar, Met de Blik llaar liet Oosten, 276.
11)7 Dc Kruif, Over lef gesproken!, 51-62.
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malen onder parlementaire druk opgedrongen en de verhouding lussen hen en
de VVDM verslechterde daardoor zienderogen. Begin augustus 1972 verbrak mi-
nister De Koster alle contact met de VVDM, nadat de organisatie op de derde Na-
tionale Groetweigerdag had opgeroepen een dag lang geen meerderen te groeten
- een ondermijning van de krijgstucht. waarvoor in 1970 dienstplichtige Henk
van der Horst door de krijgsraad tot achttien maanden was veroordeeld.
Nog diezelfde maand augustus 1972 maakte de venvijdering tussen de minister
en de VVDM de weg vrij voor de oprichting van een nieuwe belangenvereniging
voor dienstplichtigen, de Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen
(AVNM), die zichzelf als 'politiek neutraal' presenteerde en rechts van de VVDM

stond. De start was niet erg indrukwekkend - tot ver in 1973 bleef oprichter
JooP Pison het enige lid - maar vanaf de vroege jaren '80, toen de verbeelding
aan de macht het had afgelegd tegen no-nonsense, zou de AVNM de WDM gaan
overvleugelen.
De twee zaken die - naast de ludieke protesten tegen de militaire groet rituelen
- de meeste aandacht trokken en bij de minister zo gevoelig lagen dat hij pas na
parlementaire druk toegaf, waren de zaak Wehrmann en de zaak Dona/Schul.
Rinus Wehrmann werd voorjaar 1971 door de krijgsraad tot twee jaar cel ver-
oordeeld omdat hij weigerde zijn haar te laten knippen. Bij Hans Dona en Wim
Schul draaide het om de vrijheid van meningsuiting: zij hadden najaar 1971 in
ALarm, het blad van de afdeling Ermelo van de VVDM, kritiek geleverd op het feit
dat het tuchtrecht soms werd misbruikt om dienstplichtigen oneerlijk te straf-
fen. Een commandant riep hen daarop bij zich en veroordeelde ze in een solo-
actie tot de uitzonderlijk zware straffen van drie respectievelijk vier maanden
tuchtklasse in het Depot van Detentie in Nieuwersluis.
Hoewel de ministers Den Toom en De Koster moeite hadden met de voorstellen
van de VVDM, namen zij de vermaatschappelijking van de krijgsmacht wel seri-
eus. Een blijk daarvan was de instelling in juli 1972 van een breed samenge-
stelde Stuurgroep Maatschappelijke Invloeden in de krijgsmacht (STUMIK), die
via sociaal-wetenschappelijk onderzoek de ontwikkelingen in kaart moest bren-
gen en op basis daarvan met voorstellen moest komen voor het beleid in de
krijgsmacht. De STU~IIK, die in een geruchtmakend tussentijds rapport zoals we
nog zullen zien zich onder meer uitsprak over de geestelijke verzorging, zou in
1977 met zijn eindrapport komen: Krijgsmacht in verandering. Situatieschets, be-
leidscontottrell ell aarlbevelingell.

De start van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de
krijgsmacht

Op 1 september 1964 startten, naast de hoofdraadsman, vier humanistische
raadslieden officieel hun werk: Seine van de Belt, H.). (Henk) van Sandwijk,
).G.F. (Jan) Troost en A. (Dolf) Zoetebier met de driejarige proeftijd. Alvorens
van start te kunnen gaan hadden de raadslieden, samen met dominees en aal-
moezeniers een militaire opleiding gekregen. Van Sandwijk was in het bezit van
een filmcamera en hij had er een filmpje van gemaakt van ongeveer vijftien mi-
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nuten. Deze werd na afloop van een raadsliedenconferentie vertoond. Hoofd-
raadsman H.J.J. Lips was al sinds 1 februari 1964 in functie.

Organisatie

Elk van de raadslieden kreeg een secretaris toegewezen die. naast het normale
bureauwerk zoals notuleren, het bijhouden van de GV administratie en het schrij-
ven van adresetiketten voor Ego, ook de raadsman in sommige van zijn meer in-
houdelijke taken ondersteunde. Zo gingen de secretarissen samen met hun
raadsman elke twee maanden op tournee langs de opkomstcentra om aan de
nieuwe rekruten voorlichting te geven over wat humanistisch geestelijke verzor-
ging inhield en om erop toe te zien dat de aanmelding voor de verschillende
vormen van GV volgens de regels verliep. Ook ving de secretaris bij afwezigheid
van de raadsman militairen op wanneer die bij de raadsman wilden aankloppen,
een praktijk die door sommige raadslieden met gemengde gevoelens werd be-
zien uit vrees dat de secretaris zich daarmee te ver op het terrein van de raads-
man zou begeven. Ten behoeve van de GV werd Nederland geografisch in vier
rayons verdeeld. Hoofdraadsman Ups zelf nam het raadswerk onder de in
Duitsland gelegerde militairen op zich, waartoe hij iedere twee weken naar
Duitsland toog.
De formele positie van de raadslieden was gelijkwaardig aan die van hun kerke-
lijke collega's: zij kwamen enerzijds in dienst bij defensie, droegen een uniform
en kregen een militaire rang, maar waren inhoudelijk uitsluitend verantwoor-
ding schuldig aan het eigen zendend genootschap, in dit geval het Humanistisch
Verbond. In de praktijk betekende dit dat het Verbond kandidaten vóór hun in-
diensttreding via gesprekken met de hoofdraadsman en leden van het HV hoofd-
bestuur inhoudelijk liet testen of zij capabel waren en waardige vertegenwoordi-
gers van het humanisme. Die gesprekken waren grondig: Zoetebier vertelde
midden jaren '70 eens terloops dat hij met elk van de sollicitanten acht uur ge-
sproken had. Daarnaast waren er dan ook nog gesprekken met de bestuurlijk
verantwoordelijke van het HV. Na de aanstelling bleef de beslissing over voortzet-
ting van de aanstelling of eventueel ontslag berusten bij uitsluitend het Ver-
bond. Onduidelijk is of de verantwoordingsplicht tegenover het zendend ge-
nootschap een vorm van controle impliceerde op de manier waarop raadslieden
hun werk verrichtten, met name wat betreft hun meest gevoelige taak. het voe-
ren van individuele gesprekken. Bij die gesprekken was uiteraard geheimhou-
ding gegarandeerd. De militair die zo'n gesprek voerde kon er zeker van zijn dat
de raadsman zelfs geen arts, laat staan een commandant of een ouder. zou spre-
ken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de militair.
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Rayons raadslieden
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Gezien de enorme rayons was het geven van fatsoenlijke humanistische geestelijke ver-
zorging aan de militairen haast onbegonnen werk. [tekening: Hans van DeukerenlWouter
Kuijlman]

De eerste les HGV

Direct op 1 juni 1964 belegden de vijf raadslieden hun eerste raadsliedenverga-
dering te Amersfoort in 't Adlerhuis. In de beginjaren zouden die bijeenkomsten
iedere week plaatsvinden. op de maandagochtend. Afgesproken werd dat de
eerste humanistisch geestelijke verzorgingsles in de krijgsmacht zou worden ge-
houden op zaterdagochtend 6 juni in de legerplaats Nunspeet. De raadslieden
hadden er zin in. Van de Belt en Zoetebier zouden hun fototoestel meenemen
om deze historische gebeurtenis op de gevoelige plaat vast te leggen.
Echter, alle begin is moeilijk en de raadslieden en dienstplichtigen moesten nog
aan elkaar wennen, Het publiek bestond uit een behoorlijk grote groep van der-
tig man die in een lokaal bijeen werd gebracht dat niet erg geschikt was voor
lesgeven. Er heerste <een iet of wat broeierige sfeer' en het kostte moeite om de
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orde te bewaren. De dienstplichtigen, zo bleek al snel, zaten niet te wachten op
informatie over het humanisme. Het niveau was voor de dienstplichtigen ken.
nelijk ook iets te hoog gegrepen. De raadslieden kregen bij de evaluatie van deze
eerste les, tijdens de tweede raadsliedenconferentie, het advies om 'vrij eenvou-
dig te blijven'.I011 Men leerde echter snel en de tweede les verliep aanzienlijk be-
ter. De dienstplichtigen vroegen nu veel over het humanisme en hierop ontspon
zich een leuk gesprek. Er werd gediscussieerd over 'menselijke samenwerking
buiten het geloof' en over <debetekenis van de dood in de humanistische visie:
De vooraf geplande drie kwartier lestijd vloog om. Door het onderling uitwisse-
len van ervaringen en tips konden de lessen snel worden aangepast aan het pu-
bliek. Het succes van de lessen gaf de raadslieden het nodige zelfvertrouwen om
door te gaan.

Tegenwerking

Hoewel Lips in zijn jaarverslagen uit de proefperiode steeds een positieve toon
aansloeg, waren er, zoals de notulen van de raadsliedenvergaderingen duidelijk
maken, toch wel problemen te overwinnen. Telkens weer zag Lips zich gedwon-
gen misverstanden uit de weg te helpen in het tijdschrift van de Dienst, Ego.
In de eerste plaats was er soms vervelende tegenwerking van een aantal confessi-
onele collega's, voornamelijk van protestantse huize. Het was vooral de hoofdle-
gerpredikant ds. B.A. Bos, die in 1964 en 1965 telkens opnieuw de humanistisch
geestelijke verzorging op unfaire wijze aanviel. Typerend was dat hij in maart
1964 in een rondschrijven aan alle legerpredikanten het oude verwijt van minis-
ter Mulderije uit 1951, dat de humanisten 'stenen voor brood gaven~ weer uit
de kast haalde.109 Ups reageerde aanvankelijk inhoudelijk op Bos' kritiek, maar
moest uiteindelijk concluderen dat het onbegonnen werk was:

'Er zijn tussen ds. Bos en ons blijkbaar te weinig gemeenschappelijke uitgangspunten
voor een werkelijk gesprek. Daarom verstaat ds. Bos veel van wat wij zeggen verkeerd.
(... ] Zo zou ik kunnen doorgaan met het ophelderen van misverstanden maar het
zou niet baten, ds. Ros 'verstaat' mij niet. Deze discussie heeft dus geen enkele zin, ze
kan over en weer slechts verbittering wekken en dat willen we beslist niet. Wij be-
schouwen daarom deze discussie als gesloten.'IIO

In contrast hiermee was de verhouding met de katholieke GV vanaf het begin
goed te noemen. Van beide kanten ervoeren de partijen dat er een goede basis
was voor vruchtbare gedachtewisselingen. Tekenend voor de open houding van
de katholieke collega's was dat het Vicariaat van de krijgsmacht bij het begin
van de proefperiode aan alle aalmoezeniers een zakelijk informatieboekje over

10K Verslag raadsliedenconferentie, 8 juni 1964 te Amersfoort.
109 Geciteerd in Ego (april 1964) 2.
110 'Discussie', Ego (april 1965) 2.
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de humanistische GV had toegezonden.lll Aalmoezenier B. Thomas schreef in
die tijd: 'bezig zijnde met het humanistische denken ontdekken we dat dat VOOt
een groot deel ook onze eigen werkelijkheid is; en hij voegde daar een uitspraak
aan toe die een humanist niet zou misstaan: 'Ons mens-zijn is het enige uit-
gangspunt voor elke werkelijkheidskennis en de menselijke ervaring is de enige
toegangsweg tot de kennis van enige werkclijkheid.'112
Er waren onder de confessionele collega's misverstanden over het humanisme
die voortvloeiden uit onbekendheid met deze levensbeschouwing. Dit leidde
soms tot verwarring onder zowel de dienstplichtigen, het beroepskader als de
confessionele collega's zelf. Raadsman SeÎne van de Belt hierover:

'Bij opkomst van de nieuwe lichtingen moesten de Gvers van diverse signatuur zich
voorstellen en een praatje geven. Op instigatie van de leidinggevende majoor werd af-
gesproken dat om de beurt er één algemene toespraak door één van de Gvers zou
worden gehouden, die op zijn beurt de overige GVrichtingen introduceerde. De aal-
moezenier zei een keer: 'Kijk, er is een dominee. die is voor de protestanten. En er is
een aalmoezenier voor de katholieken. En dan is er nog een raadsman voor de rest.
Maar alle drie zijn wc ervan overtuigd dat het met dit leven hierna niet is afgelopen.'
De majoor die de leiding had keek Seine vragend aan waarop deze riep: 'Nou moet
ik toch eventjes ingrijpen! Daar weet ik niks van, van een leven na dit leven. Maar
daar zullen we het dan wel eens over hebben.'J\ 13

Een vesting, goed verdeeld, goed bezet en goed verdedigd

De strijd van de Dienst HGV om in de krijgsmacht te worden geaccepteerd was
een felle. Het had volgens raadsman Van de Belt veel weg van een militaire ope-
ratie tegen 'een vesting. goed verdeeld, goed bezet en goed verdedigd. Met vijf
mensen en met gebonden handen - vanwege die pater Stokman - hebben we
toch die vesting veroverd:114

Veel militairen hadden moeite met de ongodsdienstigheid van de raadslieden en
concludeerden dat de raadslieden daarom politiek links georiënteerd moesten
zijn. En socialisme en krijgsmacht waren van oudsher water en vuur. De veron-
derstelling van een PVDA signatuur leidde weer tot arg'-vaan over de opstelling
van raadslieden in heikele kwesties als pacifisme. seksualiteit en zelfs moderne
literatuur.'115 Lips moest in de allereerste Raadsliedenvergadering melden dat de
enkele keren dat hij tot dan toe was uitgenodigd om in een mess te spreken
geen onverdeeld genoegen waren geweest:

111 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 36-
37.

112 Geciteerd in Ego (april 1965) 2.
113 Interview met Seine van de Belt, 28 februari 2005.
114 Ibidem.
115 Notulen raadsliedenvergadering, I juni 1964.
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'In Ermelo was de stemming bijna onprettig; in Amersfoort en op luchtmachtbasis
Delen was het niet gemakkelijk. Als wij in de toekomst worden uitgenodigd in de
Mess te spreken, kunnen we het beste met ons tweeën gaan.'1l6

Raadsman Van de Belt had ook dergelijke ervaringen opgedaan:

'Je moest beginnen met alle commandanten na te gaan. Anders kon je niet in de ka-
zerne. Het was net een negerdorp. daar moest je eerst naar de chef de village. en zo
moest je altijd naar de commandant der kazerne. En daar sprak je dan mee af hoe je
werkte. Zo kwam ik voor de eerste keer in Ossendrecht. Ik kwam bij de wacht en ik
moest mijn paspoort laten zien. De wachtcommandant was onder de indruk want ik
had een schitterend uniform aan met hele speciale dingetjes op de kraag. Hij liet me
binnen en er stond een officier mij van een afstandje te bekijken. Ik ging naar hem
toe en zei: 'Ik ben de raadsman.' '0' zei hij, 'ik geef u wél een hand maar we zijn vij~
anden.' Vervolgens ging ik naar de officiersmess want ik moest me even vertonen hè.
Daar werd ik van alle kanten aangevallen. 'Wat geloof je dan? Ook niet van het lege
graf?' Ik heb daar de hele avond zitten praten over het lege graf van Christus.'1l7

Linksboven het logo van het Humanistisch Verbond uit 1947. Rechts het kraagpatje met
embleem van de humanistisch geestelijke verzorger bij de krijgsmacht. Het onderschei-
dingsteken is afgeleid van het vignet dat de bekende Nederlandse typograaf en 'etteront-
werper Dick Dooijes (1909-1998) in 1947 voor het Humanistisch Verbond ontwierp. De
combinatie van sterren en bloemen verbeeldt het hemelse en het aardse en symboliseert
de eerbied voor de mens als bijzonder deel van het kosmische geheel. [bron: J. Troost.
'De geschiedenis van de geestelijke verzorging'. in: Raadslieden schrijven (Driebergen
1972) 24. Het kraagpatje is van Henk van Sandwijk]

lIl'> Notulen raadsliedenconferentie, 1 juni 1964, I.
117 Interview met Seine van de Belt, 28 februari 2005.
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Ondanks deze incidenten werd het contact met en de medewerking van officie-
ren door de raadslieden in de regel als zeer bemoedigend ervaren.lIs

De Dienst HGV ondervond ook hardnekkige tegenwerking van een aantal kazer-
necommandanten. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de aantallen deelnemers
aan humanistische GV, die zij doorgaven aan het ministerie van Defensie, syste-
matisch bijna twintig procent lager waren dan de eigen tellingen van de Dienst.
Een steekproef door de Bevelhebbers Land- en Luchtstrijdkrachten in oktober
1966 toonde overtuigend aan dat de cijfers van de Dienst de juiste waren en dat
enkele commandanten onvolledig hadden geregistreerd. Vooral in Noord-Bra-
bant waren er problemen. Met name het opkomst centrum Ossendrecht was be-
rucht. Het was ook de plaats waar een kolonel begin 1966 een eigen procedure
bedacht - de 'regeling Ossendrecht' - om te bereiken dat zo weinig mogelijk
jongens naar de humanistische cv zouden gaan. Ten eerste liet hij niet de jon-
gens zelf bij opkomst kiezen, maar vroeg het de ouders door middel van een
keuzekaart, waarop naast de mogelijkheden 'RK', 'protestant' en 'humanistisch'
ook 'geen' stond. Vervolgens interpreteerde hij de enquête zo dat alleen de jon-
gens voor wie uitdrukkelijk 'humanistisch' was aangekruist naar de HGV moch-
ten. Jongens met een voorkeur voor 'geen GV', die normaliter veelal bij de huma-
nistisch raadslieden terechtkwamen, stelde hij dan voor de keuze binnenblijven,
naar de dominee of naar de aalmoezenier.

Ook in kringen van de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging moest
men niets hebben van de humanisten, die goedgereformeerde militairen onder
het mom van 'een paar dagen uit de kazerne' naar het Coornherthuis zouden
lokken om maar hun eigen bezoekcijfers op te drijven:

'Je hebt in het humanisme met modern atheïsme te doen. Ze smalen op de kerk - en
dat is toch de bruid van Christus. (... ] Laat je niet in die humanistische fuik lokken,
toon je altijd een trouw soldaat van Jezus Christus.'119

Een opperwachtmeester vroeg eens aan raadsman Van de Belt: 'Wat preekt nu
eigenlijk zo'n raadsman?' Antwoord: 'Nou, preken doen we niet, of het moet
één ding zijn; Denk zelf, kies zelf en beslis zelf. En zélfs in het leger.' 120

Registratie

Een bron van ergernis in de proefperiode was de registratieregeling voor de mi-
litairen die HGV wilden volgen. In de Commissie Stokman uit 1962-1963 was
lang gesproken over een systeem, waarbij alle dienstplichtigen bij hun opkomst

118 Notulen raadsliedenconferentie, 19 augustus 1964 (vervolg).
119 'Ze smalen op de kerk', Ego (september 1965) 2.
120 Interview met Seine van de Belt, 28 februari 2005.
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op een keuzekaart zouden invullen welke soort cv ze wensten. Uiteindelijk had-
den de kerken geweigerd hieraan mee te werken omdat zo'n kaart zou suggere-
ren dat er een gelijkwaardigheid bestond tussen confessionele en humanistische
GV,I21 In plaats ervan kwam er een systeem, waarbij rekruten die wensten deel te
nemen aan humanistische geestelijke verzorging bij hun opkomst zelf een
schriftelijke verklaring moesten inleveren. Bij minderjarigen was ook een hand-
tekening van een ouder vereist. Omdat soldaten die confessionele cv wensten,
géén verklaring hoefden in te leveren om een aalmoezenier of predikant te kun-
nen bezoeken, beschouwden de humanisten de regeling als discriminerend en
protesteerden ze er hardnekkig tegen. Inderdaad werd hij in 1967, bij de defini-
tieve toelating van de HGV, afgeschaft en vervangen door een cv formulier dat ie-
dere dienstplichtige vooraf kreeg thuis gezonden en waarop hij een keus kon
maken tussen roorns.katholieke, protestantse, joodse of humanistische GV. De
verklaring moest op de eerste dag van de diensttijd worden ingeleverd. In de ja-
ren '80 werd op het formulier nog een keuzemogelijkheid <geencv' toegevoegd.

Dit alles leidde in de begintijd van de HGV geregeld tot incidenten. Zo werd
raadsman Van de Belt een keer beschuldigd van het aanzetten tot dienstweige-
ring. Hij had in Oirschot tijdens een cv les, op een vraag van een groep dienst-
plichtigen, uitleg gegeven over de Wet Gewetensbezwaarden. Toen daarop negen
dienstplichtigen een beroep op die wet deden, sloeg de bataljonscommandant
alarm bij de minister. Ups wist de zaak te sussen, maar bij de eerstvolgende cv
les zat er wel een adjudant van de Militaire Inlichtingen Dienst (MlO) in de zaal.
Van de Belt:

'Toen ik hoorde dat hij van de Militaire Inlichtingendienst was ben ik naar hem toe-
gegaan en heb hem gezegd: 'Dát had je me moeten vertellen. Als je me gezegd had
dat je van de MlD was dan had ik gezegd, nou dáár is het gat van de deur.,,122

Veel ernstiger waren enkele gevallen waarbij een buitenkerkelijke militair kwam
te overlijden en een dominee of aalmoezenier, op aanwijzing van een comman-
dant maar tegen de uitdrukkelijke wens van betrokkenen in, zich mengde in de
begrafenis. In 1969 werd een humanistisch raadsman na een dodelijk ongeval
pas met grote vertraging gewaarschuwd, nadat eerst dominee en aalmoezenier
'zich met de afdoening hadden belast'. 'Desgevraagd antwoordde de betreffende
bataljonscommandant, dat hij in deze geen vertrouwen had in humanistisch
geestelijke verzorgers.' In een ander geval hield een dominee een begrafenistoe-
spraak tegen de wil van de vader van het slachtoffer, die uitdrukkelijk alleen een
humanistisch raadsman als spreker had gewenst. De dominee beschreef het
voorval zelf in 1972 in een boekje. Hij voerde aan dat hij in een impuls vanuit
zijn plicht als christen had gehandeld, gegrepen door een tekst in de opengesla-
gen bijbel die hem in het oog viel tocn hij achter de katheder was gestapt. Hij

121Ottingh, 'Humanistisch geestelijkeverzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 38-
39,41. Voor ruzie tussen Lips en Gaassens zie: 'De verklaring', Ego (augustus 1964)
2; 'Wie is verantwoordelijk voor de verklaring?~Ego (september 1964) 8.

122Interview met Seine van de Belt,28 februari 2005.
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maakte duidelijk achteraf geen spijt te hebben van zijn actie. Over de overste
die hem tijdens de plechtigheid had geprest om óók een toespraak te houden,
schreef hij: 'die Overste R. ben ik nog steeds dankbaar:'"

Ondanks de tegenwerking en opstartproblemen werd in 1967 de proefPeriode
als succesvol gezien. De wenselijkheid en levensvatbaarheid van de dienst HGV

was afdoende aangetoond en minister van Defensie Den Toom zette het licht
op groen voor de definitieve instelling van een Dienst Humanistisch Geestelijke
Verzorging in de krijgsmacht. Per I september 1967 werd bij Koninklijk Besluit
nummer 113 de krijgsmacht officieel met een dienst voor humanistisch geeste-
lijke verzorging verrijkt.

Van vijf naar dertien humanistisch raadslieden

Bij de enquête van eind 1961 hadden ruim tweeduizend dienstplichtigen aange-
geven dat zij humanistische geestelijke verzorging zouden willen volgen. Dit
aantal leverde de basis voor het aantal raadslieden dat op proef zou worden
aangesteld, volgens de formule 'één humanistisch raadsman op vijfhonderd ge-
ïnteresseerde dienstplichtigen', Deze norm sloot aan bij de gangbare - maar niet
officieel vastgelegde - praktijk dat er op elk duizendtal dienstplichtigen één aal-
moezenier en één legerpredikant waren aangesteld. Hoewel hij een bruikbaar
houvast gaf om een aantal raadslieden vast te stellen waarmee de Dienst HGV
kon starten, zouden er al snel kritische kanttekeningen bij worden geplaatst. De
norm hield namelijk impliciet een ongelijkwaardigheid in: ieder humanistisch
raadsman had de zorg voor 500 mensen die daadwerkelijk deelnamen aan HGV,
terwijl een confessioneel Gv'er nominaal weliswaar eveneens de zorg had over
vijfhonderd dienstplichtigen, maar een deel daarvan viel af omdat zij bijvoor-
beeld humanistische of helemaal geen GVlessen volgden.124 Het zou duidelijker
zijn geweest als er, net als voor de humanistische GV,een registratiesysteem was
geweest om de behoefte aan confessionele GVprecies vast te stellen, maar daar-
aan weigerden de kerken mee te werken.125 Een bijkomende factor was dat het
takenpakket van de humanistische raadslieden gemiddeld zwaarder was dan dat
van de confessionele collega's, bijvoorbeeld omdat de humanisten ieder een veel
groter gebied moesten bestrijken en dus veel meer tijd aan reizen en aan contac-
ten met plaatselijke commandanten kwijt waren. Al in januari 1965 gaf Lips bij
de minister aan dat één humanistisch raadsman per driehonderd deelnemers
aan HGVwel het uiterste was.126 Los daarvan pleitte hij ook voor een uitbreiding
van het aantal humanistisch raadslieden omdat het aantal deelnemers al binnen
een jaar boven de tweeduizend uitsteeg. Midden 1967 waren er 3.800 geregi-
streerde deelnemers en dat aantal nam nog voortdurend toe, Tijdens de proef-

123 H. Lips, 'Soldatendominee', Ego (augustus 1972) 3; J.J, Poort, Soldatet/domit/ee
(Utrecht: De Banier, z.j.) 63-65.

124 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 131.
125 Ibidem, 38; De kerken gaan alsnog akkoord in 1967, zie 41-42.
126 Ibidem, 37-38.
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periode deed tips dan ook al verschillende verzoeken aan de minister voor uit-
breiding van zijn dienst tot uiteindelijk zeven raadslieden. Een vijfde raadsman
- Wim Stuyver - kwam er per 1 augustus 1966. Aanstelling van de overige
raadslieden stelden de ministers De Jong en (vanaf april 1967) Den Toom - ge-
adviseerd door topambtenaar eh. Schaepman die de uitbreiding 'een overtrok-
ken zaak' en 'sterk overdreven' achtte127 - uit tot het aflopen van de proefperi-
ode op 1 september 1967. Ondanks een negatief advies van Schaepman, die
zich openlijk afvroeg wat humanistische Gv'ers nu eigenlijk uitvoerden. want
kerkdiensten zouden toch wel niet nodig zijn, stelde de minister Den Toom in
september 1967 twee raadslieden extra aan: de heren Tj. Krips uit Soest en
H. Schonk uit Amsterdam.128 Ze traden respectievelijk per 1 februari en 1 mei
1968 in dienst.129 De toon was echter gezet voor de 'bedelperiode' {1967-
1979),130 waarbij het HV telkens opnieuw. zonder dat het ministerie formele cri-
teria wilde vastleggen, ad hoc moest vragen om uitbreiding van het aantal raads-
lieden.131

Met de officiële vestiging van de Dienst in 1967 werden naast het informele ge-
talscriterium - één raadsman per vijfhonderd deelnemers - nieuwe criteria aan-
gevoerd. Van Praag bepleitte gelijke criteria voor humanisten en confessionelen,
namelijk evenredige verdeling, en voerde in november 1968 aan dat het percen-
tage raadslieden (drie procent) ver achterbleef bij het percentage van de dienst-
plichtigen dat HGV volgt (tien procent). Een jaar later - het aantal deelnemers
aan HGV was inmiddels opgelopen tot ongeveer zesduizend, dit zou daarna lange
tijd stabiel blijven - herhaalde het HV dit argument. Minister Den Toom rea-
geerde met een ad hoc uitbreiding van het aantal raadslieden in twee stappen
tot elf per januari 1970, maar gaf tegelijk te kennen dat deze voorlopig de laatste
uitbreiding zou zijn. Door inkrimping van de krijgsmacht en een kortere op-
komstduur zou het aantal dienstplichtigen afnemen. Hij bevroor alle aantallen
raadslieden totdat lopend overleg over een inperking van de confessionele Dien-
sten resultaat had opgeleverd. In wezen lokte de minister hiermee uit dat de
confessionelen dat overleg zouden frustreren, omdat de status-quo in alle op-
zichten gunstiger was dan de waarschijnlijke uitkomst van dat overleg: een gere-
duceerd totaal aantal formatieplaatsen, en daarvan een kleiner percentage voor
de confessionelen.

127 Ibidem, 44.
128 Ottingh beschouwt het als een blunder van Den Toom dat hij niet de vaste verhou-

ding van 1:500 heeft ingevoerd. Dit zou op den duur voor Defensie heel voordelig
zijn geweest.

129 H.I.J. Lips, 'Kort verslag Humanistisch Geestelijke Verzorging 1967', I (archief HGVK,

Humanistisch Archief).
130 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 46.
Ui Maar: het voordeel was dat nu de HGV niet meer principieel ter discussie stond. De

vraag was verschoven naar de omvang ervan. 'Het HV kan zich nu (... l veel gemak-
kelijker en indringender richten tot de bewindsman.' (Ottingh, 'Humanistisch geeste-
lijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 132).
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Nu de Dienst HGV uitgaande van de 'SOO-norm' van één raadsman per vijfhon-
derd deelnemers bijna aan zijn taks zat, wijzigden de humanisten nu hun argu-
mentatie voor uitbreiding. In een uitbreidingsverzoek dat Ups in september
1970 indiende, kwam de SOO-norm niet meer voor, hoewel de minister wel op
basis van die norm nog twee extra raadslieden toekende. tot een totaal van der-
tien. De nieuwe argumenten waren ten eerste het evenredigheidsprincipe dat
Van Praag twee jaar eerder had opgevoerd - vijf procent van de raadslieden be-
dienden elf procent van de dienstplichtigen - en ten tweede dat voor een kleine
dienst als de humanistische GV (of de joodse) de taakvervulling meer werk was
dan bij een grote dienst. Concreet ging het daarbij om de zogeheten 'dislocatie'
en 'synchronisatie'.
De dislocatie hield in dat er veel extra reistijd nodig was om in de relatief grote
rayons alle kazernes te bestrijken. Midden jaren '60 gemiddeld vijftien uur per
week per raadsman.l32 Rayon Noord-Oost. dat raadsman Van Sandwijk moest
bestrijken, strekte zich uit van Vlieland tot vliegveld Twente. en van Arnhem tot
Groningen. Seine van de Belt (Rayon Zuid) had als standplaats Breda en legde
70.000 kilometer per jaar af op het in die tijd nog niet zo gned ontwikkelde we-
gennet. Hoe zag zijn agenda eruit? Een voorbeeld:

'Je had vier dagen, de maandag was uitgesloten. Ik ging dinsdag eerst naar Grave,
van Grave naar Roermond en vervolgens naar Venlo om de dag te eindigen in Maa-
stricht. Dan was je 's avonds om 7 uur thuis [in Eindhoven -red.I. Woensdag ging ik
eerst naar Raamsdonksveer, vervolgens naar Middelburg. De weg naar Middelburg
was in die tijd een tweebaans weg en in oktober was het een glijbaan. Na Middelburg
ging ik nog naar Roosendaal.'133

In 1980, toen de rayons al een stuk kleiner waren, zaten de raadslieden nog al-
tijd gemiddeld zeseneenhalf uur per week in de auto, exclusief woon-werkver-
keer, de marineraadsman zelfs anderhalve dag per week.134 Doordat de confessi-
onele diensten op iedere kazerne een vaste eigen raadsman hadden, waren die
nauwelijks reistijd kwijt.

