
Verteld Verleden 

  
Uitwerking van interview 29 A met: 

Naam respondent: Jan den Boer 

De dato: 26 augustus 2005 
Lokatie: Bij respondent thuis (plaats). 
 
Onderwerp(en): o.a. De Humanistische Geestelijk Verzorging (HGV), de overgang van 
dienstplicht naar een beroepsleger en de afname van het ledental van het HV. 
 
Duur interview: 31 minuten en 29 seconden 
  
Naam en functie interviewer(s): Jules Braber 
  
Kader/context. Interview in het kader van publicatie ‘Van pioniers tot professionals’ 
(2006).  
Datum uitwerking: 20-04-2011 
Niveau van uitwerking:           Indicatief (globaal. Tijd/onderwerp + kernzin(nen) en evt. 
opmerking) 
Drager: Gedigitaliseerde opname van een geluidscassetteband. 
 
Respondent: 
Jan den Boer was 8 jaar vormingswerker op het Coornherthuis, en daarna 15 jaar 
raadsman in de krijgsmacht. 
 
In dit interview praat hij over zijn jeugd, opleiding, werkervaring en zijn kennismaking 
met het humanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
Naam respondent: Jan den Boer 
Onderwerp:  de Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV) in de Krijgsmacht 
Datum/Jaar: 26-08-2005 
Cassette: 29 A 



Duur:  31:29 minuten 
Datum uitwerking interview: 20-04-2011 
Naam bewerker: Wouter Meesen 
 
  
Teller: min/sec Index/onderwerp: Opmerkingen: 
Cassette kant A: 
00:00 - 05:30 

Bij HGV om de krijgsmacht te 
vermaatschappelijken. 

door het leger als een 
nummer behandeld, en door 
raadslieden als een persoon. 

05:30 - 11:30 vrouwen, homo's en allochtonen in 
het leger 

Imago leger is verbeterd. 
Leger geaccepteerd door de 
burgerbevolking. 

11:28 - 15:00 Vraagtekens zetten bij de militaire 
opvoeding. 

Ook aan deprogrammering 
doen, anders doe je de 
soldaat zijn menselijkheid 
geweld aan. 

15:00 - 23:22 Van dienstplicht naar beroepsleger  
23:22 - 25:47 Den Boer lag goed bij de soldaten. plezier in zijn werk. 
25:47 - 28:30 Den Boer`s problemen met 

beroepsleger dienen 
Toch maar bij zijn baan 
gebleven. De beroeps-
militairen werden zijn nieuwe 
doelgroep. 

28:30 - 30:20 Minder militairen 'drillen'  Anno 2005 toch nog af en toe 
dril situaties. 

30:20 - 31:29 (einde) Manier van gesprekken voeren met 
soldaten als HGVer. 

Manier van soldaten mentaal 
klaar maken voor een 
uitzending. 

 
 
 