De synchronisatie verwees naar het feit dat de GV uren op iedere kazerne in
principe op hetzelfde moment ingeroosterd werden, zodat de dienstplichtigen
een eerlijke keus hadden. Voor de rooms-katholieken en protestanten was dat
geen probleem omdat zij in principe op elke kazerne eigen mensen hadden,
maar zelfs voor een humanistisch raadsman was het fysiek onmogelijk om op
hetzelfde moment in meerdere kazernes aanwezig te zijn. Er moesten dan ver-
vangende uren geregeld worden, hetgeen weer veel extra organisatiewerk met
zich meebracht. Ook werd het aantal GV uren opgevoerd, zodat plaatselijke uit-

132 H. Lips, 'Een jaar humanistisch geestelijke verzorging', Ego (oktober 1965) 6.
133 Interview met Seine van de Belt, 28 februari 2005.
134 R.A.P. Tielman & J.F. Sinke, Humanistische raadslieden bij de Nederlandse strijdkrach-

ten, een swdie tm behoeve van de Commissie Omvarlg Korpsen Geestelijke Verzorging
in de Krijgsmacht (cOGv) krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Defensie,
19 januari 1981 (Zeist, oktober 1981) 54-55.
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val van sommige uren minder een probleem was. Maar het betekende wel dat
waar de confessionele geestelijk verzorger een GV les één keer gaf, de HGV' er hem
meermalen gaf op steeds andere locaties. Deze GV uren gingen dan weer ten kos-
te van andere taken van de raadsman, zoals individuele begeieiding.l3S Een zeer
lastige situatie waar alleen door uitbreiding van het aantal raadslieden een eind
aan kon komen.

Zoetebier

Op I november 1973 ging Lips als hoofdraadsman met pensioen. Hij werd op-
gevolgd door Dolf Zoetebier. Het waren spannende tijden. Een half jaar eerder,
op II mei, was het kabinet Den Uyl van start gegaan, het meest linkse kabinet
dat Nederland ooit gekend heeft en het eerste waarin de confessionelen in de
minderheid waren. Met zijn programma van een herverdeling van macht, ken-
nis en inkomen beloofde het een breuk met de oude politiek en belichaamde
het de belofte om de hervormingen te verwezenlijken die in de jaren '60 waren
opgeëist. Op Defensie werd een sociaal-democraat minister, Henk Vredeling,
bijgestaan door twee staatssecretarissen, Bram Sternerdink (eveneens PVDA) en
J.A. Mommersteeg (KVP). Dat er bij Defensie een nieuwe wind waaide. maakte
Vredeling direct na zijn aantreden duidelijk door het contact met de VVDM te
herstellen dat zijn voorganger De Koster in augustus 1972 geïrriteerd had ver-
broken. Vredeling nodigde een week na zijn aantreden de VVDM uit voor een ge-
sprek en direct na afloop daarvan verklaarde hij dat hij de wensen van de VVDM

eigenlijk allemaal redelijk vond. De VVDM werd daarop weer toegelaten tot het
Georganiseerde Overleg.
Deze mooie start betekende niet dat alle problemen nu definitief waren opge-
lost. Vredeling en de VVDM zouden in de volgende jaren meermalen ernstig bot-
sen doordat de VVDM, toen ludieke acties en zelfs demonstraties in uniform
steeds minder aandacht in de media trokken, ging overwegen het stakingswapen
te gaan gebruiken als pressiemiddel. Op 8 mei 1974 was het zover: de VVDM riep
inderdaad op tot een staking. Vredeling vond dat met een oproep tot staking
een grens werd overschreden - een leger kan niet staken - en maakte resoluut
duidelijk dat de VVDM daarmee een doodvonnis over de samenwerking zou af-
roepen. De staking mislukte en had vooral tot resultaat dat de positie van de
VVDM geïsoleerd raakte en dat de organisatie verder radicaliseerde, bijvoorbeeld
in zijn anti NATO standpunt. Eind 1975 was er opnieuw een crisis, nu naar aan-
leiding van het uitblijven van een redelijke compensatieregeling voor overuren.
De VVDM trad nu zelf uit het Gemeenschappelijk Overleg. Toen begin 1976 een
oude compensatieregeling die de VVDM drie jaar al had afgewezen. alsnog werd
ingevoerd, pakte Vredeling de VVDM bestuurders hard aan om te horen of zij nu
'dienstbevelen zouden weigeren'. Maar de harde woorden die soms vielen waren
eigenlijk meer duidelijke taal. Beide partijen bleven elkaar serieus nemen en
naar elkaar luisteren. Het overleg werd snel hervat.

135 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 48-
49.
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Minister Vredeling moest echter behoedzaam manoeuvreren lussen de VVDM en
het legerestablishment. In het najaar van 1973 kwam het generaalsconfliet lot
uitbarsting. Een flink deel van de militaire top had grote bedenkingen over de
voorgenomen hervormingen in de krijgsmacht. Uiteindelijk zouden vijf gene-
raals ontslag nemen of krijgen. Een handicap op de langere duur was dat min-
der dan een halfjaar na de start van het kabinet Den Uyl de Derde Israëlisch-
Arabische Oorlog leidde tot de oliecrisis, waarbij Nederland en de Verenigde
Staten door de Arabische olie-exporteurs werden geboycot. Het zou het begin
zijn van een zeer langdurige economische depressie die veel van de ambitieuze
plannen van het kabinet en van de volgende kabinetten financieel effectief on-
dermijnde - <debomen groeiden niet langer tot in de hemel.' En natuurlijk kon
Den Uyl van meet af aan rekenen op ingebouwde spanningen in de coalitie en
tegenwerking van machtige tegenstanders in de samenleving.
Toch zou onder Vredeling, wiens Defensienota begin 1974 uitkwam, een grote
en succesvolle herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht van start gaan,
die gekenmerkt werd door professionalisering en inkrimping: om de taken beter
te kunnen uitvoeren met minder kosten werd de legeromvang verkleind, maar
tegelijkertijd werd geïnvesteerd in een technische modernisering.
De vermaatschappelijking van de krijgsmacht kwam vanaf 1974 in een wat rus-
tiger vaarwater. De soldatenvakbonden hadden veel bereikt. Hoewel er nog al-
tijd zorg was om een te slappe discipline bleken de dienstplichtigen - ook met
lang haar - goed te functioneren. De uitzending in 1979 van een Nederlands ba-
taljon naar Libanon in het kader van de VN veroorzaakte veel opschudding. Al-
les bij elkaar waren het dus zowel voor de samenleving als geheel als voor de
krijgsmacht buitengewoon spannende tijden.

Zoetebier heeft zichzelf wel eens een tussenpaus genoemd. Hij werd tot hoofd-
raadsman gekozen, niet omdat hij die functie ambieerde maar omdat de andere
raadslieden hem op een vergadering als de meest geschikte opvolger van Ups
beschouwden. Pas na rijp beraad nam Zoetebier het besluit om op het verzoek
van zijn collega's in te gaan.
Terwijl Ups niet schroomde om stevige posities in te nemen en daarbij conflic-
ten met anderen op de koop toe nam, hechtte Zoetebier meer belang aan het
opbouwen van goede verhoudingen om resultaten te kunnen boeken. Nog vlak
voor zijn vertrek trok Ups de pin uit een granaat door aan te kondigen dat hij
bij zijn raadswerk voortaan het uniform uit zou laten. Hij liet weten dat hij over
dit besluit ook in Ego zou publiceren. Het HV hoofdbestuur was not amused over
deze actie, en hoewel Lips liet blijken dat hij zijn best deed om Ie voorkomen
dat zijn opvolger hierdoor in een lastig parket zou komen, zette hij toch door.
Het was lang niet de enige keer dat Lips in aanvaring kwam met het HV hoofd-
bestuur. Na zijn pensionering verbrak hij ook alle contact met het HV. Veelzeg-
gend is dat, toen Zoetebier vier jaar na Lips met pensioen ging, hij van alle kan-
ten werd geprezen als iemand die een goede verstandhouding met het
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hoofdbestuur tot stand had gebrachl.136 Raadslieden die Zoetebier hebben mee-
gemaakt noemen als zijn meest opvallende karaktertrek zijn grote vriendelijk-
heid. Wie de notulen van de raadsliedenvergaderingen onder Zoetebiers hoofd-
raadsmanschap doorneemt, krijgt wel de indruk dat deze periode een wat
reactief karakter had, eerder reagerend op ontwikkelingen dan pro-actief. De
ontwikkelingen werden gevolgd en waren het onderwerp van discussie in de
vergadering. maar waar Lips regelmatig een uitgesproken standpunt neerzette,
was Zoetebier meer een bezonnen, vriendelijke oudere collega in de vergadering.
Een van de redenen was dat de raadslieden vaak erg verdeeld waren, zodat uit
hun midden geen eensgezinde en uitgesproken standpunten voortkwamen. Ook
de linkse kleur van het kabinet Den Uyl kan wel meegespeeld hebben. Direct
toen het kabinet aantrad werd opgemerkt dat het goed was om een kritisch ge-
luid te laten horen, opdat het kabinet niet zou denken dat de raadslieden onder
een links kabinet alleen maar makke lammeren zouden zijn. Op de vergaderin-
gen werd regelmatig over ondergeschikte punten gesproken, iedereen gaf uitvoe-
rig zijn mening, waarna een paar maanden later de discussie weer van voren af
aan begon.
Een poging om de middagbijeenkomsten te bestemmen voor inhoudelijke the-
ma's op het gebied van de praktische kant en de identiteit van het werk, was
niet heel succesvol. Toen Van Praag als eerste een inleiding hield, werd geoor-
deeld dat hij 'de welbekende standpunten' afdraaide. Pogingen om meer samen
te werken met andere vormen van humanistisch geestelijke verzorging verliepen
ook moeizaam. Er werden weliswaar enkele conferenties samen met de HGV Jus-
titie georganiseerd, maar tegenover de Taakgroep Humanistisch Geestelijke Ver-
zorging en Vorming van het HV, die beoogde de communicatie tussen de ver-
schillende werkvelden te bevorderen, bestond huiver omdat het HV ervan
verdacht werd het raadswerk inhoudelijk te willen beïnvloeden. Die huiver
kwam bijvoorbeeld boven toen er nieuwe raadslieden aangezocht werden en er
advertenties werden geplaatst waarin kandidaten gevraagd werden hun sollicita-
tiebrief naar het Centraal Bureau van het HV te sturen. De raadslieden waren
hierover bepaald ontstemd. Zelfs naar hun collega's toe bewaakte een deel van
de raadslieden angstvallig de eigen autonomie. Voorstellen om in de raadslie-
denvergadering onderling van gedachten te wisselen over methodiek, middelen
en doelstellingen van het werk werden om die reden door sommige raadslieden
met veel scepsis ontvangen.

Een bron van zorg die met grote regelmaat besproken werd, was de slechte fi-
nanciële positie van het Thuisfront. Het Thuisfront dat jaarlijks financieel bij-
droeg aan het blad Ego kwam in de problemen, doordat het steeds moeilijker
werd vrijwilligers te vinden die wilden collecteren en doordat de provinciale en
gemeentelijke subsidies in 1977 stopten. Bovendien werd de organisatie geteis-
terd door conflicten rond personen. Het Militair Tehuis in Amersfoort. In 't Ad-
lerhuis, werd vanwege de financiële problemen eind 1975 gesloten. In Ego kwa-
men jaarlijks oproepen voor financiële steun, omdat de overheidssubsidie voor

136 Flokstra, Geschiedenis van liet HV, 97-104; A.J. Wichers & R.A.P. Tielman, 'Afscheid
Zoetebier', Humanist (1 mei 1977) 2.
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het blad alleen gegeven werd als de humanistische organisaties zelf ook vol-
doende geld inbrachten. Een ander probleem was de voortdurend teruglopende
belangstelling voor de vormingsbijeenkomsten in het Coornherthuis. Raadslie-
den zeiden dat de dienstplichtigen nihilistisch waren geworden. ze waren ner-
gens meer geïnteresseerd in te krijgen. Omdat de subsidie afhankelijk was van
het aantal deelnemers die het Coornherthuis bezochten, leverde dit ook finan-
ciële problemen op. ontstond er achterstallig onderhoud en was er geen gele-
genheid voor vernieuwing van het interieur. Eenmaal togen de raadslieden met
hun eigen gereedschap naar het Huis om daar een paar dagen zelf te gaan tim-
meren.
Uit Ego, waarvan Zoetebier Ups opvolgde als eindredacteur, verdwenen de com-
mentaren op actualiteiten. Het blad werd meer een algemeen jongerenblad, ging
meer aandacht wijden aan film, sport en popartiesten en minder aan het werk
van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging.
Onder Zoetebier kwamen er enkele malen nieuwe raadslieden bij. In dit ver-
band was een actueel punt hoe het zat met hun scholing. Het uitgangspunt was
dat de kandidaten over een HOI diploma beschikten. Maar hoewel de vacatures
iedere keer op het HOI werden bekendgemaakt, toonde daar nooit iemand be-
langstelling voor de functies. Raadslieden kwamen dus van elders, en er werden
afspraken gemaakt dat zij zich moesten laten bijscholen. Maar bij een fulltime
werkkring was dat in feite onmogelijk. Er moesten daardoor telkens individuele
afspraken worden gemaakt over het minimumpakket onderwijs dat de raadslie-
den aan het HOI volgden. Sommigen kregen op basis van voorgaande opleidin-
gen vrijstellingen. Een aantal van zeven raadslieden werd vrijgesteld van het
schrijven van de eindscriptie. Deze 'amnestie' -regeling hield in dat, in plaats van
het schrijven van een tekst, samen met enkele andere raadslieden een inhoude-
lijk gesprek werd gevoerd over de literatuur, thuis bij Van Praag.

Van dertien naar zestien raadslieden

Hoofdraadsman Zoetebier voegde in zijn uitbreidingsverzoeken enige nieuwe
argumenten toe aan die van UpS.137 Zo corrigeerde hij in zijn berekeningen
voor het feit dat militairen die helemaal niet kiezen voor GV, alsmede zij die niet
ingeschreven staan bij enig kerkgenootschap, indirect toch aan de confessione-
len werden toegerekend. Hij wees verder op het toenemende commissiewerk,
dat voor een kleine dienst onevenredig veel tijd vraagt. In een latere brief - van
februari 1974 - noemde hij ook het precedent dat in de gevangenissen wel de
behoefte bepalend was voor het aantal formatieplaatsen.

IJ7 Tielman, Humanistische raadsliedcrl bij de Nederlandse strijdkrachterz, 16.
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20002000""
Jn 1979 nul, in 1988 vier vrouwen
(Klazien van Bran~jk, Anu5Cka de
Marl. Tloeke Htmdliog. Elen Bremer)

"""""Ol1964 1910 1915

• 1964: (1 Jllri) Uitbrei1ing Val 1 naar5
• 1971: of 161 (Ego (ok1ober 1971)6)

• 1975: uitbreid"'g van 15 Mar 19 toegekend

• 1979".(apr~) IIllrlDek om verdtbblng van 19 naar 38 i1 vier;aar
• 1980: (oktober) uitbreiding Val 19 naar 22
• 1985: (1 deçerrber) ll,lbr'elding Varl 22 naar 25
• 1987; (15 december) uitbreiding van 25 naar 31
• 1992: uilbreidl'lQ van 31 na.ar 36 als gevolg van zoogerlaamd '3-piIaren onoerzoek'

• 1995: voorstel Gmelich tOl redJelie wn 361'119950881" 25 in 2<XXl [RLV 12 j ••.•i): vervan na 2a.kamerdebat
• 1995: (8 Juri) brief HRM aan raadslieden: lol 2000 blijven er 31
• 1999c uitbreid"'9 van 32 naar 40 in 2003 jRLC 18 november)
• 2001: circa 341
• 2003: van 40 naar 381i1fo M. Voogos)

• 2004: 39 (Ego Speçia/40 jaar HGVK)
• 2005; 38 (advEI1enbe vacature. oktdler 20051

Bron ;aarverslagen Humanistisch Verbond, Dienst HGV Krijgsmacht (tenzij anders aangege\llln).
N.B.: tIm 1980 ve'llehJk altem8beve opgave Hand. der Sta!eO-Ge,.. .. opgenomen In Oltingh (1993) 64

De dienst HGVK groeide gestaag in de periode vanaf 1964 tot 2005. [tekening: Hans van
DeukerenlWouter Kuijlman}

Tegelijk brachten ook de confessionelen een nieuw argument in de strijd. In ja-
nuari 1974 suggereerde loco-secretaris-generaal Schaepman in een interne nota
aan de staatssecretaris Mommersteeg (KVP) dat de dienst HGV in verhouding tot
het ledental van het zendend genootschap - het HV (16.000 leden) - wel zwaar
oververtegenwoordigd was en dat het HV zelf financieel nauwelijks bijdroeg aan
zijn geestelijk raadswerk. De overheid financierde eigenlijk de humanistische
zending. volgens Schaepman:

'De instandhouding en wellicht ook de verspreiding van de Humanistische denkrich-
ting wordt op deze wijze uit gemeenschapsgelden gefinancierd, terwijl de Humanisti-
sche gemeenschap daartoe niet in staat is.'1J8

Via Mommersteeg belandde het criterium van de omvang van het zendend ge-
nootschap in het regeringsbeleid. Minister H. Vredeling (PVDA) stelde begin
1974 in de Tweede Kamer dat bij het vaststellen van het aantal humanistisch
geestelijke verzorgers 'de omvang van de zendende instantie niet geheel buiten
beschouwing kan blijven.' 139

IJl! Ottingh. 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten: 50.
IJ'} Ibidem, 52.
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Pas in mei 1975 reageerde Mommersteegs opvolger Cees van Lent (KVP) op Zoe-
tebiers uitbreidingsverzoek van 17 maanden eerder. De brief is wel samengevat
als 'uitvluchten, uitstel en zoethoudertjes'.140 Het beleid was nu dat er een kop-
peling moest komen tussen de omvang van het korps GV' ers en de omvang van
het zendend genootschap. Hoe die koppeling moest worden uitgewerkt en hoe
de weegfactor was met de behoefte aan GV diensten, daarover wilde Van Lent
zich niet uitspreken. De definitieve regeling werd opnieuw uitgesteld. Wel hono-
reerde Van Lent op pragmatische gronden het argument van de dislocatie en
stond een uitbreiding tot zestien raadslieden toe.141

140 Ibidem, 52.
141 Ibidem, 53-54. Voor een overzicht van de telkens andere officiële motivaties voor af-

wijzingen van uitbreidingsverzoeken zie Ottingh. 'Humanistisch geestelijke verzor-
ging in de Nederlandse strijdkrachten', 132: Gebrek aan duidelijke gegevens (1965,
1975), geen vergelijking mogelijk van HGVmet confessionele GV(1967), inkrimping
leger dus minder Gv'ers nodig (1967), eerst de criteria heroverwegen (1968, 1975), er
loopt nog overleg over aantallen Gv'ers (1970), omvang I-IV klein, dus ook HGVniet
uitbreiden (1974, 1976). Het enige motief dat consequent wel werd gehonoreerd bij
uitbreiding was de reistijd. Maar dit was nu net niet een officieel afgesproken norm
(Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten',
i33).
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Visies op het HGV werk: 'het gist in de krijgsmacht'

De humanistisch geestelijke verzorging 'stelt de mens centraal'. Maar wat houdt
dat precies in? Wat is het specifiek humanistische aan de HGV? Hoe presenteert
een humanistisch raadsman zich aan de militair? Waarin laat je dat woord 'hu-
manistisch' tot uiting komen? Hoe ga je om met politiek geladen vraagstukken
die met de krijgsmacht samenhangen, zoals de kernbewapening? Hanteer je spe-
cifieke methodische aanpakken in je werk? Op welke wijze kom je erachter wat
de militair bezighoudt? Wat doe je ermee? Hoe voer je gesprekken? De laatste
vijftien jaar is er door de raadslieden en de Universiteit voor Humanistiek veel
gedaan aan de inhoudelijke kant van het vak. Het heeft door, allerlei omstandig-
heden, lang geduurd voordat er gewerkt werd aan een wetenschappelijk onder-
bouwde methodiek.

Vanaf het begin is binnen de dienst HGVK de vraag aan de orde gesteld wat het
eigene van humanistisch geestelijke verzorging is en hoe die vormgegeven kan
worden. Enerzijds houvast en leidraad voor de dienst zelf, anderzijds, vooral in
het begin, om naar buiten toe voorlichting te geven over wat mensen van de
humanistisch raadslieden konden verwachten. Eén van de eerste taken van de
raadslieden was om zesmaal per jaar in de opkomstcentra, waar de nieuwe lich-
ting dienstplichtigen voor hun eerste opkomst werd opgeroepen, samen met
een secretaris aanwezig te zijn om daar voorlichting te kunnen geven aan de
dienstplichtigen die daar hun keuze moesten maken voor een van de vormen
van geestelijke verzorging.
Ups, die een HV lid van het eerste uur was en behoorde tot de generatie huma-
nisten, die in woord en geschrift uiting gaven aan hun serieuze humanistische
levensbeschouwing, schreef in deze beginjaren nogal wat publicaties over het
humanisme, bestemd voor militairen. In 1964 verscheen van hem in Ego een
driedelige serie 'Humanistisch Credo', waarin wij hem leren kennen als religieus
humanist. Deze artikelen lagen aan de basis van een gelijknamig boekje dat eind
1964 verscheen als eerste jaarboekje van de dienst, het begin van een jarenlange
traditie. In het jaar daarop schreef Ups als jaarboekje Bevrijdend humanisme en
in 1967 Het Humanistisch Verbond. Daarna zouden de jaarboekjes enkele jaren
handelen over maatschappelijke thema's, bijvoorbeeld De dood veralldert (1968)
en Seks (1969). Onder Lips' opvolger Zoetebier kwam het accent te liggen op
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thema's, vaak problemen, die binnen de krijgsmacht actueel waren, bijvoorbeeld
Agressie (1973) en Vervreemding (1974).
Naast Ego en de jaarboekjes was Ups ook de man achter de series 'Oriëntatie':
zeven series van vijf brochures met achtergrondinformatie over actuele maat-
schappelijke thema's, die bedoeld waren als informatie en documentatie ten be-
hoeve van groepsgesprekken tijdens de vormingsbijeenkomsten in het Coor-
nherthuis. Rond ieder thema schreven bekende en minder bekende humanisten
artikelen die in een boekje werden samengevoegd. Enkele actuele thema's waren
'Bewapening en ontwapening' (1967), 'Mens en politiek' (1970) en 'Mens en
toekomst' (1972). Onder de auteurs bevonden zich kopstukken als Anton Con-
standse, Leon Wecke, A.J. Wichers en Hylke Tromp. De series verschenen tussen
1966 en 1975. Deelnemers aan vormingsbijeenkomsten op het Coornherthuis
kregen in de jaren vóór de instelling van de Dienst HGVK van directeur Lips bij
binnenkomst wel een korte uitleg over het humanisme. Omdat de cursisten in
de regel weliswaar buitenkerkelijk waren maar de uitgesproken humanisten on-
der hen een 'te verwaarlozen' minderheid vormden, gebeurde dat:

'op een zo voorzichtige en haast terughoudende manier, dat niemand daar aanstoot
aan zal nemen of zal betitelen als propaganda. Na die inleiding wordt in de bijeen.
komst alleen nog over humanisme gesproken op verzoek van de deelnemers. Het is
typerend, dat dat verzoek op iedere bijeenkomst komt.'

Lips wilde met zijn initiatieven voor de jaarboekjes en de series 'Oriëntatie' in
eerste instantie voorzien in een behoefte aan studiemateriaal voor militairen die
serieus geïnteresseerd raakten in het humanisme.

De eerste nota waarin de Dienst HGVK probeerde in het licht van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen zijn plaats te omschrijven was Humanistische geestelijke
verzorging il1 de strijdkrachten. Nu en straks (I970). De nota, het resultaat van
een al enkele jaren lopende discussie binnen de dienst) was opgesteld door de
gezamenlijke raadslieden en - vanuit de wens om ook deelnemers te betrekken
bij het beleid - vooraf uitvoerig besproken met een groep van zesentwintig
dienstplichtigen en zeven officieren. De strekking van de nota was dat de afgelo-
pen jaren onder jongeren het maatschappelijk bewustzijn sterk was ontwikkeld
en dat de raadslieden in de krijgsmacht, wilden ze het contact met de dienst-
plichtigen niet verliezen, daar serieus op moesten ingaan.
Er werden drie hoofdontwikkelingen gesignaleerd. Ten eerste de verschuiving
van cv van levensbeschouwelijk of godsdienstig denken naar 'een op de konkrete
menselijke samenleving gericht denken en spreken: Vervolgens wierp de roep
om inspraak en democratisering vragen op omtrent de loyaliteit jegens de mili-
taire autoriteiten en de dienstplichtigen. Ten slotte de vraag of de organisatie
aanpassing behoefde.
Kenmerkend was dat de nota begon met een analyse van de maatschappelijke
ontwikkelingen op wereldschaal - bevolkingstoename. informatie-explosie,
schaalvergroting, jongerenprotest tegen 'uitbuiting en oorlogsgeweld, die de
oude maatschappij maar al te zeer kenmerken'. Jongeren reageren daarop ver-
schillend: met actievoeren, een vlucht in drugs of irrationalisme, onverschillig-
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heid. Om aansluiting bij hen te vinden, moest de geestelijk verzorger: 'het enga-
gement met de voorhoede niet schuwen maar tevens zijn aktiviteit moelen rich-
ten op die situaties waarin de mens vermorzeld dreigt te worden door de kom-
pleksiteit van de huidige strukturen'. De ontwikkelingen dringen ook door tot
de krijgsmacht: 'het gist in en rond de strijdkrachten'. In deze situatie kan de
geestelijke verzorging er alleen maar voor kiezen kritisch te zijn: mensen te in-
spireren tot een eigen. zelfstandig en kritisch oordeel, samen met hen 'de situ-
atie opnieuw te doordenken en deze te brengen onder het licht van een modern
geestelijk en ethisch oordeel'. In de spanning tussen een kritische houding en
een autoritair en hiërarchisch apparaat 'moet de geestelijke verzorging zichzelf
waar maken'.
Voor de GVbetekent dit een einde aan de gangbare levensbeschouwelijke, theolo-
gische en filosofische discussies, 'maar gesprekken die kunnen leiden tot direkte
maatschappelijke deelname', tot het werkelijk leefbaar maken van de samenle-
ving. Geen paternalistische overdracht van waarheden meer, maar 'een geza-
menlijk kritisch en toegewijd zoeken naar mogelijkheden'. Voor de methodiek
had dit tot gevolg dat de oude voordrachten en preken plaats zouden moeten
maken voor gesprek en discussie, rollenspel, filmkritiek, interviews en eigen er-
varingen. De grens tussen vorming en verzorging zou zo wegvallen of diffuus
worden. De nota signaleerde wel dat zowel bij de wekelijkse 'GEVO-Uren'op de
kazernes als bij de vormingsdriedaagsen op het Coornherthuis de tijd eigenlijk
te krap en de groepen te groot waren om de potentie van de hier voorgestelde
nieuwe methodieken goed te kunnen realiseren.
Het humanistische van de HGVzou dan liggen in 'een inspirerende kracht, die
opwekt om te komen tot eigen beginselen en opvattingen, los van de vraag of
deze overeenstemmen met het humanisme'. Dat sloot goed aan op humanisti-
sche grondbeginselen zoals verwoord in de beginselverklaring van het HV:vrij-
heid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid met de mede-
mens, gelijkwaardigheid en tolerantie.
Op de individuele geestelijke verzorging ging de nota niet uitvoerig in, kennelijk
omdat hier geen grote koerscorrecties nodig waren. Het werk werd omschreven
als het begeleiden van degene die hulp inroept, totdat deze weer zelf een oplos-
sing voor zijn moeilijkheden ziet, of leert te leven met moeilijkheden waarvoor
geen oplossing is. Het gesprek onder vier ogen staat centraal, een strikte ver-
trouwensrelatie is noodzakelijk en het beroepsgeheim van de geestelijk verzorger
is onmisbaar. Vaak zal de Gv'er ook met anderen moeten spreken, zoals com-
mandanten of psychologen, 'voor hij zelf klaarheid in de situatie krijgt. [... ]
Die gesprekken met anderen kunnen uiteraard slechts plaats hebben met in-
stemming van de betrokken deelnemer:
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De nota stelde duidelijk 'dat de geestelijk verzorger er niet is voor het apparaat,
maar voor de man'. En dit niet alleen in vredestijd, maar ook in oorlogstijd.
'Hij zal zich, juist terwille van de man. ook in oorlogsomstandigheden. kritisch
moeten blijven opstellen t.a.v, het funktioneren van het apparaat:142 In dit ver-
band hadden de raadslieden zware twijfels of het uniform en de onderschei-
dingstekens voor hen wel gehandhaafd moesten blijven. omdat die bij de mili-
tairen het misverstand konden wekken dat zij wél onderdeel van het apparaat
waren. Zij prefereerden, in vredestijd, burgerkleding. De militairen waarmee het
rapport vooraf was doorgesproken. spraken als voorkeur uit dat de raadslieden
wel een uniform, maar geen onderscheidingstekens zouden dragen. Het is op-
merkelijk dat deze militairen, waaronder officieren, met de kritische opstelling
geen moeite hadden, maar wel met de burgerkleding.
De nota ging ook in op de vraag hoe in de strijdkrachten een democratisering
te bereiken zou zijn via 'kreatieve eksperimenten' en welke voorbeeldrol de gees-
telijke verzorging daarbij zou kunnen spelen. Ten eerste werd gepleit voor het
beter uitbuiten van mogelijkheden tot ontmoeting en samenwerking binnen de
krijgsmacht. Zo zouden humanistische en christelijke Gv'ers veel meer samen
zouden moeten doen, en de GVbijeenkomsten zouden niet beperkt moeten zijn
tot uitsluitend dienstplichtigen. Ten tweede kon de HGVeen goed voorbeeld
geven door binnen de geestelijke vorming de militairen zelf inspraak te geven
<bij het praten, denken en beslissen'. Om het contact met de burgermaatschappij
te verbeteren zouden ook aan de GVbijeenkomsten vaker burgers kunnen mee-
werken.

In 1973 verscheen een vervolgnota Mem en krijgsmacht, het <testament van Ups'.
De nota signaleerde dat in de drie jaren die verstreken waren sinds Nu en Straks,
de veranderingen binnen de krijgsmacht verder waren achtergebleven bij de
ontwikkelingen in de maatschappij. De raadslieden meenden dat 'wat de mense-
lijke verhoudingen en menselijke mogelijkheden betreft de krijgsmacht in een
ernstige impasse verkeert: Weliswaar waren er aanzetten tot vernieuwing ge-
weest - enkele nota's en rapporten met veranderingsvoorstellen en maatregelen
zoals eigentijdser scholing van leidinggevenden, invoering van overlegorganen
'aan de basis' en verbetering van de voorlichting aan de militairen - maar die
beoordeelden de raadslieden als vrij marginaal. De overlegorganen bijvoorbeeld
hielden zich met details bezig en de lokale commandanten ontbrak het aan in-
vloed om aan de wensen van de inspraakorganen tegemoet te komen. De raads-
lieden stelden de vraag of de wil om te veranderen eigenlijk wel aanwezig was
en ze herinnerden eraan dat veel recente <zogenaamde vernieuwing: bijvoor-
beeld in het onderwijs, 'slechts schijn was en vaak werd aangewend om erger te
voorkomen'. 'Maar bij de krijgsmacht gaat dat dieper! Daar doet zich de werke-
lijk belangrijke vraag voor of het wel mogelijk is om met handhaving van een
autoritair-hiërarchisch systeem werkelijke vernieuwingen in de zin van vermaat-
schappelijking en demokratisering door te voeren.' In de bestaande aanzetten
tot vernieuwing zagen de raadslieden een positief signaal, dat erop duidde dat

142 S. van de Belt (e.a.), HummlistÎsclie geestelijke verzorging in de strijdkrachten. Nu en
straks (Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, 1970), 14,24.
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de bereidheid tot democratisering aanwezig was. Maar ze achtten het wel cruci-
aal dat de vernieuwing niet werd overgelaten aan de militairen alleen. Vanuit de
burgersamenleving moest zij actief gestimuleerd worden.143

De nota stelde een reeks van veertien concrete hervormingsmaatregelen voor.
onder andere op het gebied van het straf- en tuchtrecht, het instellen van een
ombudsinstituut, de vrijheid van meningsuiting, stimulering van het contact
tussen de rangen en standen, verruiming van de wet gewetensbezwaarden en
aanpassingen binnen de geestelijke vorming binnen de krijgsmacht. Benadrukt
werd dat het niet in de eerste plaats ging om de voorstellen afzonderlijk. maar
om het grotere geheel, een omvattend, duidelijk en weloverwogen veranderings-
beleid. Vandaar dat er flankerende maatregelen werden voorgesteld bij het pak-
ket vernieuwingsmaatregelen: goede voorlichting en een duidelijke argumentatie
voor de veranderingen, zowel breed onder de militairen als naar de burgersa-
menleving toe, evaluaties en bijsturing, inschakeling van deskundigen om bij
fricties en frustraties hulp te bieden. Met name ook zou er de bereidheid moe-
ten zijn om met alle betrokkenen, burgers zowel als militairen, openhartig de
weerstanden ter discussie te stellen die in de samenleving leefden tegen de
krijgsmacht, zoals het autoritair hiërarchisch karakter, de dreiging van de wa-
penwedloop en de deelname aan de NAVO.

Als noviteit van de nota zagen de raadslieden vooral drie aspecten. Ten eerste
dat hier voor het eerst een integraal oordeel van de zijde van geestelijke verzor-
ging werd uitgesproken over de mogelijkheden tot verandering en vernieuwing
in de krijgsmacht. Ten tvveede dat 'uiteraard' niet in de eerste plaats de strijd-
krachten maar de mensen binnen die strijdkrachten centraal stonden. En in de
derde plaats de plaatsing van de veranderingsvoorstellen binnen een samenhan-
gend veranderingsbeleid. 144

De nota eindigde met enige conclusies met betrekking tot de plaats en taak van
het geestelijke vormingswerk, waaronder hier zowel het humanistische als het
confessionele werd begrepen. Gesteld werd dat, in navolging van de humanisti-
sche raadslieden, de hele geestelijke verzorging een stuwende, onafhankelijke en
kritische rol zou moeten spelen in het veranderingsproces van de krijgsmacht,
door een openhartige discussie over bestaansrecht en doeleinden van de krijgs-
macht te stimuleren. Geestelijk verzorgers zijn er in de eerste plaats voor de
mensen en zij dienen dus op te treden als waakhonden die, ieder vanuit de ei-
gen geestelijke achtergrond, in de gaten houden of militairen niet in hun rech-
ten en vrijheden worden aangetast. Gebeurt dat wel, dan moeten zij onomwon-
den protesteren.
Voorts zouden de geestelijk verzorgers meer moeten samenwerken. Samenwer-
king tussen de verschillende diensten zou de deelnemende militairen een veelzij-
diger levensbeschouwelijk beeld geven. Ter wille van de democratie zouden mili-
tairen van verschillende rangen bij het werk betrokken moeten worden. En
inschakeling van burgercleskundigen zou het werk professioneler maken.

143 S. van de Belt (e.a.), Mem en Krijgsmacht (Driebergen: Bureau Hoofdraadsman,
1973) 30-36.

144 Van de Belt, Mem en Krijgsmacht, 42.43.



86 Van pioniers tot professionals

Tijdsbesteding van een raadsman: de 'drie poten'

11997 lPrai<blk) I

Ontwikkeling in de verdeling van de drie hoofdtaken van een raadsman. [tekening: Hans
van DeukerenlWouter Kuijlmanl

Het besef drong door dat de HGVde bakens moest verzetten wilde het aanslui-
ting houden bij wat er onder de militairen speelde. De aard en methoden van
de GVlessen en geestelijke verzorging waren ook drastisch veranderd. Ook de
doelgroep veranderde en breidde zich uit. Door bezuinigingen op het perso-
neelsbestand bij defensie liep het aantal dienstplichtigen in de krijgsmacht terug
en dit baarde de Dienst zorgen. In 1968 hadden vijftig beroepsmilitairen de HGV
lessen gevolgd en vanaf 1969 probeerde de Dienst HGVnaast dienstplichtigen
ook beroepsmilitairen te interesseren voor de GV.De overgrote meerderheid van
de beroepsmilitairen stond op zijn minst sceptisch tegenover de HGV.Toch
moesten er onder de beroepsmilitairen ook mensen zijn die op z'n minst sym-
pathiseerden met de HGV.In een poging om onder beroepsmilitairen interesse te
kweken voor de HGVverscheen een artikel in het blad Ego waarin duidelijk werd
gemaakt dat de HGVerniet alleen was voor dienstplichtigen.14s
In 1970 stond de vraag op de agenda of vrouwen in het raadswerk konden wor-
den aangesteld. De meerderheid stond er positief tegenover mits het ging om
het raadswerk in werkvelden buiten defensie, dus (ook) niet in het vormings-

145 Notulen raadsliedenconferentie, 6 januari 1969. 4.
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centrum, waar de tweede raadsman steeds in principe ter zijner tijd raadsman
in de strijdkrachten te worden. Vrouwen in het raadswerk in de strijdkrachten
vond men bezwaarlijk omdat vrouwen dan ook mee moesten op oefeningen.
Bovendien was te verwachten dat de legerleiding bezwaar zou maken. Het zou
nog een decennium duren voordat de krijgsmacht en de Dienst klaar waren
voor de komst van vrouwelijke collega's.

8ijscholing raadslieden

Op welke manier hielden raadslieden hun kennis bij? Zoals eerder vermeld
kreeg de eerste lichting raadslieden vanaf 1961 tot hun indiensttreding in 1964
een spoedcursus onder leiding van Jaap van Praag. Deze cursus zou de basis
worden van het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). In 1963 startte de
eerste reguliere opleiding voor geestelijk raadsman aan het HOI. Door het volgen
van extra vakken konden studenten zich specialiseren tot raadsman bij defensie.
Maar wat gebeurde er als de raadslieden, eenmaal afgestudeerd, aan de slag wa-
ren? Voor raadslieden bij defensie werd vanaf 1970 een scholingsweek of vor-
mingsweek georganiseerd in het Coornherthuis. Hier kon van gedachte worden
gewisseld over een of meerdere actuele thema's die per jaar werd vastgesteld. Zo
stond bijvoorbeeld in 1970 de jongerenproblematiek hoog op de agenda van de
vormingsweek. Onderwerpen als anarchisme, drugs, jeugdwerk nieuwe stijl en
underground press stonden op het programma. Deskundigen 'van buiten af'
werden als gastspreker uitgenodigd.

Intervisie en supervisie

Om de kwaliteit van het individuele raadswerk te kunnen garanderen, konden
de raadslieden het initiatief nemen casussen te bespreken, zowel onderling en
met de hoofdraadsman (intervisie) als met deskundige buitenstaanders (super-
visie). Maar erg goed van de grond kwam dit niet.
Intervisie kwam in ieder geval vanaf de jaren '70 voor, waarbij de raadslieden
samen met de hoofdraadsman casussen bespraken. Soms was daarbij ook een
vertegenwoordiger van het HV aanwezig. Zo nam Rob Tielman, die in het HV

hoofdbestuur van 1973 tot 1987 bestuurlijk verantwoordelijk was voor de gees-
telijke verzorging. in die tijd regelmatig deel aan de besprekingen. Tielman zag
zijn inbreng vooral in het leggen van verbindingen tussen een concrete casus en
theoretische uitgangspunten. Zulke gesprekken zijn uiteraard onmisbaar om de
kwaliteit van het raadswerk te kunnen garanderen. Opmerkelijk is daarom dat
soms geluiden doorklonken van raadslieden die de gezamenlijke bezinning wat
te ver doorgeschoten lijken te vinden of die zich erdoor 'gecontroleerd' voelden.
Zo werd midden jaren '70 een voorstel om met gastsprekers interne discussies
te organiseren over de theoretische en praktische kanten van het raadswerk, met
gemengde gevoelens ontvangen: sommigen zagen daar de zin niet van in. In een
stuk uit de jaren '90 wordt gemeld dat raadslieden soms aangaven dat zij 'alléén
aan het IIV verantwoording schuldig zijn'. Dat klinkt nogal defensief richting
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collega. raadslieden. Tekenend is dat bij een enquête in 1997. waarbij over in to-
taal 1.394 werkuren de tijdsbesteding van raadslieden werd geregistreerd, in to-
taal slechts 2 uur aan intervisie was gewijd, verdeeld over één raadsman die uit-
gezonden was en een raadsman op het Coornherthuis, waar de aankomende
raadslieden ingewerkt worden. Geen van de ondervraagde raadslieden die regu-
lier in Nederland was geplaatst (totaal 999 geregistreerde uren) had tijd aan in-
tervisie besteed.146 Raadsvrouw Immy Beyer maakte zich sterk voor supervisie
en intervisie. Ze vond dat de mensen te laat van supervisie gebruik maakten,
'wanneer ze al tegen dingen aan zijn gelopen:147 Een supervisietraject op gezette
tijden, bijvoorbeeld eens in het paar jaar, voor alle raadspersonen zou volgens
haar beter zijn. Het voordeel van intervisiebijeenkomsten was volgens haar dat
solistisch opererende raadslieden regelmatig met elkaar ervaringen konden uit-
wisselen en overleg konden plegen. 148

Er is altijd - bij sommige raadslieden meer dan bij andere - een zekere span-
ning geweest tussen het wat eenzame en autonome karakter van het individuele
raadswerk, en het in bespreking brengen van het eigen optreden in zulke zaken.
Dit was temeer moeilijk omdat, zoals van tijd tot tijd doorklinkt in de raadslie-
denvergaderingen, sommigen raadslieden zich daar niet 'veilig' voelden. Gerard
Snels, die in 1989 als raadsman aantrad, heeft eens geschreven dat de groep
raadslieden bij defensie onder sommige collega's het imago had een 'slangen-
kuil' te zijn. \Veliswaar voegt hij eraan toe dat hij zelf de groep niet zo ervaren
had, maar hij tekent terecht aan dat het wel een serieus te nemen, zorgwekkend
signaal was: het was 'tekenend voor de feitelijke omgang van collega's met el-
kaar, die ver achter bleef bij het ideaal van openheid, begrip en tolerantie'.149
Een praktische complicatie was dat ook het tekort aan mensen belemmerend
werkte op supervisie. Ondanks alles staan intervisie en supervisie hoog op de
prioriteitenlijst van de hoofdraadsman, getuige deze twee opmerkingen uit het
iaar 2000:

'Intervisie wordt door het management van de dienst HGVen de raadslieden aange-
merkt als noodzakelijke collegiale ondersteuning. Deelname dient dan ook gezien te
worden als een collegiale verplichting en is derhalve niet vrijblijvend. [... l Supervisie
vormt een van de belangrijkste instrumenten bij de instandhouding van de professio-
nele vaardigheden en een beroepsmatige attitude. Het volgen van supervisie wordt
daarom krachtig ondersteund.' 150

146 Norbert de Kooter, 'Het beroepsprofiel van de humanistisch geestelijke verzorging bij
de krijgsmacht' (Doctoraalscriptie Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, 1997)
54-55.

141 Hoog ziekteverzuim en zwaar en eenzaam werk; over buro-out zie: De Kooter 'Be-
roepsprofiel: 51-53.

1411 Immy Beyer, 'Kwaliteit is in', Praktische Humanistiek (april 1997) 23-27.
149 Gerard SneIs, 'Angst, zelfkennis en kennis van anderen', in: Joroa (red.) Door ee"voud

verbonden. Over de theorie en praktijk van het humanistisch geestelijk raadswerk
(Utrecht: Kwadraat, 1997) 78-88, 79.

ISO Citaten uit de stukken behorende bij de reeds eerder toegezonden agenda en toelich-
ting voor de beleidsvergadering van 23 en 24 november 2000 op Beukbergen, 2 no-
vember 2000 (Archief Bureau Hoofdkrijgsmachtraadsman, Den Haag) 3.
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Toen de eerste vijf raadslieden in 1964 aan hun werk als raadsman begonnen
moesten ze uit het niets starten. Ze waren gedurende twee jaar door Jaap van
Praag via een spoedcursus klaargestoomd maar een methodiek bestond niet, die
moesten de raadslieden zelf uitvinden. Seine van de Belt hierover:

'In juni 1964 zijn we van start gegaan. Toen hadden we aan die cursus niks meer.
Met de cursus humanistiek van Jaap van Praag konden we niks beginnen. \Ve moes-
ten een eigen inhoud geven aan ons vak. We moesten bovendien eerst een vesting
veroveren.'151

Van het ontwikkelen van een eigen algemene methodiek kwam de eerste tijd
weinig terecht aangezien de raadslieden druk waren met het bevechten van hun
plaats bij de krijgsmacht. De raadslieden gaven les en leerden proefondervinde-
lijk van de fouten en van elkaar. Op een kazerne werd eens per week door een
raadsman een 'GEVo-)es' gegeven die een half uur mocht duren. Dit werd als te
kort ervaren en was nauwelijks op te brengen gezien het zeer gering aantal
raadslieden en hun gigantische rayons waardoor ze veel reistijd kwijt waren.
Toch moest de raadsman in die korte tijd met een pakkend verhaal de militai-
ren geboeid houden. Over de manier waarop dit het beste kon gebeuren werd
tijdens de maandelijkse raadsliedenconferenties de opgedane ervaringen uitge-
wisseld en hieruit ontstonden gaandeweg richtlijnen voor het geven van een in-
troductieles humanisme aan een groep. Belangrijk voor het opstarten van een
groepsgesprek was een korte, goede introductie met behulp van een onderwerp
uil de praktijk, bijvoorbeeld over een man op hel dak die er door de politie
werd afgeschoten. Iedere raadsman zou een aantal van deze casussen achter de
hand moeten hebben. Ook een modern boek of een toneelstuk was een mooie
aanleiding voor een discussie. Een bandrecorder was erg handig om opnames te
maken van radio en televisie-uitzendingen. Gedeeltes van de opnames konden
goed gebruikt worden in de gesprekken. Na de korte introductie van maximaal
een kwartier moest de raadsman toewerken naar de vraag wat humanisme
was.ls2 Naast het verstrekken van informatie over humanisme waren de thema's
hoofdzakelijk van levensbeschouwelijke of filosofische aard, bijvoorbeeld over
'de Dood'. Het bleek een hele klus om deze onderwerpen op een manier te
brengen zodanig dat alle militairen het begrepen.

151 Interview met Seine van de Belt, 28 februari 2005.
152 Notulen raadsliedenconferentie, 15 november 1965, 2.
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Gv-conferentie in het Coomherthuis begin jaren '60. Rechts cursusleider P.D. van Roijen.
[bron: archief HGVI( (Het Humanistisch Archief)]

Zoals eerder vermeld veranderden vanaf het eind van de jaren zestig onder in-
vloed van de maatschappelijke ontwikkelingen de aard van de onderwerpen
waarover werd gediscussieerd. Maatschappelijk engagement en actievoeren ston-
den meer in de belangstelling dan filosofische beschouwingen en levensvisies.
Raadsman Jan Troost verwoordde het in 1970 als volgt: 'De humanistische le-
vensvisie is idealistisch. Men kan zich afvragen of dit nog te handhaven is in
een tijd waarin men veel meer van de feitelijke situatie dan van levensvisie uit-
gaat: Hierop vroeg hoofdraadsman Lips zich af: 'Moeten we bezig blijven met
het opbouwen van een levensvisie of moeten we in de GV bezig zijn vanuit de
feitelijke situatie in de wereld?' Ook het idee dat de raadsman als een school-
meester die militair iets moest leren verdween. 'Het gaat er in de GV niet om de
mensen wat te leren; het gaat er om de mensen besef bij te brengen van hun ei-
gen 'zijn'; aldus Troost. 153 De taak van de raadsman was 'het verstrekken van in-
formatie; zorgen dat de discussie goed verloopt; het bevorderen van onderlinge
communicatie.' 154 De raadsman werd meer en meer discussieleider.

/5.3 Notulen raadsliedenconferentie, 19 oktober 1970.
154 Ibidem.
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c••••conferentie in het Coornhethuis in de jaren '70. Rechts raadsman Wil Gerards. Vergelijk
de veranderde opstelling: kringgesprek in plaats van klassikaal. [bron: archief HGVIC (Het
Humanistisch Archief»)

Hoewel de beschikbare lestijd was uitgebreid naar drie kwartier per groep bleef
hel groepsgesprek desondanks nog steeds de enige mogelijkheid. Er was nog
steeds geen algemene methodiek ontwikkeld en de aanpak verschilde nog steeds
van persoon tot persoon. De ene raadsman liet de groep zelf bepalen welke on-
derwerpen er besproken werden. Een andere mogelijkheid was het houden van
een enquête naar de voorkeuren van de militairen. Ook kon worden ingehaakt
op de actualiteit maar zodanig dat cr duidelijk moest blijken dat het gekozen
onderwerp inderdaad de gedachten bezighield. Een andere methode was dat er
in de eerste bijeenkomst werd gesproken over de vraag 'wat is cven wat ver-
wachten jullie van de raadsman?' In de tweede bijeenkomst werd een aantal on-
derwerpen vastgesteld dat in de loop van acht á tien maanden ,\'erd getracht af
te werken. In de loop van de tijd vlochten zich dan actuele onderwerpen door-
heen. De raadsman bereidde zich voor op het onderwerp dat ter sprake kwam
of al ter sprake was. Een andere raadsman tenslotte, stuurde groepjes erop uit
met bandrecorder, filmapparaat en fotocamera om interviews af te nemen en
foto's te maken. De groepjes verwierven dus zelf informatie die dan weer in de
grote groep werd besproken.155

De raadslieden spraken vaak over de problemen die ze tijdens hun cv lessen te-
genkwamen. Het ging vaak over het spanningsveld tussen raadsman en krijgs-
macht. De raadsman had twee petten op. Enerzijds oogde hij als officier in uni-
form en anderzijds was hij de raadsman die de cliënt bijstond in diens

155 Ibidem.
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geestelijke moeilijkheden, die vaak ontstaan waren uit zijn innerlijke verzet te-
gen de militaire dienst. Wanneer de raadsman niet naar sodal evenings voor of-
ficieren ging werd dit door de officieren niet op prijs gesteld. Het kon tot gevolg
hebben dat de raadsman werd tegengewerkt en hierdoor minder voor soldaten
gedaan kon krijgen Bezocht en raadsman wel regelmatig de social evenings van
de officieren dan liep hij het risico door de soldaten te worden beschouwd soli-
dair te zijn met het systeem. De raadslieden waren verdeeld over hoe ze hiermee
om moesten gaan en ze zouden dit blijven totdat de dienstplicht werd afge-
schaft.
De militaire structuur leidde tot situaties die voor de raadslieden niet aanvaard-
baar waren. Hoofdraadsman Lips: 'We zijn door de aard van ons werk geënga-
geerd met degenen die door de structuur gefrustreerd raken en die zich willen
verzetten tegen de structuur (cultuur):156 Hij was van mening dat de motivatie
van de HGV'ermede moest worden ontleend aan een maatschappijkritisch oor-
deel.
Gedurende de jaren '70 en '80 hing de methodiek van het geestelijk werk nog
steeds af van hoe de individuele raadspersaan in zijn vak stond. De onderwer-
pen die tijdens de lessen GV werden besproken veranderden gaandeweg. Econo-
misch gezien groeiden de bomen niet meer tot de hemel en het ideologische op-
timisme en de actiebereidheid van de jaren '70 en '80 nam in de tweede helft
van de jaren '80 af om plaats te maken voor een zakelijkere houding onder de
mensen. De dienstplichtig militairen hielden zich steeds meer bezig met hun ei-
gen praktische problemen in de krijgsmacht in plaats van maatschappelijk be-
trokken te zijn. Het werd steeds meer navelstaren in het klein geworden wereldje
van hun eigen omgeving.157

De veranderingen in de samenleving en de bezuinigingen op defensie hebben de
Dienst gedwongen om na te denken over de toekomst. Onder druk van de be-
zuinigingen moest de Dienst zich in toenemende mate kunnen verantwoorden.
In de jaren negentig brak N.M. Burger een lans voor de ontwikkeling van een
methode voor het humanistisch raadswerk. Hij pleitte voor veel meer methodi-
sche reflectie ten aanzien van de professionele geestelijke begeleiding. Onder
methode verstond hij 'een bepaalde manier van werken om een gesteld doel te
bereiken'. Deze doelen moesten nauwkeurig worden omschreven. 'Gaat het om
bewustwording? Om, het 'voorleven' van levensbeschouwelijke waarden en nor-
men? Of alleen om steun en troost?' De cliënt heeft er recht op te weten wat de
bedoeling is. \Vat rechtvaardigt de professionele bemoeienis van de geestelijk
verzorger en welke handelingsstrategieën zijn aan te bevelen?158 Vanaf het mid-
den van de jaren negentig is door de Universiteit voor Humanistiek een debat
gaande over de fundering van het raadswerk. Aan een professionele methodiek
voor de Dienst HGV krijgsmacht wordt sindsdien continu gewerkt en geschaafd,

1$6 Notulen raadsliedenconferentie, 16 november 1970.
157 Interview met Wim Heij, 13 augustus 2005.
158 N.M. Burger, 'De geschiedenis van het humanistisch geestelijk werk als methode', in:

Paul Cliteur & Douwe van Houten (red.), Humanisme theorie en praktijk (Utrecht:
De Tijdstroom, 1993), 266.
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geholpen door de ervaringen van de raadslieden en onderzoek aan de Universi-
teit voor Humanistiek.

Beroepscode

Een belangrijke stap voor de humanistisch raadslieden werkzaam in de gevange-
nissen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en de krijgsmacht was het opzetten van
een eigen beroepscode. De code was in nauw overleg met de raadslieden en het
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond opgesteld en bedoeld om beroeps-
raadslieden en vrijwilligers, maar ook de hulpvrager een houvast te bieden. In
1977 trad de code in werking en sindsdien is de beroepscode van grote beteke-
nis in de erkenning van het beroep. Voor het eerst werd de verhouding tussen
raadsman en hulpvragende geformaliseerd. Het uitgangspunt van de beroeps-
code werd omschreven als: volle nadruk leggen op de eigen verantwoordelijk-
heid van degene die hulp vraagt. De raadsman was gehouden tot geheimhou-
ding, 'tenzij hij van oordeel is, dat het voorkomen van ernstig onheil hem
noopt daaromtrent aan de meest gerede persoon of instantie mededeling te
doen:159

Verhouding HGV krijgsmacht en HV

Vanaf de oprichting in 1964 door het zendend genootschap, het Humanistisch
Verbond, voerde de eerste hoofdraadsman Lips een duidelijke koers. Rechtlijnig
en koppig als hij was hield hij vast aan de doelstelling waarvoor de Dienst was
opgericht, namelijk de belangen behartigen van buitenkerkelijke militairen. Ie-
dere inmenging van buitenaf of ieder ander belang wees hij resoluut van de
hand. De geestelijke verzorgers in de krijgsmacht moesten weliswaar functiona-
rissen zijn van het HV maar ze moesten zelfstandig kunnen werken. )60
Deze zelfstandigheid schoot bij het hoofdbestuur van het HV in het verkeerde
keelgat. Voorzitter Van Praag zag geestelijke verzorging als een zaak van het HV

die geleid moest worden door het HV. Een centralistisch standpunt dus. Ups
wilde naar een gedecentraliseerde leiding en verantwoordelijkheid. <Er is nu
geen enkele invloed mogelijk van de raadslieden op de benoeming van de
hoofdraadslieden of raadslieden. Dat is een autoritaire situatie waarin geen
sprake is van verantwoordelijkheid van allen,' aldus Ups. Hij wilde meer in-
spraak van onderop, van de raadslieden zelf. De verhoudingen tussen de partij-
en verkoelden. Lips wilde het contact met het HV behouden maar het HV moest
op afstand blijven. Bij zijn pensionering wilde Lips geen afscheidsfeest dat door
het Humanistisch Verbond zou worden geregeld. Bij die gelegenheid wilde hij
ook geen artikel over hem geplaatst zien in de Humanist.161 In de tweede helft
van de jaren '70 klaarde de lucht weer op. Onder het hoofdraadsmanschap van

159 'Beroepscode humanistische raadslieden', Humanist (I december 1977) 3.
160 Lips, notulen raadsliedenconferentie, 10 januari 1966.
161 Notulen raadsliedenvergadering, 4 januari 1974.
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Sinke was de relatie tussen de HGVenhet Hvals zendende instantie goed te noe-
men en de Dienst nam deel aan diverse taakgroepen en commissies van het
HV.

162

162 J.F. Sinke & F. Spoclstra, 'Een dienst onder druk. Een inventariserend overzicht van
de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Strijdkrachten in de periode 1
mei 1977 tot I oktober 1978' (Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, september
1978).



Verankering (1977-1992)

Hectische jaren: 1977-1979

De jaren 1977-1979 vormden in veel opzichten een cruciale periode in de ge-
schiedenis van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgs-
macht. Ten eerste hadden zowel de Dienst als het Humanistisch Verbond een
nieuwe leiding gekregen in de vorm van bestuurders van een nieuwe generatie -
in 1977 was bij de Dienst op Van Sandwijk na de hele generatie van pioniers
met pensioen. Bij het Verbond was in 1977 Rob Tielman voorzitter geworden.
een jaar later werd bij de Dienst Joos Sinke hoofdraadsman. De twee vormden
een energiek en effectief tandem. Een voordeel was dat Tielman al was inge-
werkt op het gebied van de brede humanistisch geestelijke verzorging doordat
hij al enige jaren. sinds december 1973. voorzitter was van de Taakgroep voor
Humanistisch Geestelijke Verzorging en Vorming van het uv, die vanuit het Ver-
bond de communicatie en coördinatie tussen de IIGV in verschillende werkvel-
den trachtte te stroomlijnen. In de tweede plaats escaleerde de kernwapendis-
cussie nadat in 1977 bekend was geraakt dat de Amerikanen een
'neutronenbom' hadden ontworpen. In de derde plaats bracht begin 1979 de
uitzending van Nederlandse troepen naar Libanon grote onrust. En in de vierde
plaats werd in 1979 steeds duidelijker hoe de raadslieden structureel overbelast
werden. Er vielen er onder de werkdruk steeds meer uit, waardoor uiteraard de
overgebleven raadslieden het nog zwaarder kregen. In april 1979 startten Sinke
en Tielman, met een dringend verzoek naar het kabinet om het aantal raadslie-
den te verdubbelen, een jarenlange campagne om een redelijk aantal raadslie-
den. 'De belangrijkste existentiële toets van mijn bestaan: zo kenschetste Joos
Sinke achteraf de periode van 1977 tot 1988 waarin hij hoofdraadsman was.
Sinke is de langst zittende hoofdraadsman geweest. Bij zijn afscheid presen-
teerde hij een omvangrijke nota, die de bijnaam 'het testament van Sinke' kreeg,
waarin hij een overzicht, verantwoording en evaluatie gaf van de belangrijkste
ontwikkelingen binnen en rond de Dienst in de elf jaren van 'inspiratie en te-
gendruk' van zijn hoofdraadsmanschap.163

163 '.F. Sinke, 'De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorgingbij de Strijdkrachten. Elf
jaar tussen inspiratie en tegendruk. Een (onvoltooide) overzichts- en beleidsnota over
de jaren 1977 tot 1988: (Zeist, maart 1988), citaat 136.
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Groepsportret van humanistisch raadslieden, voor het Coomherthuis (oktober 1978). Bo-
venste rij, staand v.l.n.r. : Joos Sinke en Don Nijessen; Tweede rij. staand v.l.n.r. : Jan
Duijnhouwer. Cees van Es, Meiske Dekkinga, David Oortgijsen, Wil Gerards. Hans
Schonk, Joost de Vries. Beernoud Moojen, Rob Buitenweg, Stef Kessels. A~en Struyk en
Hans Floris; Gehurkt. v.l.n.r. : Ronaid Battes en Henk van Sandwijk. [bron: Archief HGVk

(Het Humanistisch Archief)]

De periode 1977-1988 was er één van grote veranderingen voor het Nederlandse
leger. Het jaar 1977 was het laatste regeringsjaar van het kabinet Den Uyl, dat
midden in de Koude Oorlog met zijn Defensienota de aanzet had gegeven tot
ingrijpende koerswijzigingen in de opzet en uitrusting van de Nederlandse
krijgsmacht. Een kleinere krijgsmacht, maar technisch beter uitgerust en daar-
door per saldo adequater en efficiënter, dat werd de nieuwe koers. Voor het
eerst na de Korea-oorlog kwamen er weer uitzendingen van grote groepen Ne-
derlandse militairen (1979). Bijna de hele periode van Sinkes hoofdraadsman-
schap woedde een heftige maatschappelijke discussie over de atoombewapening,
eerst naar aanleiding van de neutronenbom (vanaf 1977) en daarna over de
plaatsing van kruisraketten in Nederland (1979-1985). Deze discussies leidden
zelfs tot een splijting binnen de humanistische beweging. In de laatste jaren van
Sinkes hoofdraadsmanschap vonden er onder Gorbatsjov in de Sovjet-Unie
grote economische en politieke hervormingen plaats die eerst zouden leiden tot
toenadering tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten (Gorbatsjov en Rea-
gan), en kort na Sinke's afscheid, in 1989-1991 tot een ineenstorting van de
communistische wereld.
In Sinke's nota is van deze externe ontwikkelingen niet heel veel terug te vin-
den. De nadruk ligt op het feit dat de Dienst. hoewel die bij Sinkes aantreden al
negen jaar bestond, eigenlijk nog steeds bedreigd werd en moest vechten voor
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een plaats binnen de militaire wereld. Onderwerpen die in de eerste vijf jaar de
boventoon voeren zijn de omvang van de Dienst en de positie van de secretaris-
sen. Parallel werd echter een intensieve inhoudelijke bezinning gevoerd over het
werk. Hiertoe werd vanaf 1978 een dozijn meerdaagse raadsliedenconferenties
georganiseerd (het frequentst in de periode 1978-1981), waarin in 1980 een
nieuw model voor de samenhang en de prioriteiten van de taken van de raads-
lieden werd opgesteld, het zogenoemde 'geïntegreerde methodiekmodel'.l64 In
een analyse in de nota constateerde Sinke drie knelpunten in de rond 1978 be-
staande inrichting van het raadswerk.165 Ten eerste de bevordering van de per-
soonlijke verantwoordelijkheid bij militairen die de humanistisch geestelijke ver-
zorging beoogt, staat haaks op het 'geestelijk invaliderend' karakter van de
krijgsmacht. Vervolgens was de HGV noodgedwongen begonnen met vooral
groepswerk waarbij zoveel mogelijk militairen konden worden bereikt, maar
vanaf de tweede helft van de jaren '70 werd de behoefte aan individuele benade-
ring steeds groter: een spanning tussen 'breedte'- en 'diepte'-investering. Bijko-
mend probleem was dat ook het multidisciplinair overleg per krijgsmachtonder-
deel steeds meer van de schaarse tijd ging opslorpen. Tenslotte de toenemende
overbelasting van de raadslieden, als gevolg van de spanning tussen werkaanbod
en psychisch/geestelijk draagvermogen, die zich onder meer uitte in een toene-
mend ziekteverzuim.
Als oplossing van deze knelpunten werden de drie volgende samenhangende be-
leidsmaatregelen ingevoerd. Ten eerste het stellen van duidelijke prioriteiten in
de doelgroepen. Individuele hulpvragen behielden absolute prioriteit. Het
groepswerk zou niet meer worden gericht op alle militairen, maar geconcen-
treerd op de 'groepen die het zwaarst de druk van het totaal-instituut krijgs-
macht ervaren', zoals parate troepen en hun opleidingscentra en in Duitsland
gelegerde onderdelen.166 Ten tweede de omschrijving van de taaklast, afgestemd
op een 40-urige werkweek. En ten derde de integratie en onderlinge ondersteu-
ning van de verschillende soorten activiteiten van de raadslieden - individuele
begeleiding, groepswerk, en voorwaardenscheppend werk zoals commissiewerk
en netwerken - in de Geïntegreerde Methodiek, om zo de doelmatigheid te ver-
groten. De gedachte was dat bijvoorbeeld groepswerk preventief kon werken ter
vermindering van individuele nood, en gesprekken met commandanten konden
helpen om situaties te verbeteren die tot problemen leidden.

Neutronenbom en kruisraketten

In 1977 raakte bekend dat de Amerikanen een 'neutronengranaat' hadden ont-
wikkeld, een atoombomvariant die de 'verdienste' had dat hij mensen doodde
maar gebouwen liet staan. Vrijwel tegelijkertijd begon de Sovjet-Unie kernraket-
ten te plaatsen van een nieuwe generatie, de ss-20, die gericht waren op West-

164 Stef Kessels & Wil Gerards, 'Verslag commissie Geïntegreerde Methodiek', in: Sinke,
'Elf jaar tussen inspiratie en tegendruk~ 16.

165 Sinke. 'Elf jaar tussen inspiratie en tegendruk', 24-25.
166 Ibidem, 26.
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Europa. Deze nieuwsfeiten, die het waarschijnlijk maakten dat een eventuele nu-
cleaire derde wereldoorlog vooral in Europa zou worden uitgevochten, veroor-
zaakten in West-Europa grote maatschappelijke verontwaardiging, waarin de
kerken een grote rol speelden die onder andere vorm kreeg in het in 1980 opge-
richte Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).

In een volgende stap in de bewapeningswedloop nam de NAVO eind 1979 het zo-
geheten 'dubbelbesluit'. Dat behelsde enerzijds de plaatsing binnen enkele jaren
van Amerikaanse kruisraketten in West-Europa, onder meer in Woensdrecht.
De <niet te onderscheppen' kruisraketten bestreken een gebied tot achter Mos-
kou en moesten de Sovjet-Unie duidelijk maken dat een first strike tegen West-
Europa zinloos was. Het andere element in het dubbelbesluit was dat deze ge-
plande plaatsing niet door zou gaan als de Sovjets meewerkten aan inkrimping
van hun voorraad ss-20's. De verontrusting over deze escalatie in de kernbewa-
pening kwam tot uiting in wereldwijde massale vredesdemonstraties, onder
meer in Amsterdam (1981) en Den Haag (1983). Alle verzet en demonstraties
ten spijt besloot het kabinet-Lubbers op 1 november 1985 in principe tot plaat-
sing van de kruisvluchtwapens. De kernwapenkwestie polariseerde de Neder-
landse samenleving. In de politiek en de samenleving bestreden de voor- en te-
genstanders elkaar te vuur en te zwaard. De kernwapens kwamen er uiteindelijk
toch niet, nadat in 1987 de Sovjetunie en de Verenigde Staten het Intermediate-
Range Nuclear Forces verdrag (I"') hadden getekend.

Polarisatie

De humanistische beweging kent een lange traditie in de verontrusting over de
kernwapenwedloop. AI in de jaren '50 hadden zowel het Humanistisch Verbond
als de internationale humanistische federatie IHEU, waarin Nederland een lei-
dende rol speelde, publieke verklaringen uitgegeven en conferenties georgani.
seerd over het thema. Eind jaren '70 ontbrandde ook binnen het Humanistisch
Verbond de strijd tegen de kernwapenwedloop, maar er werd wel verschillend
gedacht over de strategie die het Westen moest voeren. Rond 1977 ontstond een
Permanente Commissie Verontrusting Atoombewapening. Hieruit kwam in no-
vember 1981 het Humanistisch Vredesberaad (HVB) voort. In het eerste bestuur,
dat bestond uit tien leden, zaten opmerkelijk veel raadslieden van de Dienst
HGVK: Van Sandwijk, Bos, Dekkinga en Nyèssen. Kort daarna ontstond binnen
het HV een Beweging van Kritische Humanisten (BKH), die weliswaar een veel
bredere en ambitieuzere doelstelling had, maar die in een toelichting op de uit-
gangspunten niet toevallig greep naar de kernwapendiscussie om aan te geven
hoe de opstelling concreet was: het bepleitte financiële ondersteuning van het
Vredesberaad. Ook bij de BKH bevonden zich onder de ondersteuners van het
eerste uur weer meerdere raadslieden uit de Dienst HGVK: Spoelstra, Van Brand-
wijk-Wiltjer en Buitenweg.167 Een groep humanisten van VVD signatuur, die
schrok van het idee van ontwapening, kaapte het etiket 'verontrust' van de vre-

167 '''Kritische humanisten' organiseren zich binnen het verbond", HlItlIatlist (5 maart
1982),6.
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desactivisten en organiseerde zich. eerst informeel in de groep 'Verontrusten',
Daarna, tocn zij vonden dat het HV zich te eenzijdig achter de ontwapenaars en
de vredesdemonstratie opstelde, richtte een aantal 'verontrusten' het Algemeen
Humanistisch Trefpunt (AHT) op. een alternatieve humanistische organisatie
buiten het Hvom. Deze afsplitsing binnen het Humanistisch Verbond zou pas
in 1992 weer bijgelegd worden.

Ondanks uitdrukkelijk verbod door minister van Defensie, Job De Ruiter, demonstreerden
begin jaren 'SO honderden militairen vaak in uniform tegen plaatsing van kernwapens in
Nederland. (bron: Wim Heij)

Binnen de krijgsmacht liepen de spanningen op rond het punt van de 'site-
wacht', de bewaking van de Amerikaanse bases te Darp en 't Harde waar moge-
lijk ook kernwapens lagen opgeslagen. Sommige dienstplichtigen weigerden per-
tinent deze taak uit te voeren en aanvankelijk werd in zulke gevallen steeds in
der minne een regeling getroffen waardoor de betrokken militair een vervan-
gende taak kreeg. Maar in 1980 werd de militair Van Wingerde voor de militaire
rechtbank gebracht omdat hij weigerde om aan de sitewacht deel te nemen. Bij
de demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam in 1981 liepen honderden mi-
litairen in uniform mee hoewel dit door de minister van Defensie uitdrukkelijk
verboden was.

Binnen de Dienst HGVbij de krijgsmacht liepen de gemoederen ook hoog op en
er werd druk vergaderd over of de Dienst wel of geen actie moest ondernemen
tegen kernwapens en zo ja op welke wijze. Moest het HV worden ingelicht over
acties van raadslieden van de Dienst HGV?Was deelname door de Dienst HGV
aan een demonstratie tegen de neutronenbom in uniform geoorloofd of zelfs
wenselijk? \Vat waren de consequenties van deelname aan een antikernwapen
demonstratie voor de verhoudingen met de krijgsmacht? Was het verstandig om
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als raadsman in een demonstratie mee te lopen in uniform? Vragen waarmee de
raadslieden worstelden en waar ieder zijn eigen gedachten over had.
De meningen liepen dan ook sterk uiteen. Aan het ene uiterste, het laten horen
van één krachtige stem namens de Dienst HGV tegen kernwapens. Het meelopen
in demonstraties moest in uniform kunnen. Hiernaast moest worden nagedacht
over alternatieve vormen van verdediging waarbij moest worden getracht om
onder het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO uit te komen. Meedoen in de
strijd tegen kernwapens was een bijdrage tot bewustmaking van de bevolking en
zou als prettige bijkomstigheid hebben dat de identiteit van de HGV werd ver-
sterkt.
Het andere uiterste was om politiek en ethiek strikt gescheiden te houden. Het
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond kon en wilde, conform de oprich-
tingsstatuten, zich niet met partijpolitiek en regeringsbeleid bemoeien. Een paar
raadslieden had in het verleden in uniform mee willen lopen in een demonstra-
tie tegen het neofascisme. Dit werd hen echter door de Dienst verboden. \Vaar-
om nu wel demonstreren in uniform? Vanwaar het meten met twee maten?
Het was een scheiding der geesten zoals die zich ook in het Verbond had geo-
penbaard en die leidde tot een conflict in de Humanistische beweging in Neder-
land. De raadslieden waren het over één ding eens: de protestacties moesten niet
gericht zijn tegen de krijgsmacht, aangezien dat de Dienst ernstige schade zou
toebrengen. De zwaarbevochten positie die de Dienst zich in de loop der jaren
binnen de krijgsmacht had verworven mocht niet in gevaar komen.168 Binnen
de Dienst HGV was de meerderheid van de raadslieden politiek links georiënteerd
en dit had zijn invloed op het denken en de besluitvorming in kwesties als de
kernbewapening. Voor de meerderheid van de raadslieden - niet bij allen - was
humanisme gelijk aan socialisme. Bij sollicitaties voor een baan bij de Dienst
HGV was het een pré als de kandidaat een kritische en onafhankelijke geest had.
'Hoe kritischer hoe beter' was het motto.169 Er was in de praktijk weinig ruimte
voor andere dan politiek progressieve denkbeelden en dit kwam de sfeer binnen
de HGV niet ten goede. Het belemmerde een open discussie aanzienlijk. Raads-
man Jan den Boer herinnert zich: 'Het was een periode waarin mensen met een
kwaaie kop en slaande deuren de vergadering verlieten. En dat had te maken
met betrokkenheid. Er zat ook een politiek opvatting achter: Raadsman Beer-
noud Moojen over die tijd: 'Het was een tijd dat het er pittig aan toe ging en
dat sommige mensen niet altijd zeiden wat ze wilden zeggen. Er waren erbij die
wat terughoudend waren om alles te uiten. Er lag een aardige knoet overheen.'
Zo zat Moojen eens tijdens een raadsliedenvergadering naast een collega die
zachtjes voor zich uit zat te huilen. 'Hij wilde wel iets zeggen maar hij durfde
niet. Dus die druk lag erop en hij had het toen even gehad. Het was niet alle-
maal romantiek, rozengeur en maneschijn.'170

168 Notulen raadsliedenvergadering, 13 november 1978, 9.
169 Groepsgesprek met raadslieden, IOmaart 2004 te Utrecht; gesprek met Wim Heij, 12

oktober 2005.
170 Groepsgesprek 10 maart 2004.
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Een aantal raadslieden demonstreerde op 2'" kerstdag 1981 bij de opslag van nucleaire
wapens te Darp (Havelte). Het zou een jaarlijks terugkerend protest worden. V.l.n.r ..
Henk 80s, Wil Gerards, Joost de Vries, Wim Heij, Frank Spoelstra. Rob Buitenweg en
A~en Struyk. [bron: Wim Heijl

Libanon

Op 12 januari 1979 maakte vice-premier Hans Wiegel bekend dat het kabinet
Van Agt had besloten enige honderden Nederlandse dienstplichtigen uit te zen-
den naar Zuid-Libanon als bijdrage aan een VN-vredesmacht. Dit was de eerste
grootschalige uitzending van Nederlandse militairen sinds de Korea-oorlog. en
vooral het feit dat dienstplichtigen tegen hun zin naar een oorlogssituatie zou-
den worden uitgezonden en dat er in die procedure veel werd geblunderd,
leidde tot veel consternatie, 'een grabbelton van missers en misverstanden'.171
Het gebied waar Dutchbatt zou worden gelegerd, was een bufferzone ter grootte
van Texel in het zuidwesten van Libanon, gelegen tussen Israëligezinde christelij.
ke milities van majoor Haddad in het zuiden, en troepen van de PLO meer noor-
delijk. In dit gebied was in 1975 een chaotische burgeroorlog uitgebroken, waar-
bij de tegenstellingen tussen de partijen zowel politiek. economisch als
godsdienstig waren. In maart 1978 besloot de Veiligheidsraad, na een represail-
le-inval van Israël, om een VN vredesmacht in te stellen onder de naam United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), teneinde vrede, veiligheid en een or-
delijk gezag te herstellen. Eén van de deelnemers aan de vredesmacht waren de
Fransen. Toen die in het najaar van 1978 besloten één van hun bataljons terug
te trekken, vroegen de VN aan Nederland de opengevallen plaats in te nemen.
De VN konden daarbij verwijzen naar hel feit dat Nederland al sinds begin 1966

171 J.F. Sinke & F. Spoc1stra, 'Libanon en de Humanisten', Ego (maart 1979), 6.
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troepen beschikbaar hield voor VN missies. namelijk het 44c Pantserinfanterieba-
taljon uit Zuidlaren en de 42c Geneeskundige compagnie uit Assen. Echter, in
de dertien jaar dat deze troepen theoretisch beschikbaar waren geweest, hadden
zij nooit daadwerkelijk in actie hoeven komen en er waren maar weinig mensen
die uitzending nog als een reële mogelijkheid zagen. Een speciale opleiding voor
VN taken was ingekrompen van twee weken praktische training tot enkele uren
voorlichting; de dienstplichtigen die zich vrijwillig voor Zuidlaren of Assen op-
gaven, deden dat vaker vanuit de wens om dicht bij huis gelegerd te zijn dan
uit een motivatie om voor uitzending in aanmerking te komen. In
Hoewel er al in 1978 even sprake was geweest van een mogelijke uitzending van
het VN bataljon (namelijk naar Namibië), kwam het kabinetsbesluit van januari
1979 voor de betrokken militairen toch als een onvenvachte en onaangename
verrassing. Onder de uitgezonden dienstplichtigen waren er uiteindelijk 120 die
tegen hun wil naar Libanon werden gestuurd, hoewel de Tweede Kamer, die
door het kabinet van tevoren niet was gekend in het besluit, erop had aange-
drongen alleen vrijwilligers uit te zenden. Enkele dienstweigeraars werden ge-
vangen gezet in Nieuwersluis. De VVDM spande een rechtszaak aan. De Hoge
Raad zou achteraf, in februari 1980, oordelen dat verplichte uitzending onrecht-
matig was. En pas in augustus 1979, toen het tweede bataljon werd uitgezonden,
dichtte de overheid het juridische lek met een nood Koninklijk Besluit, waarin
werd venvezen naar buitengewone omstandigheden. Uiteindelijk louden over
de periode 1979-1985 ruim achtduizend Nederlandse militairen in Libanon
dienst doen.

In het blad Ego verschenen kritische commentaren op de krakkemikkige gang
van zaken, vooral over het feit 'dat een overheid uit politieke motieven zo over
menselijke motieven heen kan walsen'. De kabinetsbeslissing was genomen 'zon-
der denken vooraf, zonder kennis van zake ter plaatse, zonder parlementaire
diskussie, zonder geestelijke en mentale voorbereiding van direkt betrokken mi-
litairen, zonder goede voorlichting aan het publiek'. Het sleutelwoord was 'zelf-
beschikking:' het principe van het zelfbeschikkingsrecht van de betrokken mili-
tairen kwam in de verdrukking ter wille van een politiek ideaal, een vredestaak,
hoe zinvol en lofwaardig die op zichzelf ook was. Dienstplichtigen werden on-
der druk gezet om snel en zonder voldoende informatie 'ja' te zeggen tegen uit-
zending. In februari uitte het HV in een brief aan minister van Defensie Scholten
zijn bezorgdheid over de wijze waarop de uitzending tot stand was gekomen. In
juni en oktober volgden méér klemmende brieven.
Naast kritiek nam de Dienst ook de praktische ondersteuning op zich van de
militairen die voor uitzending in aanmerking kwamen. In Assen maakte raads-
man Wil Gerards overuren bij het ondersteunen van 'jongens die bang werden
van zoveel verbaal geweld, wier slapende gewetensnood ruw werd wakker ge-
schud bij het vooruitzicht misschien toch daadwerkelijk - zij het dan in het ka-
der van een vredesmacht - de trekker te moeten overhalen, die niet meer wisten
waar ze aan toe waren'. Gerards riep daarmee allerlei kritiek over zich af. Zo
meldde Ego dat hem werd verweten dat hij betrokkenen wees op wegen om hun

172 Haffenaar, Met de blik naar het Oosten, 364-370.
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recht te halen, dat hij alleen maar dienstweigeraars zou willen helpen, en dat
zijn politieke opvattingen niet deugden.

De belangrijkste beslissing die de Dienst nam. was het besluit om één van de ei-
gen raadslieden naar Libanon uit te zenden ter ondersteuning van de uitgezon-
den militairen ter plaatse. Hoewel hierdoor de overbelasting en het gebrek aan
mankracht van de kleine Dienst in Nederland nog zouden verergeren. oordeelde
men dat hier het principe van de solidariteit met mensen in de krijgsmacht het
zwaarste woog. Vooreerst voor drie maanden op proef werd Henk van Sandwijk
uitgezonden (maart-september 1979), die al enige ervaring had doordat hij in
1973 in Tunesië was geweest toen Nederlandse militairen daar hulp boden bij
overstromingen. Na Van Sandwijk volgden Moojen (september-december) en
Nyèssen (tot juni 1980).

Om te kunnen beslissen of de proefuitzending voor voortzetting in aanmerking
kwam, deed Van Sandwijk tijdens een kort verlof in Nederland in mei uitvoerig
verslag van zijn ervaringen: in Ego, Humanist, het blad van de VVDM TIvintig en
voor de radio bij de Humanistische Omroep. Van Sandwijk beschreef zijn dage-
lijkse werk, hoe hij in een roulatieschema met de confessionele collega's de pos-
ten langs ging, en noemde het 'een verrijking' dat hij zo niet alleen degenen be-
reikte die voor humanistische GV hadden gekozen, maar ook van anderen
nieuwe meningen en argumenten hoorde. Hoewel het werk zijn schilderachtige
kanten had - zoals theevisites bij Libanezen thuis; een foto laat zien hoe voor
Van Sandwijk samen met dienstplichtigen aardappels schillen een geliefde aan-
leiding was om een gesprek aan te knopen - uitte hij ook zorgen over de om-
standigheden in Libanon. De voortdurende druk, 24 uur per dag, op de uitge-
zonden militairen in cen gespannen omgeving, die weliswaar permanent een
geladen wapen meedroegen maar beslist niet mochten schieten; het maanden-
lang samen moeten optrekken met een heel klein groepje maten; de verveling
en het drankmisbruik; gebrek aan voorlichting vooraf over de plaatselijke ge-
bruiken en taboes; gebrek aan motivatie bij degenen die tegen hun zin uitgezon-
den waren, met alle risico's voor de precaire vredesmissie. Voor het HV waren
deze zorgen aanleiding om in juni en opnieuw in oktober bezorgde brieven te
sturen aan de minister, die antwoordde dat hij op de hoogte was en de zorgen
deelde, maar ook ervan overtuigd was dat reeds alles in het werk werd gesteld
om <dedoor u genoemde problemen op te lossen:173

173 'Geknipt voor u', Ego (augustus/september 1979) 5.
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Raadsman Henk van Sandwijk bij een checkpoint in Libanon (omstreeks 1980). (bron:
Henk van Sandwijk/Het Humanistisch Archief]

In november 1979 discussieerden de raadslieden diepgaand of het werk in Liba-
non moest worden voortgezet. Enerzijds was er principieel een unaniem gevoe-
len dat er blijvend een humanistisch raadsman gestationeerd moest zijn. 'Er is
daar een grotere vervreemding, verruwing en isolement. Kritische geluiden drin-
gen minder tot deze mensen door. Prioriteit voor Libanon:174 Het zegt iets over
de raadslieden dat acht v.m hen zich tijdens die vergadering bereid verklaarden
zich als vrijwilliger aan te bieden voor de missie. Anderzijds was er de twijfel of
dit verantwoord was gezien de toenemende overbelasting in Nederland. Sinke
verwoordde een zekere irritatie: 'Het prikt hem dat we het vuur uit de sloffen
hebben gelopen voor Libanon en nu, gezien het antwoord op de aantallenbrief
!aanvraag om meer raadslieden), totaal geen respons krijgen:175 Met een ruime
meerderheid werd besloten om te overwegen voorlopig geen nieuwe raadsman
te zenden wanneer Nyèssen in het voorjaar van 1980 naar Nederland zou terug-
keren. Inderdaad zou Nyèssen, die in juni 1980 terugkeerde, voorlopig de laatste
uitgezonden humanistisch raadsman zijn.

Acht jaar later zou Nederland opnieuw besluiten tot deelname aan een VN mis-
sie in het Midden-Oosten: in september 1987 vertrokken twee mijnenjagers naar
de Perzische Golf. Naar aanleiding daarvan maakte Sinke in een beschouwing in
Ego de balans op van de vredesmissie in Libanon. Zijn wrange conclusie was
dat er naast de menselijke ellende die door 'de fouten van het kabinet' was aan-
gericht, de missie achteraf ook nog eens weinig zin had gehad. In juni 1982 viel
Israël opnieuw Zuid-Libanon binnen, wat de doodslag was voor de VN vredes-
missie: 'Bruut Israëlisch geweld won het van het vredeswerk.' Sinke conclu-
deerde dat 'de menselijke tol voor een ter plaatse mislukte UNIFIL missie niet ge-
ring is geweest': negen doden, bijna negentig ingrijpende incidenten als
ontvoeringen en aanslagen, vele honderden militairen die volgens een rapport
van de Dienst Personeel Koninklijke Landmacht achteraf psychische hulp had-
den moeten inroepen. Aan het slot van zijn artikel vroeg Sinke zich af 'welke

174 Notulen raadsliedenvergadering, 5 november 1979.
175 Ibidem, 9.
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belangen in '79 werkelijk speelden om een deelname aan UNIFIL te rechtvaardi-
gen. En om daar mensen naar toe te sturen. Alleen maar het goede hart voor
het vredeswerk? Of ook toen al beveiliging van het Arabisch oliegebied? Presti-
gezucht?' De rode draad in zulke missies was, vreesde hij. 'dat menselijke belan-
gen het moeten afleggen tegen sterk discutabele andere belangen'.176

Hel uilbreidingsverzoek van 1979: hel einde van de bedelperiode

Aan de 'bedelperiode' kwam rond 1979 een eind als uitvloeisel van een commis-
sie ingesteld door het kabinet Den Uyl naar aanleiding van de Defensienota
1974. Daarin was overigens vastgelegd dat, tegelijk met de inkrimping van de
krijgsmacht, het aantal Gv'ers op termijn moest dalen, een beleidsmaatregel die
was doorgesproken met de confessionele GY, maar niet met de humanisten.ln

De hiermee verbonden commissie was de Stuurgroep Maatschappelijke Invloe-
den in de Krijgsmacht (STUMIK), een ambtelijke werkgroep die - in vervolg op
de Defensienota - de krijgsmacht moest doorlichten op haar aangepastheid aan
recente maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de facetten die besproken
werd was de geestelijke verzorging. De stuurgroep, die was samengesteld uit
ambtenaren en commandanten, was daar uitgesproken kritisch over. Jarenlange
irritatie over de kritische instelling van Gy'ers en over het feit dat ze binnen de
krijgsmacht alleen verantwoording schuldig waren aan hun zendend genoot-
schap, kwam tot uiting op 'de beruchte pagina's 125-126' van het rapport dat in
september 1977 uitkwam. De GV'ers dienden zich te gedragen als ieder ander ge-
woon ambtenaar. Als ze kritiek hadden op de krijgsmacht, met als gevolg dat ze
verwarring zaaiden, dan moesten ze maar elders aan het werk. Hoeveel behoefte
was er nu eigenlijk aan GV?Konden een paar parttimers het werk niet doen?

De categoriale diensten GVreageerden fel en ook de politiek was weinig gelukkig
met deze eenzijdige opvattingen. In maart 1978 gaf staatssecretaris Van Lent de
Nationale Raad Welzijn Militairen de opdracht over de GVeen nieuw rapport te
laten schrijven door een commissie onder voorzitterschap van Wierda. Het ver-
scheen in december 1979 en kwam na omvragen in wijde kring tot de conclusie
dat een zichzelf steeds vernieuwende categoriale GV,onafhankelijk en kritisch
loyaal, noodzakelijk is voor het welzijn van de militairen.178 Nog terwijl de
commissie Wierda aan het rapport werkte, waren er ontwikkelingen die maak-
ten dat de politiek de verdelingsproblematiek niet langer kon negeren.

De eerste ontwikkeling was dat de regering op 12 januari 1979 volkomen onver-
wacht besloot een pantserinfanterie bataljon bestaande uit dienstplichtigen uit
te zenden voor de VNvredesmissie in Libanon. In deze situatie spleet de GVin

176 Joos Sinke. 'Actie Perzische Golf en Unifil: twee loten van dezelfde stam?', Ego (no-
vember 1987) 2-4.

177 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 127-
128.

]78 Ibidem, 54-56.
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twee kampen. De confessionele Gv'ers sloten de rijen rond de legerleiding. Zo
beschuldigde een aalmoezenier de gewetensbezwaarden van opportunisme: 'De
mensen waar het nu om gaat [... l hebben aan alles meegedaan en nu zij op het
punt staan om naar Libanon gezonden te worden. zijn zij ineens gewetensbe-
zwaarden.' De humanistische raadsman steunde soldaten die een beroep deden
op de wet gewetensbezwaarden. vanuit het principe dat de Gv'er er niet is voor
het apparaat, maar voor de mens in de krijgsmacht. Vanuit datzelfde principe
ging er ook een humanistisch raadsman mee naar Libanon.
Een tweede ontwikkeling was dat in deze tijd de dienst HGV zwaar overbelast
was. Een aantal raadslieden was om die reden al uitgevallen en hoe meer raads-
lieden er uitvielen des te zwaarder werd de last voor de overigen zodat een do-
mino-effect optrad - het zogenoemde 'crepeereffect'. De nieuwe hoofdraads-
man, Joos Sinke (1977-1988), en de nieuwe voorzitter van hel Verbond, Rob
Tielman (1977-1987), dienden daarop in april 1979 gezamenlijk een verzoek in
om uitbreiding van de dienst HGV.179Zij vroegen een verdubbeling van 19 naar
38 raadslieden over een periode van vier jaar. Dit was een strikte minimum-
aanvraag, 'bedoeld als interim-oplossing van een onhoudbare personeelssituatie.
[ ... J Zelfs bij volledige honorering ervan kan zonder meer worden gesteld, dat
nog slechts sprake zal zijn van het ten dele inlopen van een lang bestaande en
steeds schrijnender gevoelde achterstand van onze dienst.'IBo In feite kwam de
berekening uit op een nog hogere behoefte aan humanistisch raadslieden, maar
het Hven de Dienst vreesden dat een grotere uitbreiding dan tot achtendertig te
grote organisatorische problemen met zich mee zou brengen.
De aanvraag was op een nieuwe wijze gemotiveerd, namelijk op basis van een
inventariserend onderzoek naar de taken die de raadslieden hadden te vervullen
en het aantal uren dat ze daarvoor nodig hadden. Het verzoek om achtendertig
raadslieden was dus niet langer zoals voorheen afgeleid van het aantal geestelijke
verzorgers waarover de confessionelen konden beschikken.
Eén van de oorzaken voor de toegenomen taakbelasting was dat de humanis-
tisch raadslieden intensief deelnamen aan de Sociale Coördinatie Commissies
(sec). Dat waren multidisciplinaire teams bestaande uit Gv'ers, artsen, hoofden
personeelszaken en bedrijfsmaatschappelijk werkers, die in mei 1978 in de
Landmacht waren ingevoerd om systematisch hulp te bieden aan 'dysfunctione-
rende' militairen, voornamelijk beroepsmilitairen met verslavings- en relatiepro-
blemen. Door deze nieuwe taak was het contact met de vrijwillig dienenden ver-
beterd, wat echter ook weer tot meer werk op hun werkplekken leidde. Een
ander argument dat werd aangevoerd voor uitbreiding was dat er bij de Marine,
waar één raadsman werkzaam was, wel werk voor tien was, mede als gevolg van
de vaak lange verblijven op zee.

179 Dit is het begin van de hechte samenwerking ('tandem').
UlO Tielman, Humatlistisc1le raads/iedetl bij de Nederlandse strijdkrachtell, 15, 21 (citaten

uit de brief van 20 april 1979).
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Confrontatie

Met hun uitbrcidingsvcrzoek kozen Sinke en Tielman voor de confrontatie. Van
Lent had immers aangegeven dat het totale aantal cv' ers niet meer kon stijgen,
dus iedere extra humanistisch cv'er zou ten koste moeten gaan van een confes-
sioneel GV'er. Maar zoals Sinke en Tielman herhaaldelijk benadrukten, er was
sprake van een noodsituatie en het aantal uitgeschakelde raadslieden nam toe -
in mei 1980 waren nog maar elf van de 19 volledig actief. en was 'een zone van
militaire locaties lopend van Seedorf, via Bramsche, Schaarsbergen, Apeldoorn.
Utrecht, Amersfoort, Driebergen tot 's-Gravcnhage van een Humanistisch raads-
man verstoken,.18l
In reactie op het uitbreidingsverzoek en nadat Tielman nog twee maal een her-
innering aan de minister heeft gestuurd, liet minister Scholten in januari 1980
een ambtelijke werkgroep omvang korps humanistische raadslieden instellen,
onder leiding van Schaepman. Deze commissie adviseerde na een halfjaar voor-
lopig vijf extra raadslieden aan te stellen. Hierop aansluitend zou het aantal
rayons met vier worden uitgebreid, wat ook een taakverlichting zou betekenen.
Staatssecretaris Van Lent besloot echter deze adviezen van de werkgroep te ne-
geren en te wachten op het rapport van een in te stellen Commissie Omvang
korpsen Geestelijke Verzorgers in de krijgsmacht (COGv).Deze zogeheten 'brede
commissie'. samen te stellen uit alle zendende instellingen en het departement
van Defensie. zou voorstellen moeten doen voor de omvang van alle korpsen
Gv'ers, met als randvoorwaarde dat het totale aantal niet zou mogen stijgen.
Een verontwaardigd Verbond zag geen andere uitweg dan de Tweede Kamer en
de media te informeren over de noodsituatie bij de HGVen over de tactiek van
vertraging en niet nagekomen afspraken die het ministerie bij voortduring han-
teerde. Na nieuw overleg bood Van Lent het Hveen compromis aan: hij was be-
reid tot drie extra raadslieden, mits het HVbereid was deel te nemen aan de
COGV.Op strikte voorwaarden, die moesten voorkomen dat de COGVvoor nieuwe
vertragingen zou zorgen, verklaarde het HV zich bereid. U~2
De COGVwerd op 19 januari 1981 ingesteld. Het resultaat van de commissie was
nihil. Zoals Schaepman het in een interview zei: 'deze commissies leveren niets
dan keet op'. uu \-Vat er in de commissie gebeurde was dat de confessionelen en
de humanisten met elkaar in debat gingen, met de ambtenaren en militairen als
toeschouwers. Natuurlijk werden confessionelen en humanisten het nooit eens.
In wezen kwam het erop neer dat de politiek zijn verantwoordelijkheid om deze
langjarige knoop door te hakken ontliep en het aan de twee partijen overliet
om tot een oplossing te komen, maar daarbij negeerde dat één van die partijen,
de confessionelen, bij herverdeling slechts kon verliezen en dus helemaal geen
belang had om eruit te komen.184 De voorzitter van de commissie, baron Van
Tuyll van Serooskerken, rapporteerde dat in april 1982 met zoveel woorden te-

Hl! Tielman, HumanistÎSche raadslieden bij de Neder/mrdsr strijdkrachten, 28.
182 Ibidem, 65-66.
1113 Ibidem, 67.
184 Ibidem, 67.
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rug aan de nieuwe staatssecretaris Van Houwelingen die daarop besloot de COGV

op te heffen en de taak over te dragen aan een ambtelijke commissie.
Er waren tocn bijna drie jaar verstreken sinds Tielman en Sinke hun dringend
verzoek om minimaal 19 extra raadslieden hadden gedaan. Ondertussen hadden
beide heren in oktober 1981 de lijvige studienota Humanistische raadslieden bij
de Nederlandse Strijdkrachten uitgebracht. waarin het verzoek om uitbreiding
uitvoerig werd onderbouwd, en waarin nog weer nieuwe taken werden opge-
somd die de raadslieden sinds 1979 erbij op zich hadden genomen, zoals het
werk aan de sec, het geven van lessen humanistisch vormingsonderwijs aan kin-
deren van in Duitsland gelegerde militairen en de verwachte invoering van een
militaire topstructuur die de hoofdraadsman extra werk bezorgde. De behoefte
op de korte termijn (I 982-1985) werd nu berekend op 46 formatieplaatsen.

De door Van Houwelingen ingestelde en door Schaepman voorgezeten ambtelij-
ke werkgroep produceerde al na anderhalve maand, op 21 juni 1982, zijn eind-
rapport. Dat was ongehoord snel, maar de kwaliteit van het acht pagina's tel-
lende rapport was navenant. De werkgroep oordeelde dat één raadsman per
duizend dienstplichtigen wel voldoende was, omdat soldaten het tegenwoordig
stukken makkelijker hadden dan vroeger. Het betekende een reductie van het
totale aantal raadslieden van veertig procent, die gelijkelijk over de drie denomi-
naties werd verdeeld. De werkgroep sprak zich dus niet uit over nieuwe criteria
voor de omvang, maar hield gewoon de bestaande numerieke verhoudingen
aan. Voor de humanistische cv zou dat een teruggang betekenen van tweeën-
twintig naar dertien. In wezen deden de ambtenaren, die de werkgroep vorm-
den en die al eerder in het STUMIK rapport hadden laten zien dat ze van cv geen
hoge dunk hadden, een bezuinigingsvoorstel.
Het was duidelijk dat de in het rapport voorgestelde inkrimping noch voor de
confessionele, noch voor de humanistische cv acceptabel zou zijn, en dat de
voorstellen ook in de Kamer op groot verzet zouden stuiten. Van Houwelingens
eigen CDA zou zich achter de aalmoezeniers en dominees opstellen en de PVDA en
mogelijk de VVD achter de raadslieden. De staatssecretaris besloot daarop het
rapport voorlopig geheim te houden maar het wel vertrouwelijk aan de zen-
dende genootschappen toe te sturen om als 'uitgangspunt' te dienen 'voor een
nadere discussie met U om een toekomstig beleid te bepalen'.185 Nadat het HV

en de kerken al eerder intern hun kritiek aan de staatssecretaris hadden ver-
woord, kwam in december de discussie in de openbaarheid, nadat in de pers
het rapport was uitgelekt. Het kostte de diensten cv toen weinig moeite om het
parlement duidelijk te maken dat de behoefte aan CV, anders dan wat het rap-
port aannam, helemaal niet was verminderd. De VVDM en de AVNM mengden zich
in de discussie door een enquête te publiceren waaruit bleek, dat tweederde van
de dienstplichtigen groot belang hechtte aan cv en dat de vraag verschoof van
groepsgewijze naar de arbeidsintensievere individuele cv - hetgeen juist zou
pleiten voor méér GV' ers. Ook de belangenverenigingen van beroepsmilitairen

185 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 71.
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verzetten zich tegen de voorgestelde inkrimping. CDA, PVDA en vvo wezen in
maart 1983 in de Kamer de voorgestelde inkrimping eensgezind af.186

Intussen had in november 1982 het kabinet Van Agt III plaatsgemaakt voor
Lubbers I en was Van Houwelingen opgevolgd door de wD'er W.K. Hoekzema.
Onafhankelijk van elkaar briefden het Humanistisch Verbond en het zendend
genootschap van de kerken. het interkerkelijk Contact In Overheidszaken
(ClO).187 de nieuwe premier over de GV. Het C10 slaagde erin om Lubbers te over-
tuigen dat de GV kwestie op het terrein lag van de verhouding tussen kerk en
staat. Deze 'ware meesterzet'188 had verstrekkende gevolgen. In de eerste plaats
lag het nu voor de hand dat een kwestie die zo gevoelig lag, 'een staatsrechtelijk
hangijzer van de eerste orde', niet bij een staatssecretaris thuishoorde maar bij
de minister-president zelf. In plaats van bij een liberaal te belanden bleef de
problematiek daarmee in handen van een confessioneel. Vervolgens zou de be-
trekkelijk ondergeschikte en geïsoleerde verdeelsleutelproblematiek volstrekt on-
dergesneeuwd raken onder een langdurige discussie over een staatsrechtelijke
hoofdthema. Een voor de humanisten bevredigende oplossing zou daarmee
weer op de lange baan dreigen te raken. En inderdaad stelde Hoekzema februari
1983 voor om de GV problematiek in handen te geven van de premier, die zich
in april bereid verklaarde 'de algemene coördinatie van het tot stand te brengen
regeringsbeleid met betrekking tot de GV op zich te nemen: Hiertoe zou - op-
nieuw - een commissie worden benoemd, de Interdepartementale Ambtelijke
Werkgroep Geestelijke Verzorging (IAWGV). die zich moest richten op de finan-
ciering en de verdeelsleutelproblematiek. 189 Nieuw was dat ook moest worden
onderzocht in hoeverre de zendende genootschappen konden gaan meebetalen,
en of er nog andere instanties dan de al bestaande in aanmerking kwamen om
zendend genootschap te worden.
De reacties van het HV en de HGV lieten niet lang op zich wachten. Op een pers-
conferentie in Nieuwspoort kondigden Sinke en Tielman aan: 'als de Tweede
Kamer bij de behandeling van de begroting van Defensie geen wijziging brengt
in de huidige situatie, zal het Verbond zijn toevlucht nemen tot de Raad van
State. het Europees gerechtshof in Straatsburg of het Internationale Hof in New
York.' Het werd de Raad van State, die binnen het jaar de zaak terugverwees
naar de verantwoordelijke bewindslieden.190

186 Ibidem, 128: ambtenaren zijn de zwarte piet bij een dergelijk gevoelig voorstel. De
staatssecretaris geeft ze geen rugdekking en kan 'mooi weer' spelen in de Kamer.

187 Ibidem, 8. Overkoepelend orgaan van (in 1991) achttien protestantse, katholieke en
joodse kerken dat zich richt op gemeenschappelijk beleid in geloofskwesties die ook
politieke kwesties zijn, waaronder de categorale GV. Opvolger van het in 1949 opge-
richte Convent der Kerken.

188 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 73.
UI~ Ibidem, 74.
190 Ibidem, 75, 79; 'De maat is vol! Humanistisch Verbond wil meer raadslieden bij de

krijgsmacht', Ego (april 1983),3.
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Tumult in Den Haag: de persconferentie op 1 maart 1983 in Nieuwspoort waar Tielman
en Sinke juridische stappen aankondigen tegen de regering. [foto: Wim Heij; bron: Wim
Heij)

De IAWGV, die in mei 1983 met zijn werk van start ging, produceerde in maart
1984 een conceptnotitie voor de zendende instanties. \Vat de financiering betreft
stelde de commissie voor dat de zendende genootschappen moesten gaan mee-
betalen aan de GV: berekend werd dat een bezuiniging van dertig procent voor
de overheid haalbaar moest zijn. Bovendien moesten de zendende genootschap-
pen de kosten gaan voorschieten en werden ze pas achteraf gesubsidieerd. Wat
de formatieplaatsen betreft pleitte de commissie voor een verdeling die meer re-
kening hield met moderne ontwikkelingen zoals ontkerkelijking en de opkomst
van islam en hindoeïsme, maar hoe die verdeling berekend zou moeten worden
bleef onduidelijk: de behoefte moest een belangrijke rol spelen, maar ook de
omvang van de geestesstroming in de maatschappij en de omvang en financiële
draagkracht van de organisatie of kerk die als zendend genootschap optrad.
Hoe die factoren gewogen moesten worden liet de commissie in het midden.
De reactie van het Hven de kerken op deze notitie was te voorspellen: een una-
niem 'neen' tegen de eigen bijdrage en een selectief 'neen' tegen de verdelings-
criteria.191

Het CID werkte zijn selectieve 'neen' uit in een notitie Regeringsbeleid en de vrij-
lleid VatJ godsdienst (oktober 1984). De strekking was dat de organisatorische
kracht van zendende genootschappen bepalend moest zijn voor de omvang van
hun diensten GV. In een begeleidende brief aan Lubbers vroeg het CID de aantal-
len Gv'ers tot nader orde te bevriezen op de situatie per 1 januari 1983 en tege-
lijk het zogenoemde 'Lubbers-overleg', een breed overleg tussen de overheid en
de genootschappen over de relatie tussen staat en kerk, te hervatten. Het kabinet
nam deze laatste suggestie over, maar om de humanistische GV niet door dit

191 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 77-
79.
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nieuwe uitstel te duperen kreeg staatssecretaris Hoekzema (VVD) tegelijkertijd
een eenjarig mandaat om te komen tot een pragmatische voorlopige oplossing
voor de verdelingskwestie. Na, via bilatuaal overleg, alle partijen te hebben ge-
polst. stelde Hoekzema in juli 1985 aan de genootschappen een verdeling voor
op basis van vijfentachtig procent confessionelen tegen vijftien procent huma-
nisten. Het totaal aantal Gv'ers zou tegelijkertijd worden teruggebracht met veer-
tien procent. en na vijf jaar zou de verdeelsleutel worden geëvalueerd en eventu-
eel bijgesteld. Volgens dit voorstel zou de humanistische GV groeien van
tweeëntwintig naar vijfendertig formatieplaatsen. Tegen Hoekzema's verwach-
ting in maakten de rooms-katholieken bezwaar en vervolgens verklaarden de
protestanten zich solidair met hun katholieke broeders. Het CIDdeed een tegen-
voorstel: de confessionele GV zou tien procent worden ingekrompen - waarbij
moet worden bedacht dat de confessionelen, vooral de katholieken, chronisch te
kampen hadden met een gebrek aan kandidaten voor GV functies waardoor ze
ongeveer één vijfde van hun formatieplaatsen niet konden bezetten - en 'de HGV

behoudt de bestaande [tweeëntwintig] formatieplaatsen'. Deze verdeling zou
worden bevroren tot commissies de vragen rond de verhouding tussen staat en
kerk hadden opgelost.
Het CIDkon het zich permitteren om zich zo hard op te stellen omdat het zich
verzekerd wist van de steun van premier Lubbers, die op de achtergrond een in-
vloedrijke rol bleef spelen. In Hoekzema zat in de klem omdat hij slechts een
mandaat voor één jaar had gekregen om tot een regeling te komen, en omdat
hij in het kabinet - waarin het CDAde lakens uitdeelde - geen steun kreeg voor
zijn eigen voorstellen. Het enige dat hij uiteindelijk nog wist te bereiken waren
drie extra formatieplaatsen voor de HGV als 'reistijdvergoeding'. Het was inmid-
dels eind 1985, bijna zeven jaar na het uitbreidingsverzoek van voorjaar 1979,
en opnieuw konden de confessionelen en de politiek verantwoordelijken weer
tijdwinst boeken door naar een commissie te verwijzen. In november 1984 had
Tielman op een congres bij gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de
Dienst de hoop uitgesproken dat de 'loopgravenoorlog' tegen de jubilerende GV

dienst nu eindelijk spoedig ten einde zou zijn. Maar die hoop was dus niet uit-
gekomen. 193

De Commissie Hirseh Ballin

De hierboven genoemde ingestelde commissie was de commissie Hirsch Ballin,
voluit 'Commissie van Advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkge-
nootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag', die onder
voorzitterschap stond van prof.mr. Ernst Hirsch Ballin, prominent CDA'eren la-
ter minister van Justitie. Vanaf februari 1986 kreeg zij anderhalf jaar de tijd om
de verhouding tussen kerk en staat te doordenken. De commissie bestond uit

192 Ibidem, 82.
193 'Loopgravenoorlog tegen jubilerende GV-dienst krijgsmacht ten einde?', Humanist

(December 1984/januari 1985),46; Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in
de Nederlandse strijdkrachten', 83.
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acht éminences grises - vier ministers en vier hoogleraren. In december bracht
de commissie een interim-rapport uit over het meest urgente probleem. Verde-
ling geestelijke verzorgers in de krijgsmacht (1986). Opmerkelijk was dat de com-
missie hierin unaniem (!) voor het behoeftecriterium opteerde: 'De commissie
acht het in dit stadium de redelijkste oplossing, aan de militairen zelf bij het be-
gin van hun diensttijd te vragen naar welke richting van geestelijke verzorging
hun voorkeur uitgaat.' De commissie stelde daarom voor om de behoefte van
nu af consequent via cv formulieren te meten. Op grond van in 1983-1984 ge-
houden enquêtes schatte zij dat een verdeling van 209 formatieplaatsen voor de
confessionelen tegen 33 voor de humanistische cv reëel was.
Maar wat de commissie zag als 'de redelijkste oplossing' was voor Van Houwe-
lingen, die in juli 1986 opnieuw staatssecretaris van Defensie (belast met perso-
neelszaken) was geworden, een onwelkome teleurstelling. Hij liet prompt weten
dat hij de notitie beschouwde als niet meer dan een advies, dat hij zou voorleg-
gen aan de zendende instanties. J9~ Van hen ging het HV in grote lijnen akkoord,
al plaatste het bij enkele detailpunten kritische notities. Het CIO ging echter _
zoals te verwachten - in de aanval door een fundamenteel ander uitgangspunt
te kiezen: 'Geestelijke verzorging wordt ook niet enkel bepaald door de keuze of
behoefte van een individu, maar ook door de verantwoordelijkheid van de ker-
kelijke gemeenschap.' Waar dus de commissie en het uv geestelijke verzorging
zagen als het voorzien in de behoefte van individuele mensen, kozen de kerken
voor de optiek van de aanbieders van GV. Zij beschouwden GV primair als een
maatschappelijke taak van de kerken, zowel in de zogenaamde 'burgermaat-
schappij' als in de krijgsmacht. In de krijgsmacht was GV evenveel nodig als in
de burgermaatschappij, stelden zij. Mensen die in de burgermaatschappij geen
behoefte hadden gehad aan GV en niet de moeite hadden genomen om zich aan
te sluiten bij een kerk of het HV, hadden daarmee eigenlijk hun recht verspeeld
op van overheidswege gesubsidieerde GV in de krijgsmacht, suggereerde het CIO:

'Waar burgers in niet-bijzondere omstandigheden weinig of geen structurele
geestelijke verzorging blijken te behoeven en daarvoor hun behoeften niet wen-
sen te concretiseren in organisatievormen, rijst de vraag waarom een overheid
dan meer voonvaardenscheppend zou fungeren in bijzondere omstandighe-
den'. 195

In zijn reactie concludeerde het CID dat de werkelijke behoefte aan GV moest
worden afgelezen aan de omvang van de zendende genootschappen: hun aantal
leden, het aantal geestelijk verzorgers dat bij de organisatie in dienst was en hun
financiële draagkracht. Voorts zouden, indien vrijwilligerswerk de norm was in
de organisatie, ook de geestelijk verzorgers in de krijgsmacht vrijwilligers moe-
ten zijn.196

Het CIO wees dus het uitgaan van het behoeftecriterium volstrekt af, terwijl het
HV ermee akkoord kon gaan. Uit dit feit trok Van Houwelingen de conclusie dat
de commissie Hirsch Ballin er niet in geslaagd was om een voor beide partijen

194 Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrachten', 84,
122.

195 Ibidem, 89.
196 Ibidem, 91.
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aanvaardbaar compromis te vinden. In die zin informeerde hij eind juni 1987
de vaste Kamercommissie voor Defensie. Van Houwelingen ging er daarbij vol-
ledig aan voorbij dat het vinden van een compromis ook helemaal niet de op-
dracht aan de commissie was geweest: die had alleen als opdracht gehad <een
stelsel van objectieve en - zonodig en mogelijk - meetbare criteria te ontwikke-
len','97 Aan die opdracht had de commissie zich strikt gehouden door in haar
voorstel als objectief en meetbaar criterium voor te stellen de behoefte aan GV, te
meten via registratieformulieren. In een toespraak eind augustus bij het veertig-
jarig jubileum van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront maakte Van Houwe-
liogen echter duidelijk dat dit criterium, dat hij als <een vorm van marktonder-
zoek' betitelde, zijns inziens 'onvoldoende recht doet aan de GV'. Zelf stelde hij
een compromiscriterium voor: <een afgewogen combinatie' van behoeftemeting
en belang van de geestelijke stroming in de samenleving.19f1 Om kort te gaan,
Van Houwelingen nam het interim-voorstel (waar hij de commissie bij voor-
rang om had gevraagd omdat er haast bij was) niet over maar besloot te wach-
ten op het eindrapport van de commissie. waarin naar hij verwachtte gesprek-
ken van de commissie met de zendende instanties zouden zijn verwerkt.'99

Toen najaar 1987 de kwestie aan de orde kwam in de vaste Kamercommissie
voor Defensie, dienden daar 0'66 en PVDAeen motie in, die aandrong op het uit-
voeren van de aanbevelingen in het interim-rapport en op de daarin voorge-
stelde uitbreiding van de dienst HGV.Op 15 december werd die motie aangeno-
men. Op diezelfde dag verstuurde Van Houwelingen een brief aan de voorzitter
van die Kamercommissie, waarin hij twee dingen aankondigde. Ten eerste zou
de dienst HGVer,als overgangsregeling, binnen twee jaar zes formatieplaatsen bij
krijgen. Ten tweede hakte Van Houwelingen, zonder te wachten op het eindrap-
port van de commissie Hirsch BaUin, zelf de knoop door wat betreft de om-
vangcriteria. Hij koos voor een definitieve regeling berustend op <drie pilaren'.
te weten behoeftepeiling, omvang van de relevante zendende genootschappen
en maatschappelijke betekenis van de levensbeschouwelijke stroming. Meetme-
thodes om de omvang van de pilaren (periodiek) vast te stellen en de wegings-
factoren van de drie criteria zouden nog nader worden vastgesteld.2°O
Het eindrapport van de commissie Hirsch Ballin. getiteld Overheid, godsdienst
en levensovertuiging, kwam uit op 28 maart 1988. De manoeuvres van Van Hou-
welingen en de gesprekken met het CIO hadden de commissie niet tot andere ge-
dachten gebracht: de commissie bleef bij zijn keuze voor uitsluitend behoefte
als verdelingscriterium. Zij distantieerde zich van Van Houwelingens drie-pila-
ren-methode met alle vervolgonderzoek dat die nog met zich mee zou brengen
en die ze nodeloos ingewikkeld en kostbaar noemde voor 'een op zichzelf over-
zichtelijke aangelegenheid als de verdeling van nog geen 250 formatieplaatsen
geestelijke verzorging'.201 De commissie tekende daarbij aan dat de krijgsmacht
qua sekse en leeftijdsverdeling volstrekt geen afspiegeling van de samenleving

197 Ibidem, 92, 94.
198 Ibidem, 93.
19q Ibidem, 93.
200 Ibidem, 95.
201 Ibidem, 97.
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was, en de grootte van de levensbeschouwelijke stromingen en genootschappen
in die samenleving waren dus ook niet erg relevant.202 Ze wees ook op de ab-
surditeit dat als de grootte van de genootschappen bepalend moest zijn voor de
omvang van de diensten, er praktisch geen humanistische GV zou overblijven.
terwijl de praktijk had laten zien dat daar juist grote vraag naar was. De com-
missie poneerde ten slotte de belangrijke stelling dat de overheid de GV in de
krijgsmacht volledig diende te bekostigen, omdat het de overheid zelf was die
de dienstplicht oplegde en daarmee een vorm van 'vrijheidsbeperking' pleegde.
Er ging weer een half jaar overheen voordat. de regering in oktober 1988 een
voorlopig standpunt presenteerde over het eindrapport van de commissie
Hirsch BaBin. Het kabinet hield vast aan Van Houwelingens drie-pilaren oplos-
sing, waarover binnen het kabinet overeenstemming was bereikt. Voorts werd
volledige bekostiging afgewezen. De zendende genootschappen hadden immers
zelf verklaard dat ze een brede taakopvatting hadden, waaruit logischerwijs
volgde dat er op het terrein van de GV'principieel gedeelde verantwoordelijkheid
bestaat voor overheid en genootschappen, ook in financieel opzicht'.203 Het ka-
binet wilde niet verder gaan dan het aanbieden van een basispakket cv, dat aan-
gevuld moest worden door de zendende genootschappen.
Eensgezind en fel wezen de zendende genootschappen deze laatste bezuinigings-
maatregel af, maar over de weging van de drie pilaren in het drie-pilaren-criteri-
um van het kabinet verschilden ze sterk van mening. Een commissie werd inge-
steld om het drie-pilaren-criterium nader uit te werken, waarin het ministerie
en de zendende genootschappen waren vertegenwoordigd. Deze kwam in juni
1989 met een voorstel, waarin opmerkelijk was dat de derde pilaar rigoureus
was gewijzigd: niet meer 'de maatschappelijke betekenis van een levensbeschou-
welijke stroming' - een diffuus criterium - maar een behoeftepeiling onder de
ex-militairen die in tijd van crisis of oorlog mobilisabel zou zijn (grootverlof-
gangers en buitengewoon dienstplichtigen). De op behoefte gebaseerde eerste en
derde pilaar zouden via steekproeven moeten worden gemeten, terwijl de
tweede pilaar (de omvang van het zendend genootschap) moest worden afgeleid
uit het aantal leden van de zendende instantie, hun financiële bijdragen, en het
aantal Gv'ers dat ten laste van het genootschap kwam (nul voor het HV). Van
Houwelingen nam dit voorstel in oktober 1989 over, waarbij hij voorts besloot
elk van de drie pilaren even zwaar mee te wegen.
Het wachten was nu op de uitkomsten van de steekproeven, die vanaf juni 1990
werden uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste Sociale \Vetenschappen
in Nijmegen en waarvan de resultaten in april 1991 bekend werden gemaakt
(zie onderstaande tabel).2lH

202 Zie ook: Ottingh, 'Humanistisch geestelijke verzorging in de Nederlandse strijdkrach-
ten', 142.

203 Ibidem, 99-100.
204 Ibidem, J 03.
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Uitkomsten drie-pilaren-meting 1990/1991

Pilaar: prot. RK hum.

1. GV voorkeur dienstplichtigen 37,6% 44,0% 18,4%

2. omvang zendend genootschap 53,4% 46,4% 0,2%

3. GV voorkeur mobilisabelen 32,5% 42,0% 25,5%

Gemiddelde gewicht: 41,2% 44,1% 14,7%

Verdeelsleutel (242 plaatsen) 99 107 36

Feitelijke verdeling tot 1991: 109 108 31"

.) Inclusief de zes in december 1987 voorlopig toegewezen extra plaatsen.
Uitkomst van de 'drie pilaren'-meting door commissie Hirsch.Ballin (1991). [schema door Hans van
Deukeren]

In 1979 hadden Sinke en Tielman op grond van een urgente behoefte gevraagd
om een uitbreiding tot achtendertig mensen. Er bleken twaalf jaar, zes kabinet-
ten en een half dozijn commissies en werkgroepen nodig eer de regering er ein-
delijk in slaagde overeenstemming te bereiken over een regeling voor de verdeel-
sleutel. Twaalf jaar van gesteggel en tegenwerking om tot een besluit te komen
dat in de praktijk toch wel heel dicht uitkwam bij de oorspronkelijke eisen van
het HV. Het had trouwens ook in de belft van de tijd gekund, want de uiteinde-
lijk tot stand gekomen verdeling van vijfentachtig procent confessionelen en
vijftien procent humanisten was al in 1985 door staatssecretaris Hoekzema
voorgesteld.205 Te verwachten viel echter wel dat het aantal humanistisch raads-
lieden in de toekomst weer zou gaan dalen, omdat de krijgsmacht volgens de
plannen met vijftien procent kleiner zou worden.

Geweld in het leger

Wie een rode draad zou willen aangeven in de maatschappelijke ontwikkeling
in Nederland vanaf de jaren '70, zou kunnen uitkomen op 'verharding', de re-
sultante van een spiraal van hooggestelde verwachtingen van de protestgeneratie
in de jaren '60, die vastliepen op bastions van eigenbelang. De protest- en ver-
nieuwingsbeweging in de tweede helft van de jaren '60 was in oorsprong ludiek
geweest. Een deel van de gewenste veranderingen werd inderdaad soepel gereali-
seerd en bijvoorbeeld het feminisme werd van blijvende invloed. Maar tegelijk
werd begin jaren '70 ook steeds duidelijker dat minstens even vaak 'repressieve
tolerantie' was ontdekt als strategie om zaken bij het oude te kunnen laten.
Achter een façade van cosmetische vernieuwingen waren juist de meest wezenlij-
ke zaken vaak hetzelfde gebleven en de oude bestuurders en belangen gaven nog
steeds de toon aan.
Dat leidde tot verharding van de eisen. De tendens tot verharding versterkte
toen najaar 1973 de oliecrisis uitbrak die het begin was van een zeer langdurige
periode van economische problemen. Veel 'leuke dingen voor de mensen' wer-

20S Ibidem, 103-104.
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den economisch onmogelijk. <de bomen groeiden niet meer tot in de hemel'.
Vakbonden reageerden daarop door hun eisen te verleggen van looneisen naar
meer immateriële zaken, zoals een strijd voor meer arbeidsplaatsen en betere
werkomstandigheden, maar juist daar werd weinig bereikt. Indicatief voor het
maatschappelijk draagvlak voor zo'n omslag is dat het rapport van de Club van
Rome uit 1972. waarin de eindigheid van de aardse bronnen werd gedocumen-
teerd, een bestseller werd. De politiek van het kabinet Den Uyl was door de eco-
nomie ingehaald. Het geduld en het vertrouwen in de overlegcultuur raakten bij
steeds meer mensen op en er werden steeds radicaler actiemiddelen ingezet om
de doelen te bereiken en om publiciteit in de media te trekken. Zo werd buiten.
parlementaire actie voor alle mogelijke doelen gewoon, maakte de kraakbewe-
ging opgang en werden Mobiele Eenheden een vertrouwd gezicht. In Duitsland,
waar bij de Olympische Spelen van 1972 terroristen een trend hadden ingeluid
met een bloedige gijzeling van Israëlische atleten, werd de Baader-Meinhof
groep actief met een stadsguerrilla tactiek, aanslagen en ontvoeringen. Ook in
Nederland grepen radicale actievoerders naar het gijzelingswapen. Zo werden in
1974 elf medewerkers van de Franse Ambassade in den Haag door drie Japanse
terroristen gegijzeld, in 1975 kaapten Molukse jongeren een trein bij Wijster, in
1977 gijzelden Molukkers een lagere schoolklas in Bovensmilde en kaapten ze
een trein bij De Punt.

In de jaren 'so en '90 werden de verhoudingen nog grimmiger. Begin jaren 'SO,
na een tweede oliecrisis in 1979, startte onder Lubbers een reeks van draconi-
sche bezuinigingen en zware ingrepen in het uit de hand lopende systeem van
sociale voorzieningen. De verontrusting over een steeds onmenselijker bewape-
ning, met als voorlopig dieptepunt de 'neutronengranaat', bracht rond 1980 we-
reldwijd velen in actie in de vorm van massale vredesdemonstraties (Amsterdam
1981, Den Haag 1983). Een serie zinloze geweldsdelicten maakte vanaf begin ja-
ren '80 maatschappelijk grote indruk.
Verharding en toenemend geweld in de maatschappij sijpelden ook in de krijgs-
macht door. Het thema stond vooral in de jaren '80 in de belangstelling. In ka-
zernes te Oirschot en Ermelo bleken in 1985 en volgende jaren op verontrus-
tend grote schaal militairen elkaar te terroriseren, in 1987 sloegen mariniers op
een veerboot naar Engeland medepassagiers in elkaar. De voorspelbare reactie
was uiteraard telkens dat het hier om 'incidenten' ging 'die betreurd werden',
maar vanuit zowel de humanistisch geestelijke verzorging als vanuit de solda-
tenvakbonden werd erop gewezen dat er in de krijgsmacht structurele factoren
werkzaam waren die tendensen tot geweld versterkten: leegloop, verveling, ver-
vreemding. Aan dat laatste thema had de Dienst al in 1974 zijn jaarboekje ge-
wijd. In hetzelfde jaar publiceerde de VVDM een eerste zwartboek over geweld in
de krijgsmacht.

Het mechanisme dat verveling kan leiden tot geweld tegen een 'pispaaltje' werd
in 1979 beschreven door Van Sandwijk in zijn verslagen uit Libanon, waar hij
het fenomeen had waargenomen bij de kleine groepjes militairen die daar we-
kenlang op geïsoleerde locaties de vrede dienden te bewaken maar in de praktijk
weinig omhanden hadden. In de publicaties 1980 Zwartboek Pantserstorm
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(1980), Het is geen mens, het is geen dier, het is een pantsergrenadier! (1985) en
Tegen-geweld (1988) vroeg de WDM steeds opnieuw aandacht voor het pro-
bleem. Dal raakte vooral sterk in de publieke belangstelling toen Marcel Bul-
Iinga in 1984 het boek Het leger maakt een man van je publiceerde. Bullinga, die
ook eindredacteur was van Tegen-geweld (1988), verzorgde voor de dienst HGVK

het jaarboek 1989 dat aan het geweld in de krijgsmacht gewijd was: Bedlampjes
in een mammoettanker. De mammoettanker is een beeld voor de krijgsmacht,
de bedlampjes verwijzen naar een suggestie om op de militaire slaapzalen indi-
viduele lampjes te installeren in plaats van zaalsgewijze tl-verlichting. Het is
waarschijnlijk geen toeval dat een beleidsnotitie van het Coornherthuis uit die-
zelfde tijd opende met een gepassioneerde beschrijving van het proces in de
krijgsmacht waarin de dienstplichtigen in de eerste tijd na hun opkomst syste-
matisch worden gedrild tot massadieren zonder een eigen inbreng, niet alleen
door bevelen van bovenaf maar ook via zelfcensuur en groepsdwang. De nota
nam deze beschrijving op om te laten zien hoe essentieel het vormingswerk was,
want daarmee kon een tegenwicht tegen de kadaverdiscipline worden geboden.

In juni 1988 ging Joos Sinke met pensioen. Hij werd opgevolgd door Kees Roza
die onder Sinke plaatsvervangend hoofdraadsman was. Sinke had samen met
Rob Tielman, die in mei 1987 de voorzittershamer van het HV had overgedra-
gen, de Dienst HGV door een zeer woelige periode heen geloodst. Ze hadden in
elf jaar enorm veel voor de Dienst bereikt en het aantal raadslieden was gestegen
van negentien naar eenendertig. De grootste verdienste van Sinke is dat hij de
politiek en legerleiding in Den Haag duidelijk heeft gemaakt dat er een Dienst
HGV in de krijgsmacht werkzaam is en dat die Dienst ook serieus werd geno-
men.206 Onder Sinkes leiding raakte de Dienst HGV verankerd in de krijgsmacht.
Daarmee is Sinke van onschatbare waarde geweest voor de Dienst.
Roza kreeg de taak om de erfenis te bewaken en het werk voort te zetten. Kees
Roza studeerde sociale pedagogiek in Amsterdam en was enige tijd bestuurslid
van de afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond waar hij diverse be-
leidsfuncties vervulde op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Hierna
was hij directeur van de Stichting Gezinsverzorging Amsterdam. Per 1 augustus
1987 werd hij benoemd als raadsman en deed een aantal maanden ervaring op
aan de SROKI te Ermelo. Vanaf januari 1988 nam hij al diverse taken van het
hoofdraadsmanschap op zich en in juni nam hij het stokje over van Sinke.
De krijgsmacht zou aan het begin van de jaren '90 opnieuw een roerige tijd
doormaken als gevolg van het plotselinge einde van de Koude Oorlog. Een tijd
van herbezinning op haar taken en drastische bezuinigingen zou de krijgsmacht
doen inkrimpen en omvormen. Ook de HGV zou er niet aan ontkomen.

206 'Komen en gaan', Ego (juni 1988) 24.
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Rayons raadslieden
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Omschakeling (1992-2004)

De val van het communisme

In de loop van 1989 maakte Oost-Europa een serie fluwelen revoluties mee,
machtswisselingen waarbij de communistische regimes als in een dominospel de
een na de ander in meer democratische werden omgevormd. Het eerst in Polen,
daarna in Hongarije. Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije en ten slotte Bulgarije.
Alleen in Roemenië en Albanië eisten de machtswisselingen slachtoffers. De
machtswisselingen waren mogelijk geworden nadat in 1985 Michaïl Gorbatsjov
in de Sovjet-Unie aan de macht was gekomen. De gevolgen van zijn hervor-
mingspogingen. perestrojka (economische decentralisatie) en glasnost (politieke
openheid en maatschappelijke liberalisatie) waren niet te overzien en luidden
het begin in van de ineenstorting van het communistische machtsblok. Tegelijk
had Gorbatsjov in de jaren 1985-1987 uitstekende relaties met de Amerikaanse
president Reagan weten te kweken in persoonlijke ontwapeningsbesprekingen
met verstrekkende resultaten. Bovendien had hij door in maart 1987 de Brezj-
nev-doctrine af te zweren, heldere signalen afgegeven dat de Sovjet-Unie niet
meer, zoals onder zijn voorgangers, gewapenderhand politieke hervormingen in
Oost-Europa zou tegenhouden. In 1990 en 1991 liepen de ontwikkelingen nog
verder uit de hand na een machtsstrijd van Gorbatsjov, die de Sovjet-Unie bij-
een wilde houden. met de populistische en opportunistische Russische leider
Jeltsin, waardoor de Sovjet-Unie uiteen viel in ruim een dozijn onafhankelijke
staten. De voormalige DDR was toen al met de Bondsrepubliek Duitsland her-
enigd. In juli 1991 werd met de opheffing van het Warschaupact de nieuwe situ-
atie symbolisch afgerond.
Met de versplintering van het communistische blok eindigde de Koude Oorlog.
bleven de Verenigde Staten als enige machtsblok in de wereld over en kreeg het
kapitalisme een onbetwiste monopoliepositie als levenskrachtig economisch sys-
teem.

Een andere wereld

De wereld is door het einde van de Koude Oorlog niet direct veiliger geworden.
Door het wegvallen van de overheersende Sovjet druk in oostelijk Europa kon-
den opeens overal lang onderdrukte plaatselijke. vooral etnische spanningen, tot
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uiting komen. Niet alleen de Sovjet-Unie viel zodoende uiteen, maar ook Tsje-
eho-Slowakije (1993) en vooral Joegoslavië. terwijl ook in de Kaukasus afschei-
dingsbewegingen onstuitbaar actief werden. Door het wegvallen van het com-
munistische machtsblok, hadden antiwesterse protestbewegingen (waaronder
moslim fundamentalisten en Palestijnen) ook niet langer een natuurlijke partner.
en ging hun protest zich toenemend uiten in de alternatieve uitweg van terro-
risme. Die ene duidelijk omschreven vijand is weggevallen en ervoor in de
plaats zijn dreigingen gekomen die overal kunnen opduiken.

De zeer plotselinge en snelle val van het communisme had verstrekkende gevol-
gen voor de NAVO. In 1991 werd het Warschaupact, de belangrijkste tegenhanger
van de NAVO. opgeheven. De landen in Midden- en Oost-Europa die een demo-
cratische revolutie hadden doorgemaakt vonden dat deze organisatie geen be-
staansrecht meer had. De belangrijkste taak van de NAVO bleef de gemeenschap-
pelijke bescherming van het verdragsgebied van de NAVO. Maar waartegen en
tegen wie? Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Al snel staken etnische
conflicten de kop op aan de grenzen van het NAVO verdragsgebied, zoals in het
uiteengevallen Joegoslavië. Hieraan moest het hoofd worden geboden.
Het einde van de massale dreiging uit het Oosten betekende ook het einde van
de massale aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa. De Verenigde
Staten trokken in bijna tien jaar tijd tweehonderdduizend man personeel uit
Europa terug. Amerika wilde dat de Europese NAVO lidstaten een grotere rol zou-
den gaan spelen als het om Europese veiligheid ging. Een grotere rol in het be-
strijden van de conflicten net buiten de grenzen van het NAVO grondgebied. Tij-
dens een NAVO top in Rome (1994) werd een nieuw Strategisch Concept
aanvaard. Samenwerking was het sleutelwoord. Samenwerking tussen de NAVO

lidstaten onderling, maar ook met de voormalige vijanden in Midden- en Oost-
Europa. Een aantal Midden- en Oost-Europese landen gaf begin jaren '90 aan
dat ze lid wilden worden van de NAVO. Een aantal voormalige tegenstanders zoals
Polen, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roe-
menië en Bulgarije is tot het Bondgenootschap toegetreden. De organisatie telt
nu 26 landen.
Een belangrijke nieuwe taak voor de NAVO werd het 'projecteren van stabiliteit'.
Door een bijdrage te leveren aan de vreedzame oplossing van conflicten en de~
mocratiseringsprocessen te ondersteunen wil de NAVO de stabiliteit en vrede in
heel Europa bevorderen. Op militair strategisch gebied ging de NAVO zich voor-
bereiden op regionale brandhaarden zoals in voormalig Joegoslavië. De inzet
van militairen vereiste flexibiliteit en mobiliteit. In dit kader richtte Nederland
de Luchtmobiele Brigade op. Het 'speeltje van Ter Beek,207 is slechts één voor-
beeld van het veranderde concept van de krijgsmacht.

207 Bijnaam voor de Luchtmobiele Brigade. Informatie van raadsman Mart Vogels de
dato 21 oktober 2005, in een reactie op de tekst.
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Een andere defensie

De veranderingen in Oost-Europa verrasten iedereen, ook de Nederlandse rege-
ring. De Defensienota 1984, die minister De Ruiter in november 1983 had ge-
publiceerd, was nog helemaal afgestemd op een verwachte herleving van de
Koude Oorlog. Maar rond 1986 was deze Defensienota eigenlijk al verouderd.'os
Zijn opvolger verscheen pas begin jaren '90 met Ter Beeks Defensienota Her-
structurering en verkleining. De Nederlandse krijgsmacht in een veranderende we-
reld (maart 1991), die eveneens 'feitelijk al binnen enkele maanden verouderd
,'09 Hd. h ~ Bk. .. dwas. et roer moest rastlse om. leT ee s eigen partiJ. e PVDA,l..ag met

het einde van de Koude Oorlog de kans schoon om op defensie te bezuinigen.

Halverwege 1992 had VN secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali met An
Agenda for Peace een richting aangewezen voor het nuttig aanwenden van mili-
tairen in de nieuwe wereld na de Koude Oorlog. Hij stelde voor dat blauwhel-
men voortaan actief zouden gaan bijdragen aan de wederopbouw en de demo-
cratisering van door oorlogsgeweld geteisterde landen. in een ambitieuze serie
'tweede-generatie' vredesoperaties. Dit plan paste mooi in de bezuinigingsplan-
nen van de Nederlandse regering.
[n januari 1993 presenteerde 1èr Beek de Prioriteitennota Een andere wereld,
een andere defensie. Deze nota markeerde heel duidelijk het einde van de Koude
Oorlog. 'Een terugval naar de militair-politieke situatie van voor 1989 is niet
mogelijk: zo is in de nota te lezen. Met het verdwijnen van de Sovjetdreiging
uit het Oosten was de waarschuwingstijd aanzienlijk langer geworden en was
een groot leger op basis van dienstplicht en snelle. massale mobilisatie niet meer
nodig. De krijgsmacht moest worden ingekrompen en omgevormd worden tot
een instrument waarmee Nederland een actieve bijdrage kon leveren aan de in-
ternationale rechtsorde en humanitair welzijn.

Het defensiebudget werd structureel met een miljard gulden per jaar verlaagd
en binnen een paar jaar werden alle kernwapentaken. behalve die voor de F-16

vliegtuigen, afgestoten.210 De krijgsmacht kromp met vierenveertig procent aan
personeel in en een nieuwe en betere manier van bedrijfsvoering. de aanschaf
van modern materieel en meer mobiliteit moesten de bezuinigingen compense-
ren. Deze bezuinigingen leidden vooral bij het beroeps defensiepersoneel tot on-
rust en onzekerheid. De redactie van het blad Ego verwoordde het in 1990 heel
treffend. Beroepsmilitair zijn is een moeilijke klus. 'Wachten op datgene waar
niemand op zit te wachten. waarvan iedereen hoopt dat het nooit zal gebeuren
en op het moment dat de internationale situatie hoopvoller wordt komt je baan
in het gcding:211

2011 Hoffenaar, Met de blik naar het Oosten, 373.
209 l.R. Bruijn & C.B. Wels, Met man en macht, de militaire geschiede'lis van Nederland

1550-2000 (Amsterdam: Balans, 2003), 415.
210 Bruijn, Met man en macht. 416.
211 'Bezuinigingen op defensie: Ego (april 1990) 2.
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Einde dienstplicht

In de serie heftige beslissingen, die minister Ter Beek conform de prioriteiten-
nota van 1993 nam. was de meest verrassende de overgang op een vrijwilligers-
leger, die in november 1992 werd bekendgemaakt. Ter Beek, die eerder faliekant
tegen het verdwijnen van de dienstplicht was geweest. had drie argumenten
voor zijn ommezwaai. Ten eerste was er het probleem dat dienstplichtigen in
principe alleen op basis van vrijwilligheid naar oorlogsgebieden werden uitge-
zonden. terwijl je beroeps gewoon kunt sturen omdat het per definitie hun werk
is. Dit was pijnlijk duidelijk geworden tijdens de tweede Golfoorlog. Nederland
had aan de oorlogsinspanningen bijgedragen met een krijgsmacht brede mix
van schepen. patrouillevliegtuigen. luchtverdedigingeenheden en speciale deta-
chementen maar het kwam niet tot het inzetten van grotere landmachtgevechts-
eenheden. Het uitzenden van dienstplichtigen lag politiek en maatschappelijk te
gevoelig. Het spookbeeld van een aanzienlijk aantal gesneuvelde Nederlandse
dienstplichtigen was te reëel.212 In de tweede plaats groeide de weerzin omdat
de dienstplicht steeds onbillijker werd verdeeld. Minder dan een derde van de
jongemannen ging nog daadwerkelijk in dienst en zij werden hiermee gedu-
peerd in vergelijking met leeftijdgenoten die sneller aan een carrière konden be-
ginnen. In de derde plaats kon een beroepsleger kleiner en dus goedkoper zijn
dan een dienstplichtigenleger. omdat naar verhouding de geïnvesteerde scholing
efficiënter wordt benut door de langere duur van de contracten.
Er was weliswaar ook een groot bezwaar tegen een vrijwilligersleger, waar zowel
raadslieden als soldatenvakbonden lange tijd op gehamerd hadden en dat ertoe
had bijgedragen dat hoewel negen commissies sinds 1958 erover hadden gedis-
cussieerd.213 een beroepsleger er nooit gekomen was. Dat bezwaar was, dat een
algemene dienstplicht ervoor zorgde dat de soldaten qua opleiding en wereld-
beeld redelijk een dwarsdoorsnee van de samenleving vormden en daardoor
konden waarborgen dat maatschappelijke ontwikkelingen ook in de krijgsmacht
doordrongen. Een beroepsleger dat voornamelijk laag opgeleiden en kansarme
desperado's zou aantrekken werd een 'vluchtplaats voor gastarbeiders in eigen
land.'214 Een dergelijk leger liep daardoor aanzienlijk meer risico (opnieuw) geï-
soleerd te raken van de maatschappij dan een dienstplichtigenleger.

Ter Beek was als sociaal-democraat lang gevoelig geweest voor deze argumenta-
tie, maar was uiteindelijk omgegaan. Van de soldatenvakbonden was eerst de
AVNM omgegaan - die zich altijd erg richtte op materiële belangenbehartiging en
de carrièreschade daarom hoog opnam - en later ook de VVDM. De dienst HGVK

plande begin jaren '90 nog interne gedachtewisselingen over de kwestie beroeps
of dienstplicht, maar blies deze discussies af toen duidelijk werd dat deze race
in Den Haag al gelopen was. Onder de huidige raadslieden is de mening ver-
deeld of het sociale profiel van de gemiddelde soldaat inderdaad veranderd is;

212 Ibidem, 415.
213 Arjan Kors & Steven Derix, 't [5 plicht dat ied're jonge'l.' Geschiedenis van de dienst-

plicht in Neder/,md (Utrecht: Kwadraat, 1996) 152.
214 De Kruif, Over lef gesproken, 167.
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sommigen zijn wat dit betreft pessimistisch, anderen hebben de ervaring dat het
werk eigenlijk helemaal niet veranderd is.

Einde dienstplicht. Spotprent uit Ego door Willy lohmann. (bron: Ego (oktober 1996) 28l

In de periode 1993-1996 werd de dienstplicht geleidelijk afgebouwd en in au-
gustus 1996 zwaaiden de laatste dienstplichtigen af. Hiermee kwam een eind
aan het systeem van dienstplicht dat vanaf 1814 had bestaan. De dienstplichti-
gen werden vervangen door BOT'ers (Beroeps Onbepaalde Tijd) en sBT'ers (Be-
roeps Bepaalde Tijd). De verschillende krijgsmachtonderdelen werden flink in-
gekrompen van in totaal honderdtwintigduizend naar zeventigduizend. Een
consequentie daarvan was dat ook de omvang van de Diensten Geestelijke Ver-
zorging werd gereduceerd. \Vel zegde minister Ter Beek aan de Tweede Kamer
toe dat de reducties bij de diensten GV twee jaar zouden mogen naijlen op de re-
ductie van de troepensterkte, omdat de herstructurering en reductie zelf oor-
zaak was van extra spanningen en onrust binnen de krijgsmacht. waardoor de
behoefte aan zorgfunctionarissen tijdelijk groter zou zijn.lIS En die behoefte

215 Brief door B. Snoep (AFMP) aan Kamerleden, de dato 14 december 1994 (CoCo-me-
dedelingen, januari 1995, bijlage I).
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zou nog groter worden door de spectaculaire toename van het aantal uitzendin-
gen van Nederlandse militairen. die niet alleen ter plaatse begeleid werden. maar
die ook een behoefte met zich meebrachten aan begeleiding vooraf, aan nazorg
voor de veteraan en zorg voor verwanten.

De krijgsmacht commercieel: klantgericht en kostenbewust

Een belangrijke doelstelling van de bezuinigingswoede op defensie na 1993 was
- en is - het streven om kostenbesparend en klantgericht te werken. Bij de be-
zuinigingsoperatie streefde de minister van Defensie naar behoud van de slag-
kracht. De bezuinigingen moesten dus komen van het efficiënter werken van de
krijgsmachtonderdelen. Hiertoe werd een Regiogroep Doelmatigheidswinst op-
gericht. Om redenen van efficiency werd het grootste deel van de ondersteu-
nende taken van de krijgsmachtonderdelen 'losgeweekt' uit het eigen takenpak-
ket van de bevelhebbers en samengevoegd in één ondersteunende organisatie.
Op I april 1996 werd het Defensie !nterservice Commando (mco) opgericht en
de Dienst BGV werd met de andere diensten geestelijke verzorging hierin onder-
gebracht. Geheel in de geest van de doelmatigheidswinst werd de doelstelling
beschreven als het leveren van specialistische diensten en producten aan klanten
op een kosteneffectieve wijze, waarbij het defensiepersoneel de klant is. Sinds 1
april 2004 is de naam veranderd in Commando Diensten Centra (coc). Geeste-
lijke verzorging is slechts één bedrijfsgroep in het bonte palet aan dienstverle-
ners van Informatievoorziening, Vervoer en Vastgoed tot Restauratieve voorzie-
ningen aan toe. Het kenmerkt de nieuwe werkwijze van de krijgsmacht waarbij
ze wordt gezien als een bedrijf met commerciële aspecten waarin bedrijven wed-
ijveren om de meest kostenbesparende werkwijze en waarbij zorg op maat het
credo is. De kernwaarden van het coc zijn: 'klantgericht en kostenbewust'.

Een andere grote verandering als gevolg van de bezuinigingen bij defensie is dat
sinds 1996 de bureaus van alle hoofden van diensten geestelijke verzorging bij
de krijgsmacht zijn ondergebracht op één locatie in Den Haag. Dit werkt kos-
tenbesparend en stimuleert het onderlinge contact tussen de diensten.
Ook het geestelijk vormingswerk voor militairen van de katholieke, protestantse
en humanistische levensovertuigingen wordt nu op één locatie verzorgd, die
door de diensten samen wordt gebruikt: het Militair Vormingscentrum Huize
Beukbergen op het landgoed Huis ter Heide. Het Coornherthuis te Zeist sloot
definitief haar deuren. de grond werd aan een projectontwikkelaar verkocht en
het gebouw is gesloopt, waarna op die plek een aantal villa's werd gebouwd.
Het nieuwe centrum Beukbergen werd op 19 december 2000 door staatssecreta-
ris van Defensie Van Hoof geopend en biedt onderdak aan alle gezindten geeste-
lijke verzorging die er hun activiteiten voor militairen organiseren. Protestanten,
katholieken en humanisten vormen de vaste staf, maar ook moslims, hindoes
en joden kunnen van het centrum gebruik maken. Bij de opening sprak de
staatssecretaris van een 'normalisering van de onderlinge betrekkingen'. 'Het be-
sluit tot co-locatie van de vormingscentra weerspiegelt de huidige tijdgeest,
waarin de overheid vermaatschappelijkt en meer markt-conform optreedt', aldus
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de staatssecretaris. Een decennia lang gekoesterd idee van de humanistisch gees-
telijke verzorging om samen te werken met de confessionele collega's werd uit-
eindelijk door de bezuinigingen bij defensie tot stand gebracht. Althans zo leek
het. In werkelijkheid liep de samenwerking tussen de diensten geestelijke verzor-
ging niet zoals verwacht.
In het gezamenlijk beheren van militaire tehuizen is de laatste jaren ook een
doorbraak gekomen. De Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch
Thuisfront en de Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen zijn in 2002 opge-
gaan in de Stichting Algemene Militaire Tehuizen (SA1U). Het Humanistisch
Thuisfront dat de Humanistisch Militaire Tehuizen vanaf 1950 had opgezet en
beheerd, had zijn taak volbracht en werd hierbij opgeheven. Jaarlijks bezoeken
ongeveer vijftienduizend militairen Beukbergen voor conferenties en bijeenkom-
sten.

Uitzendingen

Terug nu naar de krijgsmacht. De Defensienota 2000 noemde als drie kernacti-
viteiten voor de krijgsmacht nieuwe stijl: vredesmissies. landsverdediging en bij-
stand bij calamiteiten. Hoe de prioriteiten hiertussen lagen bleef nog altijd wat
vaag. maar ten aanzien van de vredesmissies was al gepreciseerd dat Nederland
tegelijkertijd deel zou moeten kunnen nemen aan flink wat missies - vier peace
keeping missies en één peace efl!orciflg missie. Instrument bij uitstek was de
Luchtmobiele Brigade. die in de Defensienota 1991 voor het eerst werd aange-
kondigd. Een van de eerste missies waaraan Nederland deelnam liep trauma-
tisch af, namelijk de val van Srebrenica op 11 juli 1995 en de daaraan gekop-
pelde etnische moord op duizenden Bosnische moslims.216 Nederland
vertoonde daarna enige tijd voorkeur voor missies in gebieden die als relatief
veilig werden beschouwd.'l7 Behalve bij de Tweede Golfoorlog (1990-1992) en
in voormalig Joegoslavië (vanaf juli 1991) zijn Nederlandse militairen ingezet
bij missies in de Sinaï (1982-1995), Angola (1991-1999), Cambodja (1992-
1993), Rwanda (1993-1994), Haïti (1993-1996), Cyprus (vanaf juni 1998), Eri-
trea (2000-2001), Afghanistan (2002-2003) en Irak (2003-2005). Naar veel van
deze bestemmingen zijn ook humanistisch raadslieden mee geweest. De vuistre-
gel daarbij is zes maanden uitzending op één jaar dienst in Nederland.

Humanistisch raadsvrouwen bij de krijgsmacht

Bij de vele uitzendingen van Nederlandse militairen gaan raadslieden mee en
sinds 1990 ook raadsvrouwen. Op 1 augustus 1981 trad de eerste raadsvrouw in
dienst van de liG\' bij de krijgsmacht. Er was vanuit de krijgsmacht en de Dienst
weerstand. Begin jaren '70 was er al discussie over raadsvrouwen in de krijgs-

21to Zie: J.C.H Blom. P. Romeijn, Sreberlica - a 'safe' area. RecoIIStruction, background.
consequences and analyses of the faU of a Safe Area (NIOD, Amsterdam 2002).

217 Bruijn. Met man en macht. 425.
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macht. De krijgsmacht was er nog niet klaar voor. De Dienst ook niet. De
krijgsmacht werd als te ruw ervaren. Begin jaren '80 ontstond er echter wel een
draagvlak voor. Klazien van Brandwijk was de eerste raadsvrouw bij defensie. In
1990 ging voor het eerst een raadsvrouw mee op een buitenlandse missie. De
raadsvrouwen hebben gestreden om erkenning en waardering en ze hebben
sindsdien bewezen dat ze hun mannetje staan.

In het kader van de internationale coalitie tegen Irak werd humanistisch raads-
vrouw Tineke Hundling in december 1990 met het marinebevoorradingsschip
'Zuiderkruis' voor zes maanden naar de Perzische Golf uitgezonden.
Toen bleek dat de Dienst HGV niet stond ingepland om uitgezonden te worden,
trok deze aan de bel. De Dienst wilde haar aandeel leveren en defensie stemde
in met het verzoek. Aangezien Tineke al op de Zuiderkruis stond ingepland om
vaarervaring op te doen bedacht te zich geen moment en ging op deze missie
mee. Vanuit confessionele hoek barstte kritiek los. Hoe moest het nu met de
traditionele zondagsheiliging? En wie ging er vóór in het gebed als er enkel een
humanist aan boord was? Als er absolutie moest worden gegeven dan zou de
humanist toch met lege handen staan?218 De plooien werden echter snel gladge-
streken en raadsvrouw Hundling kon mee.

Raadsvrouw Tineke Hundling op uitzending in de Perzische Golf tijdens de Eerste Golfoor-
log (1990). [foto: Marco Borggreve; bron: Ego (mei 1992) 4J

Ze zag haar uitzending als een vanzelfsprekendheid: 'Ik zeg ja tegen de het wer-
ken als raadsvrouw bij de KM. Dat betekent dat ik de consequenties daarvan,

2111 Ingrid Kramer, 'Raadsvrouw gaat naar de Golf', Ego (november 1990) 11.
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ook als het minder leuk is, moet aanvaardcn.'219 Aan boord trachtte ze er te zijn
op de momenten dat de mensen haar nodig hadden. Ze probeerde zich overal
te laten zien en deed zeer uiteenlopende klussen en taken. Zo was ze op de brug
te vinden maar ook in de kombuis en draaide ze wachtdiensten mee. Ze bleef
kritische vragen stellen bij het organieke gebeuren. Om met Hundling te spre-
ken: 'vragen stellen bij het horen en zien dat beschaving ondergeschikt gemaakt
wordt aan hiërarchie: Dit werd haar niet altijd in dank afgenomen. Het leven in
het systeem en hierbij ervoor te waken dat er niemand in de knel kwam vond
ze het moeilijkst. Ze heeft haar uitzending als heel nuttig en leerzaam ervaren.
De risico's van de missie heeft ze aanvaard,

Vanuit een zelfde optiek ging raadsvrouw Klazien van Brandwijk in 1992 met
het Korps Mariniers naar Cambodja, zeer tegen de zin van de Commandant
Zeemacht en de bataljonscommandant die geen vrouwen aan het front wilden.
Ze heeft er een hoge prijs voor moeten betalen. Een geheimzinnige en ongenese-
lijke ziekte. die later bekend kwam te staan onder de namen veteranenziekte of
junglekoorts. velde zeventien procent van de 2.698 uitgezonden militairen, Tot
woede van de zieke veteranen en Van Brandwijk, die eveneens aan de onver-
klaarbare ziekte leed, nam defensie hun klachten niet serieus, De zieke veteranen
werden afgekeurd voor de dienst en kwamen veelal op straat te staan. Vanuit
haar positie als humanistisch raadsvrouw wierp Van Brandwijk zich op als ver-
tegenwoordiger van deze mensen en werd uiteindelijk woordvoerster van de
'Groep van 27', Deze groep, gevormd door zieke Cambodja veteranen. streed ja-
renlang voor erkenning. De actiegroep heeft succes geboekt. Uiteindelijk nam
defensie de klachten serieus en het grondig onderzoek waar de Groep om vroeg
kwam er. De herkomst van de ziekte is nog niet opgelost en de veteranen zijn
nog ongeneselijk ziek, maar er wordt hard gewerkt om de symptomen van de
ziekte via cognitieve gedragstherapie te bestrijden en zodoende de veteranen een
zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Ondanks haar ziekte denkt Van
Brandwijk aan Cambodja terug als 'een fantastische tijd' en zou ze 'net als de
meeste Cambodjagangers' dolgraag nog eens terug gaan.no Haar ziekte echter
verhindert dit.
Overigens is het tussen de bataljonscommandant en Van Brandwijk tijdens de
missie al snel helemaal goed gekomen. Nadat zij tijdens beschietingen had ge-
toond 'een wijf met kloten' te zijn. had de commandant haar bij zich geroepen
en was met haar aan de eettafel gaan zitten, demonstratief in het front van de
manschappen,221

Wat doet een raadspersoon zoal tijdens uitzendingen? Casus Bosnië

We hebben een aantal uitzendingen de revue laten passeren, Wat doen raadslie-
den tijdens zo'n missie? Wat is hun opdracht? En hoe vullen ze die in? Wat is er

219Klazienvan BrandwijkWiltjer, 'Raadsvrouw in de Golf, Ego (mei 1992),4.
220Wim Brummclman, 'Aids kwam er. geen vrede', NRC (30 november 2000).
221Brummelman. 'Aids kwam cr, geen vrede',
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nu zo specifiek humanistisch aan de werkzaamheden van de raadspersoon? In
een artikel in het blad Tijdschrift voor Humanistiek uit april 2002 gunt raadsman
Bart Hetebrij ons een kijkje in de keuken. Hetebrij ging met Nederlandse mili-
tairen op missie in Bosnië. Hij breekt een lans voor het groepswerk en conclu-
deert dat een andere invulling en uitbreiding van het groepswerk de kwaliteit
van het werk verbetert en resulteert in een groter bereik onder de doelgroep, de
Nederlandse uitgezonden militair.
Het humanisme is gebaseerd op uitgangpunten zoals zelfverantwoordelijkheid,
bewust leven, streven naar zelfkennis, reflectie op waarden, doelen en op het
maken van keuzes.222 De volgende uitgangspunten zijn van belang bij de uitvoe-
ring van de opdracht voor de raadspersoon: het. helpen van mensen om beteke-
nis te geven aan het bestaan en het bevorderen van menselijke waarden. Mense-
lijke waarden als integriteit, zelfontwikkeling, zellbeschikking en zelfexpressie.
Deze waarden kunnen in de verdrukking komen in een bedrijf als de krijgs-
macht, met zijn aan de aard van het bedrijf inherente hiërarchische bevelsstruc-
tuur. De hierboven genoemde waarden kunnen slechts bereikt worden als de
mens de ruimte en mogelijkheid wordt gegeven om het handelen te evalueren
en naar de toekomst Ie kijken. Hierdoor krijgt de mens de mogelijkheid om de
opgedane ervaringen te ordenen en een plaats te geven in zijn levensverhaal
waardoor hij geestelijk weer in balans kan komen. Het draait hierbij dus om
zingeving.223

Wat kunnen de militairen en collega Gv'ers van de humanistisch raadsman!
vrouw verwachten tijdens uitzending? Een helder omschreven taakstelling van
de humanistisch raadsman is voor alle betrokken partijen, militairen en collega
(geestelijk) verzorgers van belang. Op welke manieren kan een raadspersoon de
mensen aan het denken zetten over zichzelf, zijn omgeving en zijn leven? Hij
heeft drie manieren om de discussie over zingeving te voeren: het individuele
gesprek, het groepsgesprek en structurele overleg met het sociaal medisch team
(SMT) en commandanten. Doel is het geestelijk welzijn van de mens en de vrij-
heid om zelf gestalte te geven aan zijn leven te bewaken en te bevorderen.

222 Bart Hetebrij, 'Raadswerk in de krijgsmacht tijdens uitzending: Tijdschrift voor Hu-
manistiek (april 2002) 1l.

22) Hetebrij, 'Raadswerk in de Krijgsmacht tijdens uitzending', 13.
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'Heel blijven', instructiekaart van de geestelijke verzorging voor uitzending SF IR 1, Irak
2003 [bron: Herinneringsboek SFIR I. Het eerste Nederlandse detachement in de baker-
mat van de westene beschaving (Wormerveer; Kunstdrukkerij Mercurius, 2003) 180J

In gesprekken met individuele militairen komen steeds weer dezelfde thema's
naar voren. De onderwerpen liggen op het snijvlak van de persoonlijke levens-
sfeer en de werkomgeving, het militaire bedrijf. Uitzending betekenl voor een
militair dat hij uit zijn vertrouwde omgeving en sociaal netwerk wordt gehaald.
Hierdoor kan er behoefte zijn om zich - eventueel samen met een geestelijk ver-
zorger - te herbezinnen op de eigen positie in relatie met het thuisfront en de
uitzendsituatie. Een periode in het buitenland kan als een breuk ervaren worden
in het levensverhaal. Men leeft gescheiden van huis en haard wat gevoelens van
onzekerheid kan oproepen. In het uitzendgebied trekt men dag en nacht met
dezelfde collega's op en er is vrij,\'el geen privacy. hetgeen spanningen teweeg
kan brengen. Gemotiveerd blijven is moeilijk, zeker als de missie niet als zinvol
wordt ervaren. De militair kan verzeild raken in geweldssituaties en kan zich
vragen gaan stellen over de zin van de missie. \Vat mag en kun je doen? Mag je
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ingrijpen of moet je neutraal blijven en machteloos toekijken? Ook kan een uit-
zendsituatie allerlei vragen opwerpen over relaties en werk. Wil ik nog wel ver-
der met mijn vriend of vriendin? Is het militaire bedrijf nog wel iets voor mij?
\Vat wil ik van het leven? Wat vervvacht ik ervan? Beïnvloedt de uitzending mijn
kijk op mezelf, mijn kijk op mijn omgeving en mijn kijk op het leven? Zo ja
hoe? Hoe ga ik om met mijn normen en waarden in een uitzendsituatie?
Strookt de missie met mijn gevoel van rechtvaardigheid? Geestelijke verzorging
is een specifieke wijze van omgaan met de gebrokenheid van het levensverhaal
waarbij de cliënt, in dit geval de militair, samen met de raadspersDon een ma-
nier probeert te vinden om weer greep op zijn of haar leven te krijgen.224

Naast individuele gesprekken voert de raadspersoon ook groepsgesprekken. Uit
de individuele gesprekken komen thema's naar voren die niet specifiek persoon-
lijk zijn maar te maken hebben met de werksituatie en het militaire bedrijf.
\Vanneer een raadspersoon deze problemen herhaaldelijk tegenkomt kan dat
voor hem aanleiding zijn voor het houden van groepsgesprekken. Hetebrij on-
derscheidt drie soorten groepen: de organieke groep. de themagroep en de ex-
cursiegroep.225
Allereerst de organieke groep. Hetebrij definieert organieke groepen als 'organi-
satorische verbanden die verschillende taken in het uitzendgebied vervullen', bij-
voorbeeld patrouille rijden of -lopen of transporten begeleiden.226 Uitzending is
een bijzondere situatie omdat men zes maanden lang dag en nacht met elkaar
optrekt. Het onderlinge vertrouwen in een groep moet goed zijn en dat lukt al-
leen als de personen binnen een groep 'heel' blijven, als er ruimte is voor we-
derzijds respect, medebeslissing, zelfexpressie en zelfbeschikking. Er zijn ver-
schillende factoren die van negatieve invloed kunnen zijn op het functioneren
van de groep zoals de kwaliteit van leidinggeven, de onderlinge personele ver-
houdingen, ethische vraagstukken of relatieproblemen. Om negatieve groeps-
processen ter doorbreken zijn de raadslieden teambui/ding-achtige bijeenkom-
sten begonnen. Eerst werd door middel van individuele gesprekken een
probleeminventarisatie gemaakt. Aan de hand van de problemen werd hierna
een groepsgesprek gehouden. De raadspersoon houdt na het gesprek de vinger
aan de pols wat kan leiden tot meerdere gesprekken. Het is voor de raadsper-
saan zaak om neutraal te zijn om voor alle partijen een geestelijk verzorger te
kunnen zijn. dus worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt met alle betrok-
ken partijen. Tijdens het eerste groepsgesprek kwam naar voren dat de groepsle-
den nog aan de situatie en elkaar moesten wennen. Tijdens een vervolggesprek
een paar maanden later bleek dat de thematiek binnen de groep anders was ge-
worden. Er werden meer vragen gesteld over de zin van de missie. Hoe houd ik
mezelf onder moeilijke omstandigheden gemotiveerd?
Een tweede groep is de themagroep. Er was in Bosnië door een aantal militairen
de behoefte geuit om op basis van een gedeelde afkomst of interesse regelmatig
bijeen te komen. Bijvoorbeeld militairen met dezelfde culturele achtergrond. of

224 Ibidem, 13.
225 Ibidem, 13.
221> Ibidem, 13.
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militairen met dezelfde interesse. De raadsman besloot tot het vormen van zo-
genaamde themagroepen. Bij de gesprekken werd aangehaakt op de actualiteit.
Hoe zien de deelnemers hun eigen rol als militair? Doelstelling was om hun
handelingen en hun denkbeelden te evalueren in termen van waarden. Is het
goed. wenselijk of acceptabel? Zijn ze universeel of aan tijd en plaats gebonden?
Deze manier van vragen nodigt uit tot een preciezere formulering en argumen-
tatie van hun standpunten. Mensen aan het denken zetten, daar gaat het om.227

Ten slotte de excursiegroepen. Ieder weekend werden er excursies georganiseerd
naar Travnik en Sarajevo in excursiegroepen. Ten eerste om de spanningen van
het wonen en werken op de basis te doorbreken. Tcn tweede om het beeld dat
de militairen van de plaatselijke bevolking hadden, bij te stellen. Tijdens de ex-
cursies werd dieper ingegaan op de geschiedenis, de rol van de grootmachten
en de specifieke ligging van Bosnië met betrekking tot religies en culturen. Ken-
nis over de achtergronden van het conflict droeg bij tot begrip voor de redenen
waarom de Nederlandse militairen daar waren. Het heeft de deelnemers gehol-
pen om trouw te blijven aan de eigen normen en waarden en tegelijk respect te
kunnen opbrengen voor de ander.228

De raadslieden nemen structureel deel in het interdisciplinaire overlegorgaan,
het sociaal medisch team (s~fT). Hierin zitten geestelijke verzorgers van verschil-
lende bases, een maatschappelijk werker, een psycholoog, de senior medica! offi-
cer en het hoofd personeels7..aken, die tevens voorzitter is van het SMT. Men be-
spreekt problemen van individuele cliënten waar meerdere disciplines bij
betrokken zijn. Ook worden trends en ontwikkelingen bij de verschillende een-
heden gesignaleerd. Soms komt het tot gerichte adviezen aan de bataljonscom-
mandant. 229
Een andere structurele activiteit van de raadspersoon betreft het ongevraagd ad-
viseren van de commandant van de eigen basis. Een voorbeeld hiervan is het
opstarten van een brede discussie met de teamcommandant en zijn pelotons-
commandanten over hun manier van leiding geven, nadat uit individuele ge-
sprekken en groepsgesprekken naar voren was gekomen dat de manier van lei-
dinggeven door een deel van de militairen als zeer knellend en verstikkend werd
ervaren. Sommige kaderleden zagen de uitzending als een zes maanden durende
oefening en pasten de regels behoorlijk rigide toe. Een normaal woon/werk be-
leid bestond niet. Dit resulteerde in een groeiende onvrede en afnemende moti-
vatie. Een aantal essentiële menselijke waarden kwam in de verdrukking. De
mogelijkheden om zin te ervaren namen af. Reden genoeg voor de raadsman
om te proberen om via een discussie over de manier van toepassen van de regels
de organisatie te beïnvloeden. Het had te maken te maken met het beeld dat de
leidinggevenden hadden van de soldaten. Beschouw je de soldaat als een zelf-
standig individu die verantwoordelijkheid kan nemen of moet de soldaat conti-
nu worden aangestuurd en bijgestuurd? Er werd gediscussieerd over vragen als:
'Hoe houd je de mensen gemotiveerd?' en 'Wat is je visie op leidinggeven?' Het

227 Ibidem, 16.
228 Ibidem, 16.
22~ Ibidem, 17.
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doel was om het wooo- en werkklimaat te verbeteren en dat is gedeeltelijk ook
gelukt.no

Als je de betrokkenheid vergroot van de mensen bij het werk, dan heeft dal zijn
weerslag op de mate waarin de mensen hun werk als zinvol ervaren. En zinvolle
ervaringen laten zich gemakkelijker in het levensverhaal opnemen. Daarom wer-
den de militairen bij kleinschalige noodhulpverlening betrokken. Het lenigen
van nood appelleert aan je menszijn en wordt als een zeer zinvolle bezigheid er-
varen. Dit motiveert je waardoor je je beter voelt en beter functioneert. Hetebrij
concludeert dat de geestelijk verzorger bij deze processen niet aan de zijlijn
moet blijven staan maar in het centrum van de organisatie zijn om invloed te
kunnen uitoefenen op die plaatsen waar het toe doet.231

In het centrum van de organisatie. Raadsvrouw Ingeborg Takken op missie in Irak (vanaf
november 2003 tot april 2004): een kerstviering en mee op patrouille in At Khidr. [bron:
Ingeborg Takken]

HVen HGV

De afgelopen jaren is de relatie met het Humanistisch Verbond verwaterd. In
het artikel 'Reflecties op de uitzending naar Irak, morele dilemma's van en hu-
manistisch raadsman naar aanleiding van SFIR I' uit 2005 pleit raadsman Erwin
Kamp voor meer betrokkenheid van het HV bij de dienst IIGV bij de krijgsmacht
in het algemeen en bij uitzendingen die politiek en internationaal en juridisch
omstreden zijn in het bijzonder. Raadsman Kamp werd van juli tot december
2003 samen met het Eerste Mariniersbataljon naar Zuid-Irak uitgezonden in het
kader van de Stabilisation Force. Hij mist de permanente dialoog tussen het IW

en de Dienst over de ontwikkelingen binnen de krijgsmacht. Van het HV wordt
niets vernomen in kwesties als het verdwijnen van een groot aantal formatie-
plaatsen binnen defensie. Wat vindt het HV van de uitspraak van minister Kamp
dat militairen in de nabije toekomst naast peace keeping ook aan peace e'lfordng
missies zullen gaan deelnemen? \Vat is het standpunt van het Hvover het al dan
niet dragen van een wapen door geestelijk verzorgers? Als humanistisch raads-
man heeft Erwin Kamp er behoefte aan te weten waar zijn zendende organisatie

230 Ibidem, 18.
231 Ibidem, 18.
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slaat. In de beroepscode staat dat raadslieden inhoudelijk verantwoording schul-
dig zijn aan het HV maar daar wordt volgens Kamp veel te weinig aan gedaan.
Kamp pleit voor meer wederzijdse betrokkenheid tussen de Dienst en het HV.232

Professionalisering. Raadsman ElWin Kamp op zijn werlcplek bij de 12~ Infanterie Cam.
pagnie in AI Khidr, Irak (september 2003). [foto: Rob Gieling (Audio Visuele Dienst bij de
Koninklijke Marine); bron: Herinneringsboek SfIR 1, Het eerste Nederlandse detachement
in de bakermat van de westerse beschaving (Wormerveer: Kunstdrukkerij Mercurius,
2003) 185J

Universiteit voor Humanistiek

Een belangrijke stimulans voor de professionalisering van de diensten HGVen de
wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied van de geestelijk verzorger
is de oprichting in 1989 van de Universiteit voor Humanistiek (WH). Het Hu-
manistisch Verbond heeft sinds de oprichting ernaar gestreefd om een universi-
taire opleiding voor humanisten in het leven te roepen. Doordat humanistisch
geestelijk werkers geen universitaire opleiding konden volgen werden ze slechter
betaald dan hun confessionele collega's. Een positieve uitzondering hierin was
de Dienst HGV bij Defensie waar raadspersonen bij hun aanstelling gelijkgesteld
werden (en worden) aan een officier. Het ontbreken van een universitaire oplei-
ding voor humanisten betekende bovendien dat humanisten veel minder moge-
lijkheden hadden om wetenschappelijk onderzoek te doen waardoor ze inhou-
delijk ook werden achtergesteld. Vooral bij de geestelijke verwrging bij de
krijgsmacht is een gedegen wetenschappelijke opleiding onontbeerlijk. Ten slotte

232 Erwin Kamp, 'Reflecties op de uitzending naar Irak, morele dilemma's van een hu-
manistisch raadsman naar aanleiding van SFIR 1', Tijdschrift voor Humanistiek (juli
2005) 24.
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zou een eigen universiteit een belangrijke stap zijn in de maatschappelijke
emancipatie van de humanisten. Een universitaire opleiding voor humanisten

d 1..k233was us zeer wense IJ .
Verbonclsvoorzitter Rob Tielman wilde het humanisme een vaste plaats geven in
de universitaire wereld en spande zich persoonlijk in om dit via een eigen hu~
maoïstische universiteit te verwezenlijken. Hij zag onderwijs als een middel om
zaken te veranderen. Het HOI echter zag niets in de plannen en vreesde en oplei-
ding voor geestelijk raadslieden op twee niveaus. Het instituut was echter aan
de grenzen van zijn groei gekomen en dreigde vast te lopen. Er waren destijds
binnen de IIBOstructuur geen mogelijkheden om zelf onderzoek te verrichten.
Er was weinig literatuur en te weinig tijd om die te schrijven. De vierjarige op-
leiding bleek te kort om de geestelijke bagage op te doen die nodig was voor
het vak van geestelijk raadspersoon. Ten slotte had het HOImoeite om zich te
profileren aangezien ze te vaak als sociale academie werd aangezien. Het werd
dus tijd om de overstap naar het universitaire niveau te overwegen.234 Dit stre-
ven werd door de diensten HGVvan harte ondersteund.
Minister van Onderwijs Deetman gaf in 1988 toestemming om een humanisti-
sche universiteit op te richten. Ondanks tegenwerking van een groot aantal con-
fessionele instellingen ging de Universiteit voor Humanistiek in 1989 van start.
De doelstellingen waren dat men de theorievorming vanuit humanistisch per-
spectief verder wilde ontwikkelen. Vervolgens zou hierdoor het beroep van gees-
telijk verzorger verder kunnen worden ontwikkeld. Ten slotte betekende de UVH
een gelijkstelling aan de confessionele collega's geestelijk verzorger.235 Hiermee
was een nieuwe mijlpaal in de emancipatiestrijd van de humanistische beweging
bereikt. Sindsdien is de samenwerking tussen de diensten HGVende Universiteit
voor Humanistiek een vruchtbare kruisbestuiving.

De vierjarige HBO opleiding tot raadspersaan werd als te kort ervaren om het
vak de nodige diepgang mee te geven en de universitaire opleiding werd ver-
lengd naar zes jaar. De van de UVIIafkomstige raadslieden zijn anders, beter en
hoger opgeleid.
De raadslieden profiteren ook van wetenschappelijk onderzoek naar hun vakge-
bied, bijvoorbeeld naar het begrip normatieve professionaliteit. Raadslieden zien
zichzelf als 'normatieve professionals', dat wil zeggen mensen die vanuit hun le-
vensbeschouwelijke normen en waarden werken een bijdrage leveren aan een
zinvolle levensinvulling of de persoonlijke ontwikkeling van mensen.236 De nor-
matieve professionaliteit is aan het begin van de jaren negentig van de vorige
eeuw geïntroduceerd als antwoord op de technisch-instrumentele ofwel doel ra-
tionele professionaliteit, een marktgerichte manier van denken en werken die is
gestoeld op gegevens als productie, output en kosten/baten overzichten. Deze
manier van werken wordt de laatste decennia steeds meer op de dienstverlening

lJJ Geestelijk werk ;" ontwikkeling, 93-94.
234 Ibidem. 96.
235 Ibidem, 97.
23(, Tonja van den Ende & Gaby Jacobs, 'Ten geleide', Tijdschrift voor HumarlÏstiek (juli

2005) 3.
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en hulpverlening toegepast die daardoor steeds meer worden beoordeeld op re-
sultaten en efficiency. Het is echter zeer de vraag of je de output van dienstver-
lening of zorg kunt meten.
Normatieve professionaliteit is niet een gegeven, een toestand of competentie.
Het is een voortdurend proces van ontwikkeling een proces van afwegingen ma-
ken over het eigen handelen en de relatie tot de ander. Op basis van trial alld
error worden de eigen overtuigingen bijgesteld en oplossingen gezocht voor
nieuwe problemen. De dialoog is hierbij van groot belang. Niet alleen met de
cliënt, tijdens gesprekken, maar ook tussen raadslieden onderling via intervisÎc-
en supervisiegesprekken, conferenties en overleg.237 In dit voortschrijdende pro-
ces levert de UVH haar bijdrage door middel van wetenschappelijk onderzoek,
publicaties in periodieken zoals in het Tijdschrift voor Humanistiek (een fusie
van de bladen Rekenschap en Praktische Humanistiek) en het organiseren van
conferenties en studiedagen.

Een goed voorbeeld van wat de Universiteit voor Humanistiek voor de Dienst
HGV krijgsmacht kan betekenen is het volgende. Voor de Dienst Humanistisch
Geestelijke Verzorging zijn de ingrijpende veranderingen in de krijgsmacht en
de veranderde taken na de val van de Muur, zoals de vele uitzendingen naar
brandhaarden, aanleiding geweest om grondig na te denken over de rol die de
Dienst in de veranderde omstandigheden kan spelen. Zoals raadsvrouw Immy
Beier het formuleerde: als de Dienst er niet was, waarom zou die er onder de
huidige veranderde omstandigheden dan moeten komen?
Frank Buijs, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, kreeg van de
Dienst opdracht om een antwoord te vinden op deze vraag. In dit kader ver-
scheen in 2000 zijn rapport Cmltouren van nieuw beleid.1J8 Buijs constateerde
dat de ontzuiling en individualisering in de samenleving en de val van het com-
munisme van grote invloed waren geweest op de humanistische geestelijke ver-
zorging. De humanistische beweging kon niet meer terugvallen op een natuur-
lijke achterban met een duidelijke collectiviteit. Het begrip voor de
uitzonderlijke positie van de geestelijke verzorging was afgenomen, evenals de
politieke bereidheid om de kosten van de GV te dragen. De diensten geestelijke
verzorging moesten hun activiteiten en werkwijzen meer en meer naar hun
werkgevers toe verantwoorden. Hierdoor dreigde de gv haar onafhankelijke po-
sitie kwijt te raken. Het gevaar van erosie van het beroep van geestelijk raads-
man of raadsvrouw op de Iocr lag.
Buijs wilde het initiatief bij de dienst behouden en pleitte voor een 'actief ver-
nieuwende' aanpak. De HGV moest de ontwikkelingen niet gelaten afwachten
maar het initiatief nemen en zich aanpassen aan de moderne tijd en energie ste-
ken in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor de Dienst. De HGV zou zich
moeten verbinden met de krijgsmacht en zich ontwikkelen van kritisch afstan-
delijk buitenstaander naar kritisch betrokken medeverantwoordelijke. Hieruit

237 Van den Ende, 'Ten Geleide', 4.
238 Frank J. Buijs, Contouren van een nieuw beleid, een onderzoek naar de toekomst van de

humanistisch geestelijke verzorging ;n de krijgsmacht (Amsterdam: Universiteit van
Amsterdam, juni 2000).
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vloeide voort dat de raadslieden zich nadrukkelijker moesten bemoeien met de
krijgsmacht. Ten slotIe stelde Buijs dat de modernisering van de krijgsmacht
diep ingreep in het leven van de betrokken mensen. De krijgsmacht had drin-
gend behoefte had aan de levensbeschouwelijke inbreng over de problemen
waarmee de mens in de krijgsmacht zich geconfronteerd zag.
Het waren vooral de uitzendingen in het kader van vredesoperaties die onder
de militairen en hun achterban voor veel spanningen zorgden. Hier lag voor de
Dienst en kans om zich te bewijzen. Buijs beschouwde de uitzendingen als ex-
perimenten onder hoge druk waarbij onvolkomenheden aan het licht waren ge-
komen. Hij signaleerde twee positieve zaken. Ten eerste was gebleken dat tijdens
de uitzendingen de individuele militair behoefte had aan een onafhankelijke kri-
tisch afstandelijke benadering van existentiële en organisatorische problemen.
Ten tweede was gebleken dat de militaire organisatie baat had bij een zelfstandi-
ge, onafhankelijke en flexibele adviseur, die inspringt waar de organisatie niet in
staat is om problemen op te lossen. Buijs signaleerde ook twee negatieve zaken.
Het solistisch functioneren van raadslieden leidde tot grote persoonlijke druk
wat op termijn zou leiden tot ongelukken. Een tweede punt was dat de betrok-
kenheid van de raadslieden bij de krijgsmacht in strijd was met hun onafhanke-
lijke opstelling. De oplossing hiervoor was dat de HGVhet initiatief moest nemen
om te komen tot een organisatievorm die het solisme van de raadslieden in-
perkte en de Gv'ers de ruimte moest geven om zich te concentreren op hun
kerntaak: zingevingvraagstukken. De problemen van militairen werden veelal
veroorzaakt door de structurele organisatie van de krijgsmacht. Ze moesten
worden bijgestaan door de raadslieden als het ging om beleid en beslissingen
betreffende hun vragen. En dat kon alleen maar als de raadslieden in staat ge-
steld werden om voortdurend te reflecteren op de krijgsmacht als geheel.
Buijs vroeg zich vervolgens af of de geestelijke verzorging een rol kon en wilde
spelen in de modernisering van de krijgsmacht. In beide gevallen antwoordde
Buijs bevestigend. De menselijke factor is bij uitstek het werkterrein van de
geestelijke verzorging en de raadslieden kennen beter dan wie ook de proble-
men.
Het rapport werd goed ontvangen en het gaf de richting aan waarin de dienst
zich moest ontwikkelen. Het was voor verschillende raadslieden een bron van
inspiratie en hierna hebben diverse raadslieden, onder wie Joost de Vries, Mart
Vogels, Erwin Kamp en Bart Hetebrij, hun gedachten laten gaan over de ont.
wikkeling en invulling van hun vak en de Dienst.239 Hun artikelen zijn gepubli-
ceerd in onder andere het Tijdschrift voor Humanistiek en dragen bij aan de ont-
wikkeling van het vak. Momenteel werken de Dienst en de UVH samen aan het
beschrijven van de primaire processen waarmee de Dienst zich bezighoudt. On-
derzoekers als Jan Hein Mohren, Hans Alma en Martin Hetebreij zijn hiermee
druk doende. Hierna zal verdere studie worden gedaan naar de verdere invulling
van deze processen aan de hand waarvan er een wetenschappelijk gefundeerde
methodiek kan worden ontwikkeld. Deze methodieken kunnen dan in handboe-
ken voor bijvoorbeeld onderwijs, persoonlijke begeleiding of structurele begelei-

239 Voor meer informatie hierover zie het themanummer van Tijdschrift voor Humanis-
tiek (april 2002) over krijgsmacht: ethiek en zorg.
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ding worden geconcretiseerd. Een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van
de geestelijke verzorging is essentieel voor de Dienst om zich te kunnen verant-
woorden naar buiten toe naar de cliënt en de werkgever en naar binnen toe
naar de raadslieden.

Professionalisering van de Dienst

Wim Heij volgde per februari 1992 Kees Roza op als hoofdraadsman. Laatstge-
noemde trad op eigen verzoek terug. RoZ<! heeft hierna tot aan zijn pensioen in
2003 zijn taak als raadsman vervuld. Wim Heij komt uit een 'bloedrood' gezin
en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het humanisme toen hij met zijn
vader naar bijeenkomsten ging van het Humanistisch Verbond. Van 1961 tot
1965 diende Heij als Kw'er (Kort Verband Vrijwilliger) bij de Landmacht en in
deze hoedanigheid maakte hij in 1964 de komst van de HGV bij defensie mee.
Hierna was hij secretaris van het Verbond bij de afdeling Amersfoort, waar Har-
ry Lips (oprichter en eerste hoofdraadsman van de HGVK) voorzitter was. Het
was Lips die hem voorstelde om raadsman bij defensie te worden. In 1970 be-
gon Wim Heij als vormingswerker in het Coornherthuis, dat hij tijdens zijn
diensttijd diverse keren had bezocht. Hij werd in 1973 humanistisch raadsman
in de Johannes Post-kazerne te Havelte. Jarenlang was hij voorzitter van de re-
dactie van het blad Ego en hij heeft er talloze artikelen voor geschreven. Een
man dus met een zeer lange staat van dienst in het raadswerk in de krijgsmacht.
Hij heeft vrijwel de hele geschiedenis van de Dienst, vanaf de oprichting in
1964, meegemaakt. Ook een bij de Dienst zeer betrokken man die de HGV bij de
krijgsmacht ziet als zijn levenswerk.240

Toen vanaf eind jaren 'so de Dienst in een isolement dreigde te geraken, heeft
hoofdraadsman Heij zich zeer ingespannen om deze dreiging af te wenden. On-
der zijn leiding werd een begin gemaakt met de professionalisering van de
Dienst. Zijn grote verdienste is, dat hij het vertrouwen van defensie en het
Humanistisch Verbond in de Dienst HGV bij de krijgsmacht heeft hersteld. Heij
heeft zich met hand en tand verzet tegen de plannen voor reductie van het aan-
tal raadslieden in het kader van de bezuinigingen. Uiteindelijk is dit ook gelukt.
Het inkrimpen van het aantal raadslieden is voorlopig van de baan, al blijft het
opletten. Joost de Vries nam op 1 oktober 1996 het hoofdraadmanschap op zich
van een organisatie die weer op de rit stond en die door de confessionele col-
lega's weer serieus genomen werd in de pogingen om te komen tot samenwer-
king.
Als gevolg van de verzakelijking binnen de krijgsmacht was er behoefte aan een
hoofdraadsman die op een meer zakelijke manier de Dienst zou kunnen leiden.
Vanaf zijn aantreden als hoofdraadsman pakte Joost de Vries de zaken drastisch
anders aan en het begrip 'positieve, resultaatgerichte communicatie' maakte zijn
intrede. Hij had in het verleden als raadsman ticn jaar met militairen gewerkt
waarvan zes jaar bij de landmacht in Apeldoorn en 't Harde. Hierna deed hij in
het bcdrijfsleven managementervaring op als directeur van een centrum voor

240 Interview met Wim Heij. 13 september 2005.
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vorming scholing en training. Hij werd achtereenvolgens directeur van het Hu-
manistisch Verbond en hoofd van de humanistisch geestelijke verzorging bij
Justitie waarna hij opnieuw bij de krijgsmacht ging werken.
Eenmaal terug bij de Dienst HGV paste hij zijn opgedane management ervaring
toe op de Dienst HGVK. De frequentie van vergaderen werd teruggebracht van
eens per maand naar een paar keer per jaar. Er werd jaarlijks tijdens aparte bij-
eenkomsten door raadslieden en gastsprekers gedebatteerd over de inhoudelijke
kanten van het vak van geestelijke verzorging.

De aanpak van De Vries had als gevolg dat er minder personen zich bezig hiel-
den met het besturen van de Dienst. Voorheen werd over elke te nemen beslis-
sing door alle raadslieden uitgebreid vergaderd alvorens een beslissing te nemen.
Iedereen had er een stem in en dit resulteerde in ellenlange agenda's en dito ver-
gaderingen. Bovendien werd er gelobbyd door verschillende groepjes en eenlin-
gen die opereerden vanuit hun eigen belang. Het was in deze sfeer heel moeilijk
om snel en kordaat beslissingen te nemen. Vanuit zijn opgedane managementer-
varing trok De Vries een deel van de besluitvorming naar zich toe. De Vries
maakte zelf het beleid. Het resultaat was een zakelijker en minder collegiale ma-
nier van leidinggeven. De organisatie werd ontpolitiseerd, transparanter en de
bestuurslijnen korter. De tijd van wat door een aantal oudere raadslieden gek-
scherend het 'arbeiders zelfbestuur' wordt genoemd was definitief voorbij.

De Vries zag het als zijn taak om als hoofd van dienst ervoor te zorgen dat het
aanbod van geestelijke verzorging in de krijgsmacht goed afgestemd bleef op de
vraag. Hierbij moest de kwaliteit van het aanbod zo hoog mogelijk bJijven.24I
Doorgaan op de oude voet was niet meer mogelijk. Door reductie van het aan-
tal mensen in de Dienst moesten de raadslieden steeds meer taken uitvoeren in
steeds minder tijd en dit vereiste een heldere analyse van het hele werkveld, be-
zinning op de kerntaken en het bijstellen van het beleid. Het beleid moest ge-
dragen worden door de raadslieden. Van hen werd dan ook verwacht dat ze
meedachten in het tot stand komen van dat beleid. Niet naar binnen gericht
met de eigen organisatie bezig zijn maar naar buiten kijken, naar de doelgroep.
Wat verlangt de cliënt van HGven hoe kan de Dienst daaraan voldoen? De Vries
achtte een missiotl statement, waarin de Dienst werd gedefinieerd en waarin de
wijze waarop de Dienst die definitie gestalte gaf werd vastgelegd, van groot be-
lang. 'Samenwerken' en 'op elkaar afstemmen' waren de kernbegrippen in het
beleid van De Vries. De moderne professionele manier van werken binnen de
Dienst deed met Joost de Vries zijn intrede. Deze omslag naar een nieuwe ma-
nier van werken ging echter niet zonder slag of stoot.

Vanaf de Defensienota 1993, in het bijzonder vanaf de oprichting van mea,
heeft de dienst HGV hard gewerkt om haar organisatie te veranderen en in te
passen in de nieuwe structuur. Raadslieden Mart Vogels en Joost de Vries bij-
voorbeeld stortten zich op het beleidswerk en ze hebben meerdere beleidsnoti-

241 'Hoofdkrijgsmachtraadsman Joost de Vries. Ik sta voor positieve, resultaatgerichte
communicatie', Ego (juni 1997) 5.
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ties en voorstellen geproduceerd om te komen tot een strategisch beleid. De
Vries vond het erg belangrijk om bij het vormen van beleid zelf het initiatief te
behouden en door te anticiperen op de eisen die defensie aan de Diensten Gees-
telijke Verzorging stelde deze een stap voor te blijven. Daarom probeerde hij de
andere hoofden van Dienst in zijn streven mee te krijgen, maar dit zou erg
moeilijk blijken. Teneinde het initiatief in de bedrijfsvoering te behouden,
spande De Vries zich in om samen met de collega diensten geestelijke verzor-
ging een afdeling bedrijfsvoering op te richten. Tot zijn grote teleurstelling lukte
dit door een samenloop van omstandigheden op het allerlaatste moment niet
en de reorganisatie van de bedrijfsvoering werd door defensie zelf ter hand ge-
nomen. Nadat ook dat op niets uit was gelopen heeft de commissie Sandee ten-
slotte een werkbare oplossing gevonden voor de bestuurlijke reorganisatie van
de Dienst Geestelijke Verzorging.

Tijdens de jaarlijkse raadsliedenbijeenkomsten werden deze beleidsnotities be-
sproken. De weerstand ertegen was, vooral door een aantal oudere raadslieden,
groot. De reacties op de strategisch beleidsvoorstellen en notities waren lauw of
bleven zelfs achterwege. Een aantal raadslieden achtte de eigen positie als der-
mate goed dat de Dienst op de oude voet nog decennia vooruit kon. Ook de
nagestreefde doelmatigheid werd in twijfel getrokken. Raadslieden waren im.
mers vierentwintig uur per dag paraat en inzetbaar. Wat viel daaraan nog te ver-
beteren? Weer anderen vonden het gevoerde beleid te defensief. De Dienst HGV

moest meer gebruik maken van de <natuurlijke' bondgenoten in de politiek, die
de Dienst van oudsher had. Ten slotte werden vraagtekens gezet bij het meten
van de output van geestelijke verzorging. Dit was niet te meten. De angst van
de raadslieden was dat defensie teveel invloed kreeg op de inhoudelijke kant
van de werkz..'\amheden maar daar wilde De Vries nu juist iets tegen doen.
De hoofdraadsman luidde de noodklok. Zo kon het niet langer. Om allerlei re-
denen haperde de voortgang. De samenwerking met de confessionelen zat
muurvast en hierdoor dreigde de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) als geheel,
grote schade op te lopen. Hoofdraadsman Joost de Vries hierover in 2001:

'Slechte bedrijfsvoering en slechte samenwerking van de diensten en onvoldoende in-
zicht in onze kwaliteit en meerwaarde bij de betalende organisatie zijn dus bedrei-
gend voor onze vrijheid onze zaakjes zelf te mogen regelen en uiteindelijk voor ons
voortbestaan. De politiek of plaatselijke commandanten die goede ervaringen hebben
met de individuele GV er zullen ons niet redden als we blijven knoeien. C-DlCO heeft
op niet mis te verstane wijze aangegeven dat hijzelf de benodigde besluiten zal nemen
als IJVG dat in de komende twee jaar niet gedaan heeft.'242

Volgens hem was er echter nog hoop: <Er liggen kansen voor het oprapen. We
doen goed werk en daar blijft behoefte aan. Maar voor niets gaat de zon op en
time is running out.'24J

242 Joost de Vries, Strategische otltwikkeliflgetl HGV, notitie van 19 september 2001 (archief
Bureau Hoofdkrijgsmachtraadsman, Den Haag).

243 De Vries, Strategische ontwikkelingetJ liG1/,
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Om te komen tot verandering en vernieuwing moesten de oude patronen van
omgangsvormen binnen de Dienst HGV worden doorbroken. De verpolitiekte or-
ganisatie. waarbij de dienst de navel van de wereld leek en van waaruit de strijd
tegen de (kern)wapens en de confessionelen werd gevoerd. was hard aan ver-
nieuwing toe. Zo ook de aan deze mentaliteit inherente 'zeventigerjaren om-
gang'. De oudere collega's droegen een geschiedenis met zich mee waar bepaalde
ziens/benaderingswijzen dominant of juist ondergeschikt waren, waar een be-
paalde omgang met elkaar, met anderen en wijze van vergaderen en beïnvloeden
hoorde.

244
Dit probleem heeft zich geruisloos opgelost aangezien vrijwel de hele

generatie raadslieden, die de jaren '70 en '80 nog als raadsman heeft meege-
maakt, met leeftijdsontslag of pensioen is gegaan.

In 2003 verliet Joost de Vries de Dienst en Joop Flokstra nam zijn functie waar
totdat Lex van Haarlem als hoofdraadsman werd benoemd. Na een jaar legde
Van Haarlem zijn functie neer en per I november 2004 trad Marias van Dorp
aan als HRM. Hij is geen onbekende bij Defensie. In 1981 startte hij een vlieger-
opleiding op de KMA die hij in 1983 afbrak. Na een aantal jaar in de jeugdhulp-
verlening stapte hij in 1992 over naar de Dienst HGV bij de krijgsmacht. In 2001
koos Van Dorp voor een baan buiten de krijgsmacht om meer managementer-
varing op te kunnen doen. Het krijgsmachtbedrijf bleef hem echter boeien en
hij besloot zich als kandidaat beschikbaar te stellen voor het hoofdraadsman-
schap van de Dienst HGV. Het kwaliteitsbeleid staat bij Van Dorp hoog in het
vaandel. Alle bestuurlijke processen hierin, zoals besluitvorming en informatie-
voorziening worden tegen het licht gehouden en waar mogelijk verbeterd om de
dienst zo slagvaardig mogelijk te maken en te houden.

2.•.• Joost de Vries. opmerkingen in een verslag van de raadsliedenconferentie van 25 juli
200 I (Archief Bureau Hoofdkrijgsmachtraadsman, Den Haag).



Naschrift

In 1964 met vijf raadslieden begonnen, telt de dienst HGV bij de krijgsmacht
momenteel achtendertig raadslieden. De eerste twintig jaar werd hard gewerkt
om een plaats te veroveren bij de krijgsmacht. De strijd vanaf 1946 om binnen
de poorten van de kazernes te mogen komen, zette zich na 1964 voort in de
strijd om erkenning van de confessionele collega's bij defensie en het beroepska-
der in de strijdkrachten. Ook in de politiek was de weg naar erkenning lang en
hobbelig. Door hun kritische opstelling ten aanzien van de krijgsmacht werden
raadslieden vaak gezien als de luis in de pels. Ook de tijdsgeest heeft daar zeker
aan bijgedragen. De strijd om erkenning en waardering was lang en hard.

In veertig jaar is de dienst meegegroeid met de veranderingen binnen defensie.
In de eerste ruim dertig jaar stond de raadsman de dienstplichtig militair bij.
die tegen zijn zin moest dienen in de krijgsmacht. Tegenwoordig spreekt men
van een 'nuldelijns professional' die een goedgetrainde beroepsmilitair begeleidt
in zijn psychosociaal functioneren.245 Kenmerkend voor de geestelijke verzor-
ging is dat ze niet wacht tot er vraag naar is. De verzorgers zijn daar waar de
militairen zijn. Waar Nederlandse militairen in het kader van de veelvuldige uit-
zendingen dienen. tref je de geestelijke verzorgers aan. Ze delen vaak hun om-
standigheden en doen vanuit die verbondenheid als vanzelfsprekend hun werk.
Geestelijke verzorgers reageren hiernaast ook op vragen om hulp bij existentiële
vraagstukken en als specialist op het gebied van levensvragen wanneer iemand
naar ze wordt doorverwezen. De vier diensten Geestelijke Verzorging werken
sinds een aantal jaren steeds meer samen en hebben hun hoofdbureaus nu on-
der één dak. De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging is de enige dienst
die niet op godsdienstige grondslag werkt. Ze gaat uit van de menselijke ver-
bondenheid. gelijkwaardigheid en zelfbeschikking. Humanistisch geestelijke ver-
zorgers baseren zich in hun werk enkel op menselijke vermogens. En het leven
en werken als militair stelt de menswaardigheid op de proef. Dus is de geestelij-
ke zorg hard nodig.246

Geestelijke verzorging en ondersteuning krijgt binnen defensie steeds meer na-
druk. Een militaire opleiding zonder lessen geestelijke verzorging is niet meer
denkbaar. Maar ook na de opleiding en zeker voor, tijdens en na uitzendingen
is de geestelijke zorg van groot belang, zowel voor de militair die wordt uitge-

24~ "Ik heb wel iets met Defensie: Marias van Dorp nieuw Hoofd humanisten', Defensie-
krant (I7 februari 2005) 4.

246 'Marias van Dorp nieuw Hoofd humanisten', 4.
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zonden als ook voor het thuisfront. Iemand met een goed ontwikkelde kijk op
zichzelf en het leven staat in veel opzichten steviger in zijn schoenen en zal in
complexe situaties beter overeind blijven. De dienst humanistisch geestelijke
verzorging bij de krijgsmacht levert zijn bijdrage hieraan en is nu niet meer weg
te denken.

Volgens de staatssecretaris van Defensie van der Knaap is het nu hoog tijd voor
een gezamenlijke visie op de militaire gezondheidszorg. Hiertoe is in 2004 on-
der leiding van professor Gersons de 'Bijzondere missie Geestelijke Gezond-
heidszorg voor militairen en veteranen' opgericht. Naar aanleiding van het ad-
viesrapport dat in juni dit jaar (2005) werd uitgebracht. is defensie momenteel
druk bezig om de geestelijke gezondheidszorg opnieuw in te richten. Er komt
één centrale organisatie voor de militaire gezondheidszorg. Deze zal voor alle
militairen standaardbeleid voeren: op de kazernes en voor, tijdens en na afloop
van missies. De militaire Geestelijke Gezondheidszorg zal dus vanuit één organi-
satie worden geleverd, die krijgsmachtbreed werkt en samenwerkt met de civiele
GGZ. Hiertoe wordt een fijnmazig netwerk opgezet met civiele en militaire zorg-
verleners. Dit laagdrempelige systeem moet voor iedere militair en veteraan be-
schikbaar zijn. Aan de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging de uitda-
ging om in te spelen op deze veranderingen om zodoende ook in de toekomst
haar kerntaak optimaal uit te kunnen voeren: altijd en overal de mens in de
krijgsmacht bij te staan.



Lijst met afkortingen

AHT Algemeen Humanistisch Trefpunt
AIC Arbeiders Jeugd Centrale
ARP Anti-Revolutionaire Partij
AVNM Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen
BBT Beroeps Bepaalde Tijd
BENELUX België, Nederland en Luxemburg
BKH Beweging van Kritische Humanisten
BOT Beroeps Onbepaalde Tijd
BVD Bond voor Dienstweigeraars. Bond voor Dienstplichtigen
C.DICO Commandant Defensie Interservice Commando
CADI Cantinedienst
coc Commando Diensten Centra
CDV Christelijk-Democratische Unie
CGOM Centraal Gemeenschappelijk Overleg Militairen
CHU Christelijk-Historische Unie
CID Contact In Overheidszaken
COGV Commissie Omvang korpsen Geestelijke Verzorgers in de krijgsmacht
CPN Communistische Partij Nederland
DDR Duitse Democratische Republiek
DGV Dienst Geestelijke Verzorging
mCD Defensie Interservice Commando
DUTCHBATI Dutch Battalion
DUW Dienst voor de Uitvoering van Werken
EDG Europese Defensie Gemeenschap
GR Geestelijk Raadsman
GEVO geestelijke vorming of geestelijke verzorging (zie context)
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GV Geestelijke Vorming of Geestelijke Verzorging (zie context)
HBO Hoger Beroeps Onderwijs
HGV Humanistisch Geestelijke Verzorging
HGVK Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
HMT Humanistisch Militair Tehuis
HOI Humanistisch Opleidings Instituut
HRM Hoofdraadsman
HV Humanistisch Verbond
HYB Humanistisch Vredesberaad
IAWGV Interdepartementale Ambtelijke Werkgroep Geestelijke Verzorging
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International Humanist and Ethical Union
Intermcdiate-Range Nuclear Forces
Koninklijk Besluit
Koninklijke Militaire Academie
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Katholieke Volkspartij
Kort Verband Vrijwilliger
Lyserginezuurdiëthylamide
Liberale Staatspartij
Militaire Inlichtingen Dienst
Militaire Vrouwenafdeling
Nationale Christen Officieren Vereeniging
Nederlandsche Militaire Bond
North At/antic Treaty Organisation
NoordatJantische Verdragsorganisatie
Nationaal Katholiek Thuisfront
Nederlandse Volksbeweging
Nederlandse Verpleegsterskorps der Landmacht
Nederlands Verbond van Vakverenigingen
Protestants Interkerkelijk Thuisfront
Palestine Liberation Organization
Pacifistisch-Socialistische Partij
Partij van de Arbeid
Partij van de Vrijheid
Recreatie en Algemene Ontwikkeling
Rooms Katholiek(e)
Stichting Algemene Militaire Tehuizen
Sociale Coördinatie Commissie
Sociaal- Democratische Arbeiderspartij
Stichting Humanistische Militaire Tehuizen
Sociaal Medisch Team
Stichting Humanistische Militaire Tehuizen
School Reserve Officieren en Kader Infanterie
Stuurgroep Maatschappelijke Invloeden in de Krijgsmacht
United Nations Interim Force in Lebanon
Universiteit voor Humanistiek
Vereeniging Arbeiders Radio Amateurs
Vrijzinnig Democratische Bond
Vrouwenhulpkorps
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Vereniging van Dienstplichtige Militairen



Verantwoording

'Publiceer een boek waarin de geschiedenis van de Dienst Humanistisch Geeste-
lijke Verzorging in de krijgsmacht van 1964 tot en met 2004 beschreven wordt.'
Zo luidde begin 2003 de opdracht van de hoofdraadsman De Vries aan Het Hu-
manistisch Archief. Daaraan werd toegevoegd dat de ontwikkelingen in de
Dienst zelf en die in de krijgsmacht op hoofdlijnen in onderling verband ge-
bracht dienden te worden én geplaatst in de context van de maatschappij. Het
Archief verwierf deze opdracht niet toevallig in de periode dat het intensief be-
zig was om de archieven van de Dienst en het Humanistisch Thuisfront te ver-
werken en onder te brengen.
Het onderzoek werd medio 2003 gestart door drs. Hans van Deukeren (histori-
cus) onder leiding van projectleider drs. Bert Gasenbeek van het Archief. Vanuit
de Dienst HGVK werd er een meelecscommissÎe gevormd bestaande uit Jan den
Boer (raadsman), Beernoud Mooijen (raadsman) en Mart Vogels (staffunctiona-
ris inhoudelijk beleid).
De geschiedenis van de Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
was bij eerdere jubilea van de Dienst op heel bescheiden schaal onderwerp ge-
weest van publicaties. Ze beschreven vooral de actuele situatie en de plannen
voor de toekomst. Voor dit boek was onderzoek gebaseerd op archiefonderzoek
mogelijk en noodzakelijk. Naast de gepubliceerde bronnen bevinden de archie-
ven van en over de Dienst zich in Het Humanistisch Archief te Utrecht. Ook
waren relevante archieven van de Dienst, van afzonderlijke raadslieden en van
aanverwante instellingen als het Humanistisch Thuisfront en het Humanistisch
Verbond beschikbaar.
Mede door de omvang van het materiaal kon er in november 2004 alleen de
eerste globale resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in Veertig jaar
Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht (1964-2004). De
publicatie stond onder redactie van drs. Jules Brabers en drs. Wouter Kuijlman
en verscheen in de reeks Humanistisch Erfgoed als deel 6. Het werd op 28 okto-
ber 2004 tijdens het jubileumsymposium 'Kleinere Krijgsmacht, grotere compe-
tenties' door voorzitter van het Humanistisch Verbond Roger van Boxtel aange-
boden aan staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap.
De historicus drs. Jules Brabers zette in 2005 het onderzoek voort. Naast inten-
sief bronnenonderzoek - zie hiervoor het literatuuroverzicht - hield hij inter-
views met Seine van de Belt, Jan den Boer, Mart Vogels en Wim Heij." Ook kon
hij inmiddels gebruik maken van de persoonlijke (foto- )collecties van Seine van
de Belt en Wim Heij. Ik bedank eenieder voor de medewerking. Rob Tielman,
voorzitter van het Humanistisch Verbond in de periode 1977-1987, en momen-
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teel voorzitter van het Archiefbestuur, heeft eveneens intensief de teksten van
commentaar voorzien. Ook bedank ik Jules Brabers voor het onder tijdsdruk
nauwgezet en vasthoudend werken aan het boek, en Wouter Kuijlman voor de
tekstredactie en onmisbare hulp bij de vormgeving.
Het Archief hoopt met dit boek een bijdrage te hebben geleverd aan het onder-
zoekszwaartepunt 'Geschiedenis van het Humanisme in Nederland', dat het zelf
uitvoert in nauwe samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek. Dit
zwaartepunt is toegespitst naar ideeën, mentaliteiten, personen, bewegingen en
praktijken als humanistisch vormingsonderwijs en geestelijke verzorging, in het
bijzonder in Nederland sinds 1850.

Utrecht, 4 oktober 2005,
drs. Bert Gasenbeek (directeur Het Humanistisch Archief)



Literatuur

Geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht

Een mooi overzicht van de ontwikkelingen binnen de krijgsmacht vanaf om-
streeks 1900, met nadruk op de Eerste Wereldoorlog, geeft Paul Moeyes in zijn
boek Buiten schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Amster-
dam: De Arbeiderspers, 2001). Hij geeft een inkijk in de denkwereld van de be-
roepsmilitair van toen en geeft fraaie voorbeelden van het verschil in beleving
van de krijgsmacht tussen het kader en de dienstplichtigen.
Voor de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht sinds 1945, zie het laatste
hoofdstuk in I.R. Bruijn & e.B. Wels, Met man en macht, de militaire geschiede-
nis vm, Nederland 1550-2000 (Amsterdam: Balans, 2003). Veel uitvoeriger maar
alleen de Landmacht en alleen de periode tot 1990 betreffend, is J. Hoffenaar &
B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten, de Koninklijke Lm,dmacht 1945-
1990 (Den Haag: sou, 1994).
Voor een inzichtelijke beschrijving van de democratiseringsstrijd in de krijgs-
macht door de WDM zie Frank de Kruif & Fred Lardenoye, Over lef gesproken!
25 jaar WDM (Breda: De Geus, 1991). Er bestaat ook een - vrij oppervlakkige-
geschiedschrijving over de AVNM: \Vineke Adema & Stephanie lansen, Geel tussen
het groen. Twintig jaar actieve belangenbehartiging voor dienstplichtigen (Amers-
foort, 1992).

Politiek

Voor informatie over de internationale politieke ontwikkelingen vanaf de
Tweede Wereldoorlog is gebruik gemaakt van het overzichtswerk van Heldring,
Renner & Soetendorp, Geschiedenis na 1945 (Utrecht: Het Spectrum, 1988).
Over de maatschappelijke ontwikkeling in de jaren '60 is geraadpleegd Hans
Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict (Amster-
dam: De Arbeiderspers, 1995). Een algemene geschiedenis van Nederland na
1945 wordt beschreven in deel IS van de serie Algemerle GescllÎede"is der Neder-
la"de" (Bussum: Unieboek, 1982).
De verdeelsleutelkwestie wordt, vanuit het standpunt van de humanisten, uit-
puttend en helder beschreven door M.L. Ottingh, 'Humanistisch geestelijke ver-
zorging in de Nederlandse strijdkrachten: de problematiek, rond de verdeling
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van het aantal formatieplaatsen geestelijke verzorging, die speelt vanaf de tot-
standkoming van de dienst humanistisch geestelijke verzorging'(doctoraalscrip-
tie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1993). De parlementaire behandeling in de
periode 1946 tot 1967 wordt behandeld door Anne Bos, 'De kwestie van de hu-
manistische geestelijke verzorging in het parlement 1946-1967' (doctoraalscrip-
tie Nieuwste Geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen, 2001).

Geschiedenis HGV krijgsmacht

De geschiedenis van de Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
is bij eerdere jubilea van de Dienst slechts op heel bescheiden schaal onderwerp
geweest van publicaties. Jubileumuitgaven als R.A. P. Tielman (e.a.), 20 laar
dienst humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (Zeist: Bureau
Hoofdraadsman, 1984) en J.F. Glastra van Loon (e.a.), 25 Jaar dienst humanis-
tisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht 1964-1989 (z.p., 1990) beschrijven
vooral de actuele situatie en de plannen voor de toekomst. Artikelen waarin de
geschiedenis in vogelvlucht wordt besproken zijn die van Jan Troost in Raadslie-
den schrijven (Driebergen: Bureau Hoofdraadsman, 1972), en een terugblik van
Harry Lips in het blad Ego (september/oktober 1973). Hoofdraadsman Joos Sin-
ke en Algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond Rob Tielman geven
in het studierapport Humanistische Raadsliedetl bij de Nederlatldse strijdkrachten
(Utrecht/Zeist, oktnber 1981) een kort overzicht van de geschiedenis van de
Humanistisch Geestelijke Verzorging.
Een probleem bij veel van de historische terugblikken is, dat foute gegevens een
eigen leven gaan leiden doordat ze klakkeloos telkens weer worden overgeno-
men uit eerdere publicaties (bijvoorbeeld de oprichtingsdatum van het HV, of de
organisatorische verhouding met Humanitas rond 1950). De beste beschrijvin-
gen van de ontwikkeling van de humanistisch geestelijke verzorging zijn: Tjeerd
Flokstra & Sjoerd \Vieling, De geschiedenis van het Humanistisch Verbond 1946-
1986 (Zutphen: De Walburg Pers, 1986) en Geestelijk werk in ontwikkeling, 25
jaar Humanistisch Op1eidings Instituut 1964-1989 (Utrecht: Stichting HOI, 1989).
Wel blijft in beide de rol van Humanitas onderbelicht. Daarnaast is het Kader-
blad Humanitas voor de periode 1947-1953 zeer informatief.
Belangrijkste bronnen voor de ontwikkeling van de Dienst vanaf 1964 zijn de
jaarverslagen, de notulen van de Raadsliedenvergaderingen en -conferenties, en
de tijdschriften van de Dienst. Dat zijn Ego (1962-1998), met name de redactio-
nele commentaren daarin op actuele ontwikkelingen, Human Info Management
Informatie (slechts twee nummers verschenen, 1997-1998) en Thema (1997-
2001). Ook de jaarboekjes (1964-1998) zijn indicatief voor de hot topics uit de
actualiteit. Over de periode 1977-1988 geeft het 'testament van Sinke', de nota
'De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Strijdkrachten. Elf jaar
tussen inspiratie en tegendruk. Een (onvoltooide) overzichts- en beleidsnota
over de jaren 1977 tot 1988.' (Zeist, maart 1988) een fundamenteel overzicht, zij
het dat daarin vaak wel wordt opgesomd welke thema's spelen en welke archief-
stukken daarover beschikbaar zijn, maar niet hoe de ontwikkelingen waren. Bij
het schrijven van de voorliggende geschiedschrijving zijn voorts gesprekken ge-
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voerd met raadslieden Mart Vogels, Jan den Boer, Beernoud Mooijen, Wim Heij
en Seine van de Belt. Ze bestrijken de geschiedenis van de Dienst vanaf de op-
richting. Voor de recente perspectieven. zie Frank ]. Buijs, Contouren van eert
nieuw beleid (Amsterdam, juni 2000) en Tijdschrift voor Humanistiek. Archieven
van de Dienst, het Thuisfront en het Coornherthuis, alsmede van raadslieden
Jan den Boer en Stef Kessels, bevinden zieh bij Het Humanistisch Archief.
Over het Thuisfront zijn de jaarverslagen informatief. Over de vroege geschiede-
nis is er een uitwerking van een interview uit 1972 met mevrouw Schoemaker-
Piecardt, die vanaf 1953 bij het Thuisfront werkzaam was: 'Verslag, mondeling
gedaan door Mevrouw S. [.. 1 Schoemaker-Piccardt, Amsterdam, op dinsdag 14
november 1972 ten kantore van het C.B., in aanwezigheid van dhr. Drs. W.A.
Ouwehand, dhr. A. Visser en mevr. A. Melger-Bosch: (in collectie Het Huma-
nistisch Archief). Tijdschriften van het Thuisfront zijn ZÓ (1953-1954) en Ego
(april 1962-dec 1963). Over de beginjaren (1948-1952) is het blad Humanitas
informatief. De geschiedenis tot 1972 van het Coornherthuis en van het vor-
mingswerk aldaar is beschreven door Wim Heij in Raadslieden schrijven (164-
176). De geschiedenis van het vormingswerk schetste Jan Troost in Ego (decem-
ber 1977,4-6), Spoelstra zette die voort in 20 jaar dienst (41-48).

Confessionele geestelijke verzorging in de krijgsmacht

Voor de geschiedenis van de confessionele diensten geestelijke verzorging vanaf
1856 tot de jaren '70 van de vorige eeuw, zie dr. L.A.M. Goossens, Geestelijke
verzorging Koninklijke Landmacht, ontstaan en eerste ontwikkeling (Den Haag:
uitgave Legeraalmoezenier en Hoofdlegerpredikant, 1974).

Vrijdenkers

Bronnen over de opstelling van de vrijdenkers binnen vrijdenkersvereniging De
Dageraad, inzake de opkomst van geestelijke verzorging in de krijgsmacht uit
de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog, zijn schaars. Met de Duitsers in
aantocht werd in 1940 veel materiaal uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. In-
formatie over de opstelling van het hoofdbestuur van De Dageraad en die van
een aantal van haar leden in de kwestie over de geestelijke verzorging in het le-
ger en marine is te vinden in het verenigingsblad De Vrije Gedachte (6e jaargang
1912-1913). Hierin is een aantal artikelen te vinden over het onderwerp. Ook
het verslag van de jaarvergaderingen (1912 en 1913) en de discussies over de
voorstellen voor geestelijke verzorging op de marinevloot, zijn informatief.
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Ondel2oek

Voor archiefonderzoek naar de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging in
de krijgsmacht verwijs ik naar Het Humanistisch Archief. gevestigd in het ge-
bouw van de Universiteit voor Humanistiek (Van Asch van \Vïjekskade 28,
Utrecht; telefoon 030-2390172). Hier zijn de archieven van de Dienst te raad-
plegen.
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